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Beretning fra formanden 
 

I sommeren 2018 har rådet fået ny sammensæt-

ning med afgang af formanden siden 2014, Profes-

sor emerita Eva Smith og tiltrædelse af ny for-

mand, advokat Karoline Normann. Som følge 

heraf er tildeling af midler i begge ansøgningsrun-

der først behandlet på to møder i efteråret.  

 

Ansøgningsrunderne har omfattet et opslag ved-

rørende forskningsprojekter og et opslag vedrø-

rende andre projekter og aktiviteter. 

 

Rådet har i 2018 modtaget 26 ansøgninger om 

forskningsprojekter og 48 ansøgninger om andre 

projekter og aktiviteter.  

 

Rådet har taget stilling til alle ansøgningerne på 

møder i september og oktober. Rådet har herefter 

givet tilsagn om tilskud til 38 projekter, heraf 10 

forskningsprojekter og 28 andre projekter og akti-

viteter. Samlet har rådet i 2018 givet tilsagn om 

ca. 44. mio. kr. 

 

Rådet har i 2018 igen fordelt midler til meget for-

skelligartede projekter og ser det som en stor for-

del, at midlerne fordeles til projekter, som på me-

get forskellig vis og med forskellige indgangsvink-

ler støtter et bredt udvalg af grupper af ofre for 

forbrydelser og trafikulykker. Det er en udvikling, 

som rådet gerne ser fortsætter fremover.  

 

Endvidere er rådet meget tilfreds med antallet af 

ansøgninger og den interesse for rådet, som de er 

et udtryk for. I 2018 har rådet således modtaget i 

alt 74 ansøgninger mod 46 i 2017. Ved også frem-

over at have opslag i landsdækkende medier hå-

ber rådet at kunne fastholde interessen og det 

høje ansøgningstal.  

 

Med henblik på fremadrettet bedre at kunne følge 

op på projekterne og vurdere, om projektet eller 

aktiviteten har opfyldt sin målsætning, vedtog rå-

det i 2017 at stille som betingelse, at der foreta-

ges en ekstern evaluering i større projekter (over 

250.000 kr.). Den fulde effekt heraf vil kunne føl-

ges i forbindelse med, at projekterne afsluttes i de 

kommende år.  

 

Foranlediget af, at der løbende er nye tilskuds-

modtagere, blev der i 2017 afholdt to informati-

onsmøder for alle tilskudsmodtagerne. Imidlertid 

har rådet efter udflytningen fra København til Vi-

borg vurderet, at rådet mere optimalt kan vejlede 

og informere undervejs ved skriftlig eller telefo-

nisk henvendelse direkte til sekretariatet i Toldbo-

den i Viborg.  

 

Rådet har i 2018 også afholdt alle sine møder i Vi-

borg i Toldboden.    

  

  Formand Karoline Normann 
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Oprettelsen af Offerfonden 
Offerfonden blev etableret den 1. januar 2014 ved 

lov nr. 603 af 12. juni 2013 om Offerfonden med det 

formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der 

generelt kan styrke viden om eller indsatsen til 

støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grup-

per heraf.  

Der kan alene ydes støtte til projekter og aktiviteter 

og ikke direkte til enkelte ofre. 

Fonden finansieres af offerbidrag på 500 kr., som 

skal betales af lovovertrædere.  

Loven er en del af den offerpakke som folketinget 

vedtog i 2012.  

I forlængelse af oprettelsen af Offerfonden blev der 

udpeget et råd, Rådet for Offerfonden.  

 

Hvordan finansieres Offerfonden? 

 Offerfondens midler hidrører fra betaling af offer-

bidrag på 500 kr. fra personer, der  

• vedtager bødeforelæg for overtrædelse af straf-

feloven,  

• idømmes bøde, betinget eller ubetinget fæng-

selsstraf for overtrædelse af straffeloven,  

• idømmes betinget eller ubetinget fængselsstraf 

for overtrædelse af andre love,  

 

 

 

• vedtager eller idømmes betinget eller ubetinget 

frakendelse af førerretten samt kørselsforbud, el-

ler  

• får ”klip” i kørekortet  

 

Offerbidraget opkræves af politiet. 

De indkomne offerbidrag i 2018 er uddelt i 2018. 

Eventuelt resterende midler overføres til uddeling 

i det følgende år.  
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Rådets medlemmer i 2018 
 

Formand indtil den 14. marts 2018 

Professor, dr. Jur. Eva Smith 

Advokat Sysette Vinding Kruse (suppleant) 

 

 

 

      Eva Smith 

 

Formand fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2022    

Advokat Karoline Normann 

Advokat Peter Trudsø (suppleant) 

 

      Karoline Normann 

Medlemmer udpeget efter indstilling fra Rektorkollegiet 

Overlæge Ole Brink 

Lektor Lars Holmberg (suppleant) 

 

      Ole Brink 

Medlemmer udpeget efter indstilling fra Offerrådgivningen i Danmark 

Direktør, cand.jur. Søren Grunnet Løvenlund 

A-kasse leder Lone Nielsen (suppleant) 

 

     

      Søren G. Løvenlund 

Medlemmerne og suppleanterne er beskikkede frem til 30. juni 2022   
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Organisation 
Offerfondens midler administreres af et råd. Derudover stiller Justitsministeriet sekretariatsbistand til rådig-

hed for rådet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådet 
Rådet for Offerfonden er et uafhængigt kollegialt 

organ bestående af en formand og to medlem-

mer. Formanden og de andre medlemmer udnæv-

nes af justitsministeren. De to medlemmer udnæv-

nes efter indstilling fra henholdsvis rektorkollegiet 

og Offerrådgivningen i Danmark. Medlemmerne 

udnævnes for fire år, og genudnævnelse kan finde 

sted. Der beskikkes suppleanter for hvert af rådets 

medlemmer.   

Rådet uddeler midler fra fonden to-fire gange 

hvert år. Dette sker efter offentlige opslag.   Når 

ansøgningsfristen er udløbet behandle ansøgnin-

gerne på et rådsmøde, som afholdes i tilknytning 

til hver ansøgningsrunde. På rådsmøderne tager 

rådet også mere generelle forhold op, ligesom rå-

det tager stilling til konkrete sager, hvor der alle-

rede er meddelt tilsagn, og hvor tilskudsmodtager 

fx ønsker tilladelse til at foretage større eller væ-

sentlige ændringer.  

Der afholdes rådsmøde mindst to gange om året. 

Møderne er ikke offentlige og rådets afgørelser er 

endelige og kan ikke indbringes for anden admini-

strativ myndighed.  

Rådet kan kun yde tilskud til projekter efter an-

søgning, og har ikke mulighed for at give tilskud til 

organisationer eller andre, der ikke har søgt. Der-

udover skal en ansøgning opfylde rådets krav til 

ansøgninger. 
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Rådet for Offerfonden har mulighed for at fast-

sætte særlige fokusområder for ansøgningsrun-

derne, men har valgt at lade ansøgningsrunderne 

være åbne indtil videre. De nærmere regler for 

indgivelse af ansøgning om tilskud og behandling 

af sager om tilskud er fastsat i bekendtgørelse om 

forretningsorden for Rådet for Offerfonden. Såvel 

loven som forretningsordenen findes på hjemme-

siden.  

Uafhængighed og inhabilitet 

Rådet for Offerfonden er et uafhængigt råd. Dette 

betyder, at justitsministeren eller andre myndig-

heder ikke kan give instrukser til rådet eller få ind-

flydelse på indholdet af rådets afgørelser. 

Rådet for Offerfondens virksomhed er dog en del 

af den offentlige forvaltning og er derfor under-

lagt de almindelige forvaltningsretlige regler, her-

under forvaltningsloven, offentlighedsloven og 

persondataloven. 

Det indgår som et fast punkt på dagsordenen, når 

rådet behandler sager om tilskud, om der forelig-

ger inhabilitet blandt et eller flere af rådsmedlem-

merne.  

Hvis et rådsmedlem er inhabil i en sag, er med-

lemmet ikke med til at behandle den pågældende 

sag.  

 

 

Sekretariatet 
 

Rådet for Offerfondens sekretariat er organisato-

risk placeret som en enhed i Civilstyrelsen, der er 

en styrelse under Justitsministeriet. Sekretariatet 

består af en sekretariatschef og 3-4 fuldmægtige 

samt en student.  Sekretariatet betjener tillige 

Indsamlingsnævnet. 

Sekretariatet står for sekretariatsbetjeningen af 

Rådet for Offerfonden og den daglige sagsbehand-

ling af tilskudssagerne – lige fra modtagelsen af 

ansøgningen til afslutningen af et tilskudsprojekt.  

I den forbindelse står sekretariatet for følgende:  

 Telefonisk og skriftlig vejledning af ansø-

gere og tilskudsmodtagere. 

 Forberedelse af sager om tilskud til afgø-

relse i rådet.  

 Løbende behandling af anmodninger om 

udbetalinger af tilskud og gennemgang af 

statusopdateringer i tilskudsprojekterne. 

 Forelæggelse af Offerfondens interne 

regnskab til godkendelse for rådet. 

 Tilsyn og kontrol med at tilskud anvendes 

i overensstemmelse med det, der er ydet 
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tilskud til, og at vilkårene for tilskuddet 

overholdes igennem hele projektet. I for-

bindelse med sekretariatets tilsynsfunk-

tion kan sekretariatet indkalde tilskuds-

modtager til et møde, såfremt dette fin-

des mere hensigtsmæssigt.  

 

 

Hvilke projekter fik tilskud i 2018? 

Projekter eller aktiviteter  
 

Rådet for Offerfonden tog på rådsmøde den 18. 

september 2018 stilling til ansøgningerne på op-

slag 2018/1. Rådet modtog 48 ansøgninger, hvor-

ved der blev søgt om tilskud for i alt godt 53,5 

mio. kr. Rådet for Offerfonden gav tilsagn om helt 

eller delvist tilskud til 28 projekter. Der blev her-

ved uddelt midler for godt 30,5 mio. kr.                                                                   

 

 

Følgende 28 projekter (ikke forskningsprojekter) fik tilskud (oplistet i alfabetisk rækkefølge med 

 titel, tilskudsbeløb og tilskudsmodtager under hvert af de to opslag): 
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Projekter – Opslag 2018/1 

Bliv dig selv igen - En informationskampagne til hjælp for ofre for identitetstyveri 

Tilskud fra Offerfonden: 993.750 kr. 

SELIGEMIG ApS 

Projektet har til formål at lancere en informationskampagne til støtte og hjælp for ofre for identitetstyveri. 

Kampagnen skal have fokus på de økonomiske, juridiske og psykologiske konsekvenser af identitetstyveri. 

I projektet vil der blive produceret tre film, der skal sætte fokus på forbrydelsen og informere ofrene om, 

hvor de kan opsøge hjælp. Der vil samtidig blive oprettet en hjemmeside, hvor oplysningerne om identitets-

tyveri samles, så ofrene kan tilgå informationerne og den hjælp, som de har behov for, på en samlet plat-

form. 

Succeskriteriet med denne landsdækkende kampagne er at nå ud til 150.000 aktuelle ofre for identitetsty-

veri. 

 

Det sekund livet blev et andet - et oplysningsprojekt om et trafikoffer med noget på hjerte 

Tilskud fra Offerfonden: 565.241 kr. 

CFC Kort & Dok 

Projektet har til formål at producere en film af en halv times varighed. Filmen skal berette om en pige ved 

navn Sabrina på 21 år, som har været udsat for et færdselsuheld, da hun var 12 år. Ved færdselsuheldet mi-

stede hun sin mor, og blev selv lagt i koma. Siden færdselsuheldet har hun været kørestolsbruger og kan ikke 

længere trække vejret af egen kraft.  

Filmen skal sendes på landsdækkende tv, og det overordnede formål med filmen er at berette om farerne i 

trafikken, og de konsekvenser som færdselsuheld kan have.  

I den periode filmen vil blive vist på tv, vil Sabrina afholde spørgsmåls- og svararrangementer på 20 folke- og 

efterskoler, hvor elever får lejlighed kan stille hende spørgsmål. Det er hensigten med arrangementerne, at 

eleverne gennem Sabinas historie får øget fokus på egen trafiksikkerhed.   

Projektet forventer, at filmen vil blive set af cirka 110.000 seere fordelt på DR og DK 4.  
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Et bedre liv – forløs dit chok                                                            

Tilskud fra Offerfonden: 381.500 kr. 

Chok Release 

Projektet har til formål at udbrede viden om og metoden omkring forløsning af chok hos ofre for forbrydel-

ser og trafikofre. Projektet henvender sig til frivillige og professionelle med henblik på at styrke viden om-

kring chokreaktioner, således at dette kan implementeres i deres arbejde og virke. Til brug herfor afholdes 

der et 3-dages seminar. Projektet henvender sig ligeledes til ofrene for forbrydelser og trafikofre, idet der 

under projektet vil blive udviklet samt afholdt et onlineforløb for disse, således at målgruppen kan få forløst 

deres chok. Ofrene vil på grundlag af onlineforløbet opnå redskaber til at mestre de lidelser, som er afsted-

kommet af volden/trafikulykken og blive i stand til at hjælpe sig selv på længere sigt. 

 

Hvorfor Går hun ikke bare? Barrierer ved at forlade den voldelige partner 

Tilskud fra Offerfonden: 359.960 kr. 

Danner 

Projektet skal undersøge og dokumentere de individuelle og strukturelle barrierer, som voldsudsatte kvinder 

oplever ved at forlade en voldelig partner. Undersøgelsen baseres på en række interviews med voldsudsatte 

kvinder, samt på interviews med pårørende hertil. Projektet vil på denne baggrund udarbejde en rapport, 

som skal supplere eksisterende forskning på området. Projektets formål er således, at der med afsæt i den 

voldsudsattes perspektiv opbygges viden blandt fagfolk og frontpersonale om vold i nære relationer. Dette 

skal på længere sigt medvirke til, at voldsudsatte kvinder kan få hurtigere og bedre hjælp samt at bryde ta-

buet inden for det pågældende tema. 

 

Merantis D - konference om voldsramte kvinder for fagpersoner 

Tilskud fra Offerfonden: 290.000kr. 

Spodcast.dk IVS 

Spodcast.dk IVS vil afholde en konference for personer, der møder voldudsatte kvinder med udenlandsk bag-

grund herunder lærere, pædagoger, boligsociale medarbejdere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, politi, 

SSP m.fl. Konferencen skal give disse personer mere viden om tegn på vold og måder at hjælpe voldsudsatte 

kvinder videre til et liv uden vold. 

Projektet skal resultere i, at fagfolkene skal blive bedre til at få kontakt til kvinderne, før volden bliver fysisk. 

Endvidere skal projektet skabe mulighed for vidensdeling og erfaringsudveksling for fagfolkene.  
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No Safe Place 

Tilskud fra Offerfonden: 176.000 kr. 

 Peter Brandt 

Rådet for Offerfonden har givet tilskud til udarbejdelse af en kunstbog, der tager udgangspunkt i en trilogi, 

som beskriver ansøgers oplevelser som voldsoffer i Rom i 2002.  

Bogen har til formål at sætte ord på de følgevirkninger, der kan opstå i forbindelse med et voldeligt overfald. 

Bogen skal bruges i forbindelse med undervisning på skoler og fritidstilbud med henblik på at skabe debat 

om offerrollen.  

Succeskriteriet med projektet er, at der på landsplan er mellem 5.000 og 10.000 personer, der kommer i 

kontakt med bogen.  

 

Ny livskraft til ofre for trafikulykker og forbrydelser 

Tilskud fra Offerfonden: 828.925 kr.  

Danish Wounded Warriors Project 

Projektet har til formål at støtte ofre for vold og trafikulykker med genoptræning. Selve træningen er special-

udviklet med baggrund i Pilates. Projektet bygger på ansøgers tidligere gode erfaringer med denne form for 

genoptræning af ofre for krig. Genoptræningen vil derfor i dette projekt blive tilpasset og udbredt til civile 

ofre for vold og færdselsuheld. Deltagerne i projektet vil være svært tilskadekomne, der er henvist fra Rigs-

hospitalets Traumecenter. Hvert offer, der deltager i projektet, vil få tilbudt et individuelt træningsforløb en 

gang om ugen over en periode på to år. 

Projektet har samtidig til hensigt at uddanne flere behandlere samt lave manualer til træning af denne 

gruppe af ofre.  

Det forventes, at projektet vil komme otte ofre fra hovedstadsområdet og Sjælland til gode. Succeskriteriet 

for deltagerne er, at 50-80% oplever et mindre behov for smertestillende medicin, samt oplever mindre 

træthed. Derudover har projektet som målsætning, at over halvdelen af deltagerne opnår et højere funkti-

onsniveau.  
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Når grænsen brydes – støtte og styrke ofre for og forebygge mistrivsel, seksuelle overgreb                                                            

Tilskud fra Offerfonden: 1.249.307 kr. 

Feldballe Film & TV 

Projektet har til formål at støtte og styrke børn og unge, som har været ofre for seksuelle overgreb og/eller 

digitale krænkelser. Projektet skal derudover give alle relevante aktører – herunder forældre, trænere, un-

dervisere og andre øvrige frivillige i fritids- og foreningslivet – viden om konsekvenser og handleredskaber i 

forbindelse med førnævnte overgreb. Projektet tilsigter at udvikle og formidle central og konkret brugerori-

enteret viden, guidelines og værktøjer i forbindelse med seksuelle overgreb og digitale krænkelser mod børn 

og unge i deres fritidsliv. Der vil blive udviklet en digital beredskabspakke med råd og anvisninger, når en 

hændelse opleves, eller en konkret sag skal anmeldes.   

 

Når kvinder går sammen knyttes der bånd 

Tilskud fra Offerfonden: 854.820,20 kr. 

Foreningen LIVKOM 

Foreningen LIVKOM ønsker med projektet at etablere et tilbud om efterværn for voldsramte kvinder, som 

har haft ophold på et krisecenter.  

Formålet med projektet er at bidrage til at løfte en social kompleks udfordring, frisætte potentialet til selv-

hjælp for kvinderne, samt sikre flere kvinder adgang til efterværn efter ophold på et krisecenter.  

Succeskriterierne for projektet er, at 80 % af kvinderne gennemfører forløbet, at 60 % ønsker at forblive i 

deres netværksgrupper, at 20 % udtrykker lyst til at være med-initiativtagere til nye grupper, at kvinder-

nes sociale og psykologiske kapital øges, samt at deltagerne begynder at anvende egne netværk mere.  

 

Projekt Skytsengel App                                                            

Tilskud fra Offerfonden: 2.144.975 kr. 

Dansk Stalking Center 

Projektet har til formål at videreudvikle og fremtidssikre den tryghedsskabende Skytsengel App, som blev 

udviklet og implementeret i forbindelse med projektet ”En Tryg Hverdag”, der blev realiseret med støtte fra 

Offerfonden. Projekt ”Skytsengel App” har således til formål at fremtidssikre den tryghedsskabende app 

samt at videreudvikle app’en ved at tilføje automatisk log-Funktion til dokumentation og bevis overfor poli-

tiet som en yderligere hjælp til ofrene, mens en fremadrettet forankringsplan skal sikre Skytsengel App efter 

projektets afslutning.  
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PTSD, Trivsel og Familiefællesskab 

Tilskud fra Offerfonden: 919.593 kr. 

Trafikskadede og Pårørende – sammen efter ulykken 

Projektet tilsigter at skabe større trivsel samt styrke familiefællesskabet hos familier, hvor den ene part, som 

følge af en trafikulykke, har udviklet Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD). Projektet er et langsigtet, lands-

dækkende, videns- og kompetenceopbyggende projekt, som skal give ofre med PTSD mulighed for at få be-

handling inden for en overskuelig transportafstand – også efter projektet er afsluttet. Det forventes, at en 

optimering af behandlingstilbuddet vil resultere i øget trivsel og et bedre familiefællesskab. 

 

SATS Katastrofekursus 

Tilskud fra Offerfonden: 75.000 kr. 

Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab Aarhus 

SATS vil afholde et katastrofekursus for lægestuderende, som skal give de studerende kompetencer til at 

kunne handle i situationer, hvor der er behov for akut hjælp. Kursisterne undervises i livreddende håndtering 

af kritisk syge patienter, samt trænes i teamsamarbejde ved afprøvning af teoretiske færdigheder gennem 

simulationstræning i virkelighedstro katastrofescenarier. 

Succeskriteriet og den forventede effekt for projektet er, at kursisternes evner indenfor triagering (evne til at 

vurdere, hvor akut en patients tilstand er) og brug af ABCDE (behandlingsalgoritme) forbedres. Derudover 

skal kursisterne generelt føle sig mere sikre i håndtering af mere eller mindre alvorlige situationer, de kan 

blive udsat for. 

* Projektet er efterfølgende blevet annulleret af tilskudsmodtager 

 

Semvitas - et podcast projekt for seksuelt misbrugt voksne mænd og kvinder 

Tilskud fra Offerfonden: 902.500kr. 

Spodcast.dk IVS 

Projektet vil producere en podcast, der sætter fokus på voksne kvinder og mænd, der er blevet seksuelt mis-

brugte som børn og unge.  

Gennem podcastfortællinger i en gratis app får ofrene mulighed for at høre andre seksuelt misbrugtes for-

tællinger og erfaringer med at søge hjælp og komme videre i livet, samt gode råd fra psykologer, rådgivere 

og andre fagpersoner.  

Side 11 



 

 

Spodcast.dk IVS vil endvidere sprede budskabet om podcastfortællingerne via sociale medier, GoCards, 

hjemmeside og informationsmateriale. 

 

Senfølger efter seksuelle overgreb                                                            

Tilskud fra Offerfonden: 225.000 kr. 

Kommunikation & Psykoterapi, Kirsten Trans 

Projektets formål er at udgive en undervisningsbog om senfølger efter seksuelle overgreb. Bogen skal inde-

holde anvisninger af, hvordan social – og sundhedspersonale kan hjælpe ofre til bedre trivsel og deltagelse i 

samfundet. I forlængelse af bogudgivelsen er målet at afholde et seminar for social- og sundhedsansatte, 

hvor også ofre kan deltage. 

 

Senfølger efter seksuelle overgreb 2019-2020                                                            

Tilskud fra Offerfonden: 370.580 kr. 

Kolding selvhjælp 

Projektets formål er at hjælpe voksne og pårørende med at bearbejde senfølger efter seksuelle overgreb i 

barndommen og ungdommen. Målet er at øge livskvalitet, selvværd og sociale kompetencer således, at de 

implicerede kan forbedre familielivet, arbejdslivet samt engagere sig i samfundet og i personlige netværk. 

Under projektets forløb vil ofrene blive tilbudt deltagelse i forskellige aktiviteter i form af eksempelvis sam-

tale-og telefonrådgivning samt selvhjælpsgrupper. Derudover vil der blive afholdt en række aktiviteter i lo-

kalsamfundet i form af oplysningskampagner, herunder indslag i radio og tv samt henvendelser til uddannel-

sessteder og uddeling af pjecer.  

 

Senfølger i virkeligheden – en oplysnings- og læringsindsats for ofre ramt af senfølger 

Tilskud fra Offerfonden: 1.781.605 kr. 

Landsforeningen Spor 

 

Projektet har til formål at tilvejebringe ny viden og styrke fagpersoners kompetencer i forbindelse med be-

handlingen af senfølger efter seksuelle overgreb begået mod ofre i barndommen og ungdommen. Dette gø-

res ved udarbejdelse af et kompetencegivende inspirations- og læringsmateriale til relevante fagpersoner og 

studerende under uddannelses- eller kursusforløb. Hertil udarbejdelses der en oplysnings- og kampagneind-

sats, som henvender sig til både ofre, fagpersoner og studerende. Projektet vil fokusere på det store doku-
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menterede behov, der er for at fagpersoner kvalificeres til at skabe den nødvendige, gode og tillidsfulde rela-

tion til ofre med senfølger og kan rådgive samt støtte dem og anvise effektfulde behandlingstilbud og inter-

ventioner for disse ofre. 

 

SletDet 

Tilskud fra Offerfonden:1.041.120 kr. 

Red Barnet 

Organisationen søger om tilskud til deres rådgivningstjeneste SletDet. Rådgivningen har ydet offerrådgivning 

siden foråret 2016 til børn og unge, der er ofre for digitale sexkrænkelser. Rådgivningen tilbyder ofrene psy-

kisk støtte og hjælp til at mindske spredningen af seksuelt krænkende materiale af ofret. Organisationen bi-

står endvidere med, at ofrene får talt med en voksen, og får anmeldt overgrebet til sociale medier og poli-

tiet.  

Projektet har til formål at udbrede kendskabet til den rådgivning, som organisationen allerede yder, samt 

sikre, at rådgiverne er i besiddelse af den nyeste viden på området.  

Succeskriteriet er, at markedsføringen og styrkelsen af rådgivningen vil medføre, at flere ofre og pårørende 

får kendskab til rådgivningen, og at de oplever en kompetent rådgivning, når de retter henvendelse. 

 

Specialiserede træningstilbud for ulykkesramte, fase 2  

Tilskud fra Offerfonden: 1.915.349 kr.  

UlykkesPatientForeningen 

Foreningen ønsker at etablere nye træningstilbud for personer med skader som følge af et færdselsuheld. 

Projektet er en fortsættelse af et tidligere projekt, hvor deltagerne primært var over 55 år. Nærværende pro-

jekt adskiller sig fra det tidligere projekt ved at være mere målrettet yngre tilskadekomne. 

I projektet tilbydes holdsport i samarbejde med allerede etablerede idrætstilbud som kørestolsbasket, rugby 

eller boksetræning. 

Succeskriterierne for projektet er, at der oprettes målrettede træningstilbud 40 steder i landet, hvor mindst 

1.000 personer gennemfører et træningsforløb. Derudover vil ansøger mindst indgå 10 samarbejdsaftaler 

med forskellige idrætsudbydere.  

Ansøgers målgruppe estimeres til 5.000 personer og ansøger forventer, at 1.000 af disse personer vil deltage 

i projektet.  
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StopChikane - rådgivning og uddannelse 

Tilskud fra Offerfonden: 939.250 kr. 

Dansk Kvindesamfunds Krisecentre 

Dansk Kvindesamfund ønsker at fortsætte med at tilbyde en rådgivningsmulighed til voksne ofre for digitale 

krænkelser. Projektet er således en fortsættelse af et tidligere projekt, som Rådet i 2016 gav tilskud til.  

Formålet med dette projektet er dels at fortsætte rådgivningen af voksne, der har været ofre for digitale bil-

ledkrænkelser. Derudover vil ansøger undervise de personer, såsom gymnasielærere, krisecentermedarbej-

dere og SSP’ere, som har været i kontakt med ofrene. Disse vil blive undervist i, hvordan de håndterer mødet 

med ofrene. 

Projektets forventede effekt er, at ofrene gennem rådgivningen får hjælp til selvhjælp, så de er bedre rustet 

til at håndtere deres situation. Ydermere forventes det, at interessenterne gennem undervisningen vil være 

bedre i stand til at hjælpe ofrene.  

 

Traume, hjerne og krop                                                            

Tilskud fra Offerfonden: 309.399 kr. 

Karen-Inge Karstoft 

Formålet med projektet er at udgive en bog, som skal være med til at styrke forståelsen af hjernen hos trau-

matiserede mennesker. Bogen udgives på et videnskabeligt og letlæseligt sprog, som beskriver, hvordan 

hjernen fungerer hos bl.a. ofre for trafikuheld og ofre for voldelige overfald/seksuelle overgreb, som efter-

følgende har udviklet psykiske problemer, herunder i form af traume. Bogen vil blive målrettet fagfolk, idet 

den illustrerer, hvordan biologiske forhold har betydning for psykiske reaktioner på traumer, samt hvordan 

hjernen kan reagere og ændres som følge heraf. Det vil være den første bogudgivelse, som på dansk beskri-

ver, hvad der sker i hjernen, når de i forløbet efter en hændelse kan opleve psykiske problemer. 

 

Ud af offerrollen 

Tilskud fra Offerfonden: 51.000 kr.  

Teaterforeningen Transformation 

Projektet har til formål at oversætte forestillingen ” Girl Of Diamond Mountain” fra engelsk til dansk.  I pro-

jektet skal den dertil hørende hjemmeside samt PR-materiale også oversættes. I forbindelse med, at hjem-

mesiden oversættes, vil den blive opdateret.  
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Forestillingen omhandler seksuelle overgreb, og tager udgangspunkt i ansøgers egne oplevelser som offer 

for seksuelle krænkelser. Forestillingen beskriver endvidere ansøgers rejse ud af offerrollen, og består af 

talte ord, sang, dans, videoprojektioner og musik komponeret af ansøger. 

Hensigten med projektet er, at forestillingen bliver forevist på en lang række forskellige institutioner, hvor 

foredrag, forestilling og debat skal være med til at skabe mere fokus på seksuelle overgreb, og at den der-

igennem vil yde støtte til ofre for seksuelle overgreb. 

 

Uddannelse og supervision af frivillige ved Kolding Krisecenter 

Tilskud fra Offerfonden: 85.864 kr. 

Kolding Krisecenter  

Kolding Krisecenter vil uddanne ca. 40 frivillige, som har direkte kontakt med kvinder og børn, der har været 

ofre for grov og længerevarende vold.  

Projektets formål er at give deltagerne viden om vold og konsekvenserne af volden for både kvinder og de-

res børn. Dette skal give deltagerne bedre forudsætninger for at kunne indgå i mødet med de voldsramte 

kvinder og børn, samt håndtere akutte situationer og aggressiv adfærd. Uddannelsen og supervisionen skal 

give de frivillige bedre forudsætninger for at håndtere komplicerede opgaver, hvilket vil være til gavn for kri-

secenterets beboere. 

Projektets succeskriterier er, at mindst 20 frivillige deltager i forløbet, samt at de frivillige laver flere aktivi-

teter med kvinderne og børnene. 

 

Uddannelse og træning af offerrådgivere i Hovedstadsområdet                                                        

Tilskud fra Offerfonden: 93.500 kr. 

Røde Kors Hovedstaden 

Formålet med dette projekt er at opkvalificere de frivillige rådgivere i Røde Kors Hovedstaden, så de sættes 

bedre i stand til at hjælpe gennem samtale, støtte i den akutte fase, hjælp til anmeldelse, ledsagelse i retten 

m.m. og vejledning om videre hjælpeforanstaltninger. 

Opkvalificeringen vil bestå af kurser i krise- og traumebearbejdning, faglige oplæg og fagligt seminar med 

fokus på metode og kvalitet i forbindelse med forskellige offer-vidne-pårørende-situationer.  

Projektets forventede effekt er, at udvikle de frivilliges faglighed og kompetencer, således rådgiverne bli-

ver bedre til at hjælpe ofrene, samt fastholdes i det frivillige arbejde.  
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Udvikling af gruppebehandlingstilbud til voldtægtsofre                                                            

Tilskud fra Offerfonden: 588.500 kr. 

Center for Voldtægtsofre, Kolding Sygehus 

Projektet skal fungere som et supplement til det tilbud som voldtægtsofre har i forbindelse med deres be-

handling. Der vil i løbet af projektet blive gennemført 8 gruppebehandlingsforløb for i alt 40 personer. Dette 

har til formål dels at forbedre deltagernes velbefindende, dels at indsamle erfaringer vedrørende screenings-

proceduren, indholdet og rammerne for et vellykket gruppebehandlingsforløb. Den indsamlede viden vil ef-

terfølgende formidles til landets øvrige modtagecentre for voldtægtsofre. 

Hensigten med projektet er således at medvirke til en opkvalificering af behandlingstilbuddet for voldtægts-

ofre og samtidig præcisere, på hvilke områder, der er mangel på viden. 

 

Unge for Ligeværd - til kamp mod identitetstyveri 

Tilskud fra Offerfonden: 2.559.987 kr.  

Unge for Ligeværd 

Rådet for Offerfonden har givet tilskud til udvikling af et brætspil. Spillet er henvendt til unge med særlige 

behov, der har været udsat for identitetstyveri. Brætspillet skal hjælpe ofrene til bedre at kunne italesætte 

de konsekvenser, de oplever som en følge af identitetstyveriet. Ansøger bemærker dertil, at denne gruppe 

som en direkte konsekvens af identitetstyveriet kan være præget af skam, flovhed og eventuelt mindre selv-

værd.  

Spillet har endvidere til hensigt at informere ofrene om, hvordan de bedre kan beskytte sig mod identitetsty-

veri. Ansøger forventer at udbrede spillet på 50 uddannelsessteder og 24 fritidsklubber i hele landet. Det 

estimeres, at projektet derigennem vil berøre 3.300 personer fra målgruppen.  

 

Videreudvikling af grund- og efteruddannelse i OID 

Tilskud fra Offerfonden: 9.584.257 kr. 

Offerrådgivningen i Danmark 

Dette projekt tager afsæt i flere af Offerrådgivningen i Danmarks tidligere projekter, som Rådet for Offerfon-

den har givet tilskud til. Hensigten med projektet er at videreudvikle alle uddannelsesforløb i Offerrådgivnin-

gen.  

For så vidt angår grunduddannelsen skal omfanget af uddannelsesdagene øges og den lokale uddannelse 

skal have et kvalitetsløft. Ydermere skal vil der være fokus på samarbejdspartnere. Efteruddannelsen skal 
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videreudvikles ved fokus på offerrådgivernes rolle ved større ulykker og hændelser samt coaching, konflikt-

håndtering og mediation. Dertil vil der være undervisninger i krisepsykologi og jura. Endelig vil der blive til-

budt suppleringsuddannelse og videreudviklingsforløb for mentorer og supervisorer. 

Projektet forventes at medføre, at offerrådgivningerne styrkes, at de frivillige fastholdes og ofrene tilbydes 

kvalificeret og faglig relevant rådgivning.  

 

Vi ta'r digitalt ansvar 

Tilskud fra Offerfonden: 479.300 kr.  

Foreningen Digitalt Ansvar 

Projektet har til hensigt at styrke samarbejdet omkring ofre for digitale sexkrænkelser. Foreningen ønsker at 

ansætte en projektmedarbejder, der skal koordinere samarbejdet mellem forskellige aktører på området. 

Foreningen har på nuværende tidspunkt et samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår, Sex og Samfund, Of-

ferrådgivningen og Dansk Kvindesamfund. 

Formålet med samarbejdet er at styrke vidensdelingen om digitale sexkrænkelser for bedre at kunne yde 

støtte til ofrene for denne type overgreb. 

Der vil blive afholdt 8 netværksmøder, hvor der vil deltage forskellige personer med forskellig baggrund og 

forskellige kompetencer herunder jurister, psykologer, tech-virksomheder, net-tjenester, myndigheder, for-

skere og offerrådgivere. 

Forventningen er, at vidensdelingen på længere sigt skal føre til en mere specialiseret hjælp til gruppen af 

ofre. Der er endvidere en forhåbning om, at projektet vil kunne danne baggrund for nye indsatser på områ-

det.  

 

Voksne med senfølger får nyt liv 

Tilskud fra Offerfonden: 685.000 kr. 

Aabenraa Selvhjælp 

Aabenraa Selvhjælp ønsker at voksne med senfølger efter seksuel krænkelse i barndommen skal tilbydes 

hurtigere hjælp til at få et bedre liv, idet ventetiden for at komme i behandling i øjeblikket er på 2 år. Aaben-

raa Selvhjælp skal tjene som et alternativ til de. 

Formålet med projektet er at yde støtte bl.a. i form af individuelle samtaler og selvhjælpsgrupper ved frivil-

lige.  
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Forskningsprojekter 
 

På rådsmødet den 2. oktober 2018 tog rådet stil-

ling til ansøgningerne på opslag 2018/2. Rådet 

modtog 26 ansøgninger, hvorved der blev søgt om  

 

tilskud for i alt godt 38,5 mio. kr. Rådet gav helt el-

ler delvist tilsagn om tilskud til 10 projekter. Der 

blev herved uddelt midler for ca. 14 mio. kr.  

 

Projekter – Opslag 2018/2 

A population based case-control study of autoimmune response evolved post-traumatic to spinal cord in-

jury 

Tilskud fra Offerfonden: 91.025 kr. 

Tim Damgaard Nielsen  

Projektet har til formål at teste hypotesen om, at patienter med rygmarvsskade oftere udvikler autoimmune 

og allergiske sygdomme, end patienter uden rygmarvsskade. 

Projektet forventes at give svar på, hvorvidt der er grundlag for yderligere og mere fokuseret forskning i hy-

potesen, således der på sigt kan opnås en større forståelse for de autoimmune og allergiske sygdommes op-

ståen, samt mulighed for medicinsk indgriben.  

* Tilskuddet til projektet er efterfølgende blevet tilbagekaldt 

 

De sårede børn - kortlægning og indsats efter overgreb 

Tilskud fra Offerfonden: 1.738.080 kr. 

Institut for Psykologi, Syddansk Universitet 

Institut for Psykologi ønsker at undersøge, hvilke psykiske konsekvenser der er for børn, der udsættes for 

fysisk mishandling eller seksuelle overgreb. 

Projektet vil foretage en kortlægning af de børn, hvor der er mistanke om overgreb, med henblik på at un-

dersøge, hvorvidt der er sammenhænge mellem de sociale forhold, som børnene lever under. Derudover vil 

projektet undersøge, hvilke psykiske lidelser og evt. andre følelsesmæssige efterreaktioner der forekommer 

blandt børnene. 

Projektet skal bidrage med en bedre forståelse for, hvilke problemer voldsramte og misbrugte børn har, såle-

des udredningen og behandlingen af børnene i de danske børnehuse optimeres. Det forventes, at samarbej-

det med Socialstyrelsen vil resultere i fastsættelse af retningslinjer for ”best practice” vedrørende den psyko-

logiske udredning og behandlingen.  
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De trygheds-og trivselsmæssige konsekvenser af udsathed for kriminalitet 

Tilskud fra Offerfonden: 1.297.087 kr. 

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet 

Projektets formål er at undersøge de tryghedsmæssige og trivselsmæssige konsekvenser for personer, som 

har været udsat for kriminalitet. Udsathedens konsekvenser ønskes undersøgt som et samfundsmæssigt pro-

blem, for herigennem at kunne bidrage med ny forskningsbaseret viden om udsathedens sociale konsekven-

ser. Projektet vil således undersøge, om udsatheden har en mobiliserende effekt for ofrenes politiske delta-

gelse, og hvorvidt samfundsindretningen har betydning for de trygheds- og trivselsmæssige følgevirkninger. 

Projektet vil endvidere fokusere på, hvordan udsathed for kriminalitet rammer hhv. ressourcestærke og res-

sourcesvage forskelligt, samt hvorvidt graden af kriminalitet har indflydelse på, hvordan udsathed for krimi-

nalitet rammer ofret. 

 

Forsøgs- og medvirkensansvaret i et offerperspektiv 

Tilskud fra Offerfonden: 1.777.815 kr. 

Det juridiske Fakultet, Københavns Universitet 

Med afsæt i de internationale menneskerettighedskonventioner mv. og heraf følgende kriminaliseringsfor-

pligtelser vil projektet gennem en retlige analyse vurdere, om det strafferetlige værn for ofrene lever op til 

det forudsatte beskyttelsesniveau og om det strafferetlige værn er effektivt. Herunder skal det belyses, om 

ofrene strafferetligt får anerkendt den krænkelse, som de har været udsat for. Formålet med forskningspro-

jektet er således at undersøge, om ofre for forbrydelser i Danmark er sikret en effektiv kriminalitetsbekæm-

pelse og anerkendelse af deres krænkelse i overensstemmelse med internationale konventioner. 

 

Forståelse af patientcentreret målsætning i ambulant, tværfaglig rehabilitering  

Tilskud fra Offerfonden: 1.619.662 kr. 

UlykkesPatientForeningen 

Rådet for Offerfonden har ydet tilskud til den ene del af et Ph.d. projekt, der har til formål at forbedre pati-

entinddragelse i genoptræningsforløb, således at patienternes selvstændighed, funktionsevne og livskvalitet 

forbedres.  

Målsætningen med projektet er, at ansøger via deltagerobservationer, uformelle samtaler og kvalitative in-

terviews kan tilpasse genoptræningsindsatsen, så det enkelte offers ønsker, behov og livssituation forbedres.  
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Projektet er målrettet alle patientgrupper herunder ofre for trafikulykker. Det oplyses, at målgruppen fsva. 

ofre for trafikulykker vurderes at være på omkring 3.300 personer. 

 

Fra Offer til overlever 

Tilskud fra Offerfonden:1.826.598 kr. 

Survivor IVS v. Niels Steenstrup Zeeberg 

Projektets formål er at give ofre for forbrydelser en række evner og redskaber med henblik på at kunne 

mindske effekten af traumer og stress på psyken. Projektet benytter den såkaldte SURVIVOR-metode. 

SURVIVOR er en rådgivende og psykoedukativ intervention, som er udviklet til at forbedre modstandsdygtig-

heden og mestringsevnen hos ofre. Formålet er endvidere at dokumentere effekten af SURVIVOR-metoden, 

herunder hvilken effekt metoden har på ofrets livskvalitet, søvn- og træthed, coping- og mestringsevne samt 

offerets selvvurderede opfattelse af sin dagligdag. 

 

Håndtering af overgreb mod børn i almen praksis 

Tilskud fra Offerfonden: 1.737.236,72 kr. 

Forskningsenheden for Almen Praksis 

Projektet har til formål at undersøge, hvordan, hvornår og hvorfor praktiserende læger får mistanke om 

overgreb mod børn, samt hvordan de håndterer og handler på en sådan mistanke. 

Målgruppen for projektet er samtlige børn, som har været udsat for overgreb i Danmark.  

Projektet forventes at give en bedre forståelse for de praktiserende lægers rolle i arbejdet med tidlig opspo-

ring af overgreb mod børn. Projektet skal bidrage til, at de praktiserende læger bliver bedre rustet til at 

håndtere indberetning af overgreb mod børn, samt understøtte lægernes arbejde for at begrænse og be-

kæmpe overgreb mod børn. Projektets resultater skal videreformildes via to artikler, konferencer, samt ud-

dannelses- og temadage til praktiserende læger. 

 

Kan vi forebygge fysisk vold mod handicappede børn? 

Tilskud fra Offerfonden: 500.000 kr. 

Institut for Psykologi, Syddansk Universitet 

Projektet fokuserer på vold og overgreb mod handicappede børn. Projektet vil kortlægge i hvilket omfang 

handicappede børn udsættes for vold og overgreb.  
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Projektet skal bidrage til, at fagfolk rutinemæssigt undersøger, hvorvidt handicappede børn og unge har væ-

ret udsat for fysiske eller seksuelle overgreb. Dette skal resultere i en tidlig indsats, således omfanget af fysi-

ske og seksuelle overgreb mod handicappede børn og unge forebygges og på sigt formindskes. 

 

Voldsofre blandt socialt udsatte grønlændere i Danmark 

Tilskud fra Offerfonden: 1.847.482 kr. 

Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet 

Formålet med projektet er at bidrage til et forbedret vidensgrundlag om vold blandt socialt udsatte grønlæn-

dere i Danmark, samt at undersøge udfordringer og muligheder forbundet med at give grønlandske volds-

ofre den hjælp de har ret til og behov for. 

Projektet vil undersøge konsekvenserne af kategoriseringen af de socialt udsatte grønlænderes problemer 

som ”grønlandske” i forbindelse med mødet mellem socialarbejdere, politiet og de udsatte grønlændere.  

Projektet vil bidrage til erfaringsopsamling af igangværende strategier og indsatser målrettet udsatte grøn-

lændere. På sigt forventes projektet at bidrage med nuancering af forståelsen af vold blandt socialt udsatte 

grønlændere, således den målrettede indsats på området forbedres. 

 

Voldsofre med psykiske og kognitive handicap: En undersøgelse af barrierer i straffesager 

Tilskud fra Offerfonden: 1.382.064 kr. 

Institut for Menneskerettigheder 

Forskningsprojektet har til formål at undersøge, hvordan personer med psykiske og kognitive handicap er 

stillet som ofre i en strafferetssag, og hvordan ligebehandling for gruppen kan styrkes. Det ønskes således 

klarlagt, hvilke barrierer voksne med psykiske og kognitive handicap oplever, når de er ofre i en straffesag.   

Projektet vil undersøge problematikken ved brug af registerdataanalyse og interviews af voldsofre med han-

dicap, pårørende samt fagpersoner. Projektet vil endvidere gøre brug af besvarelse af spørgeskemaer blandt 

bistandsadvokater og dommere samt muligheden for aktindsigt ved Erstatningsnævnet i 30-50 sager.  

Ansøger forventer, at rapporten for projektet vil blive omtalt på landsdækkende medier, og der vil blive ud-

arbejdet 1-2 publicerede artikler. Det er endvidere en målsætning, at projektet vil resultere i 2-5 realiserbare 

anbefalinger til forbedring af retstillingen for ofrene. 
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Tilbagekaldelse af tilsagn om tilskud 
 

Et af de meddelte tilsagn om tilskud for 2018 er 

efterfølgende blevet tilbagekaldt:  

Projekt: A population based case-control study of 

autoimmune response evolved post-traumatic, 

Neurokirugisk afdeling Aarhus Universitetshospital 

Når et projekt bliver annulleret, tilbageføres 

tisludsbeløbet til Offerfonden, sådan at beløbet 

kan genuddeles. Beløbet tilbageføres i det år, hvor 

annulleringen er endelig.  
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Afsluttede projekter i 2018 
 

Følgende 12 projekter er i løbet af 2018 blevet afsluttet: 

 

Børnemishandling i mikroskop - er der forskel på skadevirkningerne afhængigt af tidspunkt for overgreb 

og forældres ressourcer? 

Institut for Psykologi, Syddansk Universitet 

 

Rådet for Offerfonden gav i 2016 tilskud på 686.960 kr. til projektet ” Børnemishandling i mikroskop - er der 

forskel på skadevirkningerne afhængigt af tidspunkt for overgreb og forældres ressourcer?” 

Projektet havde til formål at kortlægge mulige skader og følgevirkninger under opvæksten hos børn, som har 

været udsat for overgreb og mishandling.  Projektet skulle bidrage med ny viden, som kunne medvirke til, at 

forebyggende og behandlende indsatser fremover vil kunne målrettes og times langt bedre.  

Projektet har resulteret i, at der er opnået betydelig viden om virkningerne og senfølgerne af bestemte typer 

af overgreb mod børn, herunder risikofaktorer hos forældrene for overgreb, samt sundhedsmæssige, sociale 

og adfærdsmæssige følgevirkninger hos børn, som på forskellige alders- og udviklingstrin har været udsat for 

overgreb. Denne viden skulle anvendes til at forbedre den tidlige opsporing og optimere timingen i de frem-

tidige interventioner, således de negative konsekvenser af overgreb mod børn reduceres.  

I forbindelse med projektet blev der udarbejdet fire engelsksprogede forskningsartikler, som blev udgivet 

eller accepteret til publikation. Derudover blev projektet præsenteret ved to internationale konferencer.  

Socialstyrelsen har endvidere udtrykt stor interesse for projektets resultater. 

 

 

Landsdækkende mentorordning  

Offerrådgivningen i Danmark 

Rådet for Offerfonden gav i 2014 et tilskud på 3.799.671 kr. til projektet ”Landsdækkende Mentorordning”.  

Projektet havde til formål at oprette et landsdækkende mentorkorps bestående af 36 mentorer således, at 

ofre via tidlig kontakt og støtte fra en mentor hjælpes tilbage til en normal hverdag. Mentorordningen skulle 

sikre, at ofre ikke overlades til sig selv men modtager hjælp fra kompetente mennesker til håndtering af de 

konsekvenser, som følger af at være offer for kriminalitet eller trafikulykke. Mentoren skulle for eksempel 

hjælpe ofret med kontakt til myndighederne, arbejdspladsen, A-kasse, forsikringsselskab, behandlingstilbud, 
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m.v. Ofret skulle undgå ensomhed, depression og handlingslammelse og i stedet opleve tryghed, sikkerhed, 

anerkendelse og møde andre ofre.  

Projektet har resulteret i målrettet uddannelse af 36 mentorer.  Mentorordningen er på landsplan blevet 

tilbudt til ca. 350 ofre, vidner og pårørende, hvoraf 131 ofre, vidner og pårørende har deltaget i mentorfor-

løb. Der har været stor variation mellem de enkelte mentorforløb med hensyn til aktiviteter, hyppighed og 

varighed. Tilbagemeldingerne fra deltagerne i mentorforløbene har været positive. Deltagerne har været 

taknemmelige for mentorernes støtte og hjælp og har vurderet mentorernes indsats som værdifuld. Mento-

rerne har følt sig klædt på til opgaven.  

Projektets mentoruddannelse har endvidere oparbejdet et brugbart fagligt netværk for mentorerne. 

 

Børn som ofre for vold og seksuelle overgreb begået af kvinder 

Red Barnet  

Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 1.017.711 kr. til projektet ” Børn som ofre for vold og seksu-

elle overgreb begået af kvinder”.  

Projektet havde til formål at kortlægge omfanget af tilfælde, hvor en kvinde medvirker til eller begår vold og 

seksuelle overgreb mod børn. De vigtigste konklusioner skulle formidles til befolkningen via medierne og til 

fagprofessionelle gennem informationsmateriale og faglige temamøder. Dette skulle medvirke til bedre op-

sporing og tilrettelæggelse af indsatsen på området.  

Projektet har resulteret i anerkendelse og italesættelse af, at også kvinder udøver vold og seksuelle overgreb 

mod børn. Emnet er blevet inddraget i faglitteratur. Der blev i denne forbindelse skabt en generel debat og 

opmærksomhed på problemet hos både den brede befolkning og fagfolk.  Projektet har således skabt større 

bevidsthed om problemet, således flere børn, der er ofre for vold og seksuelle overgreb fra kvinder, bliver 

identificeret og indsatsen for at hjælpe børnene tilrettelægges ud fra den nye viden.   

Projektet har fået meget stor omtale i medierne. 

 

Vi er her og vi lytter - kampagne om Offerrådgivningen i Hovedstaden 

Røde Kors Hovedstaden 

Rådet for Offerfonden gav I 2017 et tilskud på 399.940 kr. til projektet ”Vi er her og vi lytter – kampagne om 

Offerrådgivningen i Hovedstaden”.  

Rådet gav tilskuddet med henblik på at der skulle gennemføres en oplysningskampagne om Offerrådgivnin-

gen i Hovedstaden. Kampagnens budskab var ”vi er her og vi lytter” og skulle oplyse om muligheden for at 
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benytte sig af offerrådgivningen. Formålet med projektet var dermed at udbrede kendskabsgraden til offer-

rådgivningen. 

Kampagnen blev gennemført i ugerne 19,20,21 og 22 (2018) i hovedstadsområdet ved annonceringen på so-

ciale medier, i busser, herunder ved frontskilte indeholdende annoncer og fortællinger fra offerrådgivningen.  

Der blev endvidere gennemført en presseindsats, som bl.a. indebar orienteringer på Røde Kors´ egen hjem-

meside med oplysninger om offerådgivningen.  

Som effekt på oplysningskampagnen steg antallet af henvendelser til offerrådgivningen med 45 % i forhold 

til første halvår i 2017 sammenholdt med første halvår i 2018. Endvidere blev det målt, at kampagnen på de 

sociale medier blev set af minimum 300.000 personer. Kendskabsgraden vurderes specielt at være forøget 

for borgere i hovedstadsområdet.  

Som effekt på det øgede kendskab forventes, at der kommer flere henvendelser til Offerrådgivningen som 

kan resultere i færre følgevirkninger blandt ofrene. 

 

Overgreb mod børn i Region Nord & Midt 

Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet 

Rådet for Offerfonden meddelte i 2014 et tilsagn om tilskud til forskningsprojektet ”Overgreb mod børn i 

Region Nord og Midt” på 1.750.000 kr. 

Projektet havde til formål at afdække omfanget, karakteren og den tidsmæssige udvikling af overgreb mod 

børn i Region Nord og Midt, samt de eventuelle deraf afledte fysiske, psykiske og sociale konsekvenser. Pro-

jektet tilsigtede, at give et dybere indblik i sagsgangen hos politi og retsvæsen og derigennem finde en frem-

tidig og mere skånsom behandling af børnene, både under det akutte forløb, men ligeledes i efterforløbet. 

Der er under projektforløbet blevet foretaget en gennemgang af samtlige politianmeldte sager, vedrørende 

overgreb mod børn under 15 år henført i perioden fra 1.november 2001 til den 31. oktober 2013.  

På baggrund af gennemgangen af de politianmeldte sager er der blevet udfærdiget to videnskabelige artik-

ler. Begge artikler er blevet udformet med tilhørende aldersspecifikke forskelle og belyser, dels omfanget, 

karakteren samt den tidsmæssige udvikling af politianmeldte overgreb mod børn, dels sagsgangen fra politi-

anmeldelse til endelig juridisk afgørelse.   

Afsluttende ph.d. afhandling samt tredje videnskabelige artikel er fortsat under udarbejdelse og forventes 

afsluttet ultimo 2018.  
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Projektet har bidraget med et dybdegående indblik i omfanget og karakteren af politianmeldte sager samt 

undersøgt eventuelle uhensigtsmæssige forhold i sagsforløbet, som potentielt set kan have en negativ ind-

virkning på et allerede sårbart barn, med dertil større konsekvenser for både barn samfund. 

Projektet har påvist distinkte aldersrelaterede forskelle blandt børn udsat for overgreb, som kan inddrages 

ved fremtidige tiltag, og som kan implementeres i strafferetslige sagsforløb således at der i højere grad bliver 

fokuseret på barnets alder samt udviklingsniveau. 

 

Biografreklame for Offerrådgivning  

Offerrådgivningen i Danmark 

Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 806.060,14 kr. til projektet ” Biografreklame for Offerrådgiv-

ning ”.  

Projektet havde til formål at skabe større opmærksomhed på Offerrådgivningens formål og tilbud – dette i 

form af en biografreklame, som skulle vises i landets biografer. Reklamen skulle indeholde oplysning om de 

tilbud til ofre, vidner og pårørende, der findes i Offerrådgivningen, således potentielle brugere blev gjort be-

vidste om, at det er muligt at komme videre efter en voldsom trafikulykke og et kriminelt overgreb. Derud-

over skulle reklamen opmuntre vidner til at vidne, samt opfordre andre til aktivt at henvise ofre, vidner og 

pårørende til Offerrådgivningen.  

Projektet havde et ønske om, at flere fremover benytter tilbuddet om offerrådgivning, særligt mænd i alde-

ren 15-59 år og ofre udsat for seksuelle overgreb.  

Projektet har resulteret i, at antallet af henvendelser til Offerrådgivningen er steget med mindst 25 %. Hen-

vendelser fra mænd er steget med mindst 40 % og henvendelser fra ofre udsat for seksuelle overgreb er ste-

get med mindst 25 %. Biografreklamen har således medført, at kendskabet til Offerrådgivningen blandt bio-

grafgængerne er steget.  

Offerrådgivningen har derudover modtaget henvendelser fra kommuner, som ønsker at bruge reklamen 

med henblik på at gøre opmærksom på Offerrådgivningens tilbud. 

 

Udvikling og opkvalificering af uddannelsesforløb for rådgivere i OID                                   

Offerrådgivningen i Danmark 

Rådet for Offerfonden gav i 2014 et tilskud på 6.000.000 kr. til projektet ” Udvikling og opkvalificering af ud-

dannelsesforløb for rådgivere i OID”.  
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Projektet havde til formål at sikre, at ofre for kriminelle handlinger og voldsomme trafikulykker, samt vidner 

og pårørende altid ydes professionel, målrettet og kompetent rådgivning. Projektet skulle desuden sikre, at 

Offerrådgivningen i Danmark fremover har kvalificerede og veluddannede rådgivere og, at korpset af frivil-

lige rådgivere fastholdes og udvides, således Offerrådgivningen i Danmark i stigende grad ville være en vigtig 

og afgørende aktør indenfor området og bidrage til udviklingen af den faglige tilgang og rådgivning.  

Projektet har resulteret i afholdelse af flere forskellige uddannelsesforløb for henholdsvis nye rådgivere, er-

farne rådgivere og ledere. Alle uddannelsesforløbene har fået et kvalitativt løft gennem projektet. Uddannel-

serne har udviklet rådgivernes kompetencer, sikret ensartethed og kvalitet i rådgivningen, samt opretholdt 

rådgivernes lyst til at fortsætte som frivillig. Udbyttet af uddannelserne har været stort for både de nye og 

erfarne rådgivere, idet de klæder de frivillige på til det rådgivende arbejde og har et fagligt højt niveau.  

En undersøgelse fra Offerrådgivningen i Østjylland viser, at ofrene overvejende er tilfredse med rådgiverind-

satsen.  Dertil kommer, at Offerrådgivningen i Danmark over de seneste 3 år er blevet en mere tydelig aktør 

på området. 

 

Katastrofekursus 

SATS Aarhus 

Rådet for Offerfonden meddelte i 2016 foreningen SATS, Aarhus et tilsagn om tilskud til projektet Katastrofe-

kursus (2016) på kr. 23.500. 

Katastrofekurset var et tredages arrangement, der trænede 70 medicinstuderende i at håndtere større kata-

strofer – både menneskeskabte og ulykker. Formålet med kurset var blandt andet at lære kursisterne at tria-

gere (sortere iblandt de tilskadekomne, så der ydes den rette behandling til den rette patient i den rette tid). 

Kursisterne skulle også øge deres viden omkring livreddende behandlingstiltag og behandlingsalgoritmen 

ABCDE (Airways, Breathing, Circulation, Disability og Exposure). Det var foreningens håb, at men igennem 

sådanne kurser kunne anspore kursister – og gøre dem bedre i stand - til at agere hvis/når, de står i en situa-

tion med mange tilskadekomne, der kræver overblik. 

Efter kurset evaluerede kursisterne kurset med en gennemsnitsscore på 9,35 på en skala fra 1-10, hvor 10 

var bedst. Den præ-hospitale enhed i Region Midtjylland blev inviteret som observatør på kurset. Enheden 

har evalueret kurset meget positivt og er kommet med konstruktive forslag til fremtidige forbedringer. 
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Kursisternes evne til at triagere og håndtere ADCDE-metoden blev testet før og efter kursets afholdelse. Kur-

sisternes besvarelser af test efter kurset sammenlignet med test ved kursets start viser, at kursisterne mærk-

bart forbedrede deres score: medianen af andel af rigtige svar var før kurset 59 – efter kurset var andelen 

76. 

SATS har i forlængelse af kurset i 2016 (og i 2015) udfærdiget en ”poster”, som blev præsenteret på Traume-

konferencen 2017 på Rigshospitalet, ligesom SATS har produceret en (reklame)film, som kan ses på Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=eivKpuwtv2c 

 

Betydningen af deltagelse i konfliktrådsmægling 

Justitsministeriets Forskningskontor 

Rådet for Offerfonden gav i 2016 tilskud til projektet ”Betydningen af deltagelse i konfliktrådsmægling”. Rå-

det gav tilskud til, at Justitsministeriets Forskningskontor kunne udarbejde en undersøgelsesrapport for at 

være med til at afklare den danske konfliktrådsmodels effekt på ofres sociale og helbredsmæssige tilstand.  

Justitsministeriets Forskningskontor har til brug for rapporten anvendt data fra Danmarks Statistik og Sund-

hedsstyrelsen. Det anvendte data har herefter undergået en række forskellige analyser, som slutteligt har 

udmundet sig i en undersøgelsesrapport ved navn ”Effekten af konfliktmægling for ofre”.  

Formålet med den udarbejdede rapport var at undersøge effekten af at deltage i konfliktmægling. Rapporten 

har derfor taget udgangspunkt i registerdata om ofrenes helbredsmæssige og sociale situation før og efter 

deltagelse i konfliktråd. Disse data er ligeledes blevet sammenholdt med tilsvarende oplysninger om ofre, 

som ikke har deltaget i konfliktråd.  

Formålet med rapporten var desuden at bidrage til researchen af den danske konfliktrådsmodels effekt for 

endvidere at undersøge i hvilket omfang og i hvilke sager, hvori der bør anvendes konfliktråd. Resultatet af 

effektevalueringen viste sig at afvige fra resultaterne af mange af de øvrige effektevalueringer, der er gen-

nemført. Undersøgelsen har anskueliggjort, at registerdata nok er for unuancerede i en undersøgelse af 

denne art. Hele rapporten kan ses på Justitsministeriets hjemmeside: http://justitsministeriet.dk/sites/de-

fault/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2018/effekten_af_konfliktmaegling_for_ofre.pdf 
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Merantis C - konference for fagpersoner om voldsramte kvinder i etniske minoritetsmiljøer 

Spodcast.dk IVS 

Rådet for Offerfonden meddelte i 2016 tilsagn om tilskud på op til 422.250 kr. til et projekt, der havde til for-

mål at udbrede den eksisterende viden fra arbejdet med voldsramte kvinder fra etniske minoritetsmiljøer. 

Dette foregik ved afholdelse af en landsdækkende konference den 30. november 2017, hvor 100 fagperso-

ner deltog. Fagpersonerne var bl.a. forskere, læger, ledere af krisecentre, repræsentanter fra Social- og Lige-

stillingsministeriet samt fra politiet. Fælles for fagpersonerne var, at de på hver sin måde beskæftiger sig 

med voldsramte kvinder i etniske minoritetsmiljøer. 

På konferencen fik fagpersonerne mulighed for erfaringsudveksling og vidensdeling. Derudover fik fagperso-

nerne mulighed for at styrke deres netværk, så de sammen kan finde nye måder at hjælpe voldsramte kvin-

der i etniske minoritetsmiljøer.  

Konferencen havde flere oplægsholdere, og konferencedeltagerne fik gennem oplæggene et indblik i politi-

ets, SSP’s (skole, socialforvaltning og politi-samarbejdet) og krisecentrenes arbejde, samt viden om Social- og 

Ligestillingsministeriets tilbud til medarbejdere og voldsudsatte. 

Alle oplæg, der blev afholdt på konferencen, er offentliggjort som lydfiler på www.merantis.dk. 

 

Fra Traume til Trivsel - et eksplorativt pilotprojekt om traumereaktioner og behandling 

Syddansk Universitet 

Rådet for Offerfonden gav i 2017 et tilskud på 110.500 kr. til projektet ”Fra traume til trivsel – et eksplorativt 

pilotprojekt om traumereaktioner og behandling”.  

Rådet gav tilskud til, at Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU), Odense, foretog et eksplorativt pilotstu-

die af udsatte børn i alderen 4-8 år indskrevet på i et af CIBU’s to familiehuse. Studiet skulle via kvalitative og 

kvantitative metoder undersøge traumereaktioner og effekten af behandling og afprøvning af en ny behand-

lingsmanual (traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-KAT) manual). 

Studiet viste, at alle børn i undersøgelsen havde været udsat for flere traumatiske hændelser, fx vold i hjem-

met, samt opfyldt kriterierne for mindst én psykiatrisk lidelse. Studiet viste derudover, at 93,8 % af børnene 

opfyldte kriterierne for mindst 3 psykiatriske lidelser, hyppigst PTSD, ADHD og oppositionel adfærdsforstyr-

relse og reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Derudover viste alle børnene stor forringelse på flere områder af 

psykosocialt funktionsniveau sammenlignet med den danske normpopulation.  

Afprøvningen af behandlingsmanualen viste god effekt, herunder i forhold til behandling af de psykiatriske 

lidelser og forbedring af det psykosociale funktionsniveau.  
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Projektet har bidraget med ny viden om traumereaktioner hos børnene i målgruppen, der kan anvendes til 

at forbedre tidlig opsporing og afvikling af relevant evidensbaseret behandling, således at de negative konse-

kvenser af at have oplevet en eller flere traumatiske hændelser i barndommen reduceres. 

Den opnåede viden forventes formidlet igennem to videnskabelige artikler, fx til personalet på landets fami-

liehuse.   

 

Etablering af frivilligteam til indsats for ofre for prostitutionsrelateret kriminalitet  

KFUK's Sociale Arbejde (Reden Aalborg) 

  

Rådet gav i 2015 et tilskud på 473.305 kr. til projektet ”Etablering af frivilligteam til indsats for ofre for pro-

stitutionsrelateret kriminalitet”. Rådet gav tilskud til, at KFUK’s Sociale Arbejde kunne styrke indsatsen i det 

dengang nyetablerede Reden Aalborg for at hjælpe ofre for prostitutionsrelateret kriminalitet og dertilhø-

rende skadesvirkninger. KFUK modtog midler til opkvalificering og supervisering af frivillige medarbejdere, 

social faglige rådgivningstilbud og etablering af selvhjælpsgrupper. Redens målgruppe kunne være ofre for 

menneskehandel, tvunget prostitution, seksuelle overgreb, voldtægt, chikane, forfølgelse og stalking. 

KFUK’s Sociale Arbejde har igennem projektets aktiviteter forbedret den generelle indsats for målgruppen. 

Der er i den forbindelse blevet udarbejdet og gennemført uddannelsesplan og supervisionsplan for mere end 

20 frivillige, der således er blevet opkvalificeret. Der er endvidere blevet etableret og afholdt selvhjælpsgrup-

per.  

 

De frivillige oplyser at have fået stor gavn af både uddannelse og supervision. Der har igennem projektet væ-

ret fokus på, at få sammensat en tværfaglig personalegruppe i Reden Aalborg, og der er opnået en større 

forståelse faggrupperne i mellem. Medarbejderne oplyser, at de nu kan rykke tættere sammen, som én fag-

lig gruppe om et enkelt offer og tilbyde den akutte hjælp, der er behov for i en given situation.  

 

Selvhjælpsgrupperne har endvidere givet personalet mulighed for at komme tættere på brugerne, således at 

der kan ydes en endnu mere målrettet indsats, som kan være medvirkende til at skabe bedre livsbetingelser 

for målgruppen fremadrettet.   

 

Erfaringerne fra projektet er blevet videreformidlet til Rederne i Odense, Aarhus og København samt Reden 

International, ligesom KFUK har etableret et nyt landsdækkende samarbejde med Offerrådgivningen i Dan-

mark.  
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Hvordan udvælges tilskudsprojekterne?  
 

Når ansøgningsfristen er udløbet, holdes et råds-

møde, hvor rådet gennemgår alle de modtagne 

ansøgninger.  

 

 

På mødet afgør rådet, hvilke ansøgninger, der skal 

have tilskud. Rådet yder tilskud til de bedst kvalifi-

cerede ansøgninger bedømt ud fra følgende vur-

deringskriterier: 

Projekter (projekter og aktiviteter, men ikke forskningsprojekter) 
Formålet med projektet 
- I hvilken grad er projektet eller aktiviteten i sin helhed i overensstemmelse med lovens formål om generelt at  

   styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser samt trafikofre? 

- Har projektet et klart offerperspektiv? 

- I hvilken grad forbedrer projektet ofres nuværende stilling, både konkret og generelt?  

Den forventede effekt af projektet 
- Den geografiske udstrækning. 

- Omfanget af målgruppen. 

 

Projektets karakter
- Projektet eller aktivitetens fremtræden.  

- Tilknyttede personers erfaring og baggrund. 

- Er projektet eller aktiviteten faktisk gennemførligt? 

 

Økonomi og proportionalitet - 

- Projektets effekt i forhold til størrelsen af det ansøgte tilskud. 

- Har projektet et realistisk budget? 

- Har projektet en realistisk tidsplan? 

Forskningsprojekter 
Inden rådet vurderer disse ansøgninger, sendes ansøgningerne til forskningsfaglig vurdering hos Innovati-

onsfonden. Vurderingen fra Innovationsfonden indgår i rådets vurdering. Herudover vurderer rådet an-

søgningerne ud fra følgende generelle vurderingskriterier: 

 

Formålet med projektet  

- I hvilken grad er projektet i sin helhed i overensstemmelse med lovens formål om generelt at styrke viden om  

   eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser samt trafikofre?  
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- Har projektet et klart offerperspektiv? 

- I hvilken grad forbedrer projektet ofres nuværende stilling – både konkret og generelt? 

 

Den forventede effekt af projektet 

- Den geografiske udstrækning. 

- Omfanget af målgruppen. 

- Forskningens forventede bidrag til et forbedret vidensgrundlag på området for ofre for forbrydelser og 

   trafikofre.  

- Forskningens forventede bidrag til at styrke indsatsen overfor ofre for forbrydelser og trafikofre.

 

Projektets karakter  

- Projektets fremtræden.  

- Tilknyttede personers erfaring og baggrund. 

- Er projektet faktisk gennemførligt? 

 

Økonomi og proportionalitet 

- Projektets effekt i forhold til størrelsen af det ansøgte tilskud. 

- Har projektet et realistisk budget? 

- Har projektet en realistisk tidsplan? 

 

Derudover lægger rådet vægt på følgende forskningsrelevante kriterier, som tillige vurderes forskningsfagligt af 
Innovationsfonden: 

 

Forskningshøjde 

- Projektets originalitet og nyskabelse. 

- Projektets bidrag til internationalisering af dansk forskning. 

- State-of-the art for det konkrete forskningsfelt 

- Innovativ anvendelse af teori og forskningsmetode. 

- Forskerens erfaring og dygtighed. 

- Forskerens troværdighed og formidlingsevner. 

- Forskningsleder eller vejleders erfaring med forskningsledelse. 

- Forskningsprojektets etiske aspekter, herunder om forskeren har taget højde for etiske udfordringer i forbin-

delse med projektets gennemførelse 

 

Effekt

- En tilstrækkelig redegørelse for den faktiske udførelse af det teoretiske grundlag (anvendelsesperspektiv).  

- Tidshorisont for den forventede virkning af projektet. 
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Relevans 

- En projektbeskrivelse eller problemformulering der er tilstrækkelig præcis og afgrænset uden at være for  

  snæver. 

- Den angivne metodes velegnethed i forhold til problemstillingen. 

- Kvalitet og alsidighed i dataindsamling samt kildekritisk sans. 

- Inddragelse af tilstrækkelige kompetencer, herunder eksterne og tværfaglige. 

- Afgrænsning overfor tidligere eller anden aktuel forskning, herunder international forskning omkring ofre i  

   andre lande. 

- Forskningstemaets samfundsmæssige betydning. 

 

Statistik for 2018 

*der er er foretaget justeringer for 350.015 kr.  
 

 

 

 

2018 Antal ansøgninger Antal tilsagn om 

tilskud og samlet 

tilskudsbeløb 

Antal tilsagn 

om helt til-

skud 

Antal tilsagn om 

delvist tilskud 

Antal afslag 

Opslag 2018/1 

 

Opslag 2018/2 

48 

 

 

26 

28 

30.451.285 kr. 

 

 10 

13.817.051 kr. 

18 

 

 

9 

10 

 

 

1 

20 

 

 

16 

      

I alt antal 

I alt uddelte 

midler  

74 38 

44.618.351 kr.* 

27 11 36 
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  Rådet for Offerfondens regnskab for 2018    

         

         

     Midler til uddeling   Kr.    

     Årets bevilling 36.379.768 
  
    

  - Administrationsgebyr -4.100.000     

     Restpulje fra 2017 3.374.474      

     Annullerede tilsagn     4.141.612      

     Årets samlede midler 39.795.854       

         

    Uddelte midler        

    Tilsagn - 1. opslag 30.451.285      

    Tilsagn - 2. opslag 13.817.051      

    Årets justeringer 350.015      

    Årets samlede tilsagn 44.618.351      

         

    

Resterende midler (over-
ført til 2019)        

    I alt 
          

4.822.497      

         

    Hensat på balancen 90.832.890      

    Udbetalt af tilsagn   24.975.822      

    Tilbagebetalt i året 
                             

-181.539      
 

 

 

 

 

 

 

 

Side 34 



 

 

Rådet for Offerfondens årshjul 2018 
 

2018  

 

Ultimo januar: Rådet holdt plenarmøde for medlemmer og suppleanter. Rådet godkendte Offerfondens regnskab 

2017. 

 

Ultimo januar: Opslag 2018/1(projekter eller aktiviteter) blev offentliggjort. 

 

Ultimo februar: Opslag 2018/2 (forskningsprojekter) blev offentliggjort.  

 

Ultimo marts: Ansøgningsfrist for opslag 2018/1(projekter eller aktiviteter) udløb.  

 

Ultimo april: Ansøgningsfrist for opslag 2018/2 (forskningsprojekter) udløb. 

 

Forskningsansøgningerne på opslag 2018/2 blev sendt til forskningsfaglig vurdering hos Innovationsfonden.   

 

September: Rådet holdt møde om ansøgningerne på opslag 2018/1.  

 

Oktober: Rådet holdt møde om ansøgningerne på opslag 2018/2. 
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Sekretariatets medarbejdere i 2018 
 

Rådet for Offerfondens Sekretariat har i 2018 haft følgende medarbejdere. Sekretariatet betjener tillige Indsam-

lingsnævnet.  

 

Ved udgangen af 2018 havde sekretariatet følgende medarbejdere: 

Sekretariatschef Eva Aaen 

Fuldmægtig Malene Lund Andersen 

Fuldmægtig Katrine Buus Jensen 

Fuldmægtig Frederik Bernhard Nielsen 

Fuldmægtig Nadia Friis Munk   

Studentermedhjælper Jakob Dalsgaard 

 

Fratrådte medarbejdere i løbet af 2018: 

Sekretariatsleder Jeanette Wulf-Andersen 

Fuldmægtig Ann-Sofie Bach Kvist 

Fuldmægtig Christian Aakjær Jacobsen 

 

 

 

 

Kontakt 
 

Rådet for Offerfonden 

Toldboden 2, 2. sal 

8800 Viborg 

Telefon: 33 92 33 34 (mandag-torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-14) 

 

E-mail: offerfonden@civilstyrelsen.dk 

 

Hjemmeside: www.offerfonden.dk 
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