Uddelte midler – Opslag 2016/1, 2016/2 og
2016/3
Projekter opslag 2016/1 - 20 projekter har fået tilskud
Rådet for Offerfonden har på rådsmøde den 18. maj 2016 taget stilling til ansøgningerne på opslag 2016/1.
Rådet havde modtaget i alt 49 ansøgninger, hvorved der blev søgt om tilskud for i alt godt 57. mio. kr.
Rådet for Offerfonden har givet helt eller delvist tilsagn om tilskud til 20 projekter. Der er blevet uddelt
midler for godt 10. mio. kr.
Følgende projekter har fået tilskud (oplistet i alfabetisk rækkefølge med titel, tilskudsbeløb og
tilskudsmodtager):

Aktiviteter til Caféen
Tilskud fra Offerfonden: 132.850 kr.
Center for seksuelt misbrugte – ØST (CSM
Hovedstadsområdet, Sjælland
Projektbeskrivelse:
Man vil tilbyde mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb kurser i Mindfulness 2 aftener om måneden,
starte et haveprojekt op, tage på udflugter til aktuelle seværdigheder 4 gange årligt samt planlægge
foredragsaktiviteter hver anden måned.
Formålet hermed er at bryde isolationen/afhjælpe ensomhed, stigmatisering, træne sociale færdigheder samt
højne brugernes livskvalitet. Dertil kommer, at man håber at få flere i målgruppen til at benytte caféen, ligesom
man ved diverse aktiviteter gør venteperioden på psykoterapeutisk behandling aktiv.

Behandling af senfølger hos voksne udsat for seksuelle overgreb efter det 18. år
Tilskud fra Offerfonden: 258.130 kr.
Juliane Marie Centret (Rigshospitalet)
Hovedstadsområdet
Projektbeskrivelse:
Formålet med projektet er at kunne tilbyde et mere grundigt og dermed mere effektfuldt behandlingsforløb, når
det kommer til voksne, som har været udsat for overgreb efter det 18. år.
Man vil på den måde kunne hjælpe denne gruppe på et mere grundlæggende plan. Tilskudsmodtager forventer
på denne måde også at kunne blive klogere på, hvilke metoder og rammer, der virker for det enkelte offer.

Den psykosociale akuttjeneste
Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000 kr.
Røde Kors i Danmark
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet skal udvikle en landsdækkende og akut tilgængelig tjeneste med det formål at give psykosocial
krisehjælp til ofre, berørte og pårørende i forbindelse med terrorhandlinger eller andre større ulykker og
hændelser i Danmark eller blandt dansk tilknyttede personer i andre lande. Tjenesten skal udføres af Røde Kors’
frivillige, der fx kan have professionel psykosocial baggrund, være tilknyttet Røde Kors’ psykosociale
kerneaktiviteter eller offerrådgivning, og som trænes til særligt at indgå i den landsdækkende akuttjeneste. Et af
succeskriterierne er blandt andet etablering af beredskabsliste af kompetente, uddannede og øvede Røde Kors
frivillige.

Empowerment
Tilskud fra Offerfonden: 558.437 kr.
Context Consulting ApS
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet drejer sig om udvikling af en app, der kan hjælpe unge i etniske minoritetsmiljøer, der oplever social
styring ved form af psykisk og fysisk vold. App’en er baseret på tilskudsmodtagers erfaringer i forbindelse med
udvikling af lignende apps (bl.a. FearFighter og NoDep), der har hjulpet mennesker med angst og depression.
Det er meningen at app’en skal kunne hjælpe de unge med at anvende forskellige metoder til konflikthåndtering
og til at bryde uhensigtsmæssige mønstre. Derudover er det tiltænkt, at app’en skal kunne bruges af fagpersoner.

Etablering og tilbud til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug
Tilskud fra Offerfonden: 100.000 kr.
Aabenraa Selvhjælp
Sønderjylland
Projektbeskrivelse:
Man ønsker at udbyde et tilbud for behandling af voksne med senfølger efter seksuelle krænkelser i
Sønderjylland, idet tilbuddet for denne gruppe af ofre, som er bosat i Region Syddanmark, er placeret i Odense.
Mange magter dog ikke den lange transporttid pga. angst og PTSD, ligesom ventetiden på at komme til
behandling i Odense synes meget lang for mange.
Aabenraa Selvhjælp ønsker med projektet, at op til 60 borgere med senfølger efter seksuelle krænkelser får
hjælp til selvhjælp i form af enkeltsamtaler, selvhjælpsgrupper, netværksgrupper og rådgivning. For at kunne
yde denne hjælp, skal man have uddannet mindst otte frivillige førstehjælpere. Disse otte frivillige skal i
projektperioden specialuddannes for at støtte bedst muligt i samarbejdet med psykologer og andre fagfolk.
Offerfonden har givet tilskud til udgiften til projektledelsen.

Hjælp til ofre for hævnporno og uddannelse af ressourcepersoner
Tilskud fra Offerfonden: 515.500 kr.
Koppelcom
Sjælland
Projektbeskrivelse:
Pilotprojekt med hjælp til ofre for hævnporno samt uddannelse af ressourcepersoner – et samarbejde mellem to
konsulenter, Nordsjællands Politi, undervisere på Espergærde STX samt Offerrådgivningen i Nordsjælland.
Projektet skal give ofre for hævnporno mulighed for at modtage gennemtænkt, målrettet og kvalificeret hjælp
under hændelsen og støtte ofret i egne reaktioner på kort og lang sigt, herunder gennem præcis identificering af
ofre.
Herunder uddannelse/kompetenceudvikling af ressourcepersoner og etablering af effektivt samarbejde på tværs
af faggrænser og situationer. Man ønsker med projektet at samle en fremadrettet evaluering til gavn for et
landsdækkende projekt.

Informationsmateriale om vold til migrant sexarbejdere
Tilskud fra Offerfonden: 40.000 kr.
Pro Vest
Fyn, Sønderjylland
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager er en organisation, der arbejder for at bekæmpe menneskehandel i Region Syddanmark. Der
er givet tilskud til udarbejdelse af informationsmateriale om vold til migrant sexarbejdere i regionen.
Projektet omfatter oversættelse og opsætning af eksisterende informationsmaterialet til seks sprog samt trykning
af pjecer, der kan uddeles til sexarbejdere i området.

Katastrofekursus
Tilskud fra Offerfonden: 23.500 kr.
SATS Aarhus (Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab)
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskud til afholdelse af et 3-dages kursus, hvor 70 medicinstuderende fra hele landet trænes i at håndtere større
katastrofer, både menneskeskabte og ulykker. På kurset får de studerende basale praktiske færdigheder, som kan
redde liv ved fx færdselsuheld, hvis en person er såret eller falder om.
Kursisterne vil blive trænet i at sikre rette behandling til rette patient i rette tid og øge deres viden om
livreddende behandlingstiltag - herunder gennem simulationsøvelser - samt få kendskab til
katastrofeberedskabets opbygning og aktører. Hermed forventer man at opnå bedre resultater for tilskadekomne
i fremtiden.

Kommunikation 2016
Tilskud fra Offerfonden: 33.728 kr.
Sydøstjyllands Offerrådgivning
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskuddet er givet til indkøb af nye mobiltelefoner til brug for offerrådgivningens arbejde med ofre.
Mobiltelefonerne udlånes af Offerrådgivningen til de frivillige rådgivere, og bruges især til den indledende
kontakt til ofre, der henvender sig til rådgivningen for at få hjælp.

Kursus i samtaleteknik og rådgivning om senfølger af seksuelle overgreb
Tilskud fra Offerfonden: 31.500 kr.
Joan-Søstrene
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Opkvalificering af Joan-Søstrenes frivillige rådgivere – 15-20 personer – gennem et kursusforløb over tre
aftener, i alt ti timer. Kurset skal omhandle undervisning i samtaleteknik møntet på rådgivning af kvinder udsat
for voldtægt, seksuel chikane eller seksuelle overgreb i barndommen. Kurset vil give rådgiverne konkrete
værktøjer samt øge deres viden om (sen)følger efter overgreb, til gavn for ofrene i deres møde med rådgiverne.
En ekstra effekt forventes at være styrkelse af foreningens evne til videns opsamling til brug for arbejde med
forbedring af vilkår for ofre for overgreb.

Landsdækkende rådgivning/behandling til voksne efterladte til trafikdræbte og
drabsofre
Tilskud fra Offerfonden: 99.480 kr.
Børn, Unge og Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Man ønsker at etablere et specialiseret gruppeterapeutisk behandlingstilbud til de nærmeste efterladte til
trafikofre eller ofre for forbrydelser, som er i risikogruppen for at udvikle kompliceret og behandlingskrævende
sorg (10 % af dem, der oplever tab blandt nærmeste pårørende).
Offerfonden har givet midler til den del af projektet, som vedrører en kampagne for at markedsføre/synliggøre
projektet.

Livet efter – portrætter af mennesker udsat for en forbrydelse
Tilskud fra Offerfonden: 487.910 kr.
Karin Sten Madsen
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskuddet er givet til udarbejdelse af en website, der gennem tekst og billeder tegner et portræt af 25 kvinder og
mænd, der har været udsat for en grov forbrydelse.
Det er hensigten, at projektet skal hjælpe ofre ved at de kan læse om andre, som har været i samme situation, og
på den måde få mod og inspiration til at komme videre med deres liv.

Med egne ord
Tilskud fra Offerfonden: 209.046 kr.
Foreningen Poesiens Hus
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Målet med projektet er at udarbejde en bog, hvor 16 kvindelige voldtægtsofre fortæller om deres oplevelse med
forbrydelsen. I forbindelse med projektet vil disse modtage kurser og vejledning fra forfattere og andre fagfolk,
i at fortælle hændelsen med egne ord og at bruge skriveprocessen terapeutisk.
Bogen er tiltænkt at kunne læses af andre ofre, pårørende samt professionelle, der arbejder med voldtægtsofre.

Overgreb mod Børn. Uddannelsesindsats til Alment Praktiserende Læger i Region Midt
Tilskud fra Offerfonden: 1.167.624 kr.
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Midtjylland
Projektbeskrivelse:
Projektet skal tilbyde mindst 120 alment praktiserende læger i Region Midt en uddannelsesseance i mindre
grupper, med praktiske eksempler fra en retsmediciners/pædiaters hverdag, hvorved der vil blive sat fokus på,
hvordan overgreb mod børn kan afdækkes og dokumenteres, og hvordan en mistanke om overgreb skal
håndteres. Endvidere vil de sundhedsmæssige konsekvenser af overgreb i barndommen blive belyst.
Projektet inkluderer udarbejdelse af undervisningsmateriale tilpasset de alment praktiserende læger samt
relevant informationsmateriale til børn og forældre.
Man tilsigter derved en tidlig opsporing og indsats overfor børn udsat for overgreb for at modvirke/ forebygge
følgerne, såsom mistrivsel og udvikling af somatisk og psykisk sygdom, hos ofrene.

Oplysning om rådgivnings-, støtte og behandlingsmuligheder for senfølgeramte
Tilskud fra Offerfonden: 237.000 kr.
SPOR - Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet vil tilvejebringe let tilgængelige og fyldestgørende oplysninger om de hjælpemuligheder, der aktuelt
findes for voksne med senfølger af seksuelle overgreb – både lokalt og på landsplan – ved at udvikle et
netbaseret overblik over rådgivnings-, støtte- og behandlingsmuligheder. På den måde får man skabt et samlet
overblik i hele landet over mulighederne for at få hjælp, hvis man har været offer for et seksuelt overgreb findes
aktuelt ikke.
Tilbuddene fra stat, region, kommune, selvejende institutioner og frivillige organisationer afdækkes, og der
udarbejdes et databasehåndteringssystem, således at man får en struktureret, systematisk og søgbar samling af
ensartet information.

Projekt Marantis
Tilskud fra Offerfonden: 770.140 kr
Spodcast.dk IVS
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet handler om at udvikle en række podcasts, der består af en række interviews med voldsramte kvinder,
pårørende og fagpersoner vedrørende vold i familien. Projektet har fokus på kvinder i etniske minoritetsmiljøer,
og ønsker at nå ud til disse på en diskret måde.
Det er hensigten, at de producerede podcasts skal give de voldsramte kvinder inspiration til at erkende
problemerne og mod til at søge hjælp.

Ræk Ud 2016 - ANNULLERET
Tilskud fra Offerfonden: 149.287 kr.
Hjælp Voldsofre København
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Man vil afholde et nyt, landsdækkende seminar for forventeligt op til ca. 80 deltagere fra 30-40 organisationer,
der hjælper ofre for forbrydelser og andre, der er berørte af forbrydelser, ulykker og andre voldsomme
hændelser – på baggrund af anbefalinger og tilkendegivelser fra deltagerne på Ræk Ud 2014 og 2015.
Organisationerne får på seminaret yderligere tid til og mulighed for at opnå viden, networke og øge det
tværfaglige samarbejde på tværs af landsdele og faglige grænser, så organisationerne bedre vil være i stand til at
udnytte hinandens kompetencer og ressourcer fremadrettet samt koordinere hjælpen til gavn for ofrene.
N.B.: Tilskudsmodtager har efterfølgende oplyst, at det ikke er muligt at gennemføre projektet. Beløbet på
149.287 kr. går herefter tilbage til Offerfondens midler med henblik på ny uddeling af midlerne i 2017.

Synlighed 2016 & 2017
Tilskud fra Offerfonden: kr. 788.000
Sydøstjyllands Offerrådgivning
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Der er givet tilskud til en oplysningskampagne, der skal udbrede kendskabet til offerrådgivningen i
lokalområdet. Tilskuddet er givet til at dække udgifter i forbindelse med produktion af trykt
informationsmateriale samt annoncering i aviser og dagblade.
Det er hensigten med kampagnen, at det forøgede kendskab til rådgivningen medfører, at flere ofre for
forbrydelser eller trafikulykker får den hjælp, som offerrådgivningen tilbyder.

Udbredelse af kendskabet til Offerrådgivningen i Midt- og Vestjylland
Tilskud fra Offerfonden: kr. 266.340
Offerrådgivningen Midt- og Vestjylland
Midtjylland, Nordjylland
Projektbeskrivelse:
Tilskuddet er givet til en oplysningskampagne, der foregår ved annoncering i regionale dagblade i en 1- årig
periode.
Det er hensigten, at kampagnen skal medvirke til at udbrede kendskabet til offerrådgivningen i lokalområdet,
således at flere ofre for forbrydelser eller trafikulykker får den hjælp, som offerrådgivningen tilbyder.

Uderehabilitering af patienter med rygmarvsskade og erhvervet hjerneskade
Tilskud fra Offerfonden: 3.400.000 kr.
Byggeafdelingen, Rigshospitalet Glostrup Region Hovedstaden
Sjælland, Hovedstadsområdet, Øer
Projektbeskrivelse:
Uderehabilitering er en nyskabende rehabiliteringsform, hvor alvorligt skadede neurologiske patienter udfordres
i et varieret terræn, der muliggør rehabilitering i et miljø, der ligner den hverdag og de omgivelser, som
patienterne skal vende tilbage til.
Patienter med rygmarvsskade og erhvervet hjerneskade har vidt forskellige funktionsnedsættelser og
træningsbehov. Fælles for dem er, at deres skader er så alvorlige, at deres liv er markant ændret. Med
uderehabilitering flyttes en del af rehabiliteringen fra et klinisk miljø til naturlige omgivelser i en speciel anlagt
træningspark omkring hospitalet. Over halvdelen af patienterne er ofre for vold eller ulykker.

***

Projekter – Opslag 2016/2 - 12 projekter har fået tilskud
Rådet for Offerfonden har på rådsmøde den 20. september 2016 taget stilling til ansøgningerne på opslag
2016/2.
Rådet havde modtaget i alt 22 ansøgninger, hvorved der blev søgt om tilskud for i alt godt 54. mio. kr.
Rådet for Offerfonden har givet helt eller delvist tilsagn om tilskud til 12 projekter. Der er blevet uddelt
midler for godt 23. mio. kr.
Følgende projekter har fået tilskud (oplistet i alfabetisk rækkefølge med titel, tilskudsbeløb og
tilskudsmodtager):

Betydningen af deltagelse i konfliktrådsmægling
Tilskud fra Offerfonden: 539.396 kr.
Justitsministeriets Forskningskontor
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager vil undersøge hvilken effekt, det har for ofre at deltage i konfliktmægling. Udenlandsk
forskning antyder, at konfliktmægling kan have en gavnlig effekt på ofrets psykiske velbefindende, og
tilskudsmodtager vil undersøge denne effekt nærmere i en dansk kontekst.
Dette vil ske gennem en undersøgelse af, hvorledes det er gået de ofre, der har deltaget i konfliktmægling,
sammenholdt med de ofre, hvor dette ikke er sket. Undersøgelsens resultater kan få betydning for i hvilket
omfang konfliktråd anvendes samt anspore til eventuelle forbedringer af instituttet.

Børnemishandling i mikroskop – er der forskel på skadevirkningerne afhængigt af
tidspunkt for overgreb og forældres ressourcer?
Tilskud fra Offerfonden: 686.960 kr.
Institut for Psykologi, Syddansk Universitet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Formålet med projektet er at klarlægge, hvilke årsager og følgevirkninger der er knyttet til overgreb under
opvæksten. Projektet bygger videre på data om ofre fra tidligere forskning. Ved at kombinere den eksisterende
viden om ofrene med ny forskning om deres opvækst og nuværende livssituation søger projektet at skabe større
klarhed over risikofaktorer i opvæksten samt følgevirkninger senere i livet.
Det forventes, at projektet kan bidrage til styrkede forbyggende og behandlende indsatser.

Etniske minoritetskvinder og vold i nære relationer
Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000 kr.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Forskningsprojektets formål er at undersøge, hvad der fremmer, henholdsvis hæmmer forskellige typer af
voldsudsatte etniske minoritetskvinders muligheder for at forlade voldelige relationer. Det undersøges hvilken
betydning kvindernes forskelligartede indlejringer i hierarkier knyttet til for eksempelvis familien,
arbejdsmarkedet har. Endeligt undersøges hvordan projektets oparbejdede viden bedst anvendes til at støtte op
om voldsudsatte etniske minoritetskvinders muligheder for at forlade voldelige relationer.
Projektet forestås af SFI, og der udarbejdes i tilknytning til projektet flere engelsksprogede publikationer, en
rapport til praktikere samt kommunikationstiltag, der henvender sig til målgruppen.

Fra offer til overlever
Tilskud fra Offerfonden: 2.000.000 kr.
International Consultants Group v. Allan Stæhr
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet består af gennemførelse af et ikke-blindet, parallel-gruppe og aktivt kontrolleret forsøg til
undersøgelse/dokumentation af, hvilken effekt metoden SURVIVOR har på livskvalitet, søvn- og træthed,
coping- og mestringsevne samt offerets selvvurderede opfattelse af sin dagligdag. Metoden er et supplement til
eksisterende tilbud til ofre for kriminelle overgreb eller ulykker, og målgruppen er 128 ofre blandt
Offerrådgivningen i Danmarks respondenter.
Ved forsøget randomiseres ofrene til henholdsvis et straksforløb (interventionsgruppen) og et forløb med
forsinket intervention (fungerende som kontrolgruppe), hvilket suppleres med kvalitative metoder/målinger med
henblik på at afdække, hvor effekterne opnås. Man har til hensigt at stille kompetenceudvikling af rådgivere til
rådighed, så tilbuddet kan gøres landsdækkende.
N.B.: Tilskudsmodtager har efterfølgende i oplyst, at det ikke er muligt at gennemføre projektet. Beløbet på 2
mio. kr. er herefter tilbageført til Offerfondens midler med henblik på ny uddeling af midlerne i 2016.

Hjælp til ofre for identitetsmisbrug
Tilskud fra Offerfonden: 1.131.932 kr.
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Igennem forskning, vil tilskudsmodtager søge at opnå viden om, hvordan ofre for langvarige og psykisk
belastende former for identitetsmisbrug slipper ud af deres situation, og hvilke psykologiske og økonomiske
omkostninger det fører med sig.
Hertil vil man søge at skaffe indblik i de allerede eksisterende muligheder for at få støtte ved identitetsmisbrug, at samle denne viden ét sted og levere anbefalinger til at udfylde huller i de nuværende
støtteordninger.

Hvordan skete det? Virtuel, offer-specifik gerningsstedsrekonstruktion af forbrydelser
Tilskud fra Offerfonden: 2.809.796 kr.
Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet
Hovedstadsområdet, Sjælland
Projektbeskrivelse:
Projektet skal udvikle et værktøj til at skabe præcise handlingsrekonstruktioner af forbrydelser og ulykker i
form af animationer. Der vil således blive udviklet en metode til virtuel gerningsstedsrekonstruktion baseret på
animering af individuelle, offer-specifikke 3D modeller, kombineret med nøjagtig 3D genskabelse af
gerningsstedet.
Projektet kombinerer digital fototeknik med retsmedicinsk viden om menneskers bevægelser og læsioner, så det
bliver muligt at tage højde for offerets fysiologiske karakteristika og herved skabe en virkelighedsnær
gengivelse af et handlingsforløb. Værktøjet vil således bl.a. gøre det muligt, at afprøve holdbarheden af
forskellige teorier om, hvad der helt præcist skete i forbindelse med en forbrydelse eller ulykke.

Ofre i retsprocessen – en empirisk undersøgelse.
Tilskud fra Offerfonden: 4.748.870 kr.
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager vil undersøge volds- og trafikofres oplevelser med det danske retssystem ved at følge 40 ofre
gennem deres retsproces - fra at de afhøres af politiet til de afgiver forklaring i retten. Endvidere vil de
institutionelle aktørers erfaringer med behandlingen af ofre blive afdækket – navnlig politiet,
anklagemyndigheden og advokater. Projektet vil have fokus på de ofre, der må antages at være mest sårbare
overfor retsprocessen – såsom voldsofre og trafikofre med personskade.
Tilskudsmodtager forventer at undersøgelsens resultater vil komme ofre til gode ved, at den tilvejebragte viden
om deres oplevelser i retsprocessen kan fungere som udgangspunkt for forbedringer af retsprocessen gennem
f.eks. lovgivning, forbedret uddannelse af myndighedspersoner samt som et værktøj til de forskellige private og
offentlige aktører, der arbejder med at hjælpe ofre.

Posttraumatisk Stress efter trafikulykke: screening og behandlingseffekt
Tilskud fra Offerfonden: 555.408 kr. Institut
for Psykologi, Syddansk Universitet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Man vil udføre et studie med det formål, dels at undersøge, hvordan der bedst screenes for PTSD hos ofre for
trafikulykker/-traume med smerter, dels at validere to eksisterende screeningsredskaber for PTSD i en gruppe af
trafikofre med kroniske smerter og mulig komorbid PTSD. Endvidere sammenlignes behandlingsudbyttet for
smertepatienter henholdsvis med og uden samtidig PTSD, da denne klarlægning har stor betydning for klinisk
praksis.
Ud over at sikre ovenstående er et succeskriterium for projektet udformning af (landsdækkende) kliniske
retningslinjer for behandling af trafikofre med vedvarende smerter og PTSD. Projektet forventes tillige at
komme andre ofre for traumer, fx vold/overgreb, til gode.

Secondary injury mechanisms after moderate spinal cord injury in mice
Tilskud fra Offerfonden: 1.615.680 kr.
Institut for Molekylær Medici, Syddansk Universitet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet har til formål at hjælpe patienter med rygmarvsskade, hvoraf mange er trafikofre. Projektet søger
gennem museforsøg at klarlægge betydningen af forskellige typer af signalmolekylet tumor nekrosis faktors
betydning for rygmarvsskaders omfang samt for funktionel generhvervelse af bevægelsesaktivitet.
Det er målet, at projektets resultater skal føre til udvikling af nye behandlingsmetoder for rygmarvspatienter.

Skal behandlingstilbud til mænd og kvinder med PTSD være ens?
Tilskud fra Offerfonden: 4.722.086 kr.
Psykoterapeutisk Forskningsenhed, Psykoterapeutisk Center Stolpegård
Hovedstadsområdet
Projektbeskrivelse:
Forskningsprojektets overordnede formål er at styrke viden om og forbedre behandlingstilbud for mænd og
kvinder med PTSD, der har været udsat for voldsomme og traumatiske hændelser - med særligt fokus på den
mere upåagtede gruppe af mænd.
Projektet består af to delprojekter – et psykoterapistudie samt et interventionsstudie. I forbindelse med
sidstnævnte udvikles der en app, man håber på, på sigt vil kunne virke som et supplement til den eksisterende
behandling i den hospitalsbaserede psykiatri.

Tidlig og intensiv mobilisering af patienter med svær traumatisk hjerneskade
Tilskud fra Offerfonden: 2.622.176 kr.
Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering, Rigshospitalet (Hvidovre Hospital)
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Ph.d.-projekt bestående af en litteraturanalyse og et klinisk forsøg, der skal understøtte effekten af tidlig
træningsindsats hos personer med hjerneskade som følge af alvorlig ulykke. Træningen, som opstartes før
patienterne er kommet til fuld bevidsthed, vil foregå på et specielt designet vippeleje, som hjælper patienten
med at opretholde blodtilførsel til hjernen som følge af en mere oprejst, naturlig stilling. Undervejs måles
patienternes vågenheds- og funktionsniveau.
Man vil herved søge at forbedre det samlede rehabiliteringsforløb og endelige resultater for patienterne.
Målgruppen er angivet til 100-120 årlige trafik- eller voldsofre, mens der forventes 60 i projektet deltagende
personer (patienter).

Vold som vendepunkt eller hverdag
Tilskud fra Offerfonden: 674.000 kr.
Institut for Psykologi, Syddansk Universitet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Formålet med projektet er at opnå større viden om voldens konsekvenser for ofrene. Projektet skal undersøge en
generation af voldsofre, som kom på skadestuen for 15 år siden, for at afklare, i hvilken grad deres nuværende
livssituation i dag hænger sammen med kvæstelser fra og omstændigheder ved overfaldet, herunder ofrenes
psykologiske og sociale forhold.
Det forventes, at projektets resultater kan bidrage til at styrke behandlingen af voldsofre.

Projekter - opslag 2016/3 - 11 projekter har fået tilskud

Rådet for Offerfonden har på rådsmøde den 29. november 2016 taget stilling til ansøgningerne på opslag
2016/3.
Rådet havde modtaget i alt 20 ansøgninger, hvorved der blev søgt om tilskud for i alt godt 11,6 mio. kr.
Rådet for Offerfonden har givet helt eller delvist tilsagn om tilskud til 11 projekter. Der er blevet uddelt
midler for knap 3 mio. kr.
Følgende projekter har fået tilskud (oplistet i alfabetisk rækkefølge med titel, tilskudsbeløb og tilskudsmodtager):

Faglige temadage for rådgivere i Offerrådgivningen i Danmark
Tilskud fra Offerfonden: 204.000 kr.
Offerrådgivningen i Danmark
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Dette projekt er en uddannelsesaktivitet, hvis formål er at vedligeholde, udvikle og kvalitetssikre rådgiver- nes
kompetencer i Offerrådgivningen i Danmark. Tilskudsmodtager har fået tilskud til afholdelse af 4 faglige
temadage, som vil forløbe i 2017-2018.
Temadagene skal styrke rådgivernes kompetencer ift. borgere, der har været udsat for vold, borgere med anden
etnisk baggrund, borgere, der har været udsat for cyber-kriminalitet samt ift. rådgivning og støtte til ofre, som
oplever familiære konflikter som følge af at have været udsat for kriminalitet.

Hjælp til selvhjælp, samt forebyggelse
Tilskud fra Offerfonden: 65.234 kr.
Landsforeningen for PTSD i Danmark
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager vil udbrede og udbedre viden om PTSD, som rammer ofre for ubehandlede traumer, herunder ofre for trafikulykker, incest, vold, voldtægt, hjemmerøveri m.m. Formålet er at sætte fokus på, at der
ageres korrekt for at begrænse skaden og hjælpe den PTSD ramte og dennes familie.
Tilskudsmodtager vil afholde foredrag for det offentlige behandlingssystem. Derudover vil tilskudsmodtager
fremsende brochuremateriale med information til såvel private som offentlige myndigheder.
N.B.: Tilskudsmodtager har efterfølgende oplyst, at det ikke er muligt at gennemføre projektet i sin helhed.
Restbeløbet på 61.912 kr. går herefter tilbage til Offerfondens midler med henblik på ny uddeling af midlerne i
2017.

Kick-off Online markedsføring
Tilskud fra Offerfonden: 95.000 kr.
Sydøstjyllands Offerrådgivning
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager har fået tilsagn til at iværksætte en online markedsføringsindsats, som skal gøre Sydøstjyllands offerrådgivning mere synlig på internettet, herunder særligt på de sociale medier. Formålet er at
udbrede kendskabet til rådgivningen og få kontakt til de ofre, der primært benytter sig af online platforme.
De frivillige rådgivere vil i forbindelse med projektet blive oplært i at bruge online og sociale medier som fx
Twitter og Facebook. Der er endvidere fokus på at forbedre foreningens hjemmeside samt at opbygge
kompetencer i bl.a. anvendelse af blogindlæg og nyhedsbreve i kontakten med offentligheden.

Meningsfuldheder i hverdagen
Tilskud fra Offerfonden: 174.250 kr.
Trafikskadede og Pårørende – Sammen efter ulykken
Sjælland
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager har fået tilsagn om tilskud til afholdelse af workshops, kursusforløb og refleksionsforløb, som
retter sig mod trafikskadede og deres pårørende. Formålet med aktiviteterne er at hjælpe denne mål- gruppe med
at bevare familierelationerne og opleve større mening i hverdagen.
Gennem forløbene vil deltagerne opnå større forståelse for, hvilken effekt en trafikulykke kan have på
familielivet, og lære hvordan de kan arbejde for, at følgerne af en trafikulykke kan få mindre betydning i hverdagen, således at familierelationerne bliver styrket. Aktiviteterne vil foregå i løbet af 2017.

Merantis C – konference for fagpersoner om voldsramte kvinder i etniske minoritetsmiljøer
Tilskud fra Offerfonden: 343.500 kr.
Spodcast.dk IVS
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager har fået tilsagn til afholdelse af en konference for fagpersoner, der arbejder med eller er i
kontakt med voldsramte kvinder i etniske minoritetsmiljøer. Fokus vil være på at skabe et netværk mellem
fagfolk samt give dem viden om, hvordan man kan se og mærke de første tegn på voldelig adfærd.
Konferencen vil formidle eksisterende viden og erfaringer mellem fagfolk fra deres arbejde med voldsramte
kvinder fra etniske minoritetsmiljøer, således at den enkelte fagperson kan yde bedre og hurtigere hjælp til disse
kvinder i sit daglige arbejde.

Målrettet gratis rådgivning til ofre for chikane, hævnporno og sexisme
Tilskud fra Offerfonden: 500.000 kr.
Dansk Kvindesamfund
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager har fået tilsagn om tilskud til at etablere en åben, anonym og gratis offerrådgivning for ofre
for hævnporno, sexisme og online chikane. Tilskudsmodtager har endvidere fået tilskud til en oplysnings
kampagne, herunder til udarbejdelse af informationsmateriale om offerrådgivningen.
Offerrådgivningen skal give ofre for hævnporno og blufærdighedskrænkelser mulighed for specialiseret og
målrettet hjælp i form af støtte og rådgivning. Oplysningskampagnens formål er at oplyse om offerrådgivningen
samt oplyse om og forebygge hævnporno og seksuelle krænkelser.

Oplysningskampagne om Offerrådgivningen i Hovedstadsområdet
Tilskud fra Offerfonden: 358.627 kr.
Røde Kors Hovedstaden
Hovedstadsområdet
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager har fået tilsagn om tilskud til en oplysningskampagne, der skal gennemføres i løbet af 2017.
Kampagnen foregår gennem annoncering på skærmene i hovedstadsområdets busser samt annoncer på
Facebook. Dertil kommer en presseindsats.
Kampagnens formål er at udbrede kendskabet til Røde Kors Hovedstadens offerrådgivning, hvor det er mu- ligt
for ofre for kriminalitet og andre chokerende begivenheder samt pårørende og vidner hertil, at få gratis
rådgivning af frivillige rådgivere.

Specialiserede træningstilbud til ulykkesramte *
Tilskud fra Offerfonden: 519.037 kr.
UlykkesPatientForeningen
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager har fået tilsagn til at etablere specialiserede træningstilbud lokalt i hele landet for ofre, som
har været ude for en alvorlig trafikulykke. Disse tilbud giver de ulykkesramte mulighed for at være fysisk aktive
samt indgå i fællesskaber med andre, der står i samme situation.
Træningstilbuddene oprettes med henblik på at hjælpe de ulykkesramte med at oparbejde eller bevare fysiske
færdigheder. Samtidig bidrager fællesskabet med andre i samme situation til at reducere den socia- le isolation,
stigmatisering og sårbarhed, som ofre for en alvorlig trafik ulykke kan opleve.

Telefon- og netrådgivning i CSM Midt Nord, frivilligsektionen for mænd og kvinder
med senfølger
Tilskud fra Offerfonden: 215.502 kr.
CSM Midt Nord
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager har fået tilsagn til forsøgsvis at etablere en telefon- og chatrådgivning for borgere, der har
været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og har fået senfølger heraf. Rådgivningen vil desuden være
åben for fagfolk, studerende m.fl., som har brug for viden omkring senfølger.
Offerrådgivningen skal forbedre og skærpe indsatsen over for målgruppen. Tilskudsmodtager vil afholde en
konference for fagfolk og relevante samarbejdspartnere samt gøre brug af sociale medier med henblik på at
udbrede kendskabet til rådgivningen.

Uddannelse af offerrådgivere i Hovedstadsområdet
Tilskud fra Offerfonden: 146.000 kr.
Røde Kors Hovedstaden
Hovedstadsområdet
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager har fået tilsagn om tilskud til et kursus i Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress
(RITS) for to frivillige rådgivere og en heldagskonference om personfaglig udvikling samt 6 tema aftener med
faglige oplæg for 30 frivillige rådgivere. Undervisningsaktiviteterne vil forløbe henover 2017.
Uddannelsesaktiviteten gennemføres med henblik på at opkvalificere de frivillige rådgiveres kompetencer, så de
bliver bedre i stand til at hjælpe ofre, pårørende og vidner gennem samtale, støtte i den akutte fase, hjælp til
anmeldelse, ledsagelse i retten m.m. og vejledning om videre hjælpeforanstaltninger.

Uddannelse og supervision til frivillige terapeuter, der arbejder med ofre for seksuelle
overgreb 2017
Tilskud fra Offerfonden: 341.937 kr.
Kvisten Viborg
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Kvisten i Viborg tilbyder gratis terapi til ofre for seksuelt misbrug. Dette projekt er en uddannelsesaktivitet, hvis
formål er at udvikle de frivillige terapeuters kompetencer, så de er bedre rustet til at håndtere den målgruppe,
som de arbejder med, og kan yde terapi på et højt fagligt niveau.
Uddannelsesaktiviteten har fokus på at styrke terapeuters kompetencer i arbejdet med traume- og chokforløsning. Dette vil ske gennem undervisning og praktiske øvelser i form af supervision, hvor terapeuterne får
mulighed for indøve det, de har lært. Undervisningsaktiviteterne vil forløbe henover 2017.

***

