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PÅTALEVEDTAK

SAK NR 14561992   664/18-123

ETTERFORSKING AV MULIG TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED AT X 
VAR INNSATT I ARREST MED HODESKADE 

Anmeldelsen
Nordland politidistrikt har ved påtegning 17. september 2018 varslet Spesialenheten om 
sak om mulig tjenestefeil etter at X satt i arresten ved politihuset i Bodø i 15 timer med 
alvorlig hodeskade. 

X ble søndag 2. september 2018 ca. kl. 12.45 kjørt i ambulanse fra arresten ved 
politihuset i Bodø til sykehuset grunnet hans helsetilstand. Politiet i Bodø fikk noen 
dager senere tilbakemelding fra Xs familie om at han hadde blitt sendt til sykehus i 
Tromsø grunnet alvorlige hodeskader. 

Før Spesialenheten besluttet etterforsking av saken ble Xs søster, Y avhørt som vitne 29. 
oktober 2018. Y opplyste at X hadde blitt operert i hodet, og at det per 29. oktober 2018 
var uavklart om han ville få skader som følge av hendelsen. Y forklarte at pårørende 
stiller spørsmål ved om det ble gjort rette vurderinger av politiet da X ble satt i arrest, og 
om X ble godt nok fulgt opp i arresten.

Spesialenhetens etterforsking
Fra Nordland politidistrikt har Spesialenheten innhentet:

- Utskrifter fra politioperativt register (PO-logg)
- Utskrift av arrestjournal for X for 1. og 2. september 2018, og 

inspeksjonsrapport for celle 6.
- Kopi av Nordland politidistrikts sak 14556495. X ble pågrepet og satt i arrest 

grunnet mistanke om befatning med narkotika. Saken ble 20. desember 2018 
henlagt etter bevisets stilling.

- Kopi av Nordland politidistrikts sak 14556496. X har status som fornærmet. 
Saken ble henlagt 6. desember 2018 etter bevisets stilling.

- Lydfiler fra operasjonssentralen 1. og 2. september 2018.
- Arrestinstruks for Nordland politidistrikt.
- Rutinebeskrivelse for funksjon som vaktleder ved Bodø politistasjon.
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Side 2
Nordland politidistrikt har opplyst at det ikke er sikret videoopptak fra overvåkning av 
cellen som Pedersen var innsatt i. 

Spesialenheten har avhørt følgende personer som vitner:
- Y, som er Xs søster.
- Politibetjent D. Politibetjent D var en av tjenestepersonene som pågrep X på 

sykehuset i Bodø.
- Politibetjent E. Politibetjent E var en av polititjenestepersonene som pågrep X 

på sykehuset i Bodø.
- Politibetjent F. Politibetjent F var en av tjenestepersonene som pågrep X på 

sykehuset i Bodø.
- Politiførstebetjent A var vaktleder 2. september 2018.
- Arrestforvarer B. Arrestforvarer B var på vakt da X ble satt i arrest 2. september 

2018.
- Arrestforvarer C. C var på jobb 2. september 2018 da X ble kjørt fra arresten til 

sykehuset i Bodø grunnet mistanke om sykdom.

Politiførstebetjent A, arrestforvarer B og arrestforvarer C er i ettertid orientert om at 
saken vil bli avgjort for dem med status som mistenkt da det er deres konkrete 
tjenestehandlinger som er vurdert i saken. 

Fra Nordlandssykehuset HF har Spesialenheten innhentet epikrise datert 1. september 
2018 vedrørende Xs tilstand da han kom til sykehuset, og da X ble utskrevet fra 
sykehuset og pågrepet av politiet. 

Spesialenheten var i januar 2019 i telefonkontakt med X. Han opplyste at han er 
utskrevet fra sykehus, og ikke har mén etter hendelsen. Han kan ikke i dag huske hva 
som skjedde. Fordi X har opplyst å være uten skade som følge av hendelsen, har 
Spesialenheten ikke innhentet ytterligere helseopplysninger om X.  

Nærmere om sakens faktum 
Lørdag 1. september 2018 ca. kl. 20.55 fikk Nordland politidistrikt melding om at det 
hadde vært en hendelse i Fauske der X hadde truet en person. Personen hadde så dyttet 
og slått X, og X hadde besvimt. Da politiet kom til stedet ca. kl. 21.00 hadde 
ambulansepersonalet kontakt med X. Politiet vurderte X som svært beruset. Under 
visitasjonen ble det funnet tabletter med virkestoff som er registrert på narkotikalisten. 
X ble kjørt i ambulanse til legevakten i Fauske. Legevaktlegen besluttet at X måtte 
kjøres i ambulanse til sykehuset i Bodø for vurdering. Jourhavende jurist besluttet at det 
skulle tas blod- og urinprøve av X, og en politipatrulje bestående av politibetjentene D, 
E og F kjørte til sykehuset i Bodø for å sikre at det ble tatt prøver. 

X var urolig da patruljen ankom sykehuset, og politiet bistod med å holde ham. I 
epikrisen 1. september 2018 er X beskrevet som ruset. En ambulansearbeider opplyste 
til politiet at de hadde funnet en klump med hasjisj på gulvet i ambulansen. Politiet tok 
beslag i hasjisjen og anslo at det kunne være ca. 50 gram. 

X ble etter hvert mer urolig. Politiet satte på ham både hånd- og fotjern slik at blod- og  
urinprøven kunne gjennomføres. I tillegg utførte legen de undersøkelser som skulle 
gjøres. X ble utskrevet fra sykehuset og klarert for arrest. I epikrisen 1.              
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Side 3
september 2018 er det beskrevet at X hadde hematon i bakhodet, og at han ikke vil la seg 
undersøke ytterligere. Det ble tatt EKG av hjerterytme. Det er nedtegnet i epikrisen at X 
er "medisinsk avklart, og pågripes av politiet." 

Tjenestepersonene oppfattet at undersøkelsene som ble gjort på sykehuset knyttet seg til 
Xs hjerte. De hadde ingen opplysninger om at X kunne ha en hodeskade. I rapport om 
pågrepet person i sak 14556495 fremgår det at X ble pågrepet søndag 2. september 2018 
kl. 00.25 etter ordre fra jurist, og inkvirert i sentralarresten i Bodø kl. 00.30.

Arrestforvarer B har forklart at X fremsto som beruset da han kom til arresten. Hun fikk 
opplyst at de kom rett fra sykehuset og at X var klarert for arresten. Patruljen tok ham 
med rett til cellen og gjennomførte inkvireringen der. B var ikke med inn på cellen. 
Madrass og teppe var lagt inn på forhånd. På grunn av Xs beruselse var det ikke vits i å 
gi ham skjemaet med hans rettigheter, noe hun også påførte inspeksjonsskjemaet. 

X stod på cellen. Hun spurte ham over callinganlegget om han ikke skulle legge seg og 
sove. X satte seg ned på madrassen. Da han satte seg, dunket han hodet lett mot veggen. 
Ifølge B er det ikke uvanlig at berusete personer dunker hodet i veggen når de setter seg 
på madrassen. Kameraet på cellen ble slått på fordi X var beruset. Hun inspiserte X hvert 
30. minutt. Hun reagerte ikke på noe ved X i løpet av natten. Alt virket greit om 
morgenen da hun gikk av vakt, og hun forsto ikke at det var noe galt med X. Han var 
klarert for arrest av lege. Dersom de hadde hatt mistanke om at noe var galt, ville de ha 
tatt forhåndsregler.  

De har ikke rutiner for å vekke personer for å høre om de har det bra. De ser etter om 
personen puster, og dersom arrestforvareren oppfatter at det er ok, får de sove videre. 

Arrestforvarer C har forklart at han overtok vakten om morgenen etter arrestforvarer B. 
Arrestforvarer B opplyste at X hadde sovet en del i løpet av natten, men at han også 
hadde vært urolig og vandret rundt på cellen. C hadde tilsyn med X via 
overvåkningskameraet og ved inspeksjon gjennom luken i celledøren. Han så at X sov, 
men beveget seg. X var også oppe og kjente på celledøren før han la seg igjen. 

Om inspeksjonen har C forklart at de åpner en luke i celledøren. Dersom man ser 
bevegelse, livstegn, at den innsatte puster, går de ikke nødvendigvis inn på cella. Hver 
inspeksjon blir registret på et skjema som henger ved celledøra. De har ikke rutine for å 
vekke personer som sover. C mener det er inhumant å vekke en sovende person hver 
halve time. Ser de at det er liv i den innsatte, får vedkommende sove ut slik at han blir i 
bedre form.

Etter hvert gikk C inn på cellen for å vekke X. C snakket til X, og han så at X så på ham. 
Han svarte ikke da C sa "god morgen" og "hvordan går det med deg?" C tenkte at det 
måtte være psykiatri eller at X var "kjempe sur". C ga X et ekstra teppe, og satte seg på 
vaktrommet sammen med vaktleder A. Etter en stund sa A at de måtte vekke X for å 
gjøre ham klar for avhør. X sto oppreist på cella da C kom inn. X svarte ikke på spørsmål 
om han ønsket vann. C har forklart at han stusset over Xs oppførsel. Han siklet, uten å 
gjøre tegn til å tørke bort siklet. C kontaktet vaktleder A, og begge gikk inn 
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til Xs celle. C sa til X: "Snakk til meg! Si noe!" X satt bare og kikket. De besluttet å 
ringe ambulanse. 

C fikk etter et par dager beskjed fra sjefen for ordensavdelingen at X lå i koma. Dette 
var første gang det ble nevnt at X hadde hodeskade. Han observerte heller ikke at X 
hadde synlige skader/hevelser, med unntak av at han husker at han hadde et blått merke 
under et øye. 

C har opplyst at han trodde at videoen fra arresten ble automatisk sikret. 

Politiførstebetjent A var vaktleder og gikk på vakt kl. 08.00. A ble ved vaktskiftet 
informert om at X hadde vært på sykehuset og at en patrulje fra Bodø hadde kjørt ham 
til arresten. Det var blitt funnet hasj i ambulansen og X hadde vært utagerende på 
sykehuset. Det ble besluttet at X skulle pågripes da han var på sykehuset. A er usikker 
på om det var på grunn av utageringen eller funnet av narkotika. Det ble ikke nevnt noe 
om at X kunne ha hodeskade. 

Arrestforvarer C kom og sa at X var litt rar, og de gikk inn på cellen. A hadde forut for 
dette sett på skjermen at X hadde vært oppe og gått. X ga ikke svar på tilsnakk, bare 
"lyder". A skjønte da at noe var galt. Det kunne være to ting – at X hadde fått med 
narkotika inn i cellen og hadde ruset seg ytterligere eller at han kunne ha en hodeskade. 
På dette tidspunktet hadde A vært i kontakt med Fauske lensmannskontor. Han hadde 
lest i sakens dokumenter at X hadde vært involvert i en voldshendelse, og ringte for å 
avklare hvem som skulle ta avhør i saken. Han holdt derfor muligheten åpen for at X 
kunne ha en hodeskade eller et annet helsemessig problem. Det helsemessige var 
viktigst, og de tilkalte ambulanse.

Det er på inspeksjonsskjemaet nedtegnet: 

Kl. 00.23: "Innsatt. Gitt pledd, pute og madrass. Tatt med rett inn på cella. Godt 

rusa. Har vært innom sykehuset før ankomst i arresten. Info om rettigheter 
henges på celledøra og gis når han blir edru."

Det ble gjennomført inspeksjoner kl. 01.02, 01.33, 01.57, 02.30, 03.03, 03.38, 04.12, 
04.39, 05.15, 06.00, 06.30, 06.58 og 07.31. X sov under inspeksjonene, men det er kl. 
06.00 nedtegnet at han er "oppe å vaker innimellom". 

Kl. 08.00: "Ok, fått ekstra teppe".
Kl. 09.15 og 10.15: "Sover"
Kl. 11.15: "Fått vann"
Kl. 12.00: "Pratet med ham (forsøkt)
Kl. 12.05: "Ambulanse tilkalt"
Kl. 12.40: "Dratt med ambulanse". 

Spesialenhetens vurdering
Spesialenheten for politisaker skal etterforske og påtaleavgjøre saker der det er spørsmål 
om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått straffbare handlinger i tjenesten, 
jf. påtaleinstruksen § 34-1.
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Saken er vurdert etter straffeloven § 171, bestemmelsen om grov tjenestefeil i 
forbindelse med vurderingene politiet gjorde ved innsettelse av X i arrest, og om 
politiet hadde tilstrekkelig kontroll med X i den tiden X hadde opphold i arrest. 

Straffeloven § 171 setter straff for den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig 
myndighet og grovt bryter sin tjenesteplikt. Kravet om at bruddet må være grovt 
innebærer at bagatellmessige forgåelser ikke omfattes. Om dette vilkåret uttales det i 
Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) kap. 12.2.4, s. 338: 

"Vilkåret har betydning på to punkter: For det første må avviket fra korrekt 
handlemåte være grovt. For det andre må det være tale om brudd på en 
tjenesteplikt av en viss betydning."

Skyldkravet er forsett. 

Den strafferettslige bedømmelsen av forholdet må bygge på de strafferettslige 
bevisvurderingsprinsippene. Et sentralt prinsipp er at enhver rimelig og fornuftig tvil 
skal komme mistenkte til gode. Dette innebærer at det alternativ som er mest gunstig for 
mistenkte må legges til grunn ved tvil om faktum. Videre må spørsmålet om straffansvar 
vurderes ut fra en samlet vurdering av hvordan situasjonen der og da fortonet seg for de 
aktuelle tjenestemennene, jf. straffeloven § 25. Disse prinsippene gjelder generelt i 
strafferetten og ikke bare for politiet.

Det følger av arrestforskriften § 2-3 om helsetilsyn at før innsettelsen i politiarrest skal 
politiet vurdere behovet for helsehjelp og sørge for nødvendig fremstilling for lege. 
Dersom den innbrakte på grunn av beruselse er ute av stand til å ta vare på seg selv eller 
å gjøre rede for seg, skal politiet straks vurdere umiddelbart å bringe vedkommende til 
legevakt eller annet egnet tilbud i helsetjenesten. Dersom slik overføring ikke finner 
sted, skal vedkommende ha legetilsyn ved innsettelsen i arresten. 

Den innsatte skal ifølge arrestforskriften § 2-5 ha forsvarlig tilsyn og anbringes slik at 
han ikke kommer til skade eller utsettes for unødige lidelser. Den ansvarlige for arresten 
skal sørge for at det føres nøye tilsyn med den innsattes helsetilstand og at lege straks 
tilkalles ved behov. Innsatte som er syke eller påvirket av alkohol eller andre berusende 
midler, skal inspiseres hver halvtime, med mindre omstendighetene tilsier hyppigere 
tilsyn. Tidspunktet for de enkelte inspeksjonene og resultatet av disse skal anmerkes i 
arrestjournal, jf. andre ledd. 

Den ansvarlige for arresten tar konkret stilling til hva tilsynet ved den enkelte inspeksjon 
skal bestå i, vurdert ut fra hva som er nødvendig i hvert enkelt tilfelle. Den som utfører 
inspeksjonen, skal som minimum ved selvsyn forsikre seg om den innsattes situasjon, 
herunder om vedkommende trenger legehjelp eller er i en situasjon hvor vedkommende 
lett kan skade seg selv, jf. tredje ledd.

Sentral arrestinstruks (RPOD-2018-11) var ikke trådt i kraft da X var i arresten i 
september 2018. 

Fra Nordland politidistrikts arrestinstruks pkt. 3.11 om "tilsyn og rutiner i tiden noen er 
innsatt i arresten" hitsettes:
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"De innsatte skal ha forsvarlig tilsyn og anbringes slik at han ikke kommer til 
skade eller utsettes for unødige lidelser, … Vakthavende 
arrestforvarer/tjenesteperson skal sørge for at det føres nøye tilsyn med de 
innsattes helsetilstand og lege straks tilkalles ved behov. 

Innsatte som er syke eller påvirket av alkohol eller andre berusende midler, skal 
inspiseres hver halvtime, med mindre omstendighetene tilsier hyppigere tilsyn. 

Vakthavende arrestforvarer/tjenesteperson skal ta stilling til hva tilsynet ved den 
enkelte inspeksjon skal bestå i, vurdert ut fra hva som er nødvendig i hvert enkelt 
tilfelle. Den som utfører inspeksjonen, skal som minimum ved selvsyn forsikre 
seg om den innsattes situasjon, herunder om vedkommende trenger legehjelp 
eller er i en situasjon hvor vedkommende lett kan skade seg selv.
Bruk av lyd- og bildeovervåkning og opptak av dette i celle i politiarrest kan kun 
finne sted når det er begrunnet i hensynet til den innsattes liv og helse … 

I fall den innsatte over lengre tid ikke forandrer liggestilling og/eller på annen 
måte heller ikke viser klare livstegn, skal den innsatte vekkes. 

Ved alle inspeksjoner skal pustefrekvens kontrolleres. Normal pustefrekvens er 
om lag 12 ganger per minutt. Inspeksjonene må ha slik varighet og kvalitet at 
pustefrekvens kan fastslås. 

Ved Sentralarresten skal tidspunktet for inspeksjonene registreres i PO og i 
tillegg ved ta den som inspiserer bruker kortleseren på den enkelte celle. 

Dersom det er merknader i tilknytning til den enkelte inspeksjon, skal dette 
anmerkes som tiltak i PO. …"

Ifølge pkt. 3.14 skal vaktleder straks varsles ved ekstraordinære hendelser i arresten.

X ble undersøkt av lege og klarert for opphold i arresten. Det er ikke fremkommet 
opplysninger i saken om at tjenestepersonene forsto at X hadde en hodeskade, eller at 
det er forhold eller endringer i Xs opptreden fra han ble transportert fra sykehuset til han 
ble inkvirert i arresten, som tilsier at X skulle ha blitt undersøkt av lege på nytt. 
Arrestforvarerne B og C har forklart at de ikke hadde opplysninger om at X hadde/kunne 
ha hodeskade. Det er ikke opplysninger i saken som tilsier at dette var en opplysning 
som var kjent for øvrige tjenesteperson(er) og som ikke ble viderebragt. 

X fikk tilsyn ca. hver halve time, noe som er i tråd med arrestforskriften og lokal 
instruks. X sov mesteparten av tiden, og det var ikke noe ved hans opptreden som 
arrestforvarerne reagerte på før han skulle klargjøres for avhør. C har forklart at han 
reagerte på Xs manglende respons på tilsnakk og hans øvrige adferd, og varslet straks 
vaktleder A, som ba om bistand fra helsevesenet. 

Spesialenheten mener etterforskingen ikke gir bevismessige holdepunkter for at 
tjenestepersonene som håndterte X forut for arresten og i arresten, har opptrådt på et vis 
som kan lede til straffansvar. Saken henlegges som intet straffbart forhold anses bevist. 
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Vedtak 
Saken henlegges i forhold til straffeloven § 171 som intet straffbart forhold anses bevist.

X, C, A og B underrettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket oversendes politimesteren i Nordland politidistrikt til orientering.

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 28. oktober 2019

Liv Øyen 
fungerende sjef

Mona Skaaden-Bjerke
juridisk rådgiver

17

MWI004 28.10.2019 10:44 dokumentid: 372999


	PÅTALEVEDTAK



