
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 

PÅTALEVEDTAK 

SAK NR: 070192 

UNDERSØKELSESSAK - , F. _ , DØD UNDER 
OPPHOLD I ARRESTEN VED SANDVIKA POLITISTASJON 28. MARS 2007 

Onsdag 28. mars 2007 ca. kl. 15.15 ble S esialenheten for politisaker underrettet av Asker og 
Bærum politidistrikt om at nettopp var funnet død i arresten ved Sandvika 
politistasjon. hadde blitt satt i arrest etter politiloven § 9 en gang mellom kl. 
02.00 og 02.30 den 28. mars 2007. 

Etterforskning 

Spesialenheten iverksatte etterforsking umiddelbart etter at underretningen fra politidistriktet 
var mottatt, jf. påtaleinstruksen § 34-6, andre ledd. 

Spesialenheten har foretatt vitneavhør av politiførstebetjent 
politiførstebet" ent , politiførstebetjent 

, syke , politiførstebetjent 

Politibetjent og politibetjent er avhørt to ganger hver. 
Den første gangen med status som vitne, den andre gangen med status som mistenkt. 

Spesialenheten begjærte obduksjon av - ved Rettsmedisinsk institutt. Spesialenheten 
har mottatt en foreløpig sammenfatning og konklusjon av 29. mars 2007, en rapport om 
åstedsundersøkelse utarbeidet av lege Ame Stra.>-Pedersen av 17. april 2007. og den endelige 
obduksjonsrapporten a, 12 juni 2007 Det fremgar av denne at det er foretatt en 
neHopatologisk undersøkelse a, hjernen Denne utfort a, oYerlcgc Da, id <;chcic. og hans 
sakkyndige vurdering er en del a, den endelige obduksjonsrapporten. 

har over tid blitt fulgt opp av Feltpleien i Bærum kommune, og 
Spesialenheten har mottatt nedtegnede notater og korrespondanse derfra vedrørende ham. 

Spesialenheten har innhentet legeerklæring om dødsfall undertegnet av lege Anne Mørch 
Larsen, utskrift av politiets operasjonslogg knyttet til dødsfallet og til tidligere nedtegnelser 
vedrørende _ , hendelsesrapport fra arresten, oversikt over arresttiltak, samt 
operasj onslederinstruks og arrestinstruks ved Asker og Bærum politidistrikt. 
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Postboks 93 
2301 Hamar 

Kontoradresse 
Gronnegt 82 
Org. nr 
987 248 890 

Telefon 
62 55 61 00 
Telefaks 
62 55 61 02 



Spesialenheten har innhentet lydlogg for å dokumentere innholdet i samtaler mellom arresten 
og operasjonsleder. 

Spesialenheten har begjært innsyn i pasientjournal ved AMK-sentralen i Oslo og Akershus. 
Dette for å få dokumentert tidspunktet Sandvika politistasjon rekvirerte ambulanse. 

Nærmere om hendelsesforløpet 

Det fremgår av politiets oppdraglogg at politiet 28. mars kl. 01.51 fikk melding om at en 
person på Shell Sandvika Bilsenter ikke var i stand til åta vare på seg selv. En patrulje med 
politibetjent olitibetjent dro til stedet, og de konstaterte at 
det gjaldt brukte en rullator for å komme seg frem. 

Politibetjent - har i avhør opplyst at de vurderte å frakte - til hans bopel. Han 
var uvillig til det, og viste til at det var for mye snø der. - fant dette troverd~ 
~ temennene valgte å ikke kjøre ham hjem. De forsøkte å komme i kontakt med --
- •som - opplyste at han hadde overnattet hos dagen før. Da dette heller ikke ga 
resultater, ble det besluttet på operasjonssentralen at de skulle ta - med til stasjonen, 
hvilket synes å ha vært i samsvar med - s ønske. 

Det var olitiførstebetjent som med grunnlag i politiloven § 9 besluttet at 
skulle plasseres i arresten over natten. I avhør har han opplyst at han vurderte at 
var ute av stand til åta vare på seg selv, at han var overstadig beruset, men at det 

ikke var behov for legetilsyn, kun ekstra tilsyn utover natten. Slik - fremstod for ham, 
trengte han først og fremst søvn. Han ble plassert på celle I. som er cellen nærmest døren inn 
til cellene. Det er opplyst at - sovnet umiddelbart. 

Politiførstebetjent - opplyser at det ble ført tilsyn med - hver halve time. samt 
at han i tillegg ble inspisert av ham inne på cella i hvert fall to ganger den første tiden. I 
tillegg passerte han forbi cella en rekke ganger utover natten. Om morgenen informerte han 
påtroppende operasjonsleder politiførstebetjent om at -
hadde sovet hele natten og at han kunne dimitteres når han ble edru. 

Det var politibetjent som dagen etter hadde ans, aret for, akta og for 
arresten. Hun startet på jobb kl. 08.00. 

Tilsyn med arrestantene dokumenteres i en hendelsesrapport, som er O\'ersikt over inngang til 
og utgang fra arresten. Registreringen er koplet opp mot dørene inn til arresten, og dørene 
~n ved at de ansatte drar sitt tjenestekort i en kortleser ved døren. Frem til 11111 
--tok lunsj viser hendelsesrapporten at hun passerte inn i arresten fra vakta kl. 08.14, 
08.37, 08.54, 09.18, 09.57, 10.32, l 1.00 og I 1.09. 

Politibetjent har i avhørt opplyst at - lå og sov hele tiden. Han ble av 
den grunn ikke servert frokost. Før hun selv skulle ta lunsj ved I I-tiden, spurte hun -
om han ønsket noe å drikke. Hun fikk ikke respons. - pustet og det kom ikke noen 
surklelyder fra ham. 

I lunsjen fikk hun avløsning i vakta av konsulent . - har opplyst at 
hun var innom piketten og ba om at det ble ført tilsyn i arresten. Om dette ble gjort eller hvem 
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som gjorde det, er hun usikker pa. Hendelsesrapporten viser at det var minst fem personer 
innom arresten før politibetjent var tilbake fra lunsj og gjenopptok tjenesten 
med å føre tilsyn i arresten kl. 11.54. 

har i avhør opplyst at han vasket i arresten denne formiddagen omtrent kl. 
12.00. Under oppholdet i arresten observerte han - på celle 1. satt oppreist på 
en madrass med ansiktet mot celledøren. Han var veldig stille. opplyser at han husker 
denne dagen spesielt godt, fordi han så en ambulanse på en parkeringsplass utenfor garasjen. 
- er i hendelsesrapporten registrert inn i arresten kl. 12.12. 

Den neste gangen politibetjent i følge hendelsesrapporten er registrert inn i 
arresten er kl. 12.32. Hun er registrert ut samme minutt. Den neste gang hun er registrert inn i 
arresten er kl. 13. 5 2. 

Ca. kl. 12.00 fikk politibetjent beskjed av operasjonsleder - om bistå i 
vakta. - spiste deretter lu~ førte noe papirarbeid. Hun mener hun var på plass i 
vakta ca. kl. 13.00. Politibetjent --er registrert inn i arresten kl . 13.18. 

Politiførstebetjent , som skulle overta som operasjonsleder kl. 14.40 hadde 
kommet litt tidlig på jobb. Han forklarer at han ca. kl. 14.15 ble med inn til _ , som lå 
på ryggen på en madrass, med hodet bakover. Det var hvit "fråde'· i munnvikene og delvis 
over munnen, det var litt synlig munnskum. Fråden beveget seg ut og inn av munnen. 
op~ et som om - pustet, men han var veldig blek og ''blåhvit" i ansiktet. 
la --i stabilt sideleie. Det rant hvit "guffe" ut av munnen sammen med en liten oransje 
~ende bit. Politiførstebetjent - satt bøyd over ansiktet til , og så at 
--pustet for egen maskin. Han gikk deretter ut i vakta og ba politibetjent om a 
ringe operasjonsleder fora rek\ irere ambulanse. - gikk tilbake til og pre" de a 
finne puls. men fant ingen 

I·cltsykeplcier kom inn i arresten ta. kl. 14.30. llun har forklart at - la i 
stabi lt sideleie, og hun oppfattet ham som døende. Hun fant ingen puls. 

- og senere amb~sonalet forsøkte gjenoppliving, uten at det lyktes. Lege Anne 
Mørch Larsen erklærte --for død. Tidspunktet er ikke oppgitt i erklæringen. 

Det gjøres oppmerksom på at i lydloggen er de ovennevnte samtalene mellom vakta og 
operasjonsleder registrert kl . 12.52 og kl . 12.57. Vitneforklaringene og tidspunktet for 
rekvirering av ambulanse oppgitt fra AMK-sentralen, viser at klokka på lydloggen er en time 
feil. Samtalene fant sted kl . 13.52 og 13.57. 
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Om dødsårsak og dødstidspunkt 

I følge den rettsmedisinske undersøkelsen er det ikke påvist tegn til vold av betydning for 
dødens inntreden. De tekniske undersøkelsene på stedet gir heller ikke holdepunkter for at 
- har blitt utsatt for noen form for voldsutøvelse. Den rettsmedisinske undersøkelsen 
konkluderer med at døden antas å skyldes hjernepåvirkning på grunn av skrumplever. Døden 
er av lege Arne Stray-Pedersen angitt til å ha inntrådt mellom kl. 13.00 og 14.00, trolig kl. 
13.30. 

Det er ikke sammenfall mellom tidspunktet som lege Arne Stray-Pedersen anser som det 
trolige dødstidspunktet, og det som de mistenkte har forklart. På den annen side er det heller 
ikke motstrid mellom forklarin ene til og og Stray-Pedersens 
vurderinger. Politibetjent og politibetjent har forklart at han pustet rett 
før kl. 14.00, som er innenfor den tidsrammen som er angitt. Ved å høre de nevnte samtalene 
kl. 13 .52 og kl. 13 .57 anses det å være utvilsomt at politibetjent og 
politibetjent - oppfattet det slik at - var i live på det tidspunket. 

Spesialenhetens vurdering 

Saken er for politibetjent og politibetjent - vurdert i forhold til 
straffeloven § 325, første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten. 

For at grov uforstand i tjenesten skal kunne konstateres, må det etter en konkret vurdering 
foreligge "kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for 
mangel på aktsomhet". Dette er slått fast av Høyesterett i flere avgjørelser, blant annet Rt. 
1986 side 670 og Rt. 1995 side 1195. 

Av betydning for vurderingen er om det foreligger brudd på politidistriktets arrestinstruks. 

Politi bet' ent deltok i arbeidet i vakta og i tilsynet med arrestanter fra ca. kl. 
13.00. Hun bidro til at operasjonsleder tok signalene om - s dårlige tilstand på alvor. 
Det har ikke fremkommet opplysninger som gir grunnlag for å karakterisere hennes 
tjenestehandlinger som grovt uforstandige. Saken blir for henne å henlegge som intet 
straffbart forhold anses bevist. 

Politibet' ent snakket til - for lunsJ ~pesialcnhctcn anser ikke det , ·ar 
instruksbrudd fra hennes side at hun ikke foretok noe ) tterligere for å , ekke ham. Det er ikke 
uvanlig at personer som innbringes i løpet av natten for overstadig beruselse, sover ut rusen til 
langt ut på formiddagen. I arrestinstruksen pkt. 5.6 heter det at de innsatte skal gis normal 
forpleining som frokost, lunsj og middag til de tider som er hensiktsmessig for arrestanten. 
For politibetjent må det ha fremstått som mest hensiktsmessig at - fikk 
sove ut. 

Spørsmålet er om hun på et tidspunkt etter lunsj burde vekket - for å forsikre seg om 
hans helsemessige tilstand. 

Politibetjent hadde ikke mottatt noen opplysninger da hun gikk på vakt som 
tilsa at hun skulle være spesielt oppmerksom på - · 
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- hadde ligget i arresten siden kl. 02.00. Hun kunne legge til grunn at han var langt 
mindre beruset enn da han ble innbrakt, og at han som følge av sin livsførsel hadde behov for 
å sove ut. 

har forklart at han observerte - i våken tilstand. 

Det er ikke å forvente at politibetjent hadde oversikt over - s 
indremedisinske tilstand, at han i praksis var i ferd med å dø som følge av langvarig 
alkoholmisbruk. 

Lydlo en viser at politibetjent kl. 13.52 opplyste operasjonsleder om 
s tilstand, og i samtalen gir hun klart uttrykk for sin bekymring. Hun fikk beskjed om 

at kunne sove videre, og Spesialenheten antar at hun ville fått det samme svaret om 
hennes bekymringsmelding hadde vært gitt noe tidligere. 

Politidistriktets arrestinstruks pkt. 5.2 bestemmer at arrestantene skal inspiseres hver halve 
time. Det enkelte tilsyn registreres automatisk ved bruk av kortleser, jf. arrestinstruksen pkt. 
5.3. Det fremgår av hendelsesrapporten at kortleseren har registrert politibetjent Ill 

inn i arresten kl. 12.32, politibetjent kl. 13 .18 og politibetjent Ill 
inn kl. 13.52. Det gir et tidsintervall mellom tilsynen~is 46 minutter og -

36 minutter, som er brudd på instruksen. Det var politibetjent --som hadde 
hovedansvaret for arresten. 

Høyesteretts standard for hva som skal til for å anse tjenesteutøvelsen som grovt uforstandig 
innebærer at det skal mye til for å rammes av bestemmelsen i straffeloven § 325, første ledd 
nr. 1. Ut fra de forholdene som er angitt ovenfor er det Spesialenhetens vurdering at 
politibetjent s tjenesteutøvelse ikke rammes av bestemmelsen, selv om det er 
konstatert brudd på instruksen pkt. 5.2. 

Når det gjelder tjenesteutøvelsen til operasjonsleder registreres det at han tok 
bekymringsmelding nr. 2 (telefon fra politibetjent kl. 13.57) på a lvor, og at han 
straks tok kontakt med medisinsk personale. Det er Spesialenhetens vurdering at han burde ha 
reagert allerede etter henvendelsen fra politibetjent kl. 13 .52. 

Vedtak 

Saken henlegges for politibetjent og politibetjent 
forho ld til straffeloven § 325, første ledd nr. 1 som intet straffbart forhold anses bevist. 

og underrettes om vedtaket. 

Kopi av vedtaket sendes Politimesteren i Asker og Bærum og Politidirektoratet til orientering. 

Kopi av vedtaket sendes ved advokat til orientering. 

Spesialenheten publiserer avgjørelser i saker om dødsfall på Spesialenhetens hjemmeside på 
intemett. Sakene anonymiseres før de publiseres. 
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Hamar, 13. desember 2007 

Jan Egil Presthus 
Sjef. Spesialenheten for politisaker 
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Guro Glærum Kleppe 
Juridisk rådgiver 


