Uddelte midler – Opslag 2018/1 og 2018/2
35 projekter fik tilskud
Rådet for Offerfonden har på rådsmøder den 18. september 2018 og 2. oktober 2018 taget stilling til ansøgningerne på årets opslag – 2018/1 og 2018/2.
Rådet havde modtaget i alt 74 ansøgninger, hvorved der blev søgt om tilskud for i alt godt 92 mio. kr.
Rådet for Offerfonden har givet helt eller delvist tilskud til 35 projekter (9 forskningsprojekter og 26 øvrige
projekter). Der er blevet uddelt midler for i alt knap 44. mio. kr.
Følgende projekter har fået tilskud (oplistet i alfabetisk rækkefølge med titel, tilskudsbeløb og tilskudsmodtager – først projekter på opslag 2018/1 og dernæst forskningsprojekter på opslag 2018/2).

Projekter – Opslag 2018/1
Bliv dig selv igen – en informationskampagne til hjælp for ofre for identitetstyveri
Tilskud fra Offerfonden: 993.750 kr.
SELIGEMIG ApS
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Foreningen vil udvikle en informationskampagne og én platform, der skal støtte, hjælpe og informere ofre for
identitetstyveri, herunder i forbindelse med økonomiske, juridiske, sociale og psykologiske problemer. Der
udvikles én opmærksomhedsfilm, tre informationsfilm og én hjemmeside.
Projektet iværksættes som en landsdækkende kampagne med det formål at tilbyde en samlet værktøjskasse til
ofrene, så de nemmere kan arbejde med at komme ud af de vanskeligheder, de kan stå i efter at have fået stjålet
deres personlige oplysninger og oplevet svindel, misbrug el. lign.
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Det sekund livet blev et andet - et oplysningsprojekt om et trafikoffer med noget på
hjerte
Tilskud fra Offerfonden: 565.241,5 kr.
CFC KORT & DOK A/S
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager har fået tilskud til at producere en film til visning på folkeskoler og efterskoler samt evt. på
DR eller DK4. Filmen skal omhandle 21-årige Sabrina, der som 12-årig var involveret i en trafikulykke, som
har haft den konsekvens, at hun i dag sidder i kørestol og trækker vejret igennem en respirator. Visning af
filmen vil blive efterfulgt af Q&A-arrangementer med Sabrina.
Filmen vil indeholde en rekonstruktion af ulykken og skildre Sabrinas liv før og efter ulykken. Filmen skal
informere om livet efter en trafikulykke og konsekvenserne heraf. Formålet med projektet er at skildre Sabrinas positive tilgang til offerollen for at give inspiration til trafikofre, der savner en mening med livet efter en
ulykke.

Et bedre liv – forløs dit chok
Tilskud fra Offerfonden: 381.500 kr.
Chok Release
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager tilsigter at udbrede viden om og metoden til forløsning af chok hos ofre for forbrydelser og
trafikulykker. Metoden skal afhjælpe chok, posttraumatisk stress og traumer hos ofre. Projektet henvender sig til
frivillige og professionelle med henblik på at styrke viden omkring chokreaktioner, således at dette kan
implementeres i deres arbejde og virke.
Der afholdes en række seminarer til gavn for relevante fagpersoner. Udbyttet heraf forventes at kunne inddrages i den fremtidige behandling af ofre for forbrydelser og trafikulykker. Tilskudsmodtager tilsigter endvidere at udvikle et onlineforløb, der skal give målgruppen de relevante redskaber til at mestre de lidelser, som
ulykken har påført dem, og gøre dem i stand til at hjælpe sig selv på længere sigt.
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Merantis D – Konference om voldsramte kvinder for fagpersoner
Tilskud fra Offerfonden: 290.000 kr.
Spodcast.dk IVS
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager vil afholde en konference for personer, der møder voldsudsatte kvinder med udenlandsk
baggrund. Der vil særligt være fokus på social kontrol, vold i nære relationer, vold mod udenlandske au pair
samt vold i migrantægteskaber. Konferencen vil indeholde oplæg med den nyeste viden og oplæg fra faglige
eksperter samt cases om konferencens temaer.
Formålet med konferencen er at forsyne deltagerne med mere viden på området, herunder viden om tegn på
vold, samt viden om hvortil de kan henvise voldsudsatte kvinder med henblik på, at de kan få hjælp og støtte.
Konferencen skal endvidere bidrage til, at der bliver dannet et netværk mellem fagfolk, som møder voldsudsatte kvinder.

No Safe Place
Tilskud fra Offerfonden: 176.000 kr.
Peter Brandt
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager skal udarbejde en kunstbog, der afslutter en værktriologi, som italesætter offerrollen og
oplevelsen af at miste kontrollen over sit liv og de evt. sociale og samfundsmæssige problemer, som det
medfører. Tilskudsmodtager er selv offer for vold.
Bogen og trilogien forventes at kommunikere den traumatiske oplevelse og komplekserne forbundet hermed
gennem billeder og installationer. Formålet med projektet er at hjælpe andre voldsofre samt skabe debat om
offerollen ved anvendelse af bogen i undervisning på skoler, i fritidstilbud m.v.
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Ny livskraft til ofre for trafikulykker og forbrydelser
Tilskud fra Offerfonden: 828.925 kr.
Danish Wounded Warriors
Hovedstadsområdet, Sjælland
Projektbeskrivelse:
Projektet skal tilpasse højt-specialiseret pilatesbaseret genoptræning til ofre for vold og trafikulykker. Foreningen har fået tilskud til at uddanne flere behandlere og udvikle manualer til specifikke målgrupper. Målgruppen
for projektet er de sværest tilskadekomne, hvor tilstanden er stationær og uden yderligere genoptræningstilbud.
Træningsmetoden ønskes udviklet til en uddannelsesprotokol, der kan tilbydes andre klinikker og træningscentre på landsdækkende plan.
Tilskudsmodtager forventer, at 50-80 % af projektets deltagere reducerer indtaget af smertestillende og oplever
mindre smerte samt træthed. Endvidere at mindst 50 % opnår et højere funktionsniveau i dagligdagen og i de
test, der er tilknyttet projektet. Endelig at mindst 40 % oplever en forbedring af livskvaliteten.

Når grænser brydes – støtte og styrke ofre for og forebygge mistrivsel, seksuelle
overgreb
Tilskud fra Offerfonden: 1.249.307 kr.
FELDBALLE FILM & TV
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet har modtaget tilskud med henblik på at støtte og styrke børn og unge, som er ofre for seksuelle
overgreb og/eller digitale krænkelser. Projektet tilsigter at udbrede viden om konsekvenser og handlingsredskaber i forbindelse med disse overgreb til alle relevante aktører, herunder forældre, trænere, undervisere og
andre frivillige i fritids- og foreningslivet.
Udbredelsen af projektet sker gennem en digital beredskabspakke og gennem udlevering af læringsmateriale til
børn og unge tilknyttet de danske grundskoler. Beredskabspakken skal gøre det muligt for ofrene hurtigt at få
hjælp efter et overgreb eller en krænkelse. Derudover skal projektet bidrage til udbredelse af viden om, hvor der
kan søges hjælp og støtte.
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Når kvinder går sammen knyttes der bånd
Tilskud fra Offerfonden: 854.820,20 kr.
Foreningen LIVKOM
Midtjylland
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager har modtaget tilskud til at foretage opsøgende arbejde og markedsføre projektet, således at
der kan etableres kontakt til voldsudsatte kvinder, som har haft ophold på et krisecenter. Projektet omfatter
afholdelse af inspirationsforedrag, samtalerunder, kursusdage og vejledningsmøder, ligesom der skal etable- res
IT-baserede rum til brug for dialog samt produceres 4 videoopslag.
Formålet med projektet er en øget indsats over for målgruppen samt at skabe kompetence til selvhjælp for
kvinderne. Desuden skal projektet sikre flere kvinders adgang til efterværn efter ophold på et krisecenter.

Projekt Skytsengel App
Tilskud fra Offerfonden: 2.144.975 kr.
Dansk Stalking Center
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet skal videreudvikle Skytsengel app’en til brug for stalkingofre. App’en har til formål at aktivere
brugerens netværk og dermed øge bevægelsesfriheden og trygheden i hverdagen. App’en skal endvidere
indeholde en automatisk logfunktion, som kan sikre dokumentations og bevisførelsen i forhold til politiet.
Udviklingen af app’en forventes at bidrage med tryghedsskabende foranstaltninger til at håndtere stalking,
herunder redskaber til at sikre dokumentation og bevisførelsen i sager med stalking. Projektet tilsigter at sikre
og styrke app’ens digitale udvikling og fremtid i forhold til eksisterende og nye brugere.
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PTSD, Trivsel og Familiefællesskab
Tilskud fra Offerfonden: 919.593,43 kr.
Trafikskadede og Pårørende – Sammen efter ulykken
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet tilsigter at skabe øget opmærksomhed omkring udviklingen af Post Traumatisk Stress Syndrom
(PTSD) hos trafikskadede med henblik på at optimere behandlingstilbuddene herfor. Projektet har fået tilskud til
at optimere behandlingstilbuddene til ofre for trafikulykker.
Tilskudsmodtager forventer, at projektet vil resultere i en større trivsel og styrke fællesskabet hos familier, hvor
den ene part som følge af en trafikulykke har udviklet PTSD. Projektet er endvidere et langsigtet, landsdækkende og videns- og kompetenceopbyggende projekt, som skal give ofre for PTSD mulighed for at få
behandling inden for en overskuelig transportafstand – også efter projektet er afsluttet.

Semvitas – et podcast projekt for seksuelt misbrugte voksne mænd og kvinder
Tilskud fra Offerfonden: 902.500 kr.
Spodcst.dk IVS
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager skal udgive en podcast, der sætter fokus på voksne kvinder og mænd, som er blevet seksu- elt
misbrugt som barn og ung. I en gratis app gives ofrene mulighed for at høre andre fortælle om, hvordan de har
søgt hjælp og er kommet videre i livet. Herudover vil ofrene kunne høre psykologer, rådgivere og an- dre
fagpersoner rådgive og oplyse om muligheder for at søge hjælp i offentligt og privat regi.
Podcasten skal give seksuelt misbrugte vejledning og information om tilbud og støtte. Fortællingerne skal
endvidere være medvirkende til, at ofrene ikke føler sig alene og inspireres til at bryde isolation og ensom- hed.
Podcasten skal derudover sætte fokus på de seksuelt misbrugtes situation og medvirke til, at andre aktø- rer får
flere redskaber til at begynde dialogen og støtten til målgruppen.
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Senfølger efter seksuelle overgreb
Tilskud fra Offerfonden: 225.000 kr.
Kommunikation og Psykoterapi, Kirsten Trans
Landsdækkene
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager skal udgive en undervisningsbog om senfølger efter seksuelle overgreb henvendt til unge og
voksne, som har været udsat for seksuelle overgreb under barndommen. Bogen skal indeholde anvisninger om,
hvordan social- og sundhedspersonale kan hjælpe ofre til bedre trivsel. I forlængelse af bogudgivelsen afholdes
et seminar for social-og sundhedsansatte med mulighed for deltagelse fra ofre.
Bogen forventes at få effekt på udviklingen af den aktuelle offentlige debat vedrørende seksuelle overgreb.
Bogen tilsigter at skabe mere fokus på den konkrete hjælp.

Senfølger efter seksuelle overgreb 2019-2020
Tilskud fra Offerfonden: 370.580 kr.
Kolding Selvhjælp
Sønderjylland
Projektbeskrivelse:
Projektet tilsigter at styrke viden om samt indsatsen til støtte for ofre for seksuelle overgreb. Tilskudsmodtager
vil i forbindelse med projektet tilbyde en række aktiviteter, herunder eksempelvis samtale- og telefonrådgivning
samt selvhjælpsgrupper. Undersøgelsen formidles gennem oplysningskampagner og uddeling af pjecer samt
oplysning til uddannelsessteder og sociale institutioner.
Formålet er at hjælpe voksne med senfølger efter seksuelle overgreb og deres pårørende med henblik på at øge
ofrenes livskvalitet, selvværd og sociale kompetencer. Projektet skal generelt øge den viden om ofre, som
eksisterer i den offentlige debat.
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Senfølger i virkeligheden – en oplysnings- og læringsindsats for ofre ramt af senfølger
Tilskud fra Offerfonden: 1.781.605,80 kr.
Landsforeningen Spor
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Landsforeningen Spor har modtaget tilskud til at styrke fagpersoners viden og kompetencer om senfølger efter
seksuelle overgreb begået mod ofre i barndommen og ungdommen. Der skal udarbejdes et kompetence- givende
inspirations- og læringsmateriale til relevante fagpersoner og studerende. Læringsmaterialet har til formål at
sikre en mere kvalificeret og omsorgsfuld indsats over for ofrene.
Projektet tilsigter at nå ud til og hjælpe de ofre, som ikke har identificerbare symptomer, men stærkt nedsat
livskvalitet. Derudover har projektet til formål, at oplyse ofre med symptomer i form af selvskade eller misbrug om at søge den rette hjælp, støtte og rådgivning.

SletDet
Tilskud fra Offerfonden: 1.041.120 kr.
Red Barnet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Foreningen har modtaget tilskud til, at udvikle rådgivningstjenesten ”SletDet”, som yder akut bistand til børn og
unge, som er blevet ofre for digitale sexkrænkelser i form af psykosocial støtte, hjælp til mindskning af
spredning uden samtykke samt støtte til at få talt med en voksen om krænkelsen og anmeldt krænkelsen til de
sociale medier eller til politiet. Derudover ydes der rådgivning til fagfolk og pårørende.
Formålet med projektet er at udbrede kendskabets til og sikre synligheden af rådgivningen med henblik på at få
yderligere henvendelser samt at sikre at rådgivningen forestås af kompetente medarbejdere med den nye- ste
viden på området. Med projektet ønsker foreningen at forsøge sig med udvidet åbningstid.
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Specialiserede træningstilbud for ulykkesramte, fase 2
Tilskud fra Offerfonden: 1.915.349 kr.
UlykkesPatientForeningen
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet er en fortsættelse af et tidligere projekt, som foreningen modtog tilskud til i 2016. Foreningen vil
etablere nye træningstilbud med henblik på at tiltrække yngre, nytilskadekomne. Der vil blive udbudt mere
holdsport, fx kørestolsbasket, rugby eller boksetræning, ligesom tilskudsmodtager vil etablere en træningsmakker-ordning, hvor deltagerne kan få en frivillig træningsmakker.
Foreningen vil etablere træningstilbuddene 40 forskellige steder i Danmark, og det forventes at mindst 1.000
personer gennemfører et træningsforløb. Formålet med projektet er, at deltagerne oplever bedre muligheder for
at fastholde fysisk funktionsniveau samt får følelsen af at være en del af et fællesskab.

StopChikane – rådgivning og uddannelse
Tilskud fra Offerfonden: 939.250 kr.
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet er en fortsættelse af et tidligere projekt, som Dansk Kvindesamfunds Krisecenter modtog tilskud til i
2016. Tilskudsmodtager ønsker at fortsætte rådgivningen af voksne, der har været ofre for digitale billedkrænkelser samt at uddanne og oplyse interessenter i, hvordan de håndterer mødet med ofrene.
Det forventes, at projektet er medvirkende til, at de ofre, som henvender sig i rådgivningen, modtager hjælp til
selvhjælp, således at de er i bedre stand til agere i forhold til deres situation. Samtidig forventes det, at de
personer, som kommer i kontakt med ofrene, vil få større kendskab til digitale billedkrænkelser, samt at de i
højere grad kan hjælpe ofrene.
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Traume, hjerne og krop
Tilskud fra Offerfonden: 309.399,86 kr.
Karen-Inge Karstoft
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet har fået bevilliget tilskud til at lave en bog, der henvender sig til ofre for trafikuheld, voldelige
overfald og seksuelle overgreb. Bogen vil blive målrettet fagfolk og interesserede lægfolk, idet den har til
formål at illustrere, hvordan biologiske forhold har betydning for psykiske reaktioner på traumer, og hvordan
dele af hjernen ændres som følge heraf.
Bogen skal hjælpe behandlere med forskellige faglige baggrunde til at forstå hjernen hos traumatiserede
mennesker - viden som forventes at kunne inddrages til at forbedre behandlingsindsatsen. Bogen forventes
endvidere at kunne anvendes som en selvhjælpsbog til ofre, som vil kunne læse om, 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.
TRUEFORMANCE v/Lotte Arnsbjerg (Teaterforeningen Transformation)
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager har modtaget tilskud til oversættelse af multimedie forestillingen ”Girl Of Diamond
Mountain, den dertilhørende hjemmeside samt PR-materiale. Derudover er der ydet tilskud til udarbejdelse af et
interaktivt foredrag og 2 turnérunder. Forestillingen handler om rejsen ud af offerrollen efter seksuelle overgreb
i barndom og ungdom.
Forestilling, foredrag og debat tilbydes som en samlet pakke til organisationer, institutioner, efterskoler, højskoler, gymnasier, biblioteker, fængsler m.m. Målgruppen for projektet er ofre for seksuelle overgreb og formålet med projektet er, at ofrene kan få hjælp til at bearbejde overgrebet og evt. senfølger.
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Uddannelse og supervision af frivillige ved Kolding Krisecenter
Tilskud fra Offerfonden: 85.864 kr.
Kolding Krisecenter
Sønderjylland
Projektbeskrivelse:
Kolding Krisecenter har fået tilskud til at uddanne ca. 40 frivillige, som har direkte kontakt med voldsramte
kvinder og børn på krisecenteret, således at de frivillige opnår bedre forudsætninger for at indgå i mødet med
ofrene og håndtere komplicerede opgaver.
Projektet skal uddanne de frivillige således, at de kan varetage en vagt i krisecenteret på egen hånd, skabe
relationer med kvinderne og lave aktiviteter med børnene. De frivillige skal desuden opnå bedre forudsætninger for at tåle psykisk belastende situationer. På sigt skal dette medvirke til, at de frivillige fastholdes og har
større overskud til at bidrage i særlige arbejdsgrupper.

Uddannelse og træning af offerrådgivere i Hovedstadsområdet
Tilskud fra Offerfonden: 93.500 kr.
Røde Kors Hovedstaden
Hovedstadsområdet
Projektbeskrivelse:
Projektet skal opkvalificere de frivillige rådgivere, så de sættes bedre i stand til at hjælpe ofre gennem samtale,
støtte i den akutte fase, hjælp til anmeldelse, ledsagelse i retten m.m. og vejledning om videre hjælpeforanstaltninger. Projektet består af et kursus i krise- og traumebearbejdning, faglige oplæg og et fagligt seminar.
Projektet forventes at udvide fagligheden blandt de frivillige, således at de frivillige får flere kompetencer og
øget sikkerhed i rollen som rådgiver. På længere sigt forventes projektet at medvirke til, at offerrådgivningen
bliver bedre i stand til at hjælpe ofre, samt at rådgiverne fastholdes gennem kompetenceudvikling.
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Udvikling af gruppebehandlingstilbud til voldtægtsofre
Tilskud fra Offerfonden: 588.500 kr.
Center for Voldtægtsofre
Sønderjylland
Projektbeskrivelse:
Center for Voldtægtsofre har fået tilskud til at opkvalificere behandlingstilbuddet til voldtægtsofre og samti- dig
præcisere, hvor der er brug for yderligere viden for at optimere indsatsen på området. I løbet af projektperioden gennemføres 8 gruppebehandlingsforløb for i alt 40 personer med det formål dels at forbedre deltagernes psykiske velbefindende og funktionsniveau, dels at indsamle erfaringer, som kan formidles til landets
øvrige modtagercentre for voldtægtsofre.
Projektet forventes at bidrage med en præcisering af, hvor der er brug for yderligere viden for at kunne udarbejde retningslinjer til gavn for behandlingen af voldtægtsofre. Ved en præcisering heraf forventes det, at man i
fremtiden kan optimere indsatsen og øge kvaliteten af behandlingstilbud.

Unge for Ligeværd – til kamp mod identitetstyveri
Tilskud fra Offerfonden: 2.559.987,2 kr.
Unge for Ligeværd
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager skal udvikle et læringsbrætspil til brug for unge med særlige behov/handicap, som er ofre for
identitetstyveri. Brætspillet forventes implementeret på 50 uddannelsessteder og 24 fritidsklubber på et
landsdækkende plan. Projektets forankring forestås af frivillige fra foreningen, og målgruppen for projektet
vurderes at være omkring 3.300 unge med særlige behov.
Projektet skal støtte ofrene i at italesætte overgrebet, herunder hjælpe de unge til, at de ikke føler skam, flovhed og/eller mindre selvværd som følge af identitetstyveriet. Projektet skal derudover medvirke til, at personerne i målgruppen får øget viden om identitetstyveri, således at de bedre kan beskytte sig selv.
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Vi ta’r digitalt ansvar
Tilskud fra Offerfonden: 479.300 kr.
Foreningen Digitalt Ansvar
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Foreningen har fået tilskud til at planlægge og afholde 8 netværksmøder og én konference for jurister, psykologer, tech-virksomheder, net-tjenester, myndigheder, forskere og offerrådgivere. Formålet med projektet er at
danne grundlag for vidensdeling om digitale sexkrænkelser, således at støtten til ofrene styrkes.
Det forventes, at projektet kan støtte aktørerne på området med vidensdeling og samarbejde og dermed sikre, at
ofre, der befinder sig i en situation, hvor de har været udsat for digitale sexkrænkelser kan få den optimale
hjælp. Det er endvidere forventningen, at vidensdelingen kan danne baggrund for oprettelse af nye initiativer,
specialiseret retshjælp og digital oprydning, som skal være gratis tilgængeligt for ofrene.

Videreudvikling af grund- og efteruddannelse i OID
Tilskud fra Offerfonden: 9.584.257 kr.
Offerrådgivningen i Danmark
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet er en fortsættelse af et tidligere projekt, som Offerrådgivningen i Danmark (OID) modtog tilskud til i
2017. Projektet skal videreudvikle grund- og efteruddannelsen af rådgivere i Offerrådgivningen. For så vidt
angår grunduddannelsen, så skal denne have et kvalitetsløft og omfanget af uddannelsesdagene øges. Efteruddannelsen videreudvikles ved fokus på offerrådgivernes rolle ved større ulykker, coaching, konflikthåndtering, meditation, undervisning i krisepsykologi og jura samt suppleringsuddannelse og videreudviklingsforløb
for mentorer og supervisorer.
Projektet skal opkvalificere uddannelser i OID med ny viden og erfaring, således at det sikres, at OID yder
opdateret, situationsbestemt og kompetent rådgivning, samt at de samfundsmæssige ændringer og behov
imødekommes med henblik på skærpelse af OID’s tværfaglige samarbejde.
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Voksne med senfølger får nyt liv
Tilskud fra Offerfonden: 685.000 kr.
Aabenraa Selvhjælp
Sønderjylland
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager skal igennem projektet yde støtte til voksne med senfølger efter seksuelle krænkelser i
barndommen - dette via individuelle samtaler, selvhjælpsgrupper, netværks- og interessegrupper eller anden
relevant støtte. Projektet skal således fungere som et alternativ til behandling hos Center for Seksuelt Misbrugte (CSM).
Projektets formål er at mindske senfølger for voksne med psykiske eller fysiske følgereaktioner eller seksuelle
overgreb, således at disse ofre kan få så godt et liv som muligt, herunder bedre selvværd, mindre medicinforbrug, tilbagevenden til arbejdsmarkedet og forbedret relation til familie, venner og egen krop.
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Forskningsprojekter – Opslag 2018/2

De sårede børn – kortlægning og indsats efter overgreb
Tilskud fra Offerfonden: 1.738.080 kr. Institut
for Psykologi, Syddansk Universitet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager skal undersøge, hvilke psykiske konsekvenser det har for børn at blive for fysisk mishandling eller seksuelle overgreb. Gennem en kortlægning af forholdene i de sager, hvor der er mistanke om overgreb, vil projektet endvidere undersøge, hvorvidt der er sammenhænge mellem de sociale forhold, som børnene lever under.
Projektet skal bidrage med en bedre forståelse for problemer, som voldsramte og misbrugte børn har, således at
udredningen og behandlingen af børnene i de danske børnehuse optimeres. Projektet vil omfatte et samar- bejde
med Socialstyrelsen, og det forventes, at samarbejdet resulterer i fastsættelse af retningslinjer for ”best practice”
vedrørende den psykologiske udredning og behandling.

De trygheds- og trivselsmæssige konsekvenser af udsathed for kriminalitet
Tilskud fra Offerfonden: 1.297.087 kr.
Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet har fået tilskud til at undersøge de tryghedsmæssige og trivselsmæssige konsekvenser for personer,
som har været udsat for kriminalitet. Projektet skal bidrage med ny viden i forhold til ofrenes situation herunder, hvordan udsathed for kriminalitet påvirker hhv. tilliden, utrygheden og den politiske mobilisering samt i
sidste ende trivslen.
Det forventes, at undersøgelsen kan bidrage med viden, som kan styrke relevante instanser som fx politiet og
offerrådgivningers arbejde med ofre for kriminalitet, herunder med målretningen og doseringen af de støt- tende
og rehabiliterende indsatser.
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Forståelse af patientcentreret målsætning i ambulant, tværfaglig rehabilitering Erfaringer og perspektiver fra patienter og sundhedsprofessionelle
Tilskud fra Offerfonden: 1.619.662,67 kr.
UlykkesPatientForeningen
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Foreningen har fået tilskud til et ph.d.-projekt, hvis formål er at optimere patientinddragelse i rehabiliteringsforløb, således at patienternes selvstændighed, funktionsevne og livskvalitet forbedres ved, at rehabiliteringsindsatsen tilpasses til den enkelte ulykkesramtes ønsker, behov og livssituation.
Projektet gennemføres som et etnografisk feltstudie bestående af deltagerobservationer, uformelle samtaler og
kvalitative interviews. Projektet er målrettet alle patientgrupper af ulykkesramte. Rådet har imidlertid kun ydet
tilskud til udgifter vedrørende den gruppe af ulykkesramte, der kan karakteriseres som ofre for trafikulykker.

Forsøgs- og medvirkesansvaret i et offerperspektiv
Tilskud fra Offerfonden: 1.777.815,12 kr.
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet skal undersøge, hvorvidt ofre for forbrydelser modtager den strafferetlige beskyttelse, som de har krav
på efter de internationale menneskerettighedskonventioner. Gennem undersøgelsen skal projektet kort- lægge,
om ofre for forbrydelser i Danmark er sikret en effektiv kriminalitetsbekæmpelse og herunder, om ofrene
strafferetligt får anerkendt den krænkelse, som de ved forbrydelsen har været udsat for.
Undersøgelsen tilsigter at bidrage til en forbedret retsstilling for de ofre, som har været udsat for en forbrydelse. Tilskudsmodtager ønsker en videnskabelig udbredelse og offentliggørelse af resultaterne fra undersøgelsen, således at effekten kan måles gennem udviklingen i lovgivningen og praksis.
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Fra offer til overlever
Tilskud fra Offerfonden: 1.826.598 kr.
Survivor IVS
Hovedstadsområdet
Projektbeskrivelse:
Projektets formål er at dokumentere hvilken effekt SURVIVOR-metoden har på offerets livskvalitet, søvn-og
træthed, coping-og mestringsevne samt offerets opfattelse af sin dagligdag. På basis af data indhentet gennem
projektets studiedesigns vil der blive udarbejdet en analyse, en rapport og en videnskabelig artikel.
Undersøgelsen skal styrke kompetencerne hos rådgiverne således, at ofrene opnår bedre hjælp til at mindske
effekten af traumer og stress på psyken. Målgruppen for projektet inkluderer ofre, der har været udsat for
forbrydelser, trafikulykker, tyveri eller andre chokerende hændelser af kriminel art.

Håndtering af overgreb mod børn i almen praksis
Tilskud fra Offerfonden: 1.737.236,72 kr.
Forskningsfonden for Almen Praksis
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
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. Projektets resultater skal videreformildes via to artikler, konferencer, samt uddannelses- og temadage til praktiserende læger.
Projektet forventes at give en bedre forståelse for de praktiserende lægers rolle i arbejdet med tidlig opsporing
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 opdage og begrænse overgreb mod
børn.

17

Kan vi forebygge fysisk vold mod handicappede børn?
Tilskud fra Offerfonden: 500.000 kr. Institut
for Psykologi, Syddansk Universitet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet vil gennem analyse af registerdata kortlægge, i hvilket omfang handicappede børn udsættes for vold
og overgreb. På baggrund heraf vil der blive udarbejdet en dansk rapport og tre engelsksprogede artikler, som
skal videreformidles til offentligheden, myndigheder og fagpersoner, som arbejder med handicappede børn.
Projektet skal bidrage til, at fagfolk rutinemæssigt undersøger, hvorvidt handicappede børn og unge har været
udsat for fysiske eller seksuelle overgreb. Dette skal resultere i en tidlig indsats, således at omfanget af fysiske
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
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Tilskudsmodtager 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 desuden undersøge udfordringer og muligheder forbundet med at give grønlandske voldsofre den hjælp, som de har ret til og behov for.
Projektet skal bidrage til et forbedret videns grundlag om vold blandt socialt udsatte grønlændere i Danmark,
samt erfaringsopsamling af igangværende strategier og indsatser målrettet mod udsatte grønlændere. På sigt
forventes projektet at bidrage med nuancering af forståelsen af vold blandt socialt udsatte grønlændere, således
at den målrettede indsats på området forbedres.
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Voldsofre med psykiske og kognitive handicap: En undersøgelse af barrierer i
straffesager
Tilskud fra Offerfonden: 1.382.064 kr.
Institut for Menneskerettigheder
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet skal undersøge, hvordan personer med psykiske og kognitive handicap er stillet, når de er ofre i en
strafferetssag, og hvordan ligebehandling for gruppen kan styrkes. Det overordnede formål er at belyse, hvilke
barrierer, som voksne med psykiske og kognitive handicap evt. oplever, når de er ofre i en straffesag.
Tilskudsmodtager vil komme med 2-5 realiserbare anbefalinger til en forbedring af retstillingen i en rapport, der
forventes omtalt på to landsdækkende medier og i 1-2 artikler i nordiske og/eller internationale tidsskrifter.

***
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