Uddelte midler – Opslag 2020/1 og 2020/2
28 projekter fik tilskud
Rådet for Offerfonden har på rådsmøder den 26. maj 2020 og 17. september 2020
taget stilling til ansøgninger på årets opslag – 2020/1 og 2020/2.
Rådet havde modtaget i alt 85 ansøgninger, hvorved der blev søgt om tilskud for knap
150 mio. kr.
Rådet for Offerfonden har givet helt eller delvist tilskud til 28 projekter (12
forskningsprojekter og 16 øvrige projekter). Der er blevet uddelt midler for i alt 34,4
mio. kr.
Følgende projekter har accepteret tilbud om tilskud. Projekterne er oplistet med titel,
tilskudsbeløb og tilskudsmodtager – først projekter på opslag 2020/1 og dernæst
forskningsprojekter på opslag 2020/2.

Projekter – Opslag 2020/1
Sats Katastrofekursus 2020
Tilskud fra Offerfonden: 112.770 kr.
Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab
Midtjylland
Projektbeskrivelse:
Formålet med projektet er at lære medicinstuderende om akutte procedurer, herunder brug af ABCDE
(behandlingsalgoritme), hjerte-lunge-redning og triagering. Kurset består af simulationsøvelser og teoretisk
undervisning med aktiv deltagelse. Kurset fokuserer på de studerendes evne til prioritering af flere tilskadekomne
og behandling af skader i både hverdagen og ved større katastrofer, herunder biluheld, flystyrt, terror og skyderier.
Samtidig skal kursisternes evner inden for kommunikation og teamwork trænes. Formålet med kurset er at give de
studerende færdigheder og kundskaber til at kunne og turde træde til i alle situationer med tilskadekomne.
Det forventes, at kursisterne får et kompetenceløft for så vidt angår deres evner til at hjælpe i skadesituationer i
behandlingen af de tilskadekomne. På denne måde forventes der på sigt at blive uddannet mere kompetente læger.
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Vold kan ikke ties ihjel
Tilskud fra Offerfonden: 244.000 kr.
Lokk-Landsorganisation af Kvindekrisecentre
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet vil udarbejde informationsmateriale, der henvender sig til kvinder, som er udsat for både fysisk og psykisk
partnervold, samt til deres netværk. Informationsmaterialet skal oplyse om, hvad partnervold er, konsekvenserne
heraf, samt hvilke hjælpemuligheder kvinderne har.
Formålet med projektet er at skabe let adgang til information om forskellige voldsformer, konsekvenser og
hjælpemuligheder, således at de voldsudsatte kvinder oftere søger hjælp til at bryde med volden. På længere sigt
skal projektet medføre, at færre kvinder lever med partnervold.

Podcast-projekt ”Vold mod mennesker med handicap
Tilskud fra Offerfonden: 239.863,30 kr.
Instituttet for Blinde og Svagsynede
Landsækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet består i produktion af en podcast-serie bestående af fem podcasts. Podcasten behandler emnerne fysisk
vold, psykisk vold og seksuelle overgreb mod personer med et handicap. Hvert afsnit fortælles af et offer, som
løbende vil blive krydsklippet med ekspertudtalelser. Afsnittene skal hver behandle emnet ”Vold mod mennesker
med handicap”.
Formålet med projektet er at give viden og redskaber for ofre til at komme videre efter at have været udsat for vold
eller risiko for vold. Derudover skal projektet medvirke til at fag- og plejepersonale bliver bedre rustet til at
forebygge og gribe ind ved mistanke om vold.
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Når de mindste i familien er de mest udsatte
Tilskud fra Offerfonden: 1.606.176 kr.
Syddansk Universitet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektets hovedformål er at forbedre udredningen af og støtten til de børn, som opholder sig på landets krisecentre
og er traumatiserede af vold, da erfaringerne viser, at børnene ofte ikke modtager den psykologiske hjælp, de er
berettiget til. Projektet vil nå dette mål gennem opkvalificering af personalet på landets krisecentre ved et tilbud om
generel uddannelse af personalet på krisecentrene i PTSD og børns traumereaktioner samt et specifikt
uddannelsestilbud til psykologerne på krisecentrene i udredning af børns traumesymptomer.
Den forventede effekt af projektet er, at krisecentrene fremover får et større fokus på børnene, fremfor kun at
fokusere på mødrene, at flere børn modtager behandling, og at børnene også på sigt udredes langt bedre.

Sæt ny kurs
Tilskud fra Offerfonden: 440.374 kr.
Projekt Q-Værk
Sjælland
Projektbeskrivelse:
Projektet vil afholde tre bootcamps, som er er henvendt til kvinder og børn, der har levet i et hjem med vold.
Projektets boot camps består af tre dage med fællesskabsopbyggende aktiviteter for både kvinder og børn. Der vil
være fokus på at forsyne deltagerne med redskaber til selvhjælp og etablering af nye relationer, som deltagerne kan
søge støtte og sparring i. Efter afholdelsen af bootcamps, vil der blive afholdt samtaler med hver familie samt
netværksarrangementer.
Formålet med projektet er at fremme trivslen for kvinder og børn, der har levet i et hjem med vold. Gennem
projektet skal der tilbydes disse ofre et netværk af ligesindede, så de oplever, at de ikke er alene. Både kvinder og
børn skal forsynes med værktøjer til at håndtere deres oplevelser med vold.
N.B Tilskuddet til projektet er efterfølgende blevet godkendt til anvendelse i 2021.
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Hvordan kan vi forebygge, at flere bliver ofre for æresrelaterede forbrydelser?
Tilskud fra Offerfonden: 650.000 kr.
My Law Story
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet består af produktion af en serie af 10 webfilm, der skal udbredes på sociale medier. Filmserien skal
indeholde fortællinger fra ofre for æresrelateret kriminalitet, samt interviews med fagpersoner, som oplyser om
årsag og konsekvenser af kriminaliteten. Filmene er målrettet ofrene for æresrelaterede forbrydelser med henblik på
at styrke og motivere dem til at tage styringen i eget liv. Projektet består desuden i afholdelse af et to-dags seminar,
hvor deltagere i fællesskab skal udarbejde konkrete løsningsforslag til, hvordan æresrelaterede forbrydelser kan
forebygges, samt et afsluttende seminar med 200 deltagere, indeholdende visning af filmen, interviews af tre ofre
for æresrelateret kriminalitet, paneldebat og kåring af de bedste løsningsforslag.
Formålet med projektet er at skabe opmærksomhed på ofre for æresrelaterede forbrydelser, herunder at styrke viden
om denne type af kriminalitet og styrke selvforståelsen blandt ofrene.
Det forventes at projektet vil have en oplysende, forebyggende og styrkende effekt for både ofre for æresrelateret
kriminalitet og resten af samfundet.

Videreudvikling af Kvistens tilbud om psykoterapi til ofre for seksuelle overgreb
Tilskud fra Offerfonden: 1.885.205 kr.
Kvisten
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Formålet med projektet er at udvikle og kvalitetssikre Kvistens eksisterende tilbud om gratis psykoterapeutisk
rådgivning til ofre for seksuelle overgreb i opvæksten.
Projektet består i etablering af et uddannelsesforløb med certificering fra Kvistens Akademi, som skal opkvalificere
alle Kvistens frivillige. Dette uddannelsesforløb indeholder introduktionskursus til senfølger efter seksuelle
overgreb, seksualitetsworkshops og kursusforløb om chok-traumebehandling. Derudover vil Kvisten arbejde på at
opnå en akkreditering af sit tilbud om psykoterapi ved RådgivningsDanmark, etablere et samarbejde med 30
kommunale aktører om rådgivning og undervisning til fagpersoner samt opbygge ny viden om målgruppen gennem
en statistisk analyse blandt de ca. 300 brugere af Kvisten.
Det forventes, at de frivillige får kompetencer til at udføre psykoterapi til ofrene, samt at psykoterapien medvirker
til en positiv udvikling for ofrene. Derudover forventes det, at akkrediteringen er med til at kvalitetssikre Kvistens
tilbud og at Kvisten som følge heraf bliver kommunernes foretrukne samarbejdspartner.
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Womens stories of resistance - Kvinder gør modstand – kvinders beretninger om
håndtering af kønsbaseret vold
Tilskud fra Offerfonden: 88.350 kr.
Voldsforebyggelse i Praksis
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet vil skabe en platform, som sætter fokus på kvinders handlekraft og valgmuligheder i situationer med
krænkelser og vold. Ansøger ønsker at udarbejde en hjemmeside, som skal fungere som et dynamisk rum for
vidensdeling, hvor kvinder kan uploade beretninger om, hvordan de selv har mødt og håndteret vold, samt læse
andre kvinders fortællinger. Der vil derudover blive tilknyttet en Facebookside til projektet, hvor udvalgte historier
vil blive postet. I forbindelse med lanceringen af hjemmesiden ønsker ansøger at afholde et arrangement ved
debatfestivalen Talk Town. Projektet vil blive markedsført gennem ansøgers netværk, pressemeddelelser og små
events.
Formålet med projektet er gøre op med myterne om mænds vold mod kvinder, herunder at kvinderne er viljeløse
ofre, som ofte ikke gør modstand. Fortællingerne på hjemmesiden skal få voldsramte kvinder til at indse og
værdsætte den måde, som de håndterede volden på. Derudover skal projektet bidrage med, at omverdenen forsynes
med et mere nuanceret og realistisk billede af kvinders oplevelse af og reaktion på vold.

Podcast om digitale krænkelser
Tilskud fra Offerfonden: 242.971 kr.
Journalistmillas Bureau
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet består i produktion af 8 podcastafsnit. Hvert af de 8 afsnit vil sætte fokus på digitale sexkrænkelser blandt
unge og oplyse om de konsekvenser, digitale krænkelser har for det enkelte offer. Podcasten vil indeholde historier
om unge, som har været udsat for digitale krænkelser via deling af data på internettet samt historier fra de digitale
krænkere. Derudover vil podcasten indeholde udtalelser fra fagpersoner og eksperter om, hvordan sådanne
situationer håndteres.
Podcasten har til formål at ændre opfattelsen i samfundet af, at digitale sexkrænkelser er ofrenes egen skyld. Den
skal være med til at udbrede viden om behandling og ændret synet på ofre, som har været udsat for digitale
krænkelser.
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Metodeudvikling i Opsøgende Rådgivnings Arbejde (MORA)
Tilskud fra Offerfonden: 1.334.800 kr
Røde Kors Hovedstaden
Hovedstadsområdet
Projektbeskrivelse:
Projektet udspringer af Røde Kors Hovedstadens projekt ”Opsøgende indsats”, der havde til formål at etablere et
samarbejde med Københavns Politi om at identificere potentielle modtagere af Offerrådgivningen Hovedstadens
tilbud. Evalueringen af dette projekt viste, at der opstod nye rådgivningsfaglige og metodiske behov, når
rådgivningen fandt sted som følge af en opsøgende indsats og ikke efter den rådgivningssøgendes initiativ.
Formålet med dette projekt er at udvikle en samtalemodel til brug for samtaler, der er opstået grundet den
opsøgende indsats, træne offerrådgiverne i brugen af samtalemodellen, teste modellen og implementere den. Den
opsøgende indsats skal fortsat anvendes.
Formålet med projektet er desuden at styrke kvaliteten af de offerrådgivninger, som sker som følge af Røde Kors
Hovedstadens opsøgende indsats, gennem afprøvning og implementering af en ny samtalemodel.
Det forventes, at projektet på sigt medfører, at ofre, vidner og pårørende oplever en bedre rådgivning.
N.B Tilskuddet til projektet er efterfølgende blevet tilbagekaldt.

Videreudvikling af synlighed, kendskab og tilgængelighed for ofre, vidner og
pårørende
Tilskud fra Offerfonden: 3.401.364
Offerrådgivningen i Danmark
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Formålet med projektet er at afprøve, hvad en koordineret og professionel indsats i forbindelse med synlighedstiltag
for ofre, vidner og pårørende kan resultere i. Der er derfor tale om et udviklingsprojekt, som består af tre elementer:
Analyse og videreudvikling på resultater og erfaringer fra tidligere tiltag, udvikling og udarbejdelse af målrettede
mindre kampagner rettet mod ofre samt udvikling af brugbare kommunikationsredskaber og strategier.
Offerrådgivningen ønsker fremover at være opsøgende, nytænkende og synlige i forhold til de mere sårbare grupper
af ofre, herunder ældre mennesker, ofre for digitale krænkelser, banderelateret kriminalitet og unge mænd udsat for
vold.
Formålet med projektet er at afprøve, hvilken effekt en professionel indsats på synlighedsområdet kan have for ofre,
vidner og pårørende, som har været udsat for kriminalitet og ulykker.
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Er det Stalking
Tilskud fra Offerfonden: 1.500.000 kr.
Dansk Stalking Center
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet ”Er det stalking” er et oplysningsprojekt, som har til formål at udbrede viden om stalking. Projektet
formidler viden om stalking via aktiverende kampagner målrettet civilbefolkningen og gennem opkvalificering af
fagpersoner via konference, seminarer og formidling af viden på ny hjemmeside. Selve kampagnen vil blive
gennemført via elementer som film, spil og online events mm.
Oplysningskampagnen vil strække sig over 2,5 år og vil indeholde løbende aktiviteter, heriblandt de vigtigste råd
om stalking samt kendskab til Dansk Stalking Centers hjælpe- og rådgivningsmuligheder. Oplysningsdelen af
kampagnen vil være rettet mod at give kortfattet oplysning om stalkingfænomenets mest grundlæggende karakter og
konsekvenser, hvilket tilsigter at bidrage til øget genkendelighed og forståelse for stalking som en seriøs
problematik, samt øget identificering af fænomenet.

Dialogproces for frivillige på kvindekrisecentre i Danmark 2
Tilskud fra Offerfonden: 512.250 kr.
Vesterkilde
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet har til formål at optimere kompetencerne hos de frivillige på krisecentre i deres dialog med centrenes ofre.
Der vil være fokus på de udfordringer, som de frivillige møder i deres dialog med ofrene.
Projektet er en fortsættelse af projektet ”Dialogproces for frivillige på kvindekrisecentre i Danmark – Vesterkilde,
som fik fuldt tilsagn om tilskud på 465.280 kr. Projektet blev afsluttet den 31. december 2018.
Formålet med det første projekt var, at de frivillige på kvindekrisecentrene har den fornødne viden om og forståelse
for kvindernes situation, og hvor svært det kan være for kvinderne at ringe til krisecentrene.
Desuden havde projektet til formål at give de frivillige redskaber til at passe på sig selv og opleve fællesskab og
tryghed i frivilliggruppen, så de kan give kvinderne og deres børn tryghed, nærvær og omsorg til at finde fodfæste i
livet igen. Dette projekt planlægger at gennemføre dialogprocessen på 5 forskellige kvindekrisecentre. Gennem
praktiske øvelser, ekspertoplæg, forumteater, cases og diskussioner deles erfaring og viden.
Formålet med projektet er at skabe viden og forståelse for kvinderne og deres arbejde. Processerne skal desuden
skabe mere fællesskab og tryghed i frivilliggruppen. En ressourcestyrkelse af de frivillige vil give kvinderne øget
tryghed, nærvær og omsorg.
Projektet skal afsluttes med en artikel om de temaer, der har haft særlig betydning for projektet.
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Bedre beskyttelse mod digitale krænkelser
Tilskud fra Offerfonden: 1.100.000 kr.
Digitalt Ansvar
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet fokuserer på ofre for digitale krænkelser, idet antallet af sager vedrørende denne form for kriminalitet er
stigende. Samtidig er de digitale aktørers håndtering af krænkende adfærd problematisk, da det ofte er lettere at dele
krænkende indhold, end at fjerne det.
Formålet med projektet er at gøre brug af ansøgers tværfaglige netværk om lovgivning, forskning, rådgivning og
teknik, samt de 17 medlemsorganisationer til at udarbejde et løsningsforslag til en bedre beskyttelse af ofre for
digitale krænkelser. Projektet vil analysere de digitale aktørers rolle og ansvar, samt privatpersoners vaner og
handlemuligheder. Analyserne vil fokusere på, hvordan digitale krænkelser kan forebygges, samt hvordan der kan
opstå en bedre kultur på internettet, herunder hvordan vidner til ulovligt indhold kan handle.
Projektet skal resultere i, at der kan udarbejdes mindst 10 realistiske anbefalinger til bedre beskyttelse af ofre for
digitale krænkelser og kriminalpræventive tiltag. Anbefalingerne vil fokusere på, hvordan privatpersoner kan
engageres i kampen mod digitale krænkelser, samt hvordan disse bedre kan beskytte sit private indhold.

Pigen Under Vandet – en poetisk vejviser
Tilskud fra Offerfonden: 117.000 kr.
TRUEFORMANCE
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet består i udarbejdelse af en bog, der er baseret på tilskudsmodtagers egne oplevelser og erfaringer fra
projektet ”Pigen under vandet – forestilling og øvrige aktiviteter”, der modtog tilskud på 352.000 kr.
Projektet skal afsluttes den 1. oktober 2021.
Bogen skal handle om de ressourcer og evner, som et traume kan udløse hos ofre for overgreb og tydeliggøre, at
ofre ikke nødvendigvis er svagere mennesker. Bogen vil samtidig beskrive måder, hvorpå ofre for overgreb og
traume-resulterende oplevelser kan vende tilbage til livet.
Det forventes, at bogen kan tjene som en selvhjælpsbog henvendt til mennesker med et traume samt som
undervisningsmateriale, da den kan give et nyt perspektiv på offerrollen. Derudover forventes det, at bogen kan
bidrage med nye måder til håndtering af offerrollen til både ofre, pårørende og det øvrige samfund.
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Metodeudvikling og test af undervisningsindsats for unge om seksuel vold og samtykke
Tilskud fra Offerfonden: 752.277,50 kr.

Amnesty International Danmark
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
I en tidligere rapport ”Giv os respekt og retfærdighed” dokumenterede Amnesty International, at ofre for seksuel
vold, herunder voldtægt, ikke kender deres rettigheder og derfor ikke ved, hvordan de skal handle på overgrebet og
ikke får den nødvendige støtte og forståelse fra deres nærmeste netværk.
Dette projekt vil fokusere på de unge som målgruppe. Projektet tilsigter at styrke de unges viden om seksuel vold,
årsager og følger, traumereaktioner, ofrenes behov og rettigheder samt give de unge konkrete redskaber til at handle,
hvis de selv udsættes for et overgreb. Tilskudsmodtager vil afholde oplæg på en række gymnasier, samt undervise
lærere i håndtering af spørgsmål om seksuelle overgreb. Indsatsen bygger på participatorisk metodologi – hvor de
målgrupper, som ansøger arbejder med og for, inddrages direkte både i udvikling, udførelse og evaluering af
indsatsen. Således vil ofre for seksuel vold, herunder ofre for voldtægt og voldtægtsforsøg, unge og lærere på
ungdomsuddannelser samt andre relevante interessenter som for eksempel unge mænd, der offentligt har fortalt om,
hvordan de er gået over stregen eller har været i tvivl om deres egen rolle, blive inddraget i relevante dele af
projektet. Formålet med anvendelsen af denne undervisningsmetode er at skabe relevans, indlevelse, nærvær og
inddragelse hos undervisningsdeltagerene.
Tilskudsmodtager vil desuden lave kurser for lærere om seksuel vold, årsager og følger, ofrenes behov,
traumereaktioner og rettigheder samt give konkrete redskaber til akut og langsigtet hjælp til ofre for at uddanne dem
dels i at støtte en ung, der har været udsat for voldtægt og dels at nå de unge. Lærerkurset har til formål et give
lærerne værktøjer, der gør dem i stand til selv at gennemføre kurser i psykisk førstehjælp ude på gymnasierne.
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Forskningsprojekter – Opslag 2020/2

Bag Facaden: En antropologisk undersøgelse af oplevelser med psykisk vold
Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000 kr.
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
Hovedstadsområdet
Projektbeskrivelse:
Projektet skal generere viden om, hvordan psykisk vold kommer til udtryk i Danmark, og hvordan voldsformen
betragtes og behandles blandt voldsofre og socialfagligt personale.
Formålet med Ph.d.-projektet er at undersøge, hvordan psykisk vold opleves af mennesker, der er eller har været
udsat for psykisk vold. Projektet har endvidere til formål at opnå indsigt i relevante organisationers arbejde med ofre
for psykisk vold samt deres perspektiv på rådgivning og behandling af straffesager om psykisk vold.
Derudover kan mere viden om fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger af psykisk vold bidrage til at give ofrene
en målrettet og erfaringsnær behandling.
Projektet skal resultere i tre videnskabelige artikler, præsentation på konferencer og krisecentre, publicering af en
kronik og oplæg på uddannelsesinstitutioner.

Epidemiologisk og retskemisk profilering af Københavnske drugrape-cases
Tilskud fra Offerfonden: 3.398.400 kr.
Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet skal undersøge, hvad der karakteriserer ofre for drugrape, herunder deres prædisponerede sårbarhed og
selve hændelsen. Derudover vil projektet kortlægge de anvendte drugrape-stoffer og optimere de retskemiske
analysemetoder ved for eksempel at inddrage flere nedbrydningsprodukter, så stoffet kan påvises i længere tid efter
indtagelsen.
Formålet med projektet er at styrke håndteringen og bevismaterialet i voldtægtssager med mistanke om drugrape
ved at bidrage med ny viden om drugrape og optimere analysemetoderne.
Det forventes, at projektet vil gavne både politiets efterforskning, behandlingen i retten og den psykologiske
bearbejdelse af voldtægten. På sigt forventes projektet at øge antallet af politianmeldte voldtægtssager og øge
politiets mulighed for at får foretaget en retskeminsk analyse. Projektets resultater skal udgives i mindst tre artikler i
internationale tidsskrifter, samt formidles på konferencer for fagfolk.
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Rehabilitering efter akut operation for traumatisk hjerneskade
Tilskud fra Offerfonden: 1.418.000 kr.
Neurokirurgisk Klinik, Neurocentret, Rigshospitalet, Region Hovedstaden
Hovedstadsområdet, Sjælland, Øer
Projektbeskrivelse:
Projektet består i en ny type operation, kaldet dekomprimerende hængslet kranitomi (DHC), til behandling af
patienter med traumatisk hjerneskade og forhøjet tryk i hjernen som følge heraf. Ved operationen saves 1/3 af
kraniet over og fæstnes med et hængsel til resten af kraniet. Hjernens hævelse skal på denne måde kunne løfte
kraniestykket. Trykreguleringen i hjernen skal kunne bevares bedre på denne måde, og vil formentlig ikke medføre
samme komplikationer som tidligere anvendt metode.
Projektet ønsker at afklare, hvilken betydning den nye operation har for udviklingen af hjernens tryk efter
operationen, hvorvidt operationen medfører et bedre og hurtigere rehabiliteringsforløb efter hjerneskaden, og
hvorvidt patienter klarer sig bedre efter den nye operation end den tidligere type af operation.
Patienternes tryk i hjernen vil blive målt jævnligt efter operationen, og de vil blive fulgt efterfølgende.
Projektet vil bidrage til den internationale viden om trykreguleringen i hjernen efter denne nye behandlingsform.
Herudover vil projektet skabe beviser for en gavnlig effekt af den nye behandling og undersøge, om den nye
behandlingsform kan forbedre patienters rehabilitering og udbytte.

Udvikling af en personaliseret psykoterapeutisk traumebehandling for ofre med kompleks
PTSD
Tilskud fra Offerfonden: 1.575.000 kr.
Psykoterapeutisk Forskningsenhed, Psykoterapeutisk Center Stolpegård
Hovedstadsområdet
Projektbeskrivelse:
Projektet søger at udvikle og undersøge anvendelsen af en ny personaliseret psykoterapeutisk traumebehandling for
kompleks PTSD. Der skal oprettes et self-tracking instrument (Ecological Momentary Assessment) for at
individualisere behandlingen. Forskningsspørgsmålet i projektet omhandler, hvordan klinikker og patienter oplever
integrationen af et self-tracking instrument i behandlingen, og i hvilken grad behandlingen reducerer relevante
symptomer.
Projektet har til formål at forbedre behandlingen for de ofre for vold og misbrug i barndommen, der udviser
symptomer på kompleks PTSD.
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Exoskelet handske til rygmarvsskadede via non-invasiv tungestyring og el-stimulation
Tilskud fra Offerfonden: 2.823.902 kr.
Aalborg Universitet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet består i udvikling af et nyt intelligent tungesystem til at styre lukningen af en exo- skelethånd, samt
elektrisk stimulation af musklerne til at åbne hånden. En exo-skelethånd aktiveres hovedsageligt ved at bevæge
hånden eller via måling af muskelaktivitet i de håndrelaterede muskler. Dette er ikke muligt for brugere med
fuldstændig lammelse i hænderne som følge af for eksempel en trafikulykke.
Formålet med projektet er at øge selvstændigheden og livskvaliteten hos mennesker, der har tabt håndfunktionen på
grund af en ulykke.
Projektet forventes at resultere i en verificeret udgave af exo-handsken, der kan indgå i en
innovationsproces med henblik på at gøre exo-hånden tilgængelig for brugerne som hjælpemiddel.

Samskabelse som metode til at kvalificere rådgivning til ofre for forbrydelser og ulykker
Tilskud fra Offerfonden: 2.596.950 kr.
Aalborg Universitet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet vil undersøge, hvordan interorganisatorisk samskabelse mellem frivillige og offentlige organisationer kan
bidrage til at sikre en løbende kvalificering af offerrådgivningen i Danmark, således at denne kontinuerligt tilpasses
nye typer af ofre. Der opstår en løbende kompleksitet i kriminalitetsformer, som for eksempel it- relateret
kriminalitet, digitale krænkelser og psykisk vold, hvorfor projektet ønsker at afdække, hvilke nye offertyper, der
opstår i tilknytning til de nye kriminalitetsformer.
Formålet med projektet er at bidrage med viden, der identificerer rådgivningsbehov i forhold til særligt nye typer af
ofre, at udvikle ajourførte statistiske kategorier til registrering af henvendelser fra ofre, at bidrage med viden om
roller, ansvarsfordeling, forpligtelser i det interorganisatoriske samarbejde og at udvikle undervisningsmateriale, der
understøtter en adækvat og helheldsorienteret rådgivning.
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Børn som ofre for vold og omsorgssvigt – Tidlig opsporing og indsats ved tandplejen
Tilskud fra Offerfonden: 2.000.000 kr.
Retspatologisk afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet vil undersøge, hvorvidt vold mod børn kan aflæses på deres tandstatus i form af øget cariesaktivitet, dårlig
mundhygiejne, mundhule- og tandskader, manglende regelmæssige tandkontroller og samarbejdsvanskeligheder i
forbindelse hermed.
Formålet med projektet er at udvikle retningslinjer for tandlæger til identifikation og klinisk håndtering af børn og
unge, hvor der er mistanke om vold. Projektet skal bidrage med en tidlig opsporing af ofrene, så der kan iværksættes
en indsats tidligere.
Projektets resultater skal publiceres i mindst tre videnskabelige artikler.

Effekt af ketamin på patofysiologi og funktionsniveau ved svær akut hjerneskade
Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000 kr.
Neuroanæstesiologisk afdeling, Neurocentret, Rigshospitalet, Region Hovedstaden
Hovedstadsområdet, Sjælland
Projektbeskrivelse:
Projektet vil undersøge, hvorvidt ketamin kan hæmme ophobningen af CSD hos patienter med svær traumatisk eller
spontan hjerneskade, og dermed øge chancen for at komme godt over skaden. Ved svær traumatisk eller spontan
hjerneskade er der risiko for at udvikle yderligere hjerneskade, hvis forekomsten af cortical spreading depressions
(CSD) er stor.
Projektet har til formål at opnå ny viden om og forbedre behandling af svær akut hjerneskade. Projektet bliver udført
ved at fordele patienter med svær akut hjerneskade til en gruppe, der får ketamin som en del af bedøvelsen og en
gruppe, der får standard bedøvelse. For at måle resultatet, måles hjernens elektriske aktivitet, stofskifte og
iltindhold, samt koncentrationen i blodet af stoffer, der kan have betydning for hjernes blodtilførsel. Derudover skal
det undersøges, hvordan patienten klarer sig under og efter indlæggelsen.
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De kritiske knoglestrukturelle årsager til ribbensbrud ved biluheld og hjertemassage
Tilskud fra Offerfonden: 1.200.000 kr.
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet ønsker at belyse de kritiske knoglestrukturelle forskelle imellem stærke og svage ribben, og hvorledes
ribbenets struktur og styrke ændres med alderen. Ribbensbrud ses i forbindelse med trafikuheld og hjertemassage,
og de medfører en øget dødelighed og sygelighed, særligt hos ældre.
I projektet vil undersøgelserne blive lavet på afdøde menneskers ribben, der enten er brækket grundet hjertemassage
eller brækket med en kraft svarende til den ved et voldsomt biluheld. Der er tale om et internationalt og tværfagligt
forskningsprojekt, der vil foregå i samarbejde med en specialist i ribbensbrud fra The Ohio State University.
Projektet vil, med en bedre forståelse for knoglernes komposition, forbedre den fremtidige udvikling af udstyr til
mekanisk hjertemassage og sikkerhedsforanstaltninger i køretøjer, som for eksempel airbags og sikkerhedsbælter.

Transplantation of Mesenchymal Stem Cells for Acute Traumatic Spinal Cord Injury
Tilskud fra Offerfonden: 1.500.000 kr.
Aarhus Universitet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet ønsker at undersøge effekten af transplantation med masenkymale stamceller til akut traumatisk
rygmarvsskade i en grisemodel. Projektet er det første studie om stamcelleterapi for akut traumatisk rygmarvsskade
i Danmark. Traumatisk rygmarvsskade er en potentielt livstruende skade, som ofte efterlader patienten med store
handicap. I Danmark er ca. halvdelen af alle tilfælde af traumatiske rygmarvsskader, opstået ved trafikrelaterede
uheld og skaden rammer hyppigst midaldrende mænd. I dag behandler man skaderne ved at lave en stabilisering,
hvor målet er at modvirke en forværring af skaden. En behandling for at bedre rygmarvsskaden findes ikke.
På lang sigt kan behandling med stamcelletransplantation have potentiale til at være et paradigmeskifte fra kun at
omfatte skadereduktion til også at omfatte bedring af den akut traumatisk skadede patient.
Stamcelletransplantation har haft god effekt i mange dyrestudier, hvor dyrene har genvundet evnen til at stå og gå.
Projektets formål er at forbedre livskvaliteten for personer med rygmarvsskade, idet livskvaliteten ved
rygmarvsskader er tæt forbundet med skadens omfang, hvorfor selv en lille bedring af skaden vil have en væsentlig
betydning for patients livskvalitet.
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Traumatisk Hjerneskade: Kommunikation og bevidsthedssvækkelse
Tilskud fra Offerfonden: 1.418.000 kr.
Regionshospitalet, Neurocentret, Traumatisk Hjerneskade, Region Hovedstaden
Hovedstadsområdet, Sjælland, Øer
Projektbeskrivelse:
Projektet består i et studie af kommunikationens udvikling gennem opvågningsfaserne hos patienter med svær
traumatisk hjerneskade i Østdanmark.
Formålet med projektet er at styrke rehabiliteringsindsatsen for bevidsthedssvækkede patienter med svær traumatisk
hjerneskade som følge af vold eller trafikuheld. En tidlig identifikation af patientens kommunikationsmuligheder
styrker rehabiliteringsteamets muligheder for at støtte kommunikationen og inddrage patienten.
Projektet forventes at resultere i udviklingen af en udredningsprotokol, der kan anvendes på rehabiliteringstilbud
med svært hjerneskadede patienter. Det forventes desuden, at projektet vil bidrage til en styrket indsats, med fokus
på patientens kommunikationsmuligheder. Når indsatsen med patientens kommunikation påbegyndes i den tidlige
fase af rehabiliteringen, kan dette række videre og have betydning for rehabiliteringen i de efterfølgende
rehabiliteringsfaser.

Kan vi forebygge fysisk vold mod handicappede børn
Tilskud fra Offerfonden: 216.000 kr.
Institut for Psykologi, Syddansk Universitet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet har til formål at kortlægge, i hvilket omfang handicappede børn udsættes for vold og overgreb. Viden
indhentes gennem analyse af registerdata. På baggrund heraf vil der blive udarbejdet og udgivet en dansk rapport og
tre engelsksprogede artikler. Resultaterne 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.
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