
K
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER

PÅTALEVEDTAK Dok. nr. 13

SAK NR 12360574 895/12-123

BRUK AV HALSGREP MED DØDEN TIL FØLGE - AMBULANSEARBEIDER
A VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, POLITIBETJENT S OG
POLITIBETJENT D VED OSLO POLITIDISTRIKT

Bakgrunnen for saken
Den 29. november 2012 kl. 20.02 mottok operasjonssentralen ved Oslo politidistrikt en
melding fra pubUkumsvakten ved Sentrum politistasjon om at det var kommet inn en

person som trengte tilsyn på legevakten. Politipab'ulje S20 fikk i oppdrag å transportere

vedkommende til legevakten. Publikumsvakten hadde ikke andre opplysninger om

personen enn at han het "C.W".

Kl. 20.14 meldte S20 at de var på legevakten med personen. Kl. 21.07 meldte S20 at
personen hadde fått pustestans og ba om at deres divisjonsleder S04 kom til stedet. Kl.

21.22 meldte S04 at det ble jobbet med livreddende førstehjelp. S04 meldte videre at
vedkommende hadde fått pustestans da han ville stikke av fra legevakten og at han
hadde gått til angrep på S20 som hadde fått tildelt flere slag. S20 hadde fått kontroll på
personen med hjelp fra en ambulansearbeider. Kl. 21.40 meldes at livredningsforsøket

var avsluttet.

Avdøde var lagt inn i politiets vaktjournal som Y. Politiet hadde også et bilde av Y,
skrevet ut fra politiets fotoregister. Politiet var av den oppfatning at personen på bildet
og avdøde var samme person, selv om avdøde var noe tykkere i ansiktet. Politiet

iverksatte varsling av Ys familie. Det viste seg imidlertid at Y var i live og at avdøde var

x.

Spesialenhetens etterforsking
Spesialenheten ble varslet av Oslo politidistrikt 29. november 2012 kl. 22.04.
Spesialenheten besluttet å overta saken, samt at Kripos skulle undersøke åstedet.

Kriminaltelaiikere fra Kripos ankom åstedet ca. kl. 23.45. Kl. 00.27 ble
kriminalvaktleder E informert av Spesialenheten om at det var sendt beslutning om

sakkyndig Ukundersøkelse til Rettsmedisinsk institutt.

Spesialenheten ble ved Riksadvokatens beslutning av 30. november 2012 gitt utvidet
mandat til også å etterforske den sivilt ansatte ambulansearbeideren.

Spesialenheten har to ganger avhørt ambulansearbeider A med status som mistenkt.

Under det siste avhøret hadde han bistand av advokat Christian Hjort. Spesialenheten har
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videre innhentet et avhør av A foretatt av Oslo politidistrikt.

Politibetjentene S og D er begge to ganger avhørt som mistenkte av Spesialenheten.
Politibetjentene S og D bistås av advokat Jens Ove Hagen. Spesialenheten har avhørt

følgende 15 vitner:

• VI
• V2
• V3
• V4
• V5
• V6
• V7
• V8
• V9
• V10
• Vil
• V12

• Politibetjent R
• V13
• V14

Videre er Oslo politidistrikts avhør av VI og V2 innhentet og gjennomgått.

Spesialenheten har innhentet politiets operasjonslogg (PO) og lydlogg av 29. november
2012. Det er også gjort undersøkelser i politiets straffesaksregister (STRASAK).

Oslo politidistrikt sikret video fra legevakten og fra Sentrum politistasjon, og
Spesialenheten har innhentet og gjennomgått videomaterialet. Plantegning over Oslo

kommunale legevakt er innhentet fra legevakten. Spesialenheten har videre innhentet en

oversikt over hvordan ambulanseutdanningen er oppbygd i dag.

Spesial enheten har hatt bistand av Oslo politidistrikt til sikring av åsted, transport av X
til Folkehelseinstituttet, undersøkelser for å identifisere X og varsling av Xs pårørende.

Videre har Spesialenheten hatt bistand av Kripos til kriminalteknisk undersøkelse av
åsted og avdøde X, samt bistand under sakkyndig likundersøkelse.

Spesialenheten har hatt bistand av Folkehelseinstituttet, Divisjon for rettsmedisin og
msmiddelforskning, Avdeling for rettspatologi og klinisk rettsmedisin til sakkyndig
likundersøkelse. Det er videre innhentet rettsmedisinsk salckyndige uttalelser.

Spesialenheten gjennomførte torsdag 20. desember 2012 et orienteringsmøte med Xs

foreldre og bistandsadvokat, advokat Morten Engesbak.

Nærmere om sakens faktum
De angitte tider nedenfor baseres på de klokkeslett som fremgår av innhentede

video opptak/logger. Det kan således foreligge små avvik fra reell tid. Eventuelle avvik
anses ikke å få betydning for fremstillingen og vurderingen.

Av videoopptak fra kamera 2.7 fra Sentrum politistasjon fremgår at X ankom
politistasjonen via hovedinngangen tirsdag 29. november 2012 kl. 19.51. Han henvendte
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seg i vakta og snakket med politibetjent R. I følge politibetjent R opplyste X at han var
kidnappet. Politibetjent R ba om legitimasjon, noe X ikke kunne fremvise. På spørsmål
om hva politiet kunne hjelpe ham med svarte X at de måtte løse saken. Plan gjentok at

han var kidnappet og at dette skulle ha skjedd i 1977 i Geneve av IRA. Politibetjent R
mente at X hadde behov for legetilsyn, men ønsket ikke å sende ham alene til

legevakten. Lydlogg fra Oslo politidistrikt viser at vakta på Sentrum politistasjon kl.
20.01 ba om transport av en person til legevakten. PolitipatmlJe S20 bestående av

politibetjentene S og D påtok seg oppdraget. Politibetjent S var eldstemami på patruljen.
Hun har forklart at hun ved ankomst Sentrum politistasjon spurte tjenestemennene på

stedet om personen var utagerende. Svaret var at han ikke var "helt til stede, at han ikke
hadde noe sted å bo, ingen penger", samt at de ikke fikk kontakt med ham. På spørsmål

fikk politibetjent S videre opplyst at det ikke var snakk om vakthold på legevakta, kun
fransport X ble deretter sikkerhetsvi sitert. Patruljen fant ikke grunn til å påsette ham
håndjem. Videoopptak fra Sentrum politistasjon viser at X forholdt seg rolig mens han
var på stasjonen. X opplyste til politibetjent D at han het Y og svarte Ja på spørsmål om
de skulle kjøre ham til legevakten. I følge politibetjent S satt han rolig i bilen på vei bort
til legevakten.

Av tidsangivelsen på videoopptak fra legevakten fremgår at politibetjentene S og D
ankom legevakten med X kl. 20.09. På legevakten fikk X beskjed om å sette seg mens

politibetjent S kontaktet helsepersonell. På spørsmål fra helsepersonellet oppga X sin
fødselsdato til å være ^^^•-. men ble usikker da han ble bedt om å stave etternavnet

sitt. Helsepersonellet fant ikke informasjon i folkeregisteret overensstemmende med de

opplysningene X hadde oppgitt. Det fremgår av lydlogg fra Oslo politidistrikt at S20
kalte opp operasjonssentralen kl. 20.15 og spurte om det fantes historikk på den

personen de hadde med seg, og som hadde oppgitt å hete "C.W". Det ble snakket om at

det fantes en skuespiller med dette navnet, men at det også var en person som politiet

kjente til. Politibetjent S fikk opplyst at "det er en gjengmedlem, masse
legemsbeskadigelse!-, våpenloven, med mer". Av lydloggen fremgår at S20 meldte

tilbake at de ville bli værende på legevakta med X for å se hvordan det gikk.
Politibetjent S har forklart at på bakgrunn av den mottatte informasjonen, sammenholdt
med en følelse av at X ikke var "helt til stede", besluttet hun at de skulle bli værende på

legevakten inntil videre. Hun var usikker på lynnet hans og fryktet at han kunne bli

utagerende. Politibetjent S har videre forklart at hun vurderte å påsette X håndjem da
hun ble gjort kjent med historikken, men ville iklce at situasjonen skulle eskalere. X var

rolig på dette tidspunktet og hun vurderte derfor heller ikke å be om bistand.

Av video fra legevakten fremgår at X ble sittende rolig i en sofa på Stue l på legevakten
fra ca. kl. 20.20 til kl. 21.02. Politibetjent D ga ham litt vann og forsøkte å få i gang en

samtale. Ifølge politibetjent D opplyste han blant annet at han var fra "Nottingham
Forrest". Mens han oppholdt seg på Stue l ble X sett til av helsepersonell ved flere
anledninger for kontroll av blodsukker, puls og temperatur. Han ønsket imidlertid ikke at

en lege skulle lytte på ham og lyse ham i øynene for kontroll av eventuelt

rusmiddeUrmtak.

Ifølge politibetjent D opplyste legen at de på bakgrunn av hans historikk ønsket å legge
ham inn på skjermet avdeling på Lovisenberg sykehus. Denne historikken knyttet seg
imidlertid til Y. Det er usikkert hvorvidt helsepersonellet ville ha kommet til en armen

beslutning dersom de hadde vært kjent med Xs korrekte identitet. Politibetjentene ble
bedt om å ikke å informere X om beslutningen om tvangsinnleggelse inntil dette var

endelig avklart. Patruljen ble bedt om å være på stedet, samt deretter å bistå med

transport til Lovisenberg sykehus.
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Etter en stund uttalte X at han ville gå. Politibetjent S fortalte ham at de måtte vente på
legen. Kl. 21.02 reiste X seg, gikk mot politibetjentene og gjentok at han skulle gå. I

følge politibetjent S tok hun da tak i hans venstre hånd med sin høyre hånd, la den andre
armen sin på brystet hans og ba ham slappe av og være rolig, og fortalte at de skulle
vente på lege. Politibetjent D holdt i Xs høyre arm. Politibetjent S har forklart at grunnen
til at de ønsket å holde X tilbake var opplysningene fra legen om at han skulle på
sykehus, samt at hun var utrygg på å slippe ham ut. Hun forsøkte på nytt å roe X og
trodde him hadde nådd gjennom til ham, men så oppfattet hun at han bestemte seg for å
gå. Politibetjent S er usikker på hva som skjedde videre. Politibetjent D oppfattet at han
roet seg før han plutselig "eksploderte" ved å bruke "all kraft" på å få politibetjentene

unna. Hun har forklart at hun ikke kan gjengi nøyaktig hva de gjorde og hvilke grep som
ble brukt i denne situasjonen, men X klarte å riste dem av seg. Politibetjent S har forklart
at de holdt fast i hver sin arm og forsøkte nedleggelsesteknikk bakover, men at X var for

sterk. Hun følte da at de var i ferd med å miste kontrollen. Ifølge politibetjent D begynte
X å veive med armene med knyttet neve, hvorpå hun ble truffet med to slag mot

tinningen, muligens også en tredje gang. Politibetjent D har videre forklart at hun følte at
han på det tidspunktet var ute etter å ta henne, og at X var rasende og slo henne av all

kraft med høyre hånd. Politibetjent D opplevde at de ikke hadde kontroll og følte at X
ville slå henne i hjel dersom han fikk muligheten. Hun har beskrevet at han var svart i

blikket" og at han ikke ga seg, og hun følte at det var enten ham eller henne. Politibetjent

S så at X slo til politibetjent D i hodet med knyttet høyre neve og forsøkte å holde igjen
høyreannen hans. Politibetjent S gikk deretter bak X for å tak over øynene hans. Hun
vurderte også å be om bistand på sambandet, men ønsket ikke å slippe ham. Politibetjent

S vurderte også bruk av batong, men var redd for å treffe politibetjent D.

Politibetjent D sa deretter "jeg peprer" og begge trakk seg litt unna X. Før politibetjent
D fikk brukt pepperspray, kom ambulansearbeider A til. Politibetjent S så at A tok et
halsgrep på X, enten fra siden eller bakfra. A la så X i bakken ute i ambulansemottaket

mens politibetjent S fulgte etter. Selve nedleggelsen eller hvordan de havnet i bakken

husker hun ikke. I følge politibetjent D ble det mye "armer og bein" da A grep inn o^

hun har ikke kunnet forklare hva som skjedde og i hvilken rekkefølge. Hun så at A
hadde et grep med armen rundt hodet eller skulderen til X.

Av videoen fra legevakten fremgår at A ankom legevakten kl.20.51 og at han ble stående

og observere basketaket mellom politibetjentene og X før han grep inn i situasjonen kl.
21.03.32. A har forklart at han observerte at X kom ut av stue l, at han var urolig og at

det endte i et slagsmål mellom X og politibetjentene. Politibetjentene forsøkte å få
kontroll over X, men lyktes ikke. Ifølge A så han at den ene politibetjenten ble slått i
ansiktet med knyttet neve og det så ut som at en av dem ble dratt i håret. Han så også at

X flere ganger sto med høyre arm hevet og knyttet neven som om han var klar til å slå

mot politibetjentene. A har forklart at han følte at han ble stående en stund og se på
slagsmålet. Det kom ingen for å bistå politibetjentene, han følte at han var helt alene Q{

at han måtte gripe inn for å hjelpe politibetjentene slik at de kunne få kontroll og påsette
X håndjern. Ifølge A ventet han en god stund før han valgte å bistå. Da han gikk inn i
situasjonen var han først usikker, men fant ut at han måtte gjøre noe raskt for å få

kontroll på situasjonen. Han har beskrevet at ålt skjedde på noen få sekunder og at

situasjonen eskalerte fra å fremstå som litt alvorlig til å bli svært alvorlig. A syntes X så

gal ut og han var redd X skulle slå i hjel politibetjentene. Han har videre forklart at det
gikk så hardt for seg og at X var så stor og kraftig, at han tenkte politibetjentene kunne
komme til å bli drept. Politibetjent S har forklart at hun ble lettet da de fikk hjelp fordi
hun oppfattet situasjonen som ganske kritisk. Hun mente at det ikke var noe alternativ å
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trekke seg vekk fra X fordi de også hadde til oppgave å beskytte ansatte og sivile på
legevakten. Ifølge politibetjent D tror hun at hun ville ha brukt pepperspray dersom A

ikke hadde grepet inn, og muligens også batong. Hun har imidlertid presisert at As

imigripen var helt nødvendig og at det er vanskelig å vite hva som hadde skjedd dersom
han ikke hadde grepet inn.

Vitnene V8, VI O og V3 har forklart at de ikke oppfattet at X gikk til angrep på
politibetjentene S og D, men at han forsøkte å komme seg vekk.

Av videoen fra legevakten fremgår at A først forsøkte å presse X ned ved å plassere

hendene på skuldrene hans. Ifølge A presset han X mot bakken, men ingenting skjedde.

A har videre forklart at X igjen forsøkte å slå en av politibetjentene, og A tenkte da at
han måtte forsøke å få ham i bakken på en annen måte. Han følte at han måtte gjøre noe

mer aktivt for å hjelpe, og tok derfor sin høyre arm rundt nakken til X og presset ham i
bakken. A tror X hadde ansiktet sitt rett frem og at han sto på Xs venstre side. A følte at

han brukte lite krefter for å få X i bakken. Ifølge A var han overrasket over hvor lett

dette gikk, og visste ikke om politibetjentene som sto bak ham hadde gjort noe for å
bidra til nedleggelsen. Av videoen fra legevakten fremgår at A ca kl. 21.03.37 la sin

høyre arm rundt halsen til X mens politibetjent S holdt Xs høyre arm. X ble lagt i bakken
på magen kl. 21.03.45. Deretter lå A på/ved Xs venstre side og beholdt sitt grep rundt

halsen. Politibetjentene S og D tok Xs armer og fikk kl. 21.04.00 bistand av vekter VI.

A endret stilling for å frigi Xs venstre arm for håndjemspåsettelse mellom kl. 21.04.10
og 21.04.18. Han fortsatte å holde grep rundt Xs hals frem til kl. 21.04.35. Ifølge A

tenkte han at han skulle holde fast X frem til politibetjentene fikk håndjem på ham. Han
følte at han ikke holdt hardt, men holdt X fast slik at han ikke skulle komme seg løs.
Ettersom X falt så lett mot bakken, tenkte A at han kunne ha lagt seg ned og at han

plutselig kunne reise seg opp igjen. Han har forklart at han brukte lite krefter rundt
nakke og hode, og brukte mer krefter via egen kroppsvekt ved å ligge inn mot Xs venstre
side. A har forklart at han veier 80 kg.

Ifølge A ba politibetjentene om hjelp til å få frem Xs venstre arm. A tenkte at det kunne
bli vanskelig fordi han var redd for å miste grepet og dermed risikere at X skulle komme
seg løs igjen. Han klarte imidlertid å få frem armen slik at politibetjentene fikk satt på
håndjem og slapp da opp på grepet. A spurte ikke om X kunne ta frem armen. Da han

tok ut armen tenkte han at X hadde gitt seg, og følte først da at de kom til å få på ham
håndjern og at situasjonen var under kontroll.

VI har forklart at han observerte at A hadde et halsgrep på X og at grepet ble holdt løst.
Vitnet V8 har forklart at A fortsatte å holde grepet like hardt selv om X lå nede, og at
hun reagerte på at ingen sa at han skulle slippe opp grepet. V6, som jobbet som vekter på
legevakten sammen med VI, har også forklart at han observerte at A holdt halsgrep på X

og at han stusset over dette. V6 er håndjems- og teknikkinstmktør ved legevakten og har
betegnet As grep som et kvelertak man overhodet ikke skal bruke. Han oppfattet at A

holdt et stramt grep og at grepet ble holdt ganske lenge.

VI har forklart at han tok kontroll over Xs høyre arm, slik at politibetjent S kunne bistå
politibetjent D på venstre side av X. Han følte da at X gjorde motstand. Det tok litt tid å
få påsatt håndjem fordi Xs størrelse gjorde dette vanskelig. Politibetjent D har forklart at
hun satte seg med knærne på hver side av Xs venstre ben og fikk festet håndjemene på

hans høyre hånd. Verken politibetjent S eller politibetjent D opplevde motstand fra X
mens han lå på bakken. I følge politibetjent S fremsto han som veldig slapp og han kom
heller ikke med noen utrop eller lyder.



Side 6

Både politibetjent S og politibetjent D følte at de hadde kontroll så snart håndjem var
påsatt, og politibetjent D sa at de skulle legge X over i sideleie. Politibetjent D oppfattet
ikke at noe var galt og har vist til at A delvis dekket hennes utsyn til X. Hun hørte
imidlertid at A sa at X var blå i ansiktet og politibetjent S ga beskjed om at de skulle ta
av ham håndjemene. Politibetjent D oppfattet at X trakk pusten en gang på dette
tidspunktet, men hørte at en fra ambulansen sa at han ikke pustet og at de måtte legge X
på ryggen. Av videoen fra legevakten fremgår at det kl. 21.06.36 kom flere

helsearbeidere til og det ble iverksatt livreddende førstehjelp. Av ambulansejoumal fra
Oslo universitets sykehus fremgår at X ble erklært død kl. 21.30.

Av rapport etter sakkyndig likundersøkelse gjennomført 30. november 2012 av

Nasjonalt folkehelseinstitutt. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddclforskning, avdeling

for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, fremgår blant annet følgende:

"l. Av tegn til vold er det påvist brudd av skjoldbruskens høyre øvre horn med

blødning ved bruddstedet og blødning i halsens bedekninger nedad, fortil. Det er
tallrike punktblødninger i munnslimhirmen.

Det er ikke påvist alkohol eller narkotiske stoffer.

4. Basert på omstendighetene og obduksjonsfunn antas døden å skyldes kvelning

ved press mot halsen."

Av rettsmedisinsk sakkyndig uttalelse fra overlege, førsteamanuensis dr. med. F og
overlege, professor dr. med. T ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Divisjon for
rettsmedisin og msmiddelforsknmg, avdeling for rettspatologi og klinisk rettsmedisin av

27. juni 2013, hitsettes følgende:

"Halsgrepet synes å ha blitt holdt i tidsrommet ca. kl. 21:03:37-21:04:35. Vi

finner det på bakgrunn av dokumentasjonen usikkert hvorvidt nå avdøde ytte

motstand mot at de tilstedeværende forsøkte å sette håndjem på hans høyre arm.

Ved gjennomgang av nevnte video synes det for oss som om nå avdøde selv

beveger leggene kort etter at han er lagt ned på gulvet, ca. kl. 21:03:52. Etter

dette kan vi ikke se noe som synes å være viljestyrt bevegelse. De uttrykker

usikkerhet i forhold til om X ytte motstand da politiet forsøkte å sette håndjem på
hans høyre arm.

Det fremgår videre av uttalelsen at de sakkyndige turner det hevet over rimelig tvil at

dødsårsaken er kvelning ved press mot hals. Videre uttales følgende:

"Mekanismen for dødsfall ved halsgrep/press mot hals kan være en av fire

følgende, eventuelt i kombinasjon: Sammenpressing av samleårer (vener) på hver

side av halsen, sammenpressing av pulsårer (arterier) på hver side av halsen,

sammenpressing av luftveiene og eventuelt press mot et blodtrykks- og
pulsregulerende senter (glomus caroticum), som er lokalisert i veggen av
halspulsåren, omtrent ved dennes delingssted på hver side av halsen. For at død
skal kunne inntre ved press mot halsen må et grep være plassert slik at en eller

flere av disse mekanismer kan tre i kraft. Sammenpressing av luftveiene vil

vanligvis si kraftig press forfra - bakover, eventuelt noe oppover. For de øvrige
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mekanismene vil det si press mot halsens sider.

Det er vanskelig å anslå tidsaspektet for at noen av de nevnte mekanismene skal

tre i kraft og føre til død. Hva gjelder sammenpressing av luftveiene og
blodårene, må det trykk som fører til slik sammenpressing vanligvis holdes over

noe tid, i betydningen få minutter. Hos spesielt disponerte personer (se under) vil

trykk mot det nevnte nervesenter raskt kunne gi blodtrykks- og pulsendringer

som kan være fatale.

Bruddet av skjoldbruskens høyre øvre horn kan ha oppstått ved kraftig
trykk/press mot hver side av halsen, for eksempel ved bruk av halsgrep (såkalt
"choke-holder"), hvor den som holder grepet står bak den som det blir holdt

halsgrep på og presser sin overarm mot den ene siden av halsen og samme sides
underarm mot den andre siden av halsen.

Det er vanskelig å anføre hvor mye kraft som skal til for å påføre et slikt brudd.
Hos avdøde X var ikke skjoldbruskens horn helt forbenet, men besto delvis av
elastisk brusk, og det må derfor ha vært benyttet relativt stor kraft for å påføre et

slikt brudd.

Årsaken til punktformige blødninger i mumislimhinnen er i dette tilfellet
samisynligvis sammenpressing av samleårer (vener) på hver side av halsen.
Denne sammcnpressingen antas oppstått ved bruk av nevnte halsgrep.

Bedømt ut fra nå avdødes og de mistenktes posisjoner etter fallet/nedleggelsen,
slik det framgår av illustrasjonsrapportene og videoopptaket av hendelsen, finner
vi at nå avdødes posisjon eller evt. press mot nå avdødes overkropp ikke har hatt

betydning for dødsfallet.

Basert på foreliggende dokumentasjon inklusive videoopptaket, der vi mener å se

at nå avdøde meget kort etter at han kommer ned på gulvet beveger leggene,
finner vi det mest sannsynlig at dødsfallet inntrådte meget kort tid etter
fallet/nedleggelsen, dvs. i liggende posisjon mens det ble holdt halsgrep.

Advokatene Jens Ove Hagen og Christian B. Hjort anmoder oss om å vurdere

muligheten for at nå avdøde kan ha hatt syndromet sinus carotikus" eller

tilstanden "sinus caroticus hypersensitlvitet".. . Tilstanden er kjennetegnet ved

økt følsomhet (hypersensitivitet) i nevnte nervesenter ved halspulsårens

delingssted. Dermed kan den som lider av syndromet ved meget lett press eller

drag av halsen, for eksempel ved press fra en skjortekrage eller ved
sidebøy/sfreldc av halsen, oppleve nserbesvimelse eller sågar besvimelse. Det

antas at årsaken til symptomene er stimulering av nevnte nervesenter. Årsaken til

at enkelte personer har en slik hypersensitivitet er ikke kjent, en hypotese er at

åreforkalkning og påfølgende stivhet av halspulsåren kan føre til dette.
Åreforkalning og stivhet av pulsårene av denne grunn sees gjerne hos eldre

personer og dette kan være årsaken til at syndromet er referert å skulle være

vanligst hos eldre. Vi er ikke kjent med at diagnosen caroticus syndrom på noen

måte kan stilles ved undersøkelser av den avdøde. Diagnosen er snarere basert på
nevnte symptomer i form av nærbesvimelse, evt. besvimelse ved press mot eller
strekk av halsen. Dersom man i den aktuelle saken skal kunne trekke inn dette

syndromet som en mulig årsak til den inntmfne hendelsen, må det etter vårt syn

foreligge opplysninger om at nå avdøde X hadde symptomer på syndromet.
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Vi finner det riktig å nevne at trykk mot nervesenteret på halsen kan medføre

blodtrykks- og pulsendringer som kan ha fatalt forløp også hos personer som ikke
har hatt symptomer på såkalt sinus caroticus syndrom. I deler av faglitteraturen

som omhandler dette feltet, er det nevnt at personer med kjent hjertesykdom, for

eksempel i form av gjennomgått hjerteinfarkt og/eller trange kranspulsårer, skal
være spesielt utsatt. På bakgrunn av obduksjonen er det ikke holdepunkter for at

X hadde slik hjertesykdom. De påviste tallrike punktblødningene i
munnslimhinnen tyder på at en av de andre nevnte mekanismene for kvelning

ved bruk av halsgrep/press mot halsen har vært avgjørende for det fatale forløpet

i denne saken, nemlig trykk mot samleårer på hver side av halsen."

Av uttalelse 25. september 2013 fra Rettsmedisinsk kommisjon, er det gitt følgende

kommentarer til den sakkyndige uttalelsen:

"Mandatets fleste punkter er greit besvart. I punkt lb sies det at det kreves

betydelig kraft for å presse sammen halsens blodårer. Dette kan diskuteres, idet

det kreves mindre kraft for å presse sammen halsens samleårer. enn halsens

pulsårer. I punkt 2.2 legges det ikke større vekt på at avdøde lå i mageleie, og

Kommisjonen går derved ut fra at dette leiet har vært meget kortvarig. Det er
ellers velkjent at mageleie hos agiterte personer kan være livsfarlig, spesielt hvis

andre personer ligger over vedkommende og på den måten hindrer brystkassens

pustebevegelser."

Spesialenheten anmodet ved brev 20. august 2013 om en tilleggsuttalelse til den

sakkyndige rapporten. Av rettsmedisinsk sakkyndig tilleggsuttalelse 25. september 2013

fra overlege, førsteamanuensis dr. med. F og overlege, professor dr. med.T ved

Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskmng, avdeling

for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, fremgår:

"la) I lys av vår uttalelse om at sammenpressing av blodårer og luftveier

vanligvis må holdes over noe tid, bes det redegjort for om slik sammenpressing, i
løpet av den lid halsgrepet ble goldt før døden mest sannsynlig inntrådte, hver

for seg eller samlet kan ha medført død

Vi understreker at vår opplysning i nevnte sakkyndiguttalelse .. . om at det trykk

som fører til sammenpressing av luftveiene og blodårene på halsen vanligvis må
holdes over noe tid, i betydningen få minutter, er en generell betraktning. Tiden
vil variere fra sak til sak. Som også nevnt i vår opprinnelige uttalelse .. . tyder

funn ved obduksjonen på at kvelning ved bruk av halsgrep og derav trykk mot
samleårer på hver side av halsen har vært avgjørende for det fatale forløpet. Dette
synspunktet utelukker ikke at sammenpressing av luftveiene kan ha bidratt til

dødsfallet, men det er mindre sannsynlig at sammenpressing av luftveiene i seg
selv kan ha medført død.

lb) Kan del utelukkes at døden skyldes press mot ghmus caroticum?

Det vises til svar på la), hvor vi, som i den opprinnelige uttalelsen, framsetter at

trykk mot samleårer på hver side av halsen har vært avgjørende for det fatale

forløpet. Det kan neppe utelukkes at døden alene skyldes press mot glomus
caroticum. Det understrekes at vi ikke er kjent med opplysninger om at nå

avdøde skal lidd av såkalt sinus caroticus syndrom, og som nevnt i vår
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opprinnelige uttalelse fant vi ved obduksjonen ikke holdepunkter for
hjertesykdom. (Hjertesykdom kan innebære at man kan være spesielt utsatt for

blodtrykks- og pulsendringer ved press mot glomus caroticum).

le) Kan det utelukkes at døden skyldes tilstanden caroticus syndrom selv om nå

avdøde ikke skulle hatt symptomer på en slik tilstand?

Nei, dette kan ikke utelukkes. Av ovenstående redegjørelse fremgår at funn ved

obduksjonen tyder på at trykk mot samleårer på hver side av halsen (uavhengig
av om trykket var rettet mot glomus caroticum) var avgjørende for det fatale
forløpet. I eventuelt fravær av symptomer på slik tilstand, fnmer vi det derfor

svært lite sannsynlig at døden skulle kunne skyldes denne tilstanden.

2. Andre medvirkende faktorer av betydning for dødsfallet

2a) Kan nå avdødes kroppsvekt og hans fysiske anstrengelser forut for dødsfallet
ha hatt betydning for at død inntrådte?

Vi kan ikke se at det er holdepunkter for at nå avdødes kroppsvekt kan ha hatt
betydning for at døden inntrådte i den situasjonen som oppsto. Nå avdødes

fysiske anstrengelser forut for dødsfallet kan ha medført kroppslige reaksjoner

(som blodtrykksstigning) som ikke kan utelukkes å ha hatt betydning for at døden
inntrådte.

Spesialenlieten har ikke mottatt Den rettsmedisinske kommisjons vurdering av denne

tilleggsuttalelsen.

A har opplyst at han er sykepleier og ambulansearbeider. Han har vært ansatt ved

akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus, avdeling Ullevål i fire år. Ifølge A hadde han
ingen tanker om grepet han benyttet på X. Det er et grep han tidligere har brukt i
lekeslossing, og et grep han i situasjonen benyttet for å få kontroll uten å påføre skade.
Det er først gjennom etterforskingen av denne saken og bruken av ordet halsgrep at han

har fått kunnskap om at dette grepet er farlig. Politibetjent S har forklart at hun er kjent
med halsgrepet "kyllingen" og at dette er et grep som ikke skal benyttes. Først etter at de
hadde fått av X håndjemene tenkte hun på om halsgrepet, eller at det var en stor mann

som lå i mageleie, kunne ha medført pustestansen.

A har forklart at han gjennom sin utdanning og sitt arbeid ikke har fått opplæring i
maktbruk og grepsteknikker, og at det heller ikke gis undervisning eller finnes

retningslinjer for hvordan ambulansearbeidere skal gripe inn med fysisk makt i
tilsvarende situasjoner. As forklaring støttes av opplysninger fra vitnet V 14. V 14 er

ansatt ved ambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Han er utdannet

sykepleier og lærer, er paramedic-utdannet, og jobber i dag halv stilling i

ambulansetj enesten og halv stilling ^^^^^^^^^^^^^^^B som faglærer på
ambulansefag. V14 har forklart at det ikke foreleses om grep og selvforsvar i

ambulansetj enesten, men at man som sykepleier og fagperson burde vite at grep rundt
hals er forbundet med fare. Ifølge V14 er policyen i ambulansetjenesten at dersom man

opplever en situasjon som truende, skal man trekke seg ut og tilkalle politiet. Som
ambulansepersonell er man ofte skjermet, fordi man er ute for å hjelpe. A har forklart at

de som ambulansearbeidere stadig oftere kommer opp i slike situasjoner og at de har

snakket om at dette er vanskelig. De som har utdannet seg til sykepleiere og

ambulansearbeidere har gjort et valg, de ønsker å hjelpe folk og da blir det et paradoks å
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måtte bruke makt på jobb.

Spesialcnhetens vurdering
Spesialenheten skal ta stilling til om politibetjentene S og D, samt ambulansearbeider A,

har opptrådt straffbart i sammenheng med at X døde på Oslo kommunale legevakt den

29. november 2012.

l. PoUtibetient S og politibetient D

1.1 Straffeloven 228 første ledd, jf. annet ledd annet straff alternativ -

legemsfornærmelse med døden til følge

Spesialenheten finner det bevist at både politibetjent S og D utøvde makt mot X ved
å holde/dra ham i armene mens han var i stående posisjon, ved å holde armer og ben

fast for å holde ham nede, samt ved håndjemspåsettelse mens han lå på gulvet.

Maktanvendelse overfor X er objektivt sett å anse som en legemsfornærmelse.
Spørsmålet om den konkrete bruk av makt utgjør en straffbar handling må imidlertid
vurderes opp mot politiets lovlige adgang til bruk av makt. Maktanvendelse hjemlet i
politiloven vil ikke kunne vsere straffbar legemskrenkelse etter straffeloven.

Rammene for politiets maktanvendelse er angitt i politiloven § 6, jf. politiinstruksen

§§ 3-1 og 3-2. Det følger av politiloven § 6 fjerde ledd at politiet kan bruke makt
under tjenesteutførelsen i den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig. Av

politiloven § 6 annet ledd fremgår at de midler som anvendes må være nødvendige

og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og
omstendighetene for øvrig.

Politiets adgang til bruk av makt ved pågripelse må også vurderes i forhold til
straffeloven § 48 tredje ledd, jf. annet ledd, som bestemmer at politiets bruk av makt

ved iverksettelsen av en lovlig pågripelse ikke vil kunne medføre straffansvar med
mindre maktbruken anses å være ubetinget utilbørlig.

I Rt. 2007 s. l 172 har Høyesterett uttalt følgende om vurderingen etter § 48 tredje
ledd:

"Når man skal ta stilling til straffbarheten av politiets handlinger, må de
prinsipper for politiets tjenesteutøvelse som vi finner i politiloven § 6 annet ledd,
poUtiinstruksen og annet regelverk derfor komme sentralt i vurderingen. (...) Hva
som er nødvendig og tilbørlig maktutøvelse må altså vurderes i lys av

politilovens krav til forholdsmessighet i maktbruken og til kravet om å anvende

det minst inngripende maktmiddel."

Høyesterett har i flere avgjørelser, herunder i ovennevnte kjemielse lagt til grunn at det

ved vurdering av politiets tjenestehandlinger skal utvises rommelighet før det kan
konkluderes med at en tjenestehandling er straffbar. I dom inntatt i Rt. 1995 side 661 ga

Høyesterett sin tilslutning til følgende uttalelse fra byrettens dom i samme sak:

".. .politiet er det organ som kan utøve maktanvendelse overfor borgerne uten at
dette uten videre skal føre til strafferettslige reaksjoner. Dette er helt nødvendig

for at politiet skal utføre sine roller som ordensvern og det legges generelt til
grunn at politiet må kunne utøve den makt som anses nødvendig for å få
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gjennomført tjenesteoppdraget. Vurderingen må skje der og da og det må levnes
politiet en forholdsvis romslig ramme nål- man skal vurdere handlingen i
ettertid."

Ved vurderingen av politibetjentene S og Ds opptreden må det tas utgangspunkt i
hvordan de oppfattet situasjonen der og da, og det legges til grunn at det forelå faktisk
og rettslig grunnlag for å anvende malet mot X. Det vises blant annet dl politibetjentenes

forklaring om Xs adferd, samt at tjenestemennene hadde fått opplyst at personen de

hadde med seg var registrert hos politiet med en rekke alvorlige saker. De ønsket således

ikke å la ham forlate stedet, og i situasjonen som oppsto ville det også vært grunnlag for
pågripelse av X for vold mot og hindring av offentlig tjenestemann. Videre var det

besluttet av lege at X skulle tvangsinnlegges på psykiatrisk avdeling på Lovisenberg
sykehus og politibetjentene var bedt av helsepersonell om å bistå med vakthold og
transport til sykehuset.

Det fremgår videre av den saJdcyndige uttalelsen fra Folkehelseinstituttet av 27. juni

2013 at de to politibetjentene ikke synes å ha påført avdøde skader. De sakkyndige har
også konkludert med at døden alene skyldtes kvelning ved press mot hals.

Spesialenheten legger etter dette til grunn at handlinger utført av politibetjentene ikke
har hatt innvirkning på dødsfallet. Politibetjentene S og D finnes heller ikke på noen
måte å ha tilskyndet As maktbruk.

Ut fra omstendighetene i saken mener Spesialenheten at politibetjentenes maktbruk ikke

har overskredet grensene for den nødvendige, forsvarlige og forholdsmessige
maktutøvelse. Ei heller fremstår maktutøvelsen som ubetinget utilbørlig. Da

tjenestehandlingen er funnet å ligge innenfor politiets lovlige adgang til bruk av makt
ved pågripelsen, kan den ikke medføre straffansvar etter straffeloven § 228 annet ledd.

7.2. Straffeloven § 325 første ledd nr. l — grov uforstand i tjenesten

Politibetjentene S og Ds opptreden må videre vurderes etter straffeloven § 325 første
ledd nr. l om grov uforstand i tjenesten. Vurderingstemaet knytter seg til hvorvidt

politibetjentene S og D burde ha forhindret/forsøkt å forhindre As inngripen i
situasjonen, eventuelt om de på noe tidspunkt under hendelsen burde pålagt ham å trekke

seg ut av situasjonen. Særlig blir det et spørsmål om de observerte As bruk av halsgrep

og således eventuelt burde ha bedt ham benytte et annet grep, spesielt etter at X var lagt i

bakken.

Blant amiet i kjennelse inntatt i Rt. 1986 s.670 har Høyesterett lagt til grunn at det for

domfellelse etter straffeloven § 325 første ledd nr. l må foreligge "en kvalifisert
klanderverdig oppfreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet .

Det er lagt til grunn at det må være et spillerom før man konstaterer at dårlig utførelse av

en tjenestemanns arbeid representerer en straffbar handling, jf. blant annet Rt. 1995 s.
1195, og terskelen for å anvende straffeloven § 325 første ledd nr. l er etter rettspraksis

høy.

I politiloven og politiinstruksen er det nærmere regulert hvordan polititjenesten skal

utføres. I politimstruksen § 7-3 annet ledd fremgår det at en polititjenesteperson ikke bør
påkalle hjelp fi-a privatpersoner under tjenesten "med mindre dette antas strengt

nødvendig for å gjennomføre en pågripelse eller oppklare et lovbrudd, eller for å avverge

angrep mot eller annen fare for person eller eiendom .
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Av Auglend, Mæland og Røsandhaug, Politirett (2. utg.), side 345, uttales følgende om
bestemmelsen:

"Med unntak for nødrettstilfellene har politiet ingen alminnelig hjemmel for å
kreve publikums hjelp i tjenesten. Etter stri. § 327 plikter imidlertid enhver på
oppfordring å bistå politiet når hjelp er nødvendig for å avverge en forbrytelse
eller ulykke, forutsatt at det kan skje uten særlig fare eller oppofrelse fra den

aktuelle privatpersonen. I følge pi. § 7-3, 2. ledd skal det under tjenesteutførelsen

ikke påkalles hjelp fra publikum med mindre dette er strengt nødvendig [...]
Primært har reguleringen sin bakgrimn i at borgerne ikke har noen alminnelig

bistandsplikt Dernest kan følgene bli alvorlige hvis vedkommende privatperson
skulle komme til skade under bistanden. Endelig kan publikum generelt ikke
forventes å ha den faglige bakgrunnen som er nødvendig for å utføre en

forsvarlig tjenestehandling."

Det er på det rene at verken politibetjent S eller politibetjent D ba om bistand fra A. Ut
fra videoopptaket fra legevakten legges det til grunn at A bisto i perioden mellom kl.
21:03:32 og til han reiste seg kl. 21:04:35, det vil si i overkant av ett minutt. I løpet av

dette tidsrommet var både politibetjent S og politibetjent D selv aktivt opptatt med å få
kontroll på X. På bakgrunn av politibetjent Ss forklaring legges det til grunn at hun så at
A brukte et halsgrep på X både i stående og liggende stilling, mens politibetjent D ikke
har kunnet beskrive konkret hva slags grep A holdt.

I Politidirektoratets mndskriv 2007/11 gis særlige bestemmelser om halsgrep. Halsgrep
er i rundskrivet gitt følgende definisjon:

"Halsgrep anses i denne sammenheng som et kvelertak, hvor hender, armer eller

andre midler, legges omkring eller i tilknytning til den pågrepnes hals, og hvor
det trykkes, strammes eller klemmes til rundt halsen.

Om konsekvensene av halsgrep er det videre uttalt:

"Halsgrep som definert over, fører til nedsatt blodtilførsel til hjernen, samt tilstopping

eller innsnevring av luftveiene. Halsgrepet kan også føre til irritasjon av nervesentrum

med påfølgende rytmeforstyrrelser i hjertet, med blodtrykksfall, og av og til plutselig
hjertestans.

Videre fremgår det at Justisdepartementets rundskriv G-72/91 og G-20/92 videreføres. I

rundskriv G 72/91 nedlegges forbud mot bruk av halsgrep. Politidirektoratet uttaler
videre at:

"... halsgrep som beskrevet her, er et grep som kan ha meget alvorlige
konsekvenser, og som derfor kun skal benyttes i nødverge. I forbindelse med

politiets inngripen kan det oppstå slike nødvergesituasjoner. Av den grunn er det
spesielt viktig at politiets tjenestemenn er seg bevisst disse faremomentene.

Som politibetjenter er S og D trent i arrestasjonsteknilck og bruken av ulike grep og
nedleggmgsmetoder. De har begge forklart at de er kient med farene ved bruken av

grepet og at dette ikke skal benyttes.

Når det gjelder den konkrete bedømmelsen av politibetjentenes opptreden finner

Spesialenheten at politibetjent S og D ikke kan sies å ha opptrådt kvalifisert
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klanderverdig ved at de lot A bistå i denne situasjonen. Spesialenheten viser til at

politibetjentene S og D oppfattet at de ble angrepet av X og at de ikke fikk kontroll over
ham. Videre vises til at det var pasienter i umiddelbar nærhet til situasjonen som

tjenestemennene også følte et ansvar for å beskytte.

Spørsmålet blir videre om politibetjentene S og D burde ha bedt A trekke seg vekk,
særlig etter at X var lagt i bakken og minst en vekter var kommet til. Selv om

politibetjentene S og D etter Spesialenhetens mening burde ha bedt A om å trekke seg ut
av situasjonen, finner Spesialenheten at deres handlinger ikke er av en slik karakter at

det kan lede til straffansvar for overtredelse av straffeloven § 325 første ledd nr. 1.1 den

anledning vises til at det dreide seg om et kort tidsrom på under ett minutt og at
tjenestemennene selv var aktivt opptatt med å sikre kontroll over X ved

håndjemspåsettelse.

Z Ambulansearbeider A

A har i motsetning til politibetjent S og D ikke utført en handling relatert til hans
tjeneste. Videre må det med bakgrunn i obduksjonsrapport og rettsmedisinsk sakkyndig
uttalelse 27. juni 2013 legges til grunn at Xs død ble forårsaket av grepet A holdt rundt
hans hals.

Straffeloven § 239 om uaktsomt drap anses ikke å komme til anvendelse fordi det etter

Spesialenhetens mening ikke er bevismessig dekning for at A har opptrådt uaktsomt i

forhold til dødsfølgen. Spesialenheten har imidlertid vurdert As handling etter
straffeloven § 228 annet ledd annet straffaltemativ om legemsfornærmelse med døden til

følge, og har kommet til at det forligger så vidt stor tvil med hensyn til om A utførte en
straffri nødvergehandling, at saken for ham må bli å henlegge etter bevisets stilling.

Straffrihet på grunn av nødverge etter straffeloven § 48 forutsetter at det må foreligge et

rettssfridig angrep. Nødverge kan utøves for å avverge angrep på tredjepersoner, og

nødverge vil også kunne utøves til forsvar for politiet som tredjemenn. Videre kan
nødvergehandlingen ikke overskride det som er nødvendig for å avverge angrepet, og

forsvaret må ikke være ubetinget utilbørlig.

Også ved vurderingen av As opptreden må det tas utgangspunkt i hvordan han oppfattet

situasjonen der og da. Dersom A har tatt feil av situasjonen eller feilberegnet virkningen
av forsvarshandlingen, kan han ikke straffes for forsettlig forbrytelse dersom hans

handlemåte var berettiget ut fira hans oppfatning av den faktiske situasjonen J f.

prinsippene i straffeloven § 42 og også Andenæs, op.cit, side ] 72. Det vises ellers til at
enhver rimelig tvil om hva som skjedde og hvordan A oppfattet situasjonen, skal komme

ham til gode.

Spesialenheten legger til grunn at A blant annet observerte at X slo den ene

politibetjenten i ansiktet med knyttet neve og at X flere ganger sto med høyre arm hevet,

samt dro en av politibetjentene i håret. Videre legges til grunn at A oppfattet situasjonen
som sva3rt var alvorlig, slik at han måtte avverge et angrep. Det vises sserlig til

politibetjent Ds forklaring om Xs slag mot hennes hode og opplysningen om at hun på et
tidspunkt følte at det enten var ham eller henne, samt politibetjentenes forklaring om at

de ikke hadde kontroll på X. Videre vises til As forklaring om hvordan han oppfattet Xs
opptreden overfor politibetjentene. Spesialenheten mener også at videoen fra legevakten

viser at X går til angrep på politibetjent D. Spesialenheten mener etter dette at A etter

omstendighetene rettmessig kunne utøve nødverge mot dette angrepet.
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Det legges til grunn at A ikke tilsiktet å tilføye X skade, men at hans hensikt var å
passivisere. Videre legges til grunn at A først forsøkte å stanse angrepet ved å ta tak i Xs
skuldre og dra ham bakover. Da dette ikke hadde noen effekt, tok han halsgrepet på X og

la ham i bakken.

Spesialenheten legger videre til grunn at A, selv med kompetanse som sykepleier Q[

ambulansearb elder, ikke har slik medisinsk kunnskap om de ulike mekanismene for

dødsfall ved halsgrep som de medisinsk sakkyndige har redegjort for i uttalelsen 27. juni
2013. På bakgrunn av As forklaring og forklaringen fra V14, legges det videre til grunn
at han gjennom utdanningen og arbeidet som ambulansearbeider ikke har fått opplæring
i maktbruk overfor pasienter, herunder grep og teknikker, og at han derfor ikke hadde

slik kunnskap om faren ved halsgrep som politiet må forrentes å ha, jf. redegjørelsen

ovenfor. A har videre forklart at han har benyttet halsgrep i forbindelse med lekeslossing

uten at dette har avstedkommet fare.

De medisinsk sakkyndige har i uttalelsen 27. juni 2013 opplyst at dersom
sammenpressing av luftveier og blodårer skal føre til død, må det trykk som fører til slik

sammenpressing vanligvis holdes over noe tid, i betydningen få minutter. De sakkyndige

mener likevel at trykk mot samleårer på hver side av halsen har vært avgjørende for Xs

død, til tross for at det er lagt til grunn at grepet rundt hans hals ble holdt til sammen i 58
sekunder og at døden mest sannsynlig inntrådte kort tid etter at han ble lagt i bakken. De

rettsmedisinsk sakkyndige har videre i uttalelsen 25. september 2013 opplyst at det ikke
kan utelukkes at døden skyldtes press mot nervesenteret glomus caroticum, som for
disponerte personer raskt vil kunne gi fatale blodtrykks- og pulsendringer, eller at Xs

fysiske anstrengelser forut for dødsfallet har hatt betydning for at døden inntrådte.

Etterforskingsresultatet etterlater videre tvil om styrken av As kraftanvendelse mot Xs

hals. Ettersom de medisinsk sakkyndige i uttalelse 27. juni 2013 har opplyst at det må ha
vært benyttet relativt stor kraft for å påføre bruddet i skjoldbmskens horn, legges det til
grunn at det i hvert fall på et tidspunkt har vært øvet kraftig trykk/press mot Xs hals.
Hvor lenge et slik kraftig trykk eller press ble holdt er imidlertid uklart. Det vises til
uttalelse 25. september 2013 fra Den rettsmedisinske kommisjon om at det kreves

mindre kraft for å presse sammen halsens samleårer enn halsens pulsårer. Videre vises til

at A selv og VI har forklart at grepet om Xs hals ble holdt løst etter nedleggelsen. Selv
om forklaringer fra V8 og V6 trekker i en annen retning, finner Spesialenheten i den

strafferettslige vurderingen å måtte legge til grunn det faktum som taler til As gunst.

Til tross for at det nok må forventes at A som ambulansearbeider vet at tilstramning

rundt hals kan vasre forbundet med fare, mener Spesialenheten at det ut fra hans tidligere

erfaringer med bruk av halsgrep og fraværet av slik kunnskap om faren ved halsgrep
som det må kreves at politiet innehar, sammenholdt med tvilen om tidspunktet for

dødens inntreden, hvilke mekanismer som førte til død og kraftanvendelsen, foreligger

rimelig tvil med hensyn til om As forsvarshandling gikk utover det som for ham
fremstilte seg som nødvendig for å avverge angrepet fra X, eller var ubetinget utilbørlig.

Spesial enheten mener at det ut fra bevissituasjonen i saken er tvilsomt om det kan føres

tilstrekkelig bevis i retten for As straffeskyld. Det vises til at Riksadvokaten har gitt
instruks om beviskravet for å utferdige tiltale, der det fremgår at påtalemyndigheten må
være overbevist om siktedes straffeskyld og må være av den oppfatning at straffeskylden

kan bevises i retten. Dette innebærer at påtalemyndigheten skal legge samme

bevisterskel til grunn som den domstolene anvender for å avsi fellende dom, og at det
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stilles et tilleggskrav til mulighetene for å føre bevis i retten.

Spesialenheten har etter dette kommet til at saken mot A blir å henlegge etter bevisets

stilling.

Vedtak
Saken henlegges for politibetjent S og politibetjent D fordi intet straffbart forhold anses
bevist.

Saken henlegges for A etter bevisets stilling.

Advokat Morten Engesbak, på vegne av Xs etterlatte, advokat Jens-Ove Hagen, på

vegne av politibetjent S og politibetjent D, og advokat Christian Hjort, på vegne av A,
underrettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket oversendes politimesteren i Oslo politidistrikt til orientering.

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 3. oktober 2013

Jan Egil Presthus

Camilla Lie
juridisk rådgiver
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AMBULANSEARBEIDER B OG POLITIBETJENTENE C OG D - KLAGE OVER
HENLEGGELSE F1<A AVDØDES FORELDRE OG KLAGE OVER
HENLEGGELSESGRUNNLAG FRA B

Sendes med vedlegg Spesialenheten for politisaker.

Saken gjelder spørsmål om straffansvar etter As dødsfall 29. november 2012.

Spesialenheten har etterforsket saken mot politibetjent C, politibetjent D og
ambulansearbeider B, og besluttet 3. oktober 2013 å henlegge saken mot politibetjentene som
intet straffbart forhold bevist og saken mot B etter bevisets stilling.

Avdødes foreldre, V. og E. A, har påklaget vedtaket og anført at alle tre må tiltales for
legemskrenlcelse med døden til følge og grov uforstand i tjenesten. Klagen er rettidig fremsatt

av bistandsadvokaten, advokat Morten Engesbak, og er senere utdypet, sist ved brev av 12.
mars 2014.

Henleggelsesgrunnlaget er påklaget av B, som har anført saken mot ham henlegges som intet
straffbart forhold anses bevist. Bs klage er rettidig fremsatt av advokat Christian B. Hjort ved

ad vokatfull mektig Svein Holden, og utdypet sist ved brev av 17. mars 2014.

På vegne av politibetjentene C og D har advokat Jens-Ove I-Iagen anført at
bistandsadvokatens klage ikke tas til følge.

Hendelsesforløpet:
For så vidt gjelder beskrivelsen av hendelsesforløpet 29. november 2012 vises det til

Spesialenhetens vedtak. Det sentrale faktumet i den dypt tragiske saken kan i korte trekk

oppsummeres slik:

A ble kjørt på legevakta av politibetjentene C og D om kvelden 29. november 2012 for
helseundersøkelse etter at han hadde oppsøkt politivakta og fremstått på en måte som ga

grunn til bekymring om at A var psykisk syk. På legevakta fikk betjentene beskjed om at han
skulle innlegges, og de ble bedt om å vente for å bistå med transporten til sykehuset. A ga
etter en stund uttrykk for at han ville gå fra legevakta. Politibetjentene ba ham vente og tok

tak i armene hans. A, som inntil da hadde vært rolig, reagerte med det som er beskrevet som

en nærmest "eksplosiv" reaksjon. Han forsøkte å komme seg vekk, slo mot betjentene og det

oppsto et kraftig basketak. Ambulansearbeider B observerte situasjonen. Etter en liten stund
grep han inn, tok tak i As skuldre og forsøkte å dra ham bakover. Da det ikke nyttet, tok han

et grep med den ene armen sin om halsen til A og alle fire falt i bakken. A lå i mageleie og B

lå delvis over overkroppen hans og holdt halsgrcpet mens betjentene festet håndjern. Grepet
ble holdt i ca 58 sekunder, hvorav ca 50 sekunder mens de lå på bakken. Da de snudde A i

«DokUtskriftFi-aBid»



sideleie, var han død eller døende. Politiet fjernet håndjemene og helsepersonellet forsøkte

gjenoppliving, men forgjeves. De rettsmedisinske sakkyndige hai' antatt at dødsårsaken var

kvelning ved press mot halsen.

Riksadvokatens vurdering:

På enkelte punkter vurderer riksadvokaten saken på en annen måte enn Spesialenheten. T

motsetning til enheten anser riksadvokaten at det ikke er rimelig tvil om dødsårsaken, og at
uklarhet om det eksakte tidspunktet for dødsfallet og kraffcanvendelsen i halsgrepet ikke er av

avgjørende betydning for bevisvurderingen. Når det gjelder spørsmålet om straffajasvar for

maktanvendelsen, slutter riksadvokaten seg i det vesentlige til Spesial enhetens vurderinger.

En har vurdert noen flere mulige ansvarsgrunnlag, men hai' kommet til at det ikke er grunnlag

for straffansvar. En går ikke inn på ethvert av de mulige grunnlagene, da en har kommet til at

nødvergereglene uansett leder til straffrihet

Riksadvokaten hai- konkludert med at klagen fra bistandsadvokaten ikke tas til følge, slik at

sakene forblir henlagt. En har videre kommet til at saken også mot B må henlegges som intet
straffbart forhold anses bevist.

Dødsårsak, h^qftanvendelsen og tidspunktet for dødsfallet:
Ved obduksjonen av avdøde ble det påvist brudd i skjoldbrusken, blødning i halsen og
punktblødninger i munnslimhiimcn. De rettsmedisinske salckyndigc har konkludert med at

døden antas å skyldes kvelning ved press mot halsen. Kvelning kan skje på flere måter, og de
sakkyndige har uttalt at kvelningen sannsynligvis skjedde ved sammenpressing av samleårer

på hver side av halsen. Den rettsmedisinske kommisjon har ikke hatt innvendinger til dette

pundktet i de sakkyndiges uttalelser.

Andre faktorer kan ha bidratt til dødfallet, men - slik riksadvokaten oppfatter de sakkyndige -

var det kvelning, og ikke andre faktorer, som var årsaken til dødsfallet: De fysiske
anstrengelsene under basketaket kan ifølge de sakkyndige "ikke utelukkes å ha hatt betydning

for at døden inntrådte", men er ikke påpekt som dødsårsak. Mageleiel og press mot
overkroppen kan ha bidratt til dødsfallet, men heller ikke dette er påpekt som dødsårsak. En
slik dødsårsak ville for øvrig ikke være upåregnelig eller innebære en annen strafferettslig

vurdering i denne saken. En tredje mulig faktor som har vært vurdert, er om tilstanden "sinus

caroticus syndrom " (hypersensitivitet) kan ha vsert årsaken. Ifølge de sakkyndige er det
umulig å fastslå om avdøde personer har hatt et slikt syndrom, slik at tilstanden av den grunn

ikke kan utelukkes. Men de sakkyndige påpeker at det ikke er opplysninger om at avdøde
hadde symptomer på syndromet mens han levde, og at punktblødningene i mumien samt
blåfargen som vitnene forklarer at han hadde i ansiktet tvert imot tyder på at dødsårsaken var

kvelning pga press mot halsen. I fravær av symptomer på syndromet finner de sakkyndige det
"svært Ute sannsynlig" at dette kan være dødsårsak.

Riksadvokaten legger etter dette at det til grunn at døden skyldtes kvelning på grunn av

halsgrepet.

De sakkyndige har uttalt at det må ha blitt brukt "relativt stor kraft" ved halsgrepet, men

Kommisjonen har påpekt at det kreves "mindre kraft" for å presse sammen samleårene. Det

kan vanskelig fastslås med sikkerhet eksakt hvilken kraft som ble brukte i grepet, og om

styrken eventuelt varierte. Etter riksadvokatens vurdering er det imidlertid tilstrekkelig klart at

styrken i grepet uansett lå innenfor det som skaper fare for liv og helse.
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Tiden det vil ta før noen dør av kvclning ved halsgrep varierer. Slik en forstår de sakkyndige

var varigheten ikke upåregnelig kort i denne saken.

Det eksakte tidspunktet for dødsfallet er ikke fastslått. Etter riksadvokatens oppfatning rokker
det ikke ved dødsårsaken eller vurderingen av de avgjørende delene av hendelsesforløpet.

Spørsmål om straffansvar for legemskrenkelse med døden til følge:

Politiloven § 7 første ledd nr. 2 Jf § 6 fjerde ledd ga hjemmel for maktbruk slik situasjonen
utviklet seg. Maktanvendelse etter politiloven § 6 fjerde ledd er lovlig såfremt den er
nødvendig og forsvarlig. Maktbruk som er unødig eller uforsvarlig er ikke hjemlet i

politiloven, men er ikke nødvendigvis straffbar, da de aktuelle bestemmelsene ikke er
straffebud. Hvorvidt maktbruken er straffbar beror på om handlingen rammes av en

straffebestemmelse, som bl.a. straffelovens regler om legemskrenkclscr. Maktbruk som

rammes av et straffebud, kan etter omstendighetene være straffritt hvis den er en

nødvergehand I ing.

Etter straffeloven § 48 må nødvcrgchandlingen ikke gå lenger enn "hva der fremstillede sig

som fornødent hertil". Dette innebærer at både faren i situasjonen og konsekvensene av

nødvergchandlmgen bedømmes etter hvordan det subjektivt sett fremsto for

gjerningspersonen og om det var aktsomt å oppfatte nødvergesituasjonen slik, jf eksempelvis

redegjørelsen for gjeldende rett i lovforarbeidene til ny straffelov Otprp.nr. 90 (2003-2004)
kapitlene 14.3.3.1 og 14.3.3.2 (side 206). Nødvergehandlingcn må ikke være "ubetinget

utilbørlig", dvs at den må være etisk berettiget, jf proposisjonen kapittel 14.33.1. Også på

dette punktet må gjerningspersonen vurderes ut fra sin kunnskap. Det vises for øvrig til

Spesialenhetens redegjørelse side 11 om politiloven § 6 og straffeloven § 48. Paragraf 48
tredje ledd gir nødvergeregelen i første ledd anvendelse også på situasjoner der det foretas en

lovlig pågripelse.

Avdødes foreldre anfører at det ikke var en nødvergcsituasjon, fordi A ikke angrep
politibetjentene, men kun forsøkte å komme seg unna. Det må imidlertid legges til grunn at

As handlinger i alle fall fremsto som voldelig motstand mot å bli anholdt av politibetjentene.
Slik situasjonen utviklet seg, fremsto det nokså umiddelbart som nødvendig å bruke fysisk

makt mot A for å få kontroll på ham og få avsluttet et kraftig basketak.

Maktbruken var i dette tilfellet i utgangspunktet hjemlet i politiloven § 7 første ledd, jf § 6
fjerde ledd, men overskred etter hvert grensene for bestemmelsene. Riksadvokaten slutter seg

til Spesialenhetens vurdering om at halsgrepet objektivt sett ikke burde vært brukt, i alle fall
ikke over tid, men at bruken av grepet likevel ikke kan bedømmes som straffbar:

For B, som er helsearbeider og ikke har opplæring i arrcstasjonstekmkk eller maktbruk, eller

særlig medisinsk innsikt som er relevant i denne saken, fremsto halsgrepct neppe som mer
dramatisk enn annen fysisk maktbruk. Da han grep inn i basketaket fremsto situasjonen som

ute av kontroll, og han kan åpenbart ikke bebreides for å ha ansett det som nødvendig å bruke

fysisk makt. Det må legges til grunn at han først forsøkte å ta tak i skuldrene til A og dra ham
bakover, men det kan ikke kreves at B burde ha vurdert andre midler. Han hadde ikke

kunnskap om de særlige farene ved halsgrep, utover det som er alminnelig kjent for

helsearbeidere uten spesialopplæring om maktanvendelse. Det fremsto derfor ikke som
"ubetinget utilbørlig" for ham å bruke grepet og å holde det over tid. Klagerne har anført at

berettigelsen av maktbruken opphørte når A var lagt i bakken, og at B skulle ha sluppet grepet
da. Men situasjonen fremsto ikke som under kontroll selv om A var lagt i bakken. Situasjonen
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fremsto først som under kontroll da håndjernene var satt på og/cller da politibetjentene ba

ham slippe. På dette tidspunktet løsnet B grepet.

Polititjenestekvinnene er klar over at halsgrep er særlig farlig og ikke skal benyttes hvis det
ikke er tvingende nødvendig. Spesialenheten har vurdert om politibetjentene tilskyndet Bs

maktbruk, som de åpenbart ikke gjorde. Som bistandsadvokaten korrekt har påpekt, går

imidlertid politiets ansvar lenger enn dette: Politiet må så langt det er mulig påse at maktbruk
fra de som yter bistand er forsvarlig og nødvendig, og å gripe inn og stanse uforsvarlig
maktbruk. Unnlatelse av å stanse slik maktbruk fra en som bistår politiet kan være passiv

medvirkning til maktbruken - i tillegg til aktiv medvirkning gjennom felles maktbruk. Ikke
alle former for unnlatelse rammes som passiv medvirkning; det kreves i det minste at det var

mulig å gripe inn og antakelig at det var rimelig å forvente det i situasjonen (jfl-lusabø
Straffansvarets periferi s. 197). Straffbarhetsvilkårcne må bedømmes individuelt for hver

deltaker, og unnlatelse av å stanse ulovlig maktbruk kan derfor være straffbar for mcdvirkcme

selv om maktanvendclscn ikke er straffbar for den som utøver den. Unnlatelsen kan dessuten

etter omstendighetene være straffbar etter straffeloven §§ 125, 324 og 325.

Det er følgelig flere mulige straffebud som kan ramme politiets unnlatelse av å stanse

uforsvarlig maktbruk fra personer som bistår, men det sentrale spørsmålet er det samme: Om
politibetjentene med rimelighet kunne ha hindret maktanvendelsen. Dette beror dels på

hvilken oversikt de hadde over maktbruken gitt den tiden som sto til rådighet, og dels på
hvilke alternative midler de kunne ha benyttet i den aktuelle situasjonen.

Riksadvokaten deler Spesialenheten vurdering av at politibetjentene ikke kan holdes

strafferettslig ansvarlig for ikke å ha stanset bruken av halsgrepet tidligere. De var i en meget

krevende situasjon som reduserte mulighetene til å rette oppmerksomheten mot Bs maktbruk
og alternative midler. Politibetjent D hadde begrenset oversikt over maktbruken pga

posisjonen hun var i, mens politibetjent C observerte grepet. Situasjonen og tidsforløpet ga
imidlertid lite rom for vurderinger av farene og alternativene. I det siste ca halve minuttet før

håndjemene ble festet var det mange rundt som kunne ha bistått - selv om ingen av dem

rettslig sett kmme pålegges bistandsplikt, men situasjonen ga likevel lite handlingsrom. Slik
forholdene lå an kan det for eksempel ikke kreves at tjenestemennene skulle ha bedt B slippe

taket med risiko for eskalering av situasjonen, for så å be om bistand til å holde fast A på
annen måte.

Grov uforstand i tjenesten:

For politibetjentene kan unnlatelsen av å gripe imi overfor halsgrepet ikke betegnes som grov
uforstand i tjenesten. Det vises til vurderingene overfor av de begrensede mulighetene som de

hadde i den aktuelle situasjonen til å skaffe seg en oversikt over farene og til å benytte

alternative maktmidler.

Bistandsadvokaten har anført at B må anses som "offentlig tjenestemann" etter straffeloven,

og at straffeansvar må vurderes også for ham etter straffeloven § 325.

Straffeloven inneholder ingen legaldefinisjon av begrepet "offentlig tjenestemann". Slik
begrepet er utviklet i praksis og teori, tyder likevel mye på at en ambulansearbeider ansatt ved
et offentlig sykehus er å anse som "offentlig tjenestemann". Det vises særlig til Rt. 2007 s. 46,

som gjaldt en lege ved en kommunal legevakt. Etter riksadvokatens vurdering kan det
imidlertid uansett ikke anses som sterkt klanderverdig av B at han ikke kjente til de særlige

farene ved halsgrepet.
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^ ^ ^ ^ ^

Saken mot ambulansearbeider B henlegges etter dette som intet straffbart forhold anses bevist,

idet maktbruken fra hans side må anses som en straffri nødvergehandling.

Klagen fra bistandsadvokaten tas ikke til følge, slik at sakene mot politibetjentene C og D
forblir henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Underretning bes gitt ved gjenpart av påtegningcn til bistandsadvokaten og forsvarerne.
Riksadvokatens avgjørelse kan ikke påklages, jf straffeprosessloven § 59a første ledd.

Adgangen til å reise privat straffesak er regulert i lovens kapittel 28.

RtKSADVOKATEMBETET, POSTBOKS 8002 DEP, 0030 OSLO

Knut Erik Sæther
ass. riksadvokat

Anne Grøstad

førstestatsadvokat
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