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Beretning fra formanden

I 2020 har Rådet for Offerfonden igen med glæde konstateret, at der er stor interesse for at støtte ofre for 

forbrydelser og trafikuheld igennem iværksættelse af aktiviteter, projekter og forskning mv. Rådet har således i 

2020 modtaget i alt 85 ansøgninger fordelt på to opslag. 

I 2020 blev der efter rådets gennemgang af ansøgningerne uddelt støtte til i alt 28 meget forskellige og 

nytænkende projekter og forskningsaktiviteter, som hver på sin vis støtter Offerfondens formål ved at fremme 

forståelsen for, udbrede viden om eller hjælpe de omfattede grupper af ofre. 

Ansøgningsrunderne har omfattet et opslag vedrørende forskningsprojekter og et opslag vedrørende andre 

projekter og aktiviteter. Rådet har modtaget 42 ansøgninger om forskningsprojekter og 43 ansøgninger om andre 

projekter og aktiviteter.

Rådet har taget stilling til alle ansøgningerne på møder i maj og september 2020. Samlet har rådet givet tilsagn om 

støtte for ca. 34,4 mio. kr. fordelt på de 28 projekter. Fordi årets uddelinger sker med midler fra samme års 

løbende indtægter fra offerbidrag, kan rådet ikke på uddelingstidspunkterne i maj og september med sikkerhed 

vide, hvor mange penge, der samlet kan uddeles. Rådets uddelinger sker således på baggrund af en prognose, der 

løbende justeres hen over året. For 2020 gjaldt det, at årets løbende indtægter oversteg de uddelte midler, og der 

er således igen i 2020 midler, der ikke er anvendt. De midler, der ikke blev anvendt overføres til anvendelse til 

2021. 

Året 2020 var karakteriseret ved, at rådet modtog et stort antal ansøgninger, hvoraf enkelte modtog 

prioriteringsafslag, fordi rådet valgte at støtte andre projekter. Derudover modtager rådet hvert år en del 

ansøgninger, der ikke kan få tilsagn om støtte, fordi de enten ikke opfylder Offerfondens formål eller der søges om 

støtte til projekter mv., som allerede er igangsat. 

Året 2020 har også for Offerfondens vedkommende været påvirket af covid-19. Rådet har i 2020 afholdt alle 

sine møder online via Skype. Derudover har covid-19 medført, at flere projekter har været nødsaget til at 

udsætte eller omlægge dele af deres aktiviteter. Det har været positivt at se, at der ikke desto mindre har 

været kreativitet og vilje til at gennemføre projekterne under disse forandrede omstændigheder.    

For de projekter, som har fået Rådet for Offerfondens tilsagn om støtte, gælder det, at rådet ser frem til at følge 

dem alle og glæder sig til samarbejdet med aktørerne.

Formand Karoline Normann
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Oprettelsen af Offerfonden

Offerfonden blev etableret den 1. januar 2014 ved 

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

formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der 

generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte 

for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper 

heraf.

Der kan alene ydes støtte til projekter og aktiviteter 

og ikke direkte til enkelte ofre.

Loven er en del af den offerpakke som folketinget 

vedtog i 2012.

I forlængelse af oprettelsen af Offerfonden blev der 

udpeget et råd, Rådet for Offerfonden.

Hvordan finansieres Offerfonden?

Offerfondens midler hidrører fra betaling af 

offerbidrag på 500 kr. fra personer, der

• vedtager bødeforelæg for overtrædelse af 

straffeloven,

• idømmes bøde, betinget eller ubetinget 

fængselsstraf for overtrædelse af straffeloven,

• idømmes betinget eller ubetinget fængselsstraf 

for overtrædelse af andre love,

• vedtager eller idømmes betinget eller ubetinget 

frakendelse af førerretten samt kørselsforbud, 

eller

• får ”klip” i kørekortet Offerbidraget opkræves af 

politiet.

Bevillingen til uddelingerne i 2020 udgøres af de 

midler, der kommer ind som indtægter i 2020 via 

offerbidraget. Rådets uddelinger i foråret sker 

således på baggrund af løbende prognoser over 

forventede indtægter. Først ved årets udgang 

kendes størrelsen af den endelige samlede bevilling. 

I 2020 viste indtægterne fra offerbidraget sig at 

overstige årets tidligere prognose, og der er således 

ikke uddelte midler.     
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Rådets medlemmer i 2020

Formand

Advokat Karoline Normann 

Advokat Peter Trudsø (suppleant)

Karoline Normann

Medlemmer udpeget efter indstilling fra Rektorkollegiet

Overlæge Ole Brink

Lektor Lars Holmberg (suppleant)

Ole Brink

Medlemmer udpeget efter indstilling fra Offerrådgivningen i Danmark

Direktør, cand.jur. Søren Grunnet Løvenlund 

A-kasse leder Lone Nielsen (suppleant)

Søren G. Løvenlund

Medlemmerne og suppleanterne er beskikkede frem til 30. juni 2022
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Organisation

Offerfondens midler administreres af et råd. 

Derudover stiller Justitsministeriet 

sekretariatsbistand til rådighed for rådet.

Rådet

Rådet for Offerfonden er et uafhængigt kollegialt 

organ bestående af en formand og to medlemmer. 

Formanden og de andre medlemmer udnævnes af 

justitsministeren. De to medlemmer udnævnes 

efter indstilling fra henholdsvis rektorkollegiet og 

Offerrådgivningen i Danmark. Medlemmerne 

udnævnes for fire år, og genudnævnelse kan finde 

sted. Der beskikkes suppleanter for hvert af rådets 

medlemmer.

Rådet uddeler midler fra fonden mindst to gange 

hvert år. Dette sker efter offentlige opslag. Når 

ansøgningsfristen er udløbet behandles 

ansøgningerne på et rådsmøde, som afholdes i 

tilknytning til hver ansøgningsrunde. På 

rådsmøderne tager rådet også mere generelle 

forhold op, ligesom rådet tager stilling til 

konkrete sager, hvor der allerede er meddelt 

tilsagn, og hvor tilskudsmodtager fx ønsker 

tilladelse til at foretage større eller væsentlige 

ændringer.

Der afholdes rådsmøde mindst to gange om året. 

Møderne er ikke offentlige og rådets afgørelser er 

endelige og kan ikke indbringes for anden 

administrativ myndighed.

Rådet kan kun yde tilskud til projekter efter 

ansøgning, og har ikke mulighed for at give tilskud 

til organisationer eller andre, der ikke har søgt.

Derudover skal en ansøgning opfylde rådets krav 

til ansøgninger.

Rådet for Offerfonden har mulighed for at 

fastsætte særlige fokusområder for 

ansøgningsrunderne, men har valgt at lade 

ansøgningsrunderne være åbne indtil videre.

De nærmere regler for indgivelse af ansøgning om 

tilskud og behandling af sager om tilskud er fastsat i 

bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for 

Offerfonden. Såvel loven som forretningsordenen 

findes på hjemmesiden.
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Uafhængighed og inhabilitet

Rådet for Offerfonden er et uafhængigt råd. Dette 

betyder, at Justitsministeren eller andre 

myndigheder ikke kan give instrukser til rådet eller 

få indflydelse på indholdet af rådets afgørelser.

Rådet for Offerfondens virksomhed er dog en del 

af den offentlige forvaltning og er derfor 

underlagt de almindelige forvaltningsretlige

regler, herunder forvaltningsloven, 

offentlighedsloven og 

persondataloven.

Det indgår som et fast punkt på dagsordenen, 

når rådet behandler sager om tilskud, om der 

foreligger inhabilitet blandt et eller flere af 

rådsmedlemmerne.

Hvis et rådsmedlem er inhabil i en sag, 

er medlemmet ikke med til at behandle 

den pågældende sag.

Sekretariatet

Rådet for Offerfondens sekretariat er 

organisatorisk placeret som en enhed i 

Civilstyrelsen, der er en styrelse under 

Justitsministeriet. Sekretariatet består af en 

sekretariatschef, en souschef, 3 fuldmægtige 

og en-to kontorfunktionærer samt en-to 

studenter.

Sekretariatet betjener tillige Indsamlingsnævnet.

Sekretariatet står for sekretariatsbetjeningen af 

Rådet for Offerfonden og den daglige 

sagsbehandling af tilskudssagerne – fra 

modtagelsen af ansøgningen til afslutningen af et 

tilskudsprojekt.

I den forbindelse står sekretariatet for følgende:

 Telefonisk og skriftlig vejledning af 

ansøgere og tilskudsmodtagere.

 Forberedelse af sager om tilskud til 

afgørelse i rådet.

 Løbende behandling af anmodninger 

om udbetalinger af tilskud og 

gennemgang af statusopdateringer i 

tilskudsprojekterne.

 Forelæggelse af Offerfondens interne 

regnskab til godkendelse for rådet.

 Tilsyn og kontrol med, at tilskud 

anvendes i overensstemmelse med det, 

der er ydet tilskud til, og at vilkårene for 

tilskuddet overholdes igennem hele 

projektet. I forbindelse med 

sekretariatets tilsynsfunktion kan 

sekretariatet indkalde tilskudsmodtager 

til et møde, såfremt dette findes mere 

hensigtsmæssigt.

http://www.civilstyrelsen.dk/
http://www.civilstyrelsen.dk/
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Hvilke projekter fik tilskud i 2020?

Projekter eller aktiviteter 

Rådet for Offerfonden tog på et rådsmøde den 26. maj 2020 stilling til ansøgningerne på opslag 2020/1. Rådet 

modtog 43 ansøgninger, hvorved der blev søgt om tilskud for i alt 64.671.671 kr. Rådet for Offerfonden gav 

tilsagn om helt eller delvist tilskud til 16 projekter. Der blev herved uddelt midler for 14.227.401 kr.

Projekter – Opslag 2020/1

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.

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. 

Bedre beskyttelse mod digitale krænkelser

Tilskud fra Offerfonden: 1.100.000 kr.

Digitalt Ansvar

Dialogproces for frivillige på kvindekrisecentre i Danmark 2

Tilskud fra Offerfonden: 512.250 kr.

Vesterkilde
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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.

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.

Er det Stalking?

Tilskud fra Offerfonden: 1.500.000 kr.

Dansk Stalking Center
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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.

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 

Hvordan kan vi forebygge, at flere bliver ofre for æresrelaterede forbrydelser?

Tilskud fra Offerfonden: 650.000 kr.

My Law Story

Kvinder gør modstand – kvinders beretninger om håndtering af kønsbaseret vold

Tilskud fra Offerfonden: 88.350 kr.

Voldsforebyggelse i Praksis
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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.

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.

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.

Når de mindste i familien er de mest udsatte

Tilskud fra Offerfonden: 1.606.176 kr.

Syddansk Universitet

 Metodeudvikling i Opsøgende RådgivningsArbejde (MORA)

Tilskud fra Offerfonden: 1.334.800 kr.*

Dansk Røde Kors Hovedstaden
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* Tilskuddet til projektet er efterfølgende blevet tilbagekaldt. 

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.

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 

Podcast om digitale krænkelser

Tilskud fra Offerfonden: 242.971 kr.

Journalistmillas Bureau

Metodeudvikling og test af undervisningsindsats for unge om seksuel vold og samtykke

Tilskud fra Offerfonden: 752.277,50 kr.

AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFD
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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. 

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.

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. 

Podcast-projekt "Vold mod mennesker med handicap"

Tilskud fra Offerfonden: 239.863,30 kr.

Instituttet for Blinde og Svagsynede

Pigen under vandet – en poetisk vejviser

Tilskud fra Offerfonden: 117.000 kr.

TRUEFORMANCE v/Lotte Arnsbjerg 
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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.

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.

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.

*Tilskuddet til projektet er efterfølgende blevet godkendt til anvendelse i 2021.

SATS Katastrofekursus 2020 

Tilskud fra Offerfonden: 112.770 kr.

Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab

Sæt ny kurs

Tilskud fra Offerfonden: 440.374 kr.

Projekt Q-Værk



13

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. 

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. 

Videreudvikling af synlighed, kendskab og tilgængelighed for ofre, vidner og pårørende

Tilskud fra Offerfonden: 3.401.364 kr.

Offerrådgivningen i Danmark

Videreudvikling af Kvistens tilbud om psykoterapi til ofre for seksuelle overgreb

Tilskud fra Offerfonden: 1.885.205 kr.

Kvisten
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Den forventede effekt af projektet er, at flere ofre, vidner og pårørende gør brug af Offerådgivningen tilbud, 

at samarbejdet med politi, offentlige instanser og andre organisationer udvides, samt at der implementeres 

brugbare kommunikationsredskaber og strategier

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. 

Vold kan ikke ties ihjel

Tilskud fra Offerfonden: 244.000 kr.

Lokk-Landsorganisation af Kvindekrisecentre
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Forskningsprojekter
På rådsmødet den 17. september 2020 tog rådet stilling til ansøgningerne på opslag 2020/2. Rådet modtog 42 

ansøgninger, hvorved der blev søgt om tilskud for i alt 84.411.441 kr. Rådet gav helt eller delvist tilsagn om 

tilskud til 12 projekter. Der blev herved uddelt midler for 20.146.252 kr.

Projekter – Opslag 2020/2

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.

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. 

Bag Facaden: En antropologisk undersøgelse af oplevelser med psykisk vold

Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000 kr.

Statens Institut for Folkesundhed, SDU, Syddansk Universitet

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
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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.

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.

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 

De kritiske knoglestrukturelle årsager til ribbensbrud ved biluheld og hjertemassage

Tilskud fra Offerfonden: 1.200.000 kr.

Institut for Retsmedicin , Aarhus Universitet

Effekt af ketamin på patofysiologi og funktionsniveau ved svær akut hjerneskade

Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000 kr.

Afdeling for Intensiv Behandling af Hjerne- og Nervesygdomme NA 2091, Neurocentret, Rigshospitalet, Region 

Hovedstaden
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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. 

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.

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 

Epidemiologisk og retskemisk profilering af Københavnske drugrape-cases

Tilskud fra Offerfonden: 3.398.400 kr.

Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet

Exoskelet handske til rygmarvsskadede via non-invasiv tungestyring og el-stimulation

Tilskud fra Offerfonden: 2.823.902 kr.

Aalborg Universitet
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innovationsproces med henblik på at gøre exo-hånden tilgængelig for brugerne som hjælpemiddel.

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. 

 

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. 

Kan vi forebygge fysisk vold mod handicappede børn

Tilskud fra Offerfonden: 216.000 kr.

Institut for Psykologi SDU

Rehabilitering efter akut operation for traumatisk hjerneskade

Tilskud fra Offerfonden: 1.418.000 kr.

Neurokirurgisk Klinik, Neurocentret, Rigshospitalet, Region Hovedstaden
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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.

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. 

Transplantation of Mesenchymal Stem Cells for Acute Traumatic Spinal Cord Injury

Tilskud fra Offerfonden: 1.500.000 kr.

Aarhus Universitet

Samskabelse som metode til at kvalificere rådgivning til ofre for forbrydelser og ulykker

Tilskud fra Offerfonden: 2.596.950 kr.

Aalborg Universitet
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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.

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.

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.

Traumatisk Hjerneskade: Kommunikation og bevidsthedssvækkelse 

Tilskud fra Offerfonden: 1.418.000 kr.

Rigshospitalet, Neurocentret, Traumatisk Hjerneskade, Region Hovedstaden

Udvikling af en personaliseret psykoterapeutisk traumebehandling for ofre med kompleks PTSD

Tilskud fra Offerfonden: 1.575.000 kr.

Syddansk Universitet
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Tilbagekaldelse af tilsagn om tilskud

Der er 1 projekt tildelt tilsagn, der i 2020 
efterfølgende blevet tilbagekaldt.

Projekt: Fra offer til overlever – Survivor IVS

 

Når et projekt bliver annulleret, tilbageføres 

tilskudsbeløbet til Offerfonden, sådan at beløbet 

kan genuddeles. Beløbet tilbageføres i det år, hvor 

annulleringen er endelig.
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Afsluttede projekter i 2020

Følgende 27 projekter er i løbet af 2020 blevet afsluttet:

Rådet for Offerfonden tildelte i 2018 et tilskud på 993.750 kr. til projektet ”Bliv dig selv igen – en 

informationskampagne til hjælp for ofre for identitetstyveri. 

Projektet havde til formål at tilbyde en samlet værktøjskasse til arbejdet med at komme sig efter 

identitetstyveri. 

Projektet har involveret research og rådføring med eksperter på området, og har resulteret i udvikling af 

hjemmesiden www.idtyv.dk samt en indsats på sociale medier, som indeholdt en kampagnefilm og tre 

instruerende film. Hjemmesiden og kampagnen har haft til formål at øge bevidstheden om vigtigheden af at 

handle, hvis man er blevet udsat for identitetstyveri, samt at give konkret viden om, hvordan man skal handle. 

Kampagnen er nået ud til 499.403 personer.

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 1.000.000 kr. til projektet ” Den psykosociale akuttjeneste”. 

Projektet ville 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.

Formålet med akuttjenesten var at supplere myndighedernes indsats i forbindelse med 

terrorhandlinger/større hændelser med fokus på at sikre hurtig og let tilgængelig psykosocial støtte til de 

involverede ofre. I forbindelse med projektet skulle der etableres en beredskabsliste af kompetente, 

uddannede og øvede Røde Kors frivillige.  

Projektet har resulteret i, at der er etableret et beredskabskoncept for alarmering af frivillige til psykosocial 

akuttjeneste og en beredskabsliste med frivillige, som dagligt varetager opgaverne i akuttjenesten. De frivillige 

Den psykosociale akuttjeneste

Røde Kors i Danmark

Bliv dig selv igen – en informationskampagne til ofre for identitetstyveri

SELIGEMIG ApS

http://www.idtyv.dk/


23

er uddannet til opgaven i samarbejde med myndighederne. Der er derfor oparbejdet en styrket kapacitet med 

mennesket i fokus til supplering af myndighedernes indsats ved terrorhandlinger eller andre større ulykker og 

hændelser.  

Projektet har resulteret i en forankring af akuttjenesten på Sjælland. Denne skulle gerne udbredes over hele 

landet, hvilket der fremover vil være fokus på. 

Rådet for Offerfonden gav i 2017 et tilskud på 1.352.651 kr. til projektet ”Det usynlige handicap – lær at leve 

med piskesmæld”. 

Rådet gav tilskud til, at Whiplashforeningen kunne samarbejde med Retrospect Film om at skabe en 

hjemmeside, der hjælper piskesmældsofre. Informationsmaterialet på hjemmesiden skulle i høj grad bestå af 

film, som guider mennesker, der er ramt af følger efter piskesmæld og deres pårørende igennem pludselig at 

skulle leve med et usynligt handicap. 

Formålet med projektet var at støtte piskesmældsofrene og deres pårørende, samt at skabe en bedre 

forståelse for og udbrede kendskabet til piskesmældsskader og alle de komplikationer, som skaderne 

medfører. 

Whiplashforeningen har skabt en række film og tekster, der er designet til at hjælpe piskesmældsramte med 

deres kroniske smerter og udbrede information om blandt andet følgevirkningerne af skaden. Hjemmesiden 

har været velbesøgt og flere af videoerne er blevet delt på sociale medier, som for eksempel Facebook. 

Whiplashforeningen har desuden reklameret for hjemmesiden via blandt andet TV og aviser. 

En stor del af brugerne af hjemmesiden finder, at materialet rammer deres behov og giver inspiration til at 

forbedre den situation, som de er i. Materialet på hjemmesiden hjælper nyligt tilskadekomne og personer, 

som har været skadede i længere tid samt personer uden skader, der ønsker at vide mere om piskesmæld. 

Hjemmesiden og udbredelsen heraf på flere forskellige medier har skabt øget fokus på blandt andet 

følgevirkningerne af piskesmæld. 

Projektet har medført, at piskesmældsskadede har fået redskaber til en hverdag med skaden, og der er skabt 

en større forståelse af piskesmæld. 

Det usynlige handicap. Lær at leve med piskesmæld

Whiplashforeningen
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Rådet for Offerfonden gav i 2017 et tilskud på 465.280 kr. til projektet ”Dialogproces for frivillige på 

kvindekrisecentre i Danmark”. 

Projektets formål var, at de frivillige, som arbejder på kvindekrisecentrene, skulle opnå viden om og forståelse 

for kvindernes situation, og hvor svært det kan være for kvinden 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. 

Der er blevet gennemført syv dialogprocesser for 9 frivillige krisecentre i hele landet. Processerne har blandt 

andet angået temaerne konflikthåndtering, motivation, splitting, telefonrådgivning og selvmordsrisici. 160 

frivillige deltog i processerne i alt. 

Projektet har styrket de frivilliges følelse af fællesskab og tryghed på krisecenteret. Flere specifikke emner blev 

vendt på krisecentrerene alt efter hvilke problemstillinger, der er har været relevante på de specifikke 

krisecentre herunder traumer, selvmord og æresrelateret vold. 

Dialogprocessen har sørget for, at de deltagende kommer til at tale sammen på nye måder i en didaktisk 

velovervejet ramme med en tematisk rød tråd skridt for skridt uden, at det bliver grænseoverskridende eller 

forceret. Faglige input til frivillige giver en vigtig anerkendelse af de frivilliges indsats. Mange centre tilbyder 

kurser og har temadage for de frivillige, men projektet har muliggjort forøgelsen af fagligt input og svært 

tilgængelige emner som traume, selvmordsrisiko og den æresrelaterede vold.

Dialogprocesserne har fået god feedback, ligesom de har haft et større fagligt indhold end oprindeligt planlagt. 

Projektet er resulteret i en artikel vedrørende de frivilliges rolle på centrene og deres betydning for kvinderne 

og deres børn. 

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 1.000.000 kr. til projektet ”Etniske minoritetskvinder og vold i 

nære relationer”.

Dialogproces for frivillige på kvindekrisecentre i Danmark

Vesterkilde

Etniske minoritetskvinder og vold i nære relationer

VIVE
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Formålet med projektet var gennem forskning at øge viden om etniske minoritetskvinder og vold i nære 

relationer. Forskningen tog afsæt i analyse af allerede eksisterende empirisk materiale, samt fremskaffelse af 

yderligere empiri i form af interviews med minoritetskvinder, der har forlad voldelige forhold. Herudover blev 

der udført fokusgruppe-interviews med fagfolk og minoritetskvinderne. 

Resultatet af projektet blev øget viden om minoritetskvinder og vold i nære relationer. Projektet har resulteret 

i udarbejdelse af to engelsksprogede, akademiske artikler samt et kapitel i en fagbog. Projektet fandt, at 

samfundsmæssige strukturer, magtbalance i familierne, oprindelsesland og udsathed er forhold, som man skal 

have for øje, når man vil forstå etniske minoritetskvinders udsathed for vold i nære relationer. 

Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 839.359 kr. til projektet ”Fængslede ofre – Et etnografisk studie 

af menneskehandlede kvinders møde med danske myndigheder”.

Formålet med projektet var at undersøge ofrenes møde med de danske myndigheder. Hensigten var i et 

kriminologisk perspektiv at følge den politimæssige og strafferetslige indsats mod menneskehandel samt at 

følge de møder, som ofre for menneskehandel til prostitution har med politi og retsvæsen. 

Projektet har dokumenteret, hvordan ofrene ikke er interesserede i det ene officielle tilbud, som de tilbydes, 

nemlig en forbedret hjemsendelse med henblik på at blive reintegreret i eget hjemland. Dette dilemma 

fremanalyseres ligeledes fra ofrenes perspektiv i forhold til den mulige konsekvens, at de søger at gå under 

myndighedernes radar for at undgå, at de på baggrund af deres oftest illegale status ender med at blive 

kriminaliseret som illegale migranter med fængsling og deportation til følge. Analysen af den retslige og 

politimæssige indsats på området har afdækket, at der er meget få sager, der anmeldes og ekstremt få sager, 

der leder til dom. Der gives følgelig meget lidt retsbeskyttelse til ofre for menneskehandel til prostitution. 

Deres muligheder for økonomisk kompensation (tort godtgørelse) er nærmest ikkeeksisterende.

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 1.131.932 kr. til projektet ”Hjælp til ofre for identitetsmisbrug”.

Hjælp til ofre for identitetsmisbrug

Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Fængslede ofre - Et etnografisk studie af menneskehandlede kvinders møde med danske myndigheder

Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
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Identitetsmisbrug fylder en del i den offentlige debat. Kvantitative offerundersøgelser og politiets 

anmeldelsesdata viser, at det er et område i vækst, men der savnes en kvalitativ undersøgelse, der går i 

dybden med identitetsofrenes kamp mod misbruget og centrale aktørers oplevelse af identitetsmisbrug. 

Formålet med projektet var 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 dette 

fører med sig.

Formålet var desuden at skaffe indblik i allerede eksisterende muligheder for at få støtte ved 

identitetsmisbrug, at samle denne viden et sted og levere anbefalinger til at udfylde hullerne i de nuværende 

støtteordninger. 

Der er anvendt en række metoder til at indsamle relevante oplysninger. Ved siden af desk research, det vil sige 

litteratursøgning, besøg af relevante hjemmesider, chatfora og offentligt tilgængelige statistiske oplysninger, 

er der afholdt interviewsamtaler med 25 udsatte for identitetsmisbrug, 29 repræsentanter af centrale aktører 

samt erfaringer fra Norge, Holland og England er inddraget i projektet.

Projektet har resulteret i ny viden på området, der har haft stor interesse i offentligheden. Resultaterne kan 

anvendes i praksis og kan være til gavn for udsatte for identitetsmisbrug. 

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 2.809.796 kr. til projektet ”Hvordan skete det? Virtuel, offer-

specifik gerningsstedsrekonstruktionen af forbrydelser”.

Formålet med projektet var at forbedre dokumentationen og beskrivelsen af en handling, der første til en 

ulykke eller et overfald, specifikt hvad angår legemsbeskadigelse af et offer. Den virtuelle præsentation af en 

mulig handlingsrækkefølge vil styrke dommernes, evt. nævningenes forståelse af, hvad der skete, og være en 

letforståelig, og samtidig præcis, retslig fremstillingsmåde. Rekonstruktionen kan medvirke til en hurtigere 

efterforskning og domshandling, hvilket også vides at være gavnligt for ofre. 

Projektet har modtaget meget positiv feedback fra det videnskabelige samfund, og politiet mener, at projektet 

har stort potentiale. Resultaterne kan anvendes ikke kun i en retsmedicinsk kontekst, men også inden for 

andre discipliner, såsom på det arkæologiske felt. Projektet har som resultat afprøvet forskellige procedure til 

at vurdere nøjagtigheden af 3D konstruktioner. Alle delmål af projektet blev ikke færdige. Men arbejdet 

fortsatte efter afslutning af projektet ved Offerfonden.

Hvordan skete det? Virtuel, offer-specifik gerningsstedsrekonstruktionen af forbrydelser

Retsmedicinsk Institut Københavns Universitet
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Rådet for Offerfonden gav i 2017 et tilskud på 1.633.437 kr. til projektet ”Indsats for ofre for menneskehandel 

og prostitutionsrelateret kriminalitet i Nordjylland”.

Formålet med projektet var at styrke og udvikle det opsøgende kontaktskabende arbejde til ofre for    

prostitutionsrelateret kriminalitet og potentielle ofre for menneskehandel, og forbedre ofrets livssituation ved 

at tilbyde akut psykologbehandling, juridisk rådgivning og følgeskab samt bisidderfunktion til offentlige 

myndigheder.

Det vurderes i projektet, at flere af projektdeltagernes tvangsrelationer til kriminelle bagmænd i forbindelse 

med menneskehandel og rufferi mm. er ophørt, og at der er skabt forandringer i forhold til deltagernes 

livsomstændigheder gennem socialrådgiverfunktionen og juridisk rådgivning, følgeskab og bisidderfunktion. 

Yderligere vurderes det i projektet, at flere af deltagerne har opnået fysisk rehabilitering i forhold til kontakt til 

frivillige læger i Sundhedsklinikken samt gennem psykosocial rehabilitering for den enkelte, der har haft det 

formål at få den enkelte deltager motiveret til at træffe fremgangsrige valg for fremtiden via 

psykologtilbuddet. Ligeledes vurderes det i projektet, at flere deltagere har opnået social rehabilitering i 

forbindelse med aktiviteter, omsorg og netværksdannelse i Reden ved faste og frivillige medarbejdere.

Rådet for Offerfonden gav i 2017 et tilskud på 998.385 kr. til projektet ”Landsdækkende hjælp til ofre for 

digitale sexkrænkelser”.

Formålet med projektet var at tilbyde ofre for digitale sexkrænkelser målrettet hjælp ved anvendelse af en 

visitationsmodel udviklet i samarbejde med blandt andet politiet i et tidligere pilotprojekt, der også har fået 

tilskud fra Offerfonden. Dette blev udført med særligt fokus på visitationsmodellen og den særlige 

underretningspligt. 

Projektet ville desuden sikre tværfaglig sidemandsoplæring ved etablering af en webportal i kursusperioden, 

hvor undervisere/SSP-ansatte/offerrådgivere indberetter, deler og udvikler hjælp til ofre for digitale 

Landsdækkende hjælp til ofre for digitale sexkrænkelser

Koppelcom

Indsats for ofre for menneskehandel og prostitutionsrelateret kriminalitet i Nordjylland

Reden Aalborg(KFUK)
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sexkrænkelser med hensyntagen til sidemandsoplæring. 

Der er blevet afholdt 11 kursusforløb i 11 forskellige politikredse med deltagelse af i alt 121 

ressourcepersoner. Visitationsmodellen er blevet gennemgået i detaljer, med særligt fokus på servicelovens 

særlige underretningspligt og håndteringen af denne i forbindelse med digitale sexkrænkelser blandt unge. 

Deltagerne ved kurserne er blevet opfordret til tværfagligt samarbejde på tværs af kommunegrænser og 

regionsgrænser. Hjemmesiden digitaltoffer.dk er blevet introduceret for deltagerne, som det sted, hvor 

projektet udgiver og deler al ny, relevant og aktuel information. 

Projektets indhold er formidlet i 14 længere artikler og 5 undervisningsvideoer. Materialet er efter projektets 

afslutning flyttet over på Danske Gymnasiers hjemmeside, hvilket har sikret projektet en fremadrettet 

forankring for så vidt angår projektartiklerne og videoerne.

Alle ressourcepersoner er blevet fagligt kvalificeret igennem kursusforløb, hvilket betyder bedre og mere 

målrettet hjælp til ofre for digitale sexkrænkelser.

Rådet for Offerfonden gav i 2017 et tilskud på 181.920 kr. til undersøgelsen ” Musikterapi og billedterapi i 

traume-fokuseret gruppeterapi for klienter med kompleks PTSD”.

Undersøgelse har til formål at undersøge, hvordan GrpMI påvirker PTSD-symptomer hos kvinder, som er 

traumatiseret af psykisk, fysisk og/eller seksuel vold.

Hovedstudiet bekræftede resultaterne af pilotundersøgelsen og dokumenterede en meget stærk 

behandlingseffekt på PTSD-symptomer ved gentagen måling før og efter interventionen, - en effekt, som 

opretholdtes efter 3 måneder og som ikke blev fundet i kontrolgruppen. Livskvalitet og anden social 

samhørighed blev også forbedret. Andelen af dropouts fra undersøgelsen var lav. De fysiologiske målinger 

indikerer, at reaktiviteten ved traumeeksponering (f.eks. øget puls) reduceres gennem behandlingen. 

Undersøgelsen viser, at GrpMI er en effektiv terapi ved PTSD hos kvinder, der har været udsat for vold, og 

metoden fremstår som et seriøst behandlingsalternativ

Musikterapi og billedterapi i traume-fokuseret gruppeterapi for klienter med kompleks PTSD

Lars Ole Bonde
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Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 2.825.316 kr. til projektet ”Ondt i ryggen og PTSD efter 

trafikskade eller vold. Et lodtrækningsforsøg”.

Det akutelle lodtrækningsstudie havde til formål at undersøge, hvorvidt en kombineret behandling med den 

psykologiske traumebehandling ”SomaticExperiencing” (SE) kombineret med funktionel fysioterapi (FT), der 

indeholder kognitive terapeutiske teknikker, er bedre end den funktionelle fysioterapi alene. I alt blev 115 

patienter ved lodtrækning udtrukket til en af de to grupper (SE+FT eller FT).  Det primære effektmål var 

funktionsnedsættelse målt ved 6 måneders opfølgning.  Øvrige effektmål var PTSD symptomerne, smerte, 

katastrofering om smerter, angst for bevægelse, angst og depression.

Studiet viste, at der ikke var forskel i udbyttet af de to behandlinger, hverken i forhold til det primære 

effektmål eller de sekundære effektmål.  Begge behandlinger viser en stor statistisk signifikant bedring af 

funktionsniveau, smerte og PTSD symptomer samt i forhold til øvrige effektmål.  Bedringen fandtes fortsat ved 

12 måneders opfølgning.

Rådet for Offerfonden gav i 2017 et tilskud på 187.494 kr. til projektet ” Optimering og øget brug af de sociale 

medier Twitter og Facebook”. 

Projektet havde til formål at styrke Offerådgivningen I Danmarks tilstedeværelse på Facebook og Twitter, både 

for at tiltrække flere ofre, vidner og pårørende, men også for at være mere synlige i offentligheden. 

Projektet indebar, at Offerrådgivningen I Danmarks medarbejdere og presseansvarlige skulle uddannes i 

optimal brug af Twitter og Facebook samt udvikle en strategi for anvendelsen af disse sociale medier. 

Projektet har resulteret i, at Offerådgivningen I Danmark har fået 55 % flere følgere på Facebook, 163 følgere 

på Instagram på 8 måneder og antallet af henvendelser til offerådgivningen er steget med 26 %. Derudover er 

Offerådgivningen I Danmark blevet en mere synlig aktør, idet de har oplevet flere henvendelser fra medier og 

politikere.

Optimering og øget brug af de sociale medier Twitter og Facebook

Offerrådgivningen i Danmark

Ondt i ryggen og PTSD efter trafikskade eller vold. Et lodtrækningsforsøg

Region Syddanmark (Rygcenter Syddanmark)
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Offerådgivningen I Danmark har via projektet erfaret, at det er meget ressourcekrævede at følge med på 

SoMe området, særligt grundet den konstante udvikling på området. 

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 1.167.624 kr. til projektet ”Overgreb mod børn - 

Uddannelsesindsats til læger”. 

Projektet ville tilbyde alment praktiserende læger i Region Midt en uddannelsesseance i mindre grupper, med 

praktiske eksempler fra en retsmediciners hverdag. Der skulle sættes fokus på, hvordan overgreb mod børn 

kan afdækkes og dokumenteres, samt hvordan en mistanke om overgreb skal håndteres. Projektet 

inkluderede derudover udarbejdelse af undervisningsmateriale til de alment praktiserende læger og 

informationsmateriale til børn og forældre.  

Formålet med projektet var at uddanne lægerne med henblik på at øge deres viden om overgreb mod børn. 

Dette skulle øge muligheden for tidlig opsporing og indsats over for børn udsat for overgreb.

Projektet har resulteret i, at alle praktiserende læger i Region Midt er blevet tilbudt undervisning. Der har 

været stor efterspørgsel på undervisningen. I forbindelse med projektet er der produceret 

undervisningsmateriale i form af en bog og en artikel. Projektet har resulteret i øget fokus på børn, der er 

udsat for overgreb. 

Derudover har projektet medført, at der er startet et nyt landsdækkende projekt, som skal afdække, hvordan 

de praktiserende læger udpeger de børn, som er udsat for overgreb.

Rådet for Offerfonden gav i 2017 et tilskud på 600.350 kr. til projektet ”Etniske minoritetsunge og retten til et 

liv uden vold”. 

Projektet havde til formål at udvikle et undervisningstilbud, der kan oplyse etniske minoritetsunge om deres 

ret til et liv uden vold og om deres muligheder for anonym hjælp og rådgivning uden frygt for social kontrol. 

Projektet ønskede herigennem at nedbryde accepten af opdragende afstraffelse i etniske minoritetsmiljøer, 

Overgreb mod børn – Uddannelsesindsats til læger

Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet

Pilotprojekt: Etniske minoritetsunge og retten til et liv uden vold 

Bryd Tavsheden
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således at der bliver færre ofre for vold i hjemmet. 

Oplysningsarbejdet blev primært udført via temadage på folkeskoler. Temadagene indeholdt oplæg fra flere 

voldsudsatte unge, repræsentanter fra politiet samt et kunstnerisk indslag med vold i familien eller i 

kæresteforhold som tema. I forbindelse med temadagene har der været mulighed for at kontakte en rådgiver. 

Der er i løbet af projektet afholdt 9 temadagsoplæg på 8 skoler. 

Disse temadage har resulteret i en øget debat på området og et stigende antal henvendelser til Bryd 

Tavshedens rådgivningstilbud. Rådgiverne har desuden fået større viden om etniske minoritetsunge, hvilket 

har givet dem mulighed for at målrette deres kommunikation og rådgivning.  

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 555.408 kr. til projektet ”Posttraumatisk Stress efter 

Trafikulykke: Screening og Behandlingseffekt”.

Projektet havde til formål: 1) At undersøge, hvordan der bedst screenes for PTSD hos trafikofre med 

vedvarende smerter. 2) At validere to screeningsredskaber for PTSD.  3) At undersøge, om gruppen med PTSD 

får samme udbytte af smertebehandling som gruppen uden PTSD.

Resultater: De to screeningsredskaber identificerer cirka samme andel af patienter med PTSD (17-18%). Dog er 

det ikke fuldstændig samme patienter, der identificeres med de to redskaber, hvilket formentlig hænger 

sammen med, at de to diagnosesystemer klassificerer og forstår PTSD forskelligt. Dette har stor betydning for 

den efterfølgende behandling, da kun patienter identificeret med ITQ (ICD-11 systemet) findes at have ringere 

behandlingsudbytte sammenlignet med smertepatienter uden PTSD. Ved klassificering af PTSD med PCL-5 

(DSM-5 systemet) ses ingen forskel i behandlingsudbytte, når man sammenligner med smertepatienterne 

uden PTSD. Dette betyder, at en korrekt identifikation af patienter med behandlingskrævende PTSD kun 

fanges ved brug af ITQ, hvorfor denne er indført som screening.    

Rådet for Offerfonden gav i 2017 et tilskud på 118.180 kr. til projektet ”Styrket faglighed og samarbejde”. 

Seminar: Styrket faglighed og samarbejde

Røde Kors Hovedstaden

Posttraumatisk Stress efter Trafikulykke: Screening og Behandlingseffekt

Institut for Psykologi - SDU
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Projektet bestod i afholdelse af halvanden dags seminar med foredrag af to eksterne oplægsholdere, samt 

gruppearbejde for 35 frivillige i Offerrådgivningen, Røde Kors Hovedstaden. Formålet med seminaret var at 

løfte de frivillige rådgivers personlige og faglige kompetencer.

Følgende temaer blev behandlet på seminaret: kriseteoretisk opdatering, social og juridisk vejledning og 

erfaringsudveksling, samarbejde, videndeling og best practices blandt rådgivere. 

Herudover var der aktiviteter på seminaret, som styrkede sammenholdet i rådgivergruppen for at fremme 

erfaringsudveksling og vidensdeling. 

Seminaret blev afholdt som planlagt med deltagelse af 32 frivillige. 

Effekten af projektet blev opnået, som planlagt. De frivillige rådgivere fik løftet deres kompetencer og ofre, 

som henvender sig til Offerrådgivningen, får derved den bedst mulige hjælp og rådgivning. Samarbejdet med 

offentlige instanser blev styrket, og flere offentlige instanser kender til og kan informere om offerrådgivningen 

ligesom flere ofre tager kontakt til og gør brug af Offerrådgivningen. 

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 4.722.086 kr. til projektet ”Skal behandlingstilbud til mænd og 

kvinder med PTSD være ens?”.

Projektets formål var at styrke viden om og forbedre behandlingstilbud for post-traumatisk 

belastningsreaktion. Projektet havde to primære formål: 1) undersøgelse af eksisterende PTSD behandling i 

Region Hovedstadens psykiatri. 2) Udvikling, testning og afprøvning af en PTSD-sag.

Projektet konkluderede, at der var en stor interesse for brug app’en. Interviews viste, at særligt funktioner til 

reduktion af angst og søvnbesvær var brugbare. Over halvdelen af de adspurgte havde fået det bedre ved brug 

af app’en og havde fået redskaber til at håndtere PTSD-symptomer i deres liv.  

Rådet for Offerfonden gav i 2018 et tilskud på 939.250 kr. til projektet "StopChikane - Rådgivning og 

StopChikane – rådgivning og uddannelse

Dansk Kvindesamfunds Krisecentre

Skal behandlingstilbud til mænd og kvinder med PTSD være ens?

Psykoterapeutisk Forskningsenhed - Psykoterauptisk Center Stolpegård
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uddannelse".

Formålet med projektet var at fortsætte med at rådgive voksne ofre for digitale billedkrænkelser. Projektet 

skulle desuden uddanne og oplyse interessenter i, hvordan de håndterer mødet med ofrene. 

Projektet har resulteret i direkte rådgivning til alle de ofre, der har henvendt sig til StopChikanes rådgivning. 

De har her opnået viden om, hvordan de kan agere i forhold til deres situation. De personer, som har 

henvendt sig omkring andre ting end digitale billedkrænkelser, er blevet henvist til andre steder, som er 

relevante for netop deres situation.

Derudover har 607 fagpersoner fået værktøjer til at hjælpe ofre for digitale billedkrænkelser videre, såfremt 

de møder dem gennem deres arbejde eller frivillige arbejde. StopChikanes oplæg er rent geografisk blevet 

afholdt i en stor del af landet. 

Der er indsamlet data omkring digitale billedkrænkelser og voksne. Disse data bliver brugt både internt, men 

bliver ligeledes delt med både nationale og internationale interessenter samt med interesserede medier.

Rådet for Offerfonden tildelte i 2016 et tilskud på 326.948 kr. til projektet ”Telefon- og netrådgivning i CSM 

Midt Nord”.

Projektet ville tilbyde telefon- og chatrådgivning til borgere, der er bosiddende i Region Midt- og Nordjylland, 

og som har senfølger efter seksuelle overgreb.

Projektet har resulteret i nye indgangsveje til kvalificeret rådgivning. Særlig chatrådgivningen har vist sig at 

være en unik indgang for brugere, der for første gang sætter ord på, at overgreb har fundet sted. CSM kalder 

disse brugere for ’førstegangsfortællere’ og de repræsenterer 48,1% af henvendelserne. 

Det er ved projektet blevet konstateret, at følgende faktorer har betydning for målgruppen i forhold til at 

modtage rådgivning: at rådgivningen er 100% anonym, at der ingen krav er i om at møde fysisk op til en 

samtale, at der skal være mulighed for at trække sig med kort varsel og uden forklaring, at man selv 

bestemmer, hvad der skal deles, og at det er en uforpligtende platform, hvor man kan øve sig på at få sat ord 

på sin overgrebshistorie.

CSM har uddannet 25 frivillige chat- og telefonrådgivere. Der er udviklet en chathåndbog, procedurer, 

undervisnings- og kursusmateriale, og der gives løbende sparring og supervision.

Projektet har desuden resulteret i etablering af netværksgrupper for organisationer, der arbejder med telefon- 

Telefon- og Netrådgivning i CSM Midt Nord

CSM Midt Nord
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og/eller chatrådgivning - både lokalt og landsdækkende. Dette har skabt mulighed for, at den viden og 

erfaring, der opsamles via rådgivningen, både hvad angår målgruppen og selve mediet (chat og telefon), kan 

deles og spredes til øvrige organisationer.

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 2.622.175 kr. til projektet ”Tidlig og intensiv mobilisering af 

patienter med svær traumatisk hjerneskade”.

Projektet undersøgte, om tidlig mobilisering påvirker positivt eller negativt i forbindelse med tidlig træning. 

Det kliniske forsøg undersøgte gennemførbarheden ved at se på rekrutteringsraten, træningsraten og 

forekomsten af skadelige effekter i de to grupper. Yderligere blev vågenhed, funktionsniveau samt fysiologisk 

påvirkning af træningen undersøgt eksplorativt. Slutteligt blev reproducerbarheden af en måle metode til at 

undersøge regulering af blodtilførsel til hjernen undersøgt. 

Resultat: Reviewet inkluderede 4 studier (385 patienter). Tidlig træning har ikke effekt på livskvalitet. Der blev 

ikke fundet nogen forskel mellem tidlig mobilisering og standard behandling på andre effektmål. 

Undersøgelsen viste, at de 4 studier tilsammen udgjorde 14 til 45 % af den nødvendige data. I det kliniske 

studie fandt man en høj inklusionsrate, tilfredsstillende træningsrate og ingen forskel mellem grupperne i 

forhold til utilsigtede hændelser. Man fandt ingen forskel i vågenhed eller funktionsniveau. De fysiologiske 

målinger viste god tolerance i stående stilling uden forskel på grupperne. Rehabiliteringsstudiet viste fair 

reproducerbarhed, når målinger blev udført med 3 sek. gennemsnit. 

Rådet for Offerfonden gav i 2014 et tilskud på 2.197.584 kr. til projektet ”Traumefokuseret kognitiv 

adfærdsterapi og træning for kronisk whiplash”.  

Projektet var et behandlingsstudie i form af et kontrolleret lodtrækningsstudie, hvor 120 patienter med 

komorbid whiplash og posttraumatisk stress tilbydes enten 10 ugers traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi 

eller 10 ugers støttende samtaler (kontrolgruppe). Begge behandlinger kombineres efterfølgende med et 6 

ugers fysioterapeutisk træningsprogram. Primære effektmål er smerte og funktionsniveau. Der foretages 

Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi og træning for kronisk whiplash

Institut for Psykologi, Syddansk Universitet

Tidlig og intensiv mobilisering af patienter med svær traumatisk hjerneskade

Rigshospitalet
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opfølgning efter 6 og 12 måneder. 

Projektet havde desuden til formål at udvikle et manualiseret behandlingsprogram, der hvis det viser sig 

effektivt, let kan udbredes til landets øvrige smerteklinikker og hospitaler. Endelig har projektet til formål af 

opnå bedre viden om, hvordan posttraumatiske smerter forstærkes og vedligeholdes over tid, dette med 

henblik på afdækning af mulige risikofaktorer, som kan behandles.

Studiet viste, at der ikke var forskel på effekten af støttende samtaler + fysioterapi eller kognitiv adfærdsterapi 

+ fysioterapi. Begge behandlinger viste god effekt på det primære effektmål smerte og funktion. Der er dog 

kun halv så stor risiko for fortsat at have en PTSD diagnose efter 12 måneder i gruppen, der modtog kognitiv 

terapi sammenholdt med de, som modtog støttende samtaler. Men forskellen er ikke statistisk signifikant. 

Konklusionen for projektet var derfor, at begge grupper opnåede en stor bedring af nakke-relateret 

funktionsnedsættelse. Fundet er væsentligt, da de inkluderende patienter er en gruppe, der ellers har vist sig 

særdeles behandlingsresistente.  

Rådet for Offerfonden gav i 2018 et tilskud på 51.000 kr. til projektet ” Ud af offerrollen”. 

Projektet ville oversætte forestillingen ”Girl Of Diamond Mountain”, den dertil hørende hjemmeside samt PR-

materiale fra engelsk til dansk. Projektet ville derefter tilbyde en samlet pakke indeholdende forestillingen og 

et interaktivt foredrag. 

Formålet med projektet var at hjælpe ofre for seksuelle overgreb til at bearbejde overgrebet og følgerne heraf 

og dermed komme fra af offerrollen. 

Projektet har resulteret i, at der er blevet oversat 14 sange, samt udarbejdet foredrag, hjemmeside og 

kommunikationsmaterialer. 

Projektet har modtaget positive tilbagemeldinger fra publikum ved de åbne visninger.  Derudover har 

projektet skabt grundlag for at videreføre forestillingen og udvikling af partnerskaber i forbindelse med turne i 

2019/2020. Projektet er derudover omtalt positivt i en række landsdækkende medier. 

Ud af offerrollen

Teaterforeningen Transformation
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Rådet for Offerfonden gav i 2018 et tilskud på 85.864 kr. til projektet ” Uddannelse og supervision af frivillige 

ved Kolding Krisecenter ”. 

Projektet ville uddanne ca. 40 frivillige, som har direkte kontakt med kvinder og børn på Kolding Krisecenter. 

Uddannelsen skulle gøre de frivillige i stand til at håndtere akutte situationer, aggressiv adfærd og 

komplicerede opgaver, hvilket også ville være til gavn for krisecenterets beboere. 

Projektet skulle udbrede viden til fagfolk, som møder voldsudsatte kvinder, således disse ville blive bedre til at 

få kontakt til kvinderne, før volden bliver fysisk. Samtidig skulle projektet give mulighed for vidensdeling og 

erfaringsudveksling. 

Projektet har resulteret i, at 27 frivillige har deltaget i uddannelsen. Deltagerne har fået større indsigt i og 

viden om voldens konsekvenser. De frivillige er blevet bedre rustet til relationen med beboerne – også når der 

opstår konflikter.  

Rådet for Offerfonden gav i 2018 et tilskud på 93.500 kr. til projektet ”Uddannelse og træning af 

offerrådgivere i Hovedstadsområdet”.

Formålet med projektet var at opkvalificere Røde Kors Hovedstadens offerrådgivere gennem et kursus i krise- 

og traumebearbejdning, fem faglige oplæg og et fagligt seminar. 

Projektet er blevet gennemført som planlagt. Der er blevet afholdt opfølgende kursus i krise- og 

traumebearbejdning for 4 deltagere, fagligt seminar for 35 deltagere samt faglige oplæg om stalking, 

kropssprog og egentilstand, politiets arbejde, mænds krisereaktioner og børn i krise.

Uddannelse og supervision af frivillige ved Kolding Krisecenter

Kolding Krisecenter

Uddannelse og træning af offerrådgivere i Hovedstadsområdet 

Røde Kors Hovedstaden
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Rådet for Offerfonden gav i 2018 et tilskud på 479.300 kr. til projektet ”Vi ta’r digitalt ansvar”.

Formålet med projektet var at samle aktører på tværs af fagområder for at finde konkrete løsninger til at 

forebyggedigitale krænkelser samt at sikre ofrene en effektiv efterforskning og rådgivning. Tanken var, at 

løsningsforslagene ville være mere realistiske og stå stærkere, når de blev udformet i fællesskab og med 

inddragelse af flere forskellige faglige perspektiver.

Projektet har resulteret i, at der er skabt et knudepunkt for aktører, der arbejder med digitale 

krænkelser/udfordringer.

Sammen med medlemsorganisationerne har projektet banet vejen for, at ofre kan anmelde digitale 

krænkelser online på politi.dk, udarbejdet en fælles rådgivningsguide, fået digitale krænkelser med i 

Justitsministeriets årlige offerundersøgelse, og udarbejdet fælles forslag til lovgivning, der pålægger sociale 

medier at fjerne åbenlyst ulovligt indhold inden for 24 timer.

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 6.000.000 kr. til projektet ”Videre efter ulykken”.

Projektet bestod i oprettelse af en telefonisk vejledningsfunktion, Ulykkeslinjen, til ofre for trafikulykker. 

Formålet med projektet var at styrke vejledningsindsatsen for den enkelte efter en ulykke. Projektet ville sikre, 

at de ulykkesramte har de bedste forudsætninger for at komme videre i livet efter ulykken, samt at flere 

kommer hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet og væk fra offentlig forsørgelse. Projektet har dokumenteret, at 

de ulykkesramte har gavn af kompetent rådgivning, hvis de skal komme videre i livet efter ulykken. Der er 

skabt oplysning og vejledning til de ulykkesramte i, hvilke rettigheder og muligheder de har efter ulykken, 

samt en større viden hos centrale offentlige og private instanser om de behov, som ulykkesramte oplever i 

tiden efter ulykken.

Projektet har resulteret i, at 4200 personer har kontaktet Ulykkeslinjen årligt. 87 % oplever, at de har fået et 

bedre overblik over deres situation efter kontakt med Ulykkeslinjen, oplysningsmateriale omkring 

Ulykkeslinjen er tilgængeligt hos kommuner og forsikringsselskaber, der er udbygget en best practice-model i 

Videre efter ulykken

UlykkesPatientForeningen

Vi ta'r digitalt ansvar

Foreningen Digitalt Ansvar
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forhold til vejledning af ulykkesskadede i relation til forsørgelse. 

Projektet har opnået at hjælpe omkring 12.400 ulykkesramte til at få et bedre overblik over deres 

forsørgelsesmæssige situation og et bedre forløb med centrale instanser.
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Hvordan udvælges tilskudsprojekterne?

Når ansøgningsfristen er udløbet holdes et rådsmøde, hvor rådet gennemgår alle de modtagne ansøgninger.

På mødet afgør rådet, hvilke ansøgninger, der skal have tilskud. Rådet yder tilskud til de bedst kvalificerede 

ansøgninger bedømt ud fra følgende vurderingskriterier:

Projekter (projekter og aktiviteter, men ikke forskningsprojekter)

Formålet med projektet

- I hvilken grad er projektet eller aktiviteten i sin helhed i overensstemmelse med lovens formål om generelt 

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

- Har projektet et klart offerperspektiv?

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

Den forventede effekt af projektet

- Den geografiske udstrækning.

- Omfanget af målgruppen.

Projektets karakter

- Projektet eller aktivitetens fremtræden.

- Tilknyttede personers erfaring og baggrund.

- Er projektet eller aktiviteten faktisk gennemførligt?

Økonomi og proportionalitet

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

- Har projektet et realistisk budget?

- Har projektet en realistisk tidsplan?
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Forskningsprojekter

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

Innovationsfonden. Vurderingen fra Innovationsfonden indgår i rådets vurdering. Herudover vurderer 

rådet ansøgningerne ud fra følgende generelle vurderingskriterier:

Formålet med projektet

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

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

- Har projektet et klart offerperspektiv?

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

Den forventede effekt af projektet

- Den geografiske udstrækning.

- Omfanget af målgruppen.

- Forskningens forventede bidrag til et forbedret videns grundlag på området for ofre for forbrydelser 

og trafikofre.

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

Projektets karakter

- Projektets fremtræden.

- Tilknyttede personers erfaring og baggrund.

- Er projektet faktisk gennemførligt?

Økonomi og proportionalitet

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

- Har projektet et realistisk budget?

- Har projektet en realistisk tidsplan?

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

af Innovationsfonden:
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Forskningshøjde

- Projektets originalitet og nyskabelse.

- Projektets bidrag til internationalisering af dansk forskning.

- State-of-the art for det konkrete forskningsfelt.

- Innovativ anvendelse af teori og forskningsmetode.

- Forskerens erfaring og dygtighed.

- Forskerens troværdighed og formidlingsevner.

- Forskningsleder eller vejleders erfaring med forskningsledelse.

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

med projektets gennemførelse.

Effekt

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

- Tidshorisont for den forventede virkning af projektet.

Relevans

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

være for snæver.

- Den angivne metodes velegnethed i forhold til problemstillingen.

- Kvalitet og alsidighed i dataindsamling samt kildekritisk sans.

- Inddragelse af tilstrækkelige kompetencer, herunder eksterne og tværfaglige.

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

ofre i andre lande.

- Forskningstemaets samfundsmæssige betydning.
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Statistik for 2020

2020 Antal 

ansøgninger

Antal tilsagn om tilskud 

og samlet tilskudsbeløb

Antal tilsagn 

om helt 

tilskud

Antal 

tilsagn om 

delvist tilskud

Antal afslag

Opslag 

2020/1
43 16          11 5 27

  14.227.401 kr.    

Opslag 

2020/2
42 12 6 6 30

  20.146.252 kr.    

      

I alt antal 85 28 17 11 57

      

I alt uddelte     

midler       34.440.753 kr.    
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Rådet for Offerfondens regnskab for 2020

Midler til uddeling       Kr.

Årets bevilling* 52.886.472

Administrationsgebyr -4.100.000

Restpulje fra 2019 8.731.504

Annullerede tilsagn 3.312.537

Årets samlede midler

(*Summen kendes først 

ved årets udløb.)

60.830.513

Uddelte midler

Tilsagn - 1. opslag 14.227.401

Tilsagn - 2. opslag 20.146.252

Årets justeringer 67.100

Årets samlede tilsagn 34.440.753

Resterende midler

(overført til 2021)

I alt 26.389.761

Hensat på balancen 85.998.592

Udbetalt af tilsagn 33.054.642

Tilbagebetalt i året - 51.318
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Rådet for Offerfondens årshjul 2020

2020

Ultimo januar: Rådet holdt plenarmøde for medlemmer og suppleanter. Rådet godkendte Offerfondens 
regnskab 2019.

Medio februar: Opslag 2020/1 (projekter eller aktiviteter) blev offentliggjort.

Medio marts: Opslag 2020/2 (forskningsprojekter) blev offentliggjort.

Ultimo marts: Ansøgningsfrist for opslag 2020/1 (projekter eller aktiviteter) udløb.

Ultimo april: Ansøgningsfrist for opslag 2020/2 (forskningsprojekter) udløb.

Forskningsansøgningerne på opslag 2020/2 blev sendt til forskningsfaglig vurdering hos Innovationsfonden.

Maj: Rådet holdt møde om ansøgningerne på opslag 2020/1.

September: Rådet holdt møde om ansøgningerne på opslag 2020/2.
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Sekretariatets medarbejdere i 2020
Rådet for Offerfondens Sekretariat har i 2020 haft følgende medarbejdere. Sekretariatet betjener tillige 

Indsamlingsnævnet.

Ved udgangen af 2020 havde sekretariatet følgende medarbejdere:

Sekretariatschef Eva Aaen 

Fuldmægtig Anne Katrine Ditlev Poulsen

Fuldmægtig Nanna Marie Kock

Kontorfuldmægtig Diana Worm 

Overassistent Malene Buchwaldt 

Studentermedhjælper Cecilie Moll Larsen

Ophørte medarbejdere i sekretariatet i løbet af 2020:

Souschef Niels Astrup Tipsmark 

Fuldmægtig Katrine Buus Jensen 

Fuldmægtig Nadia Friis Munk 

Overassistent Rikke-Renée Overvad 

Studentermedhjælper Nicolaj Sørensen

Studentermedhjælper Louise Taulbjerg Bolding

Kontakt

Rådet for Offerfonden

Toldboden 2, 2. sal

8800 Viborg

Telefon: 33 92 33 34 (Mandag til fredag 10.00 til 13.00)

E-mail: offerfonden@civilstyrelsen.dk

Hjemmeside: www.offerfonden.dk

mailto:offerfonden@civilstyrelsen.dk
https://civilstyrelsen.dk/sagsomraader/raadet-for-offerfonden
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