Uddelte midler – Opslag 2019/1 og 2019/2
23 projekter fik tilskud
Rådet for Offerfonden har på rådsmøder den 27. maj 2019 og 18. september 2019 taget stilling til
ansøgningerne - gerne på årets opslag – 2019/1 og 2019/2.
Rådet havde modtaget i alt 79 ansøgninger, hvorved der blev søgt om tilskud for i alt godt
120 mio. kr.
Rådet for Offerfonden har givet helt eller delvist tilskud til 23 projekter (13 forskningsprojekter og 10 øvrige
projekter). Der er blevet uddelt midler for i alt knap 24 mio. kr.
Følgende projekter har accepteret tilbud om tilskud. Projekterne er oplistet med titel, tilskudsbeløb og tilskudsmodtager – først projekter på opslag 2019/1 og dernæst forskningsprojekter på opslag 2019/2.

Projekter – Opslag 2019/1
Uddannelsesforløb i genoprettende samtaler ved seksuelle overgreb
Tilskud fra Offerfonden: 635.250 kr.
Psykologpraxis H.A.J v/Helene Almind Jansen
Landsdækkende

Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager har fået tilskud til at uddanne fagfolk til at kunne varetage genoprettende samtaler mellem
offer og krænker efter seksuelle overgreb eller krænkelser.
Erfaring og forskning viser, at et genoprettende møde med krænkeren kan hjælpe offeret til at genvinde
kontrol og selvtillid. For at kunne facilitere disse genoprettende møder kræver det, at de pågældende fagfolk
har både en faglig baggrund, samt særlig viden og kompetencer på området. Projektet har således til formål at
udvikle og udbyde et uddannelsesforløb, som giver fagfolk de rette kompetencer til at kunne gennemføre disse
genop- rettende møder.

Tag Livet Tilbage Podcast serie, sæson 1
Tilskud fra Offerfonden: 227.250 kr.
Line Malmskov
Landsdækkende

Projektbeskrivelse:
Projektet har til formål at hjælpe trafikofre til selvhjælp gennem andres erfaringer og formidling af viden.
Tilskudsmodtager vil lave en podcast serie, ”Tag livet tilbage”, som gennem interviews med eksperter og
ofre skal videreformidle ny viden, erfaringer og livshistorier om de problemer, som ofre oplever, herunder
medicinering, behandling, ernæring, psykologi, socialisering, efteruddannelse, økonomi og forsikring.
Podcastseriens indhold vil have en lige fordeling mellem fortællinger fra andre ofre og interviews med fagfolk med ekspertise indenfor integrativ medicin.

U-turn - Digitalt univers til unge efter ulykken
Tilskud fra Offerfonden: 1.300.000 kr.
PTU (UlykkesPatientForeningen, PolioForeningen, Specialhospital for Polio- og Ulykkespatienter)
Landsdækkende

Projektbeskrivelse:
Hensigten med projektet er at skabe en digital løsning, hvor unge der lider af smerter eller kognitive vanskeligheder som følge af et færdselsuheld, kan få viden om de emner, som erfaringsmæssigt berører dem mest i
forhold til deres situation. Foreningen vil gennem deres hjemmeside give adgang til informationsmaterialer i
forskellige digitale formater. Det forventes, at projektet skal gøre en forskel for unge mennesker, der er ofre
for en trafikulykke, ved at oplyse og udstyre dem med redskaber, til bedre at kunne håndtere de udfordringer,
som ofrene står over for.

Systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold
Tilskud fra Offerfonden: 2.431.000 kr.
Børnehus Hovedstaden
Hovedstadsområdet

Projektbeskrivelse:
Projektet har til formål at styrke samarbejdet mellem relevante myndigheder i forbindelse med behandlingen
af børn i alderen 4-18 år, der mistænkes for at have været udsat for vold i nære relationer. Formålet er, at ofrenes fysiske, psykiske og sociale trivsel styrkes, og ofrenes belastning og eventuelle følgeskader senere i livet begrænses.

Status og videreudvikling af samarbejde mellem lokale politikredse og
offerrådgivningen
Tilskud fra Offerfonden: 653.632 kr.
Aalborg Universitet (Institut for Læring og Filosofi)
Landsdækkende

Projektbeskrivelse:
Projektets formål er at styrke kvaliteten af Offerrådgivningen, hvilket forudsætter et tæt samarbejde med den
lokale politikreds, idet politiet typisk forestår den første kontakt med offeret, hvorefter de lokale offerrådgivninger foretager den efterfølgende rådgivning. Formålet med projektet er at kvalificere og videreudvikle det
lokale samarbejde mellem politikredsene og offerrådgivningerne. Projektet evaluerer de mekanismer, der skaber den mest succesfulde offerrådgivning og tilsigter derved at skabe ”best practice”-viden om
arbejdsgangene, således at ofre, vidner og pårørende modtager korrekt rådgivning.

Voldsoffer i Danmark - en bog for ofre, pårørende og fagfolk
Tilskud fra Offerfonden: 974.498 kr.
Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) (Videnscenter for Psykotraumatologi)
Landsdækkende

Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager vil skrive en lærebog om, hvordan vold rammer ofre. Bogen skal omfatte de forskellige
former for vold, der forekommer i Danmark. Det er hensigten, at bogen skal bruges til at styrke de kommende
fagprofessionelle på de korte, mellemlange og lange videregående uddannelser med opdateret viden om forekomsten og konsekvenserne af forskellige voldsformer i Danmark.

Rådgivning og støtte til ofre for prostitutionsrelateret kriminalitet og vold
Tilskud fra Offerfonden: 249.267,78 kr. KFUK'S
SOCIALE ARBEJDE (Reden Odense)
Fyn

Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager har modtaget tilskud med henblik på, at oprette en offerrådgivning til prostituerede, der har
været ofre for kriminalitet og vold. Offerrådgivningen vil ske i forlængelse af den sundhedsklinik, som
ansøger allerede driver i Odense. Erfaringen er, at prostituerede, der besøger sundhedsklinikken, somme tider
åbner op for traumer og udfordringer efter at de har været ofre for kriminelle handlinger, når de modtager den
sund- hedsfaglige behandling. Derfor ønsker ansøger at være i stand til at kunne yde ofrene relevant
rådgivning, i forlængelse af, at den sundhedsmæssige behandling er overstået.

Rådgivning til børn og unge, der bliver ofre for gamingrelateret økonomisk
kriminalitet
Tilskud fra Offerfonden: 848.515 kr.
Center for Digital Pædagogik
Landsdækkende

Projektbeskrivelse:
Projektet vil iværksætte en landsdækkende kampagne, der har til formål at afstigmatisere og tilbyde
rådgivning til børn og unge, der er har været ofre for hacking eller scamming på deres computerspils-konti.
Kampagnen skal endvidere oplyse forældre og fagpersoner om, hvordan man håndterer og støtter børn og
unge, som ud- sættes for hacking. Projektet har til formål at støtte ofre i de økonomiske, juridiske og
følelsesmæssige proble- mer, der kan opstå, når man bliver udsat for kriminalitet som hacking og phishing og
lign.

Gruppeterapi il ofre for seksuelle overgreb
Tilskud fra Offerfonden: 244.893 kr.
Kvisten
Landsdækkende

Projektbeskrivelse:
Formålet med projektet er at uddanne og opkvalificere terapeuter til fordel for ofre, som har været udsat for
seksuelle krænkelser. Uddannelsen vil have fokus på gruppeterapi. Gruppeterapien foretages ved, at ofrene
enten tilsluttes en lukket gruppe, hvor der tilbydes terapi over en periode på to år, eller ved, at de indgår i en
gruppe med løbende udskiftning. Grupperne består af op til 7 personer, der har to terapeuter tilknyttet.
Formålet med at tilbyde denne form for terapi, er at hjælpe ofrene til at sætte grænser, give dem mulighed for
at håndtere uhensigtsmæssige tanker og skabe gode relationer. Fokus er derfor på styrkelse af personlige, sociale og relationelle kompetencer ved ofrene.

Pigen under vandet - forestilling og øvrige aktiviteter
Tilskud fra Offerfonden: 352.000 kr.
Teaterforeningen Transformation
Landsdækkende

Projektbeskrivelse:
Projektet vil via en teaterforestilling sætte fokus på ofre for seksuelle overgreb i barndommen. Forestillingen
tager afsæt i oversættelsen af ”Girl of Diamond Mountain”, som ansøger modtog tilskud til ved opslag 2018/1.
Teaterstykket indeholder fortællinger af ofre, som har været udsat for seksuelle overgreb i barndom- men,
herunder senfølgerne og vejen ud af offerrollen. Forestillingen skal danne ramme for dialog om traumer og
offerroller. Ud over en forestilling, vil der være åbne prøver, cafémøder, dialogmøder og workshops i forbindelse med afviklingen af projektet.

Forskningsprojekter – Opslag 2019/2
Hvem passer på mig?
Tilskud fra Offerfonden: 887.040 kr. Institut
for Psykologi, Syddansk Universitet
Fyn, Sønderjylland

Projektbeskrivelse:
Projektet har til formål at undersøge samspillet mellem Børnehus Syd og kommunerne, samt processen i udredning og behandling af mishandlede børn i Region Syd. Formålet med undersøgelsen er at identificere problemområder i processen fra udredningen til iværksættelse af behandlingstiltag, samt sikre et effektivt samarbejde til gavn for barnet.
Projektet forventes at give en indsigt i processen, samt forbedre samarbejdet mellem kommuner og børnehuset
i forhold til støttetiltag, udredningsprocessen og behandlingen af de mishandlede børn.

Trykregulering ved akut rygmarvsskade - en potentiel ny behandling
Tilskud fra Offerfonden: 1.500.000 kr.
Aarhus Universitet
Landsdækkende

Projektbeskrivelse:
Projektet fokuserer på behandlingen af rygmarvsskader ved optimering af perfusionstrykket. Formålet med
projektet er at etablere en behandling af rygmarvsskader, som kan stoppe progressionen af skadernes omfang.
Behandlingen har til formål at minimere følgerne af skaderne ved at bremse negative senpåvirkninger.

Langtidsfølger og epigenetiske faktorer relateret til traume
Tilskud fra Offerfonden: 1.002.680 kr.
Rigshospitalet, Region Hovedstaden, Anæstesti- og Operationsklinikken
Landsdækkende

Projektbeskrivelse:
Projektet har modtaget tilskud med henblik på at opnå viden om, hvordan et traume kan resultere i
epigenetiske ændringer (ændringer i en celles DNA) og derved kan resultere i autoimmune sygdomme, fysiske
skader og negative sociologiske konsekvenser. Effekten af projektet er øget forståelse for kroppens respons på
tilskade- komst og identifikation af endnu ukendte terapeutiske mål, som kan forbedre traumebehandlingen.

Sociale problemer efter et hovedtraume
Tilskud fra Offerfonden: 701.375 kr.
Region Hovedstaden, Psykiatrisk Center København
Landsdækkende

Projektbeskrivelse:
Projektet skal undersøge om der efter et hovedtraume er højere risiko for sociale negative konsekvenser som
arbejdsløshed, ikke færdiggjort uddannelse, skilsmisse, voldsdomme og selvmordsforsøg. Projektet har til formål at øge viden om de sociale konsekvenser ved hovedtraumer og derved øge muligheden for en bedre og
målrettet behandling af ofrene.

Styring af ortostatisk hypotension efter rygmarvsskade: bevis fra grundforskning
Tilskud fra Offerfonden: 1.500.000 kr.
Syddansk Universitet
Landsdækkende

Projektbeskrivelse:
Projektet vil kortlægge rygmarvens sensoriske neuroners følsomhed for mekaniske tryk. Herudover skal projektet afdække et nyt baroreflexnetværk, herunder hvordan blodtrykket kan opretholdes på konstante niveauer
i rygmarven. Projektet skal desuden undersøge rygmarvens sensoriske neuroners og det nye baroreflexnetværks roller i forekomsten af lavt blodtryk. Formålet er at vejlede til styringen af patienter med traumatisk
rygskade, reducere dødeligheden og forkorte tempoet for genopretning.

Kønsforskelle i akutte reaktioner og udvikling af PTSD efter større ulykker
Tilskud fra Offerfonden: 1.100.000 kr.
Syddansk Universitet, Institut for Psykologi
Landsdækkende

Projektbeskrivelse:
Projektet fokuserer på ofre for trafikuheld og andre alvorlige ulykker. Projektet har til formål at undersøge de
fysiologiske reaktioner på ulykkesstedet indtil udskrivning fra hospitalet, de endokrinologiske (hormonelle)
reaktioner ved ankomst på hospitalet og den følgende morgen, samt de psykologiske reaktioner under og få
dage efter ulykken. Ud fra ovennævnte undersøgelser, vil projektet klarlægge reaktionernes betydning for
udviklingen af symptomer på PTSD, henholdsvis 3 og 6 måneder efter ulykken, med særligt henblik på
kønsforskelle i de enkelte reaktioner.

Narrativ viktimologi - Et kvalitativt, longitudinelt studie med fokus på unge trafikofre
Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000 kr.
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Hovedstadsområdet, Midtjylland

Projektbeskrivelse:
Projektet vil undersøge hvordan tværsektoriel støtte bedst kan hjælpe den unges rekonstruktion af identitet
efter ulykker og derved komme videre i en tilværelse, som kan være anderledes end før ulykken. Projektet vil
have fokus på hvordan professionelle kan hjælpe offeret bedst muligt videre. Projektet vil identificere snitflader mellem de professionelle, som kan være med til at vanskeliggøre helingsprocessen for den unge.

Improving outcome prediction in acute brain injury
Tilskud fra Offerfonden: 2.015.912 kr.
Region Hovedstaden, Neurocentret, Rigshospitalet
Hovedstadsområdet

Projektbeskrivelse:
Formålet med projektet er at løfte behandlingen af patienter med hjerneskade både i den akutte fase og under
rehabiliteringen. Projektet ønsker at optimere vurderingen af bevidsthedsgraden hos patienter på intensiv afdelingen med akut hjerneskade, og vil øge viden om hvorfor nogen patienter genvinder bevidstheden, og
nogen ikke gør. Hensigten med dette er at undgå forkerte beslutninger som for tidlig afslutning af
livsopretholdende terapi.

Hvordan møder politiet kriminalitetsofre?
Tilskud fra Offerfonden: 1.500.000 kr.
Copenhagen Business School Handelshøjskolen, Institut for Organisation
Landsdækkende

Projektbeskrivelse:
Projektet fokuserer på kontakten mellem ofre for kriminalitet og politiet. Formålet med projektet er at opnå
indsigt i politiets kategorisering af ofre for kriminalitet og hvilken betydning dette får for behandlingens af
ofrene. På denne måde skal projektet være medvirkende til at forbedre politiets indsats for at sikre bedre behandling af ofrene. Projektet forventes at bidrage med viden, som kan inddrages i uddannelsen af politifolk,
hvilket på sigt skal forbedre mødet mellem politi og ofre.

A nationwide cohort study of autoimmune/-inflammatory disease evolved
posttraumatic to spinal cord injury
Tilskud fra Offerfonden: 138.236,48 kr.
Tim Damgaard Nielsen
Landsdækkende

Projektbeskrivelse:
Projektet har til formål at teste hypotesen om, at patienter med rygmarvsskade oftere udvikler autoimmune
sygdomme, end patienter uden rygmarvsskade. Projektet forventes at belyse, hvorvidt TSCI multiorgan følgesygdom helt eller delvist kan forklares af en immunologisk dysfunktion. Derudover forventes projektet at give
svar på, hvorvidt der er grundlag for yderligere forskning i hypotesen, således der på sigt kan opnås en større
forståelse for sygdommenes opståen og gives mulighed for terapeutiske interventioner.

Udvikling af diagnostisk værktøj til identificering af vold mod mindre børn
Tilskud fra Offerfonden: 1.582.554 kr.
Syddansk Universitet, Retsmidicinsk Institut, Odense
Landsdækkende

Projektbeskrivelse:
Formålet med projektet er at skabe et redskab til brug for kriminal-og sundhedssektoren som støtte i
forbindelse med opklaringen af voldssager begået mod mindre børn. Projektet vil fokusere på at undersøge
læsionsmøn- strene i sager, hvor børn er blevet udsat for vold, samt at identificere sundhedspersonalets
procedurer, når de opdager, at et barn har været udsat for vold. Projektet skal sikre, at flere børn, som er ofre
for vold, bliver opdaget, så børnene kan få den nødvendige hjælp og volden kan stoppes.

Tidlig rehabilitering af synkefunktion hos patienter med traumatisk hjerneskade
Tilskud fra Offerfonden: 1.500.000 kr.
Region Hovedstaden, HovedOrtoCentret, Klinik for Ergo- og Fysioterapi
Landsdækkende

Projektbeskrivelse:
For patienter med svær traumatisk hjerneskade kan der være risiko for at få mundvand i luftrøret pga. synkebesvær. Pga. manglende evne til at rømme sig eller hoste kan patienterne risikere at udvikle lungebetændelse,
øget sygelighed eller død. Disse patienter får anlagt en trakteal tube og respirator, som skal hjælpe med at
fjerne mundvandet. Afvænning fra trakteal tuben og respiratoren kan medføre komplikationer og resultere i
lungebetændelse og evt. dødelig udgang. Projektets formål er at hjælpe ofre for traumatisk hjerneskade til
bedre rehabilitering og undgå komplikationer ved afvænning fra respirator og trakteal tube.

Symptomprofiler, sygdomsforløb og samfundsomkostninger - piskesmæld ved
trafikuheld
Tilskud fra Offerfonden: 1.360.785 kr.
Region Midtjylland, Afd. for Funktionelle lidelser, Århus Universitetshospital
Fyn, Midtjylland

Projektbeskrivelse:
Formålet med projektet er at undersøge, hvordan det går personer det første år efter at have været udsat for en
piskesmæld i forbindelse med en trafikulykke, og hvilke faktorer lige efter ulykken, der prædikterer et mere
negativt sygdomsforløb. Herudover vil projektet undersøge forskellige risikogrupper mere indgående.

***

