Unge mentalt retarderede
med kriminel adfærd
Bakkegården

Bakkegården
• Bakkegården er 1 af de 8 sikrede institutioner i
Danmark
• De sikrede afdelinger modtager primært unge i
• varetægtssurrogat,
• som led i afsoning,
• i pædagogisk observation

Bakkegården har åbne og delvist lukkede tilbud til unge
mentalt retarderede med kriminel adfærd mellem 15 og 23
år
• Skelbækgård, hvor der er plads til 5 unge på en gård
med landbrugsdrift
• Projektafdeling Birkehuset, hvor der er plads til op 10
skærmede enheder, særforanstaltninger

Bakkegården
Kompetence center
• Bakkegården er udpeget til kompetencecenter for
mentalt retarderede unge med kriminel adfærd på
landsplan
• Botilbud efter servicelovens §66, §107 og §108
• Rådgivers opgaver
• Kommunale myndigheder, sagsbehandlere og PPR
• Andre institutioner, der har berøring med målgruppen
• Andre med interesse for de sikrede institutioners
kompetencer
• De øvrige sikrede institutioner

Fritages for straf
- dom til socialforanstaltning
På kanten mellem straffelov og sociallovgivning

• Personer der er mentalt retarderede straffes ikke
(Straffelovens §16)
• Kan dømmes til socialforanstaltning (straffelovens §68)

Særlige udfordringer i
retssystemet
•

Type 1 dom

•

Type 2 dom

•

Type 3 dom

•

Type 4 dom

•

Type 5 dom

•

•

•

•

•

Dom til anbringelse i sikret afdeling med vidtgående psykisk handicappede
(Kofoedsminde)

Dom til anbringelse i boform/institution (§108SER) for personer med vidtgående psykisk
handicappede, således at domfældte efter bestemmelse fra kommunen kan overføres til
sikret afdeling - (Kofoedsminde) (kombinationsdom)

Dom til anbringelse i boform/institution (§108SER) for personer med vidtgående psykisk
handicappede

Dom til tilsyn, således at domfældte efterkommer tilsynsmyndighedens bestemmelser om
ophold og arbejde, og således at tilsynsmyndigheden kan træffe bestemmelse om
anbringelse i boform/institution for personer med vidtgående psykisk handicappede

Dom til tilsyn, således at domfældte efterkommer tilsynsmyndighedens bestemmelser om
ophold og arbejde

Brug af IQ

• Mennesker, der er mentalt retarderede i lettere grad,
kan straffes under særlige omstændigheder
• IQ mellem 50-69
• Mennesker, der er mentalt retarderede i højere grad,
kan IKKE straffes
• IQ mellem 0-49
• Derfor skal vi på de sikrede afdelinger være
opmærksomme på om der er mentalt retarderede

Hvem og hvor mange ?

• 77 unge mental retarderede er i perioden 2001 til
2013 blevet straffritaget p.g.a. deres mentale
retardering og dømt en social foranstaltning

• Der er en stigende tendens i perioden
• De unge er bliver dømt for
• 37% vold
• 18% brandstiftere
• 18% voldtægt m.m., heraf 10% rettet mod børn
• Opgørelse fra de sikrede institutioner i 2013 viser, at
8,9% af de unge anbragt på en sikret institution,
havde en IQ på under 80

Særlige udfordring i forbindelse
med dom
• Når den unge sigtes
• Fokus på om den unge, der er sigtet er dårlig begavet/mentalt
retarderede – diagnosticeret eller indikatorer
• Videregive information til anklagemyndighed, samt forsvare
• Er der dokumentation for mentalt retardering eller mangelfuld
udvikling?
• Op til dom
• Mental undersøgelse
• Udtalelses om foranstaltning
• Efter dom
• Iværksættelse af foranstaltning
• Sikre betingelser overholdes – pligt til tilbagemelding til
Statsadvokaten
• Årlige udtalelser til statsadvokaten

Fortælling om en ung

• En ung med type 2 dom
• Hvilke metoder bruger vi
• Udfordringer
• Succes

Hvem er de unge mentalt retarderede
med kriminel adfærd
•

Svært at begå sig, når man er udviklingshæmmet og kommer i
puberteten
•

Falder ud af de velfungerende ungegrupper

•

Lette ofre

•

Sociale problemer

•

Krav om normaludvikling

•
•

•
•

•
•

•

Medløbere
Ønsket om at få venner og gøre vennetjenester

Understimulering
Manglende normer / misforståede normer

Bliver tit misforstået – tror at handlinger eller manglende handlinger er af ond
vilje
Har et funktionsniveau der ikke er alderssvarende, men skal leve op til
alderssvarende krav

Mangler fremtidsudsigter eller har meget store fremtidsdrømme

Kræver andre metoder

• Struktur og forudsigelighed
• Dagsprogrammer – manglende tidsforståelse (klokken, ugen
og året)
• Kommunikation
• Præcise og korte sætninger
• Piktogrammer
• Visuel og konkret

• Lege der svarer til udviklingsniveau
• Theraplay
•

Fokus på hvilke funktioner der er nedsat

• Viden om hjernen
• Viden om kompensationsmuligheder

