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Forord

Mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser
(autisme) begår ikke kriminalitet hyppigere end
andre. Men ofte ved de ikke, at de begår noget
kriminelt, eller hvorfor deres handlinger opfattes
som kriminelle. Typisk er der også andre årsager
til deres kriminalitet end hos andre lovovertrædere.
Selvom autisme allerede blev beskrevet i 1943, har
det været en forholdsvis ukendt funktionsforstyrrelse indtil for nylig. Mange ved stadig ikke, hvad
det betyder at have autisme. Derfor er der også
mange medarbejdere inden for politi og retsvæsen,
som er usikre på, hvordan de skal forholde sig.
Formålet med denne pjece er at støtte disse medarbejdere - politifolk, advokater, dommere og andre
– i situationer, hvor de kommer i kontakt med
unge eller voksne med autisme.
Pjecen er et af resultaterne fra en arbejdsgruppe om autisme og kriminalitet organiseret af Videnscenter for Autisme og VISO under Velfærdsministeriet. Videncentret har tidligere etableret en
arbejdsgruppe, der indsamlede viden om emnet,
og på baggrund heraf gennemførtes det første internationale symposium med deltagelse fra over
10 lande (2005). Her blev den forskningsbaserede
viden, vi havde på det tidspunkt fremlagt.

Denne gang har vi ønsket at formidle forskningsbaseret viden om kriminalitet og autisme i en pjece rettet mod politi og retsvæsen samt i nogle nye
oversigtartikler i Autismebladet (nr. 3, 2008). Pjecen er baseret på viden og erfaringer fra fagfolk,
som arbejder med mennesker med autisme, samt
fra pårørende og mennesker med autisme. Pjecen
giver eksempler på situationer fra dagligdagen.
Arbejdsgruppen har bestået af fagfolk fra forskellige tilbud herunder flere VISO leverandører. Pjecen
er finansieret af VISO, Servicestyrelsen, Velfærdsministeriet.
•
•
•
•
•
•
•

PsykologCompagniet
Frejaskolen
Langagerskolen
Heimdal
Uddannelsescenter Hiltop
Krabbeshus Heldagsskole
Videnscenter for Autisme, Servicestyrelsen

Pjecen er frit oversat og bearbejdet af:
Camilla Kunz, PsykologCompagniet
Jannik Beyer, Centerleder, Videnscenter for Autisme
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte projektleder Charlotte Holmer Jørgensen,
Specialkonsulent på chj@servicestyrelsen.dk
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Autisme – et livslangt handicap

Autisme er en livslang funktionsnedsættelse.
Mennesker med autisme har vanskeligheder ved
at danne relationer til andre og problemer med
sproglig og ikke sproglig kommunikation. Desuden udvikler de ofte snævre og tvangsprægede
interesser. Da der er flere autismediagnoser, bruger vi autisme eller ASF som samlet betegnelse for
hele autismespektret.

Ca. 1 pct. af den danske befolkning har en autismeproblematisk. Det svarer til ca. 50.000 personer.
En hel del af disse vil måske ikke selv vide, at det
er Aspergers syndrom, de lider af. De har måske
aldrig fået stillet en diagnose, eller de kan være
fejldiagnosticerede. Endvidere finder man en del
inden for udsatte grupper som hjemløse eller psykisk syge.

Nogle mennesker med Autisme er også udviklingshæmmede. En del af disse vil have et meget
begrænset talesprog. Størsteparten af mennesker
med autisme er dog normaltbegavede og har et
veludviklet talesprog. Sproget kan dog lyde opstyltet, gammeldags eller pedantisk. Denne gruppe
kalder vi ofte mennesker med Aspergers syndrom.
I en retslig kontekst vil ofte være gruppen med
Aspergers syndrom eller andre med en mildere
grad af autisme, som man støder på.

Når mennesker med autisme begår kriminalitet,
kan det skyldes naivitet, særinteresser, stress eller
angst. De kommer nemt i situationer, som de ikke
forstår, fordi de har svært ved at sætte sig i andres
sted og ved at overskue konsekvenserne af deres
handlinger. De får svært ved at honorere omverdenens krav, de mister overblikket og de handler
måske uhensigtsmæssigt eller i affekt.

Mennesker med autisme har øget risiko for at
have andre lidelser samtidig med autisme, herunder især ADHD, epilepsi, Tourettes syndrom, angst,
depression, forhøjet stressfølsomhed, samt tvangstanker og tvangshandlinger. Dette kan også vanskeliggøre kontakten.
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Autisme er ofte et skjult handicap
Autisme kan påvirke mennesker på mange måder.
Nogen gange kan du se på mennesker med Aspergers syndrom, at de er anderledes, andre gange
kan du ikke. Derved kan det ofte være en ”skjult
funtionsnedsættelse”. I kendte trygge, rolige sammenhænge kan mennesker med autisme virke
helt upåfaldende. Men når en situation pludselig
udvikler sig, som de ikke har forudset, kan de blive grebet af panik og handle dybt uhensigtsmæssigt.
Det påfaldende og anderledes kan f.eks. ses ved:
•
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De har ofte svært ved at læse andres menneskers tanker og følelser, svært ved at forestille
sig hvad de mener og føler og handle passende ud fra det. De kan have svært ved at af kode
ansigtsudtryk, kropssprog, vide hvornår man
skal begynde en samtale, afslutte og er ofte
meget bogstavelige i deres fortolkning af ord.

•

Sprogligt kan de virke pedantiske, gammelkloge, meget monotone i deres stemmeføring.

•

Svært ved at forstå uskrevne regler f.eks. kan
de have svært ved at vide, hvor tæt man skal
gå til andre mennesker. De kan derved komme til at virke såvel fjerne som grænseoverskridende.

•

De er ofte meget fokuseret på og optaget af detaljer. Det kan få den til at virke pedantiske og
uden overblik.

•

Nogle har særinteresser og ved utroligt meget
om et enkelt emne. Og det kan være svært for
dem at forstå, at det ikke interesserer alle andre mennesker.

•

De kan virke aparte i deres påklædning,
måske mere stive i deres bevægelser og
kropsholdning/gangart.

•

Nogen kan have have sansemæssige problemer og kan derfor reagere meget voldsomt,
ved høje lyde eller ved berøring f.eks. hvis en
anden tager fat i dem.
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Hvorfor bliver personer med
AUTISME kriminelle?
Der er intet, der tyder på, at personer med autisme
skulle begå mere kriminalitet end resten af befolkningen. Når mennesker med autisme kommer i
kontakt med retssystemet kan det både være som
vidner, ofre eller som sigtede/tiltalte.
For retssystemet er det afgørende at indhente relevante informationer om personen med autisme
og om de specifikke situationer eller handlinger,
personen er involveret i. Det er derefter vigtigt ved
forhør og vidneafgivelse at gøre samtalen med personen klar og tydelig og opnå gensidig forståelse.
Dermed mindskes risikoen for, at intervieweren
får et forkert eller misvisende svar.

Autisme påvirker hver person forskelligt. Derfor
har de et specielt behov for forståelse og støtte fra
retssystemet. Det kan f.eks. være meget svært for
dem at skulle ringe 112 eller afgive vidneforklaring til en politimand efter et indbrud, og de kan
ikke nødvendigvis overskue efterfølgende konsekvenser, der kan skade dem selv. De forstår måske
ikke, hvad de skal sige til den, der af hører dem.
I afsnittet om hvordan man forholder sig til personer med autisme (side 16) samt i afsnittet om afhøring (side 20) kan du læse mere.

9

Kriminalitet og autisme

Eksempler på situationer, som kan lede
til, at personer med autisme kommer i
konflikt med det retslige system
Misforstår sociale situationer
Mange personer med autisme har problemer med
øjenkontakt. Nogle vil helt undgå øjenkontakt medens den hos andre vil være flygtig, undvigende,
intensiv eller stirrende.
”Nogle gange synes vi, at det er hårdt og endda pinefuldt at have øjenkontakt, og andre
misforstår os, og tror at vi er overfladiske eller
uærlige”.
(Person med autisme)

En ung mand med AUTISME gik forbi Ungdomshuset, da det var ved at blive revet ned.
Han var på vej fra sit hjem til sin skole. Han så
en gruppe unge, som var ved at vælte en container og hjalp dem uden at blive opfordret.
Handlingen blev fotograferet af en pressefotograf, hvilket ledte til en tiltale for gadeuorden.
Manden var ikke en del af miljøet omkring Ungdomshuset, men hjalp en gruppe unge uden at
forstå konsekvensen af sine handlinger.
Nogle personer med autisme kan virke stærkt provokerende på andre, fordi de går så meget op i,
hvad der er rigtigt og forkert.

Social naivitet
Social naivitet kan resultere i, at nogle personer
med autisme kommer i uhensigtsmæssige situationer. Personer med autisme, som ønsker at få venner og være en del af en social gruppe, men som
ikke forstår andres hensigter, kan risikere at blive
lokket til at medvirke til lovovertrædelser som tyveri, røveri eller hærværk.
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En ung var meget optaget af busser og køreplaner. Hans interesse første til, at han begyndte at irettesætte alle de buschauffører,
som ikke overholdt deres køreplan. Både buschauffør og passagerer oplevede det meget
grænseoverskridende og aggressivt, og tilkaldte politiet.
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Social isolation
Personer med autisme kan have svært ved at forstå gængse normer og regler for opførsel. De kan
f.eks. også have svært ved at skelne mellem den
adfærd, der er passende i det offentlige rum, og
den, der er passende i det personlige. Derfor bliver
de lette ofre for mobning, ender let i konflikter og
social isolation.

Nedsat stresstærskel
Personer med autisme kan være følsomme over for
uforudsete hændelser, som andre vil have let ved
at tackle. I sådanne situationer kan de i ekstreme
tilfælde blive paniske eller aggressive. Da de ligeledes har vanskeligt ved at overskue konsekvensen
af egne handlinger, kan de komme til at handle
grænseoverskridende og voldeligt.

En ung mand med autisme arbejdede som
flaskedreng. Da han blev bedt om hjælp af en
kunde, forsøgte han at forklare, at han ”kun
var flaskedreng”, og ikke vidste, hvor varerne
var i butikken. Kunden blev ved med at spørge
om hjælp, og han skældte drengen ud, fordi
han ikke ville hjælpe. Flaskedrengen trak til
sidst en softgun, han havde i lommen og satte
den mod kundens hoved. Han holdt den der, til
politiet kom.
Personer med AUTISME er ofte mere sanse-følsomme, f.eks. over for berøring eller høje lyde, og de
kan reagere ved at slå ud efter det, som påfører
dem ubehag. Det kan bevirke, at en håndspålæggelse fra en betjent ender med vold mod embedsmand i funktion.
En ung mand med autisme blev taget uden billet i S-toget. Da han ikke havde legitimation på
sig tog billetkontrolløren fat i ham for at tage
ham med ud på perronen. Den unge mand blev
grebet af panik og angreb kontrolløren. Politiet blev tilkaldt.
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Særinteresser
Personer med autisme kan have særinteresser, der
er så stærke, at de overskygger alt andet også hensynet til andre. I særlige tilfælde kan sådanne interesser bringe både dem og andre i farlige situationer. Ofte forstår de ikke, at de bryder loven ved at
dyrke deres interesse.
En ung mand med AUTISME var fascineret af
ild. Han satte ild til skraldespande og løb sin
vej for derefter at komme tilbage for at se,
hvordan ilden havde ødelagt skraldespanden.
En ung mand med autisme på 14 år havde FC
København som særinteresse. Han ville gerne
have en ny matchtrøje og spurgte sin mor, om
han kunne få 275 kr. til trøjen. Hun sagde nej,
hvorefter han med en kniv i hånden gik ned
i en ALDI butik og bad om penge. Han fik omkring 10.000 kr., men afleverede pengene igen
minus de 275 kr. som han skulle bruge. Så snart
han var uden for butikken, begyndte han at
gå roligt og afslappet. En kunde, som var fulgt
efter ham ud af butikken greb fat i ham. Den
unge mand slog kunden i hovedet med et bræt
og holdt ham fast til politiet kom. Den unge
mand, som ikke knyttede de to hændelser
sammen sagde til politiet: ” Jeg havde da ikke
gjort ham noget”?
12
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Flugt

Grænseoverskridende adfærd

Nogle mennesker med autisme er under opsyn,
fordi de er tilbøjelige til at løbe væk. De kan have
svært ved at forstå, hvis noget er farligt eller risikabelt. De kan finde på at løbe ud i trafikken, kravle
ind i naboens have, kravle op på et hustag, sætte
sig ind i en ulåst bil eller kikke ind ad folks vinduer. De forstår heller ikke, at andre bliver bekymret
for dem, og at deres forældre måske kontakter politiet, som leder efter dem. Når politiet finder dem,
er det derfor vigtigt, at betjentene ved, hvordan de
skal nærme sig og tale til dem for at undgå unødig
angst og stress.

Nogle personer med autisme kan opføre sig grænseoverskridende. De fornemmer måske ikke andres personlige sfære, og de kan have svært ved at
forstå, hvor provokerende ord og trusler kan opleves. Sådanne personer kan, når de kommer i affekt, udtrykke følelser og handlinger, som andre
ville nøjes med at tænke.
Mand, 36 år med autisme, psykisk ustabil, larmer i sin lejlighed. Naboen banker på døren og
klager, men manden skælder voldsomt ud og
truer naboen. Politiet tilkaldes og beslutter at
køre ham til den psykiatriske skadestue. Han
vil ikke med, og da politiet bruger magt slår
han dem.
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Seksuel adfærd
Personer med autisme, som ønsker intim kontakt
med andre, kan misforstå modpartens signaler og
opføre sig grænseoverskridende. Det kan være, når
de ønsker intim omgang med mindreårige, ikke
forstår et nej eller ikke forstår de ikke sproglige
signaler, de får fra andre.
En ung mand på 16 år med AUTISME tager ind
på Odense Banegård Center, hvor han tager en
ung pige på brysterne. Han får en rungende
lussing, hvorefter han tager hjem. Dagen efter
gentager han handlingen og får denne gang
tæsk af pigen og hendes brødre. Tredje dag gør
han det igen, får en lussing og anholdes efterfølgende af politiet, som var til stede. Under
afhøringen siger han, at han prøvede at få fat i
en kæreste.
Når personer med autisme søger kontakt, kan de
virke anmassende og grænseoverskridende, fordi
de mangler social indsigt. På den måde kan de virke skræmmende og provokerende på andre.

En stor dreng, der masturberede offentligt,
fik den anvisning, at det var ok at masturbere,
men at han skulle gøre det, når han var alene.
Da der var ringet ind, stod han alene i skolegården og masturberede, medens alle kunne
se ham fra klasseværelserne. Politiet kom og
hentede ham, men han forstod ikke, hvad han
havde gjort galt. Han var jo alene i skolegården.
Samtidig kan de have svært ved at forstå grænserne mellem, hvad der forventes af voksne og hvad
der forventes af børn. De kan f.eks. have svært ved
at forstå, hvor grænserne mellem naturlig kontakt
og upassende kontakt går. Herved kan de komme
i situationer, hvor de befinder sig på kanten af loven eller ligefrem overtræder den.
En ung mand var meget optaget af at lege med
små piger. I det sociale boligbyggeri, hvor han
boede, gik han rundt og ringede på dørklokkerne, og spurgte høfligt, om der boede nogle
små piger, han kunne lege med. Der blev hurtigt ringet efter politiet, som kom og hentede
ham.
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Hvordan forholder man sig til en person
med autisme?
Mennesker med autisme er meget forskellige, men
de har en række fælles problemer, som dog varierer fra person til person. Faren for at overse autisme er derfor nærliggende. Når mennesker, som
konfronteres med retsvæsenet reagerer påfaldende, er det altid vigtigt at overveje, om adfærden
bunder i autisme.
De retningslinjer, som politi og andre beredskabs
myndigheder følger, når de henvender sig til potentielt uligevægtige personer under stress, vil for
en stor dels vedkommende kunne overføres til
mennesker med autisme.
Politiet vil ofte skulle kontakte en sådan person
udendørs eller i en vis afstand fra personens kendte og trygge omgivelser, mens dommere og retsvæsen oftest møder personen i en mere struktureret
sammenhæng som et kontor eller forhørslokale.
For et menneske med autisme kan begge sammenhænge forekomme truende og stressfremkaldende.
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En ung mand, 14 år, med autisme, går hver dag
i Superbrugsen for at se på side 9-pigen i Ekstra Bladet. En dag, da han står og kigger på
hende, slår en ældre dame ham på hovedet
med en paraply. Han slår hende med knytnæve, og han har efterfølgende svært ved at forstå, at han hentes af politiet. Hun begyndte jo.
Han havde ikke nogen anelse om, hvorfor hun
slog ham og på spørgsmålet om, hvorvidt det
kunne have noget at gøre med, at han kiggede
på side 9-pigen, sagde han: ”Ja selvfølgelig, hun
tænkte nok: ”Hvad har hun, som jeg ikke har”.
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Foto: Politiet

Adfærd som kan indikere autisme
Uanset hvor personen kontaktes, bliver situationen lettere at håndtere, når man ved mistanke om
autisme er opmærksom på følgende:
Adfærd - personen vil eventuelt:
• Have svært ved at forstå den sammenhæng,
i hvilken politi og andet udrykningspersonel
optræder og vil dermed også have svært ved at
forstå, hvilken adfærd der forventes i den pågældende situation.
• Have en klar forståelse af sammenhængen
mellem politi og uniformer, men en manglende forståelse af opgaven for en civilklædt betjent.
• Holde sig for øjne eller ører, konstant se ned
i jorden eller bort fra den, som tiltaler ham/
hende, eller stirre påfaldende.
• Reagere med en overvældende nervøsitet,
hvilket f.eks. kan indbefatte tå-gang, en urolig
rokken frem og tilbage, flappen med hænder,
stønnen, selvskadende adfærd, råben eller anden form for ukontrolleret adfærd, som ofte
kun vil forstærkes yderligere, hvis man forsøger at gribe fat i vedkommende. Den slags adfærd dækker frygt, forvirring eller frustration,
og den er ikke rettet imod den ansvarlige embedsmand.

Kommunikation og tale - personen vil eventuelt:
• Tale i et monotont stemmeleje med en stiv og
pedantisk udtale.
• Benytte et rigt ordforråd, som kan skjule en
grundlæggende mangel på forståelse af de, der
almindeligvis udtrykkes via samtalen.
• Vedblive at stille de samme spørgsmål eller
blot gentage den senest hørte sætning (ekkolali).
• Undlade at reagere på spørgsmål og anmodninger.
• Forblive tavs (som nævnt har en del mennesker med autisme har et sparsomt eller slet intet talesprog).
• Blive vred og protestere, hvis personen anmodes om at afvige fra vante rutiner.
• Tale vedvarende om et emne, som virker fuldkommen irrelevant i situationen, men som
personen selv er optaget af.

Mennesker med autisme har svært ved at
tackle overraskelser. De oplever ofte brud
på vaner og rutiner som forvirrende og
truende.
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Gode råd ved kommunikation med
personer med autisme
Personer med autisme vil ofte føle stress i uventede og ukendte situationer. Følgende råd kan støtte
personalet inden for politi og retsvæsen, når de er
i kontakt med mennesker med autisme.
Dæmpning af uro:
• Forsøg ikke at forhindre personen i at baske
med hænderne, rokke frem og tilbage eller udføre lignende stereotype bevægelser. Adfærden
tjener ofte et beroligende formål, og den aftager, når personen igen bliver i stand til at forstå, hvad der foregår.
• Personer med autisme kan være i besiddelse af
genstande, som giver dem en fornemmelse af
tryghed. Det kan f.eks. være et stykke snor eller papir. Forsøger man at fjerne genstanden,
kan det øge følelsen af angst og ubehag.
• Sirener og blinkende lys bør så vidt muligt
holdes slukket, da disse kan øge følelsen af
uro.
• I situationer som ikke er direkte farlige eller
livstruende, bør man så vidt muligt undgå fysisk kontakt med en person med autisme, da
denne kan være overfølsom over for fysisk
kontakt.
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•

Nogle mennesker med autisme reagerer usædvanligt i forhold til smerte. De kan f.eks. være
ude af stand til at registrere eller redegøre
for smerte. Prøv diskret at tjekke om personen bærer præg af fysisk tilskadekomst (om
vedkommende f.eks. halter eller viser tegn på
brud).

En effektiv kommunikation:
• Mennesker med autisme kan have problemer
med at forstå meddelelser. Er der mulighed
for at underbygge en forklaring med billeder,
tegninger, fotos eller ved at nedskrive væsentlige hovedpunkter, vil kommunikationen ofte
gå langt bedre.
• Giv personen en klar beskrivelse af den situation, han eller hun befinder sig i, og beskriv
kort de typer af spørgsmål, vedkommende vil
blive stillet under en eventuel af høring. Hvis
personen tilbageholdes, vil en kort beskrivelse
af formålet, samt hvor man agter at føre personen hen kunne reducere personens frygt.
• Undgå så vidt muligt at blive højrøstet i forhold til personer med autisme.
• Hold sproget enkelt, klart og præcist. Benyt
korte sætninger og entydige anvisninger.
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•

•

•

•

Giv personen lidt ekstra tid til at svare på
spørgsmål. Mennesker med autisme har ofte
brug for længere tid til forarbejdning, inden
de kan svare.
Brug personens navn indledningsvis ved alle
spørgsmål, så det er klart, at det er ham eller hende, der bliver talt til. Tal langsomt
med klare og direkte instruktioner som f.eks.:
”John, stig ud af bilen”.
Undgå sarkasme, billedsprog og ironi. Mennesker med autisme er meget konkret opfattende, hvilket kan give alvorlige misforståelser.
Eksempler på billedsprog, som kan skabe forvirring, er ”du skal ikke trække os rundt i manegen”, ”vil du stikke os blår i øjnene?” eller
”hvem var han, der tog benene på nakken?”
Spørg direkte, enkelt og målrettet, så misforståelser undgås. Et menneske med autisme
kan finde på at snakke andre efter munden eller svare bekræftende på en anklage, blot for
at virke imødekommende over for den, der
foretager af høringen.

Det kræver ofte tålmodighed og forståelse
at omgås personer med autisme.
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Afhøring af mennesker med autisme

Mennesker med autisme har hver deres personlighed og særlige stil. Derfor er det usandsynligt,
at en enkelt person med autisme vil have alle de
symptomer, som beskrives i det følgende. Alligevel
er det vigtigt at være opmærksom på følgende under en af høring:

Stress og angst i tilknytning til
afhøringer
Mennesker med autisme bliver ofte urolige, når
deres vante rutiner brydes. At blive hentet ind på
en politistation kan belaste dem meget, og selv en
forud planlagt samtale med en jurist kan fremkalde stress. En del vil også finde opholdet i en ventesal eller i et retslokale meget belastende.
Nogle personer med autisme vil være overfølsomme over for lyd og lys. Andre bliver utrygge i større grupper og forsamlinger. For nogle er det et problem at skulle vente, til det bliver deres tur eller
at forstå sociale regler, som f.eks. at stå i kø. Nogle
kan være ude af stand til at udholde en sådan oplevelse, og deres nervøsitet kan gøre dem ophidsede og stærkt forstyrrende. Hvis deres nervøsitet
vokser, kan det ende med, at de begynder at slå
om sig. Hvis de kommer i en sådan situation, vil
af høringen naturligvis blive negativt påvirket.

20

Problemer med at forstå
Mennesker med autisme har ofte problemer med
at forstå, hvad der bliver sagt til dem og med at
deltage i en meningsfuld tovejs-kommunikation.
Dette er mere udtalt, når de er stressede. Selv om
deres sprog tilsyneladende er velformuleret, har
de gerne problemer med ikke-bogstavelige udtryk
som f.eks. billedsprog, sarkasme eller vittigheder.
De opfatter ofte det, som bliver sagt, helt bogstaveligt. Hvis de f.eks. får en aftale til kl. 2 om eftermiddagen, regner de med at komme til på klokkeslettet.

Gode råd i forbindelse med afhøringen
Det er ikke sikkert, at det er muligt at indhente
alle de nødvendige informationer i løbet af en enkelt af høring. Det kan være nødvendigt at foretage
adskillige af høringer for at opbygge et mere fortroligt forhold til personen. Hvis det er muligt, så
tal med personens forældre, omsorgspersoner eller
med fagfolk, som beskæftiger sig med ham eller
hende, f.eks. vedkommendes psykiater, for at søge
råd om, hvordan af høringen bedst kan foregå.
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Derudover kan det være nødvendigt at søge rådgivning hos en psykolog eller socialpædagog, som er
specialist på autismeområdet. Undertiden kan det
være en fordel at sikre sig assistance af en advokat.

•

Af høringen bør være så kortvarig som muligt. Et
barn med autisme er ikke nødvendigvis i stand til
at koncentrere sig i mere end højst 10-15 minutter.

•

Den følgende information kan være til hjælp, når
man af hører en person med autisme:
Af høringens forløb
• Sørg for at holde situationen så rolig som muligt.
• Personen er ofte roligere, hvis af høringen
foregår i omgivelser, som vedkommende er
fortrolig med, og der er en person, han eller
hun kender, til stede.
• Forklar, hvis det er muligt, hvor lang tid forhøret ventes at vare, og hvad der skal ske bagefter.

•

Hvis retsreglerne tillader brug af hjælpemidler
som video i forbindelse med en vidneforklaring, kan dette ofte være en stor hjælp.
Sørg for, at der ikke forekommer distraherende baggrundsstøj under forhøret.
Børn (og nogle voksne) med autisme er ofte
knyttet til særlige genstande, f.eks. noget så
enkelt som et stykke snor. Personen ønsker
måske at holde en genstand i hånden eller
baske eller ”dimse” med den under forhøret.
Undersøgelser tyder på, at dette sommetider
hjælper dem med at koncentrere sig. At tage
genstanden fra dem, giver ofte unødige problemer.

Forhørsteknikken
• Tal roligt og naturligt og i så enkelt og klart
sprog som muligt.
• Prøv at lade være med at anvende overdrevet
stemmeføring eller mimik, da dette let kan
blive misforstået.
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•
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Hold fagter nede på et minimum, da de kan
virke distraherende. Når fagter er nødvendige,
så ledsag dem med utvetydige forklaringer eller spørgsmål til at underbygge dem.
Brug personens navn indledningsvis ved alle
spørgsmål, så vedkommende er klar over, at
det er ham eller hende, der bliver talt til.
Giv personen et signal om, hvad du har tænkt
dig at fortsætte med, således at vedkommende
kan indstille sig på de instrukser eller spørgsmål, som følger, f.eks. ”John, jeg har et spørgsmål, jeg vil stille dig.”
Giv personen tid til at svare. Gå ikke automatisk ud fra, at tavshed betyder, at der ikke
kommer et svar. Hvis der ikke kommer noget svar overhovedet, så prøv at omformulere
spørgsmålet.
Undgå åbne spørgsmål. Lukkede spørgsmål
har en bedre chance for at blive forstået. Hvis
du f.eks. spørger: ”Fortæl mig, hvad du så i
går”, kan det virke for vagt, og personen er
måske ikke i stand til at vurdere præcist, hvad
du mener. Det ville være bedre at sige ”Fortæl
mig, hvad du så ske i indkøbscentret ved 10-tiden”.
Mennesker med autisme opfatter sproget meget bogstaveligt. Undgå at bruge ironi og sarkasme.

•

Underbyg spørgsmålene med visuelle hjælpemidler og støtte. Mennesker med autisme
forstår ofte visuel information bedre end ord.
Overvej at bede dem om at tegne eller nedskrive deres oplevelser.

Den af hørtes reaktion
• Selvom en person med autisme har et stort
ordforråd, er det ikke sikkert han forstår, hvad
der bliver sagt.
• En person med autisme vil sandsynligvis ikke
gøre dig opmærksom på, hvis han eller hun
ikke har forstået dit spørgsmål. Tjek derfor løbende om personen forstår dine spørgsmål.
• Forvent ikke uden videre at personen vil holde øjenkontakt med dig under af høringen.
• Mange mennesker med autisme taler med monoton stemme og/eller bruger et meget opstyltet sprog.
• I nogle situationer kan mennesker med autisme virke stædige eller fjendtlige. Andre kan
være alt for medgørlige og evt. bekræfte en
anklage på trods af, at de er uskyldige. Det er
ikke sikkert, at de forstår konsekvenserne af
dette.
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Støtte til personer i forvaring

Alle med autisme kan have brug for en bisidder,
som forstår deres handicap og kan rådgive. Deres
familie og omsorgspersoner bør konsulteres om
den hjælp og støtte, som personen har brug for.
Personer med autisme, kan blive meget urolige,
når de bliver holdt tilbage. De kan i sådanne situationer udvise selvskadende adfærd som at bide
eller slå på sig selv eller banke hovedet mod væggen, især hvis de bliver overladt til sig selv.
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Mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (autisme) begår
ikke kriminalitet hyppigere end andre. Men ofte ved de ikke, at
de begår noget kriminelt, eller hvorfor deres handlinger opfattes
som kriminelle. Typisk er der også andre årsager til deres kriminalitet end hos andre lovovertrædere.
Formålet med pjecen er at støtte politifolk, advokater, dommere
og andre i situationer, hvor de kommer i kontakt med unge eller
voksne med autisme. Pjecen er baseret på viden og erfaringer
fra fagfolk, som arbejder med mennesker med autisme, samt fra
pårørende og mennesker med autisme.
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