Uddelte midler – Opslag 2015/1

Projekter opslag 2015/1 - 13 projekter har fået tilskud
Rådet for Offerfonden har på rådsmøde den 28. maj 2015 taget stilling til ansøgningerne på opslag 2015/1.
Rådet havde modtaget 22 ansøgninger, hvorved der blev søgt om tilskud for i alt godt 32 mio. kr.
Rådet for Offerfonden har givet tilsagn om tilskud til 13 ansøgere. Der er blevet uddelt midler for godt 8,5
mio. kr.
Følgende projekter har fået tilskud:

Fokus på fremmelse af aktivitet i hverdagen for ulykkesramte unge med en
erhvervet hjerneskade
Tilskud fra Offerfonden: 275.000 kr.
Selma Marie
Sjælland
Projektbeskrivelse:
Projektet omhandler indkøb af en handicapbus for at igangsætte og afprøve aktiviteter i hverdagen for unge
med hjerneskade, som opholder sig på bostedet Selma Marie. Målgruppen er unge mennesker, der har fået en
hjerneskade som følge af tilskadekomst ved kriminalitet eller i trafikken. Projektets formål er blandt andet, at
give de unge på bostedet mulighed for at deltage i samfundet, samt at give dem støtte og vejledning til at
genoptage eller finde nye meningsfulde aktiviteter, der kan øge deres livskvalitet.

Juridisk Offerrådgivning under Den Sociale Retshjælps Fond
Tilskud fra Offerfonden: 75.000 kr.
Den Sociale Retshjælps Fond
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet skal hjælpe ofre for ID tyveri og stalking gennem forskellige tiltag, herunder udarbejdelse af
informationsmateriale. Derudover ydes der støtte til uddannelse og undervisning af såvel frivillige som
praktikanter og fastansatte hos DSRF.

Lederens ansvar ved vold og trusler
Tilskud fra Offerfonden: 176.250 kr.
Facefact
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet omhandler workshops for chefer, ledere og arbejdsmiljøledere i den private sektor i særligt udsatte
erhverv, der har ansvar for personer, der i deres arbejde er i højrisikogruppe for at blive udsat for vold og/eller
trusler. Deltagerne får redskaber til at støtte og rådgive medarbejdere, der har været udsat for vold eller trusler
samt konkrete anvisninger til, hvordan emnet generelt sættes på dagsordenen i virksomheden. Deltagerne får
ligeledes redskaber til at kunne beskrive egen voldspolitik og til at udfærdige handleplan for håndtering af
forulempede medarbejdere.

N.B. Tilskudsmodtager har efterfølgende oplyst, at det ikke er muligt at gennemføre projektet. Beløbet på
176.250 kr. går herefter tilbage til Offerfondens midler med henblik på ny uddeling af midlerne i 2016.

Sammen efter ulykken
Tilskud fra Offerfonden: 290.100 kr.
Foreningen Trafikskadede og Pårørende – Sammen efter ulykken
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Foreningen er oprettet med det formål, at hjælpe trafikskadede og deres pårørende ved at skabe muligheder for
at forebygge udvikling af større livskriser, som er hyppigt forekommende blandt trafikskadede og deres
pårørende. Projektet skal give mulighed for at tale om og perspektivere sit liv og sin nye rolle som trafikskadet
eller pårørende, med det formål at hjælpe både sig selv, sin partner og forholdet på vej mod at finde nye måder
at tackle hverdagen og parforholdet på. Projektet omfatter udvikling af foreningens hjemmeside, udfærdigelse
og udsendelse af pjecer med det formål at udbrede kendskabet til foreningens tilbud samt oprettelse af seks
kurser for trafikskadede med kroniske smerter.

RæK Ud 2015
Tilskud fra Offerfonden: 168.400 kr.
Hjælp Voldsofre, København
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Foreningen vil arrangere og afvikle et landsseminar for organisationer, der hjælper ofre, pårørende og
netværk, der er berørte af forbrydelser, ulykker eller andre voldsomme hændelser.
Målgruppen er 35-40 organisationer med deltagelse af ca. 80 til 100 personer.
Landsseminaret vil blive afholdt på Fyn i efteråret 2015.

CTI-projekt på krisecentre – metodisk tilgang til efterværn
Tilskud fra Offerfonden: 2.724.124 kr.
Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK)
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Der er tale om et pilotprojekt, som med udgangspunkt i Critical Time Intervention metoden (CTI-metoden)
skal styrke efterværnsindsatsen på ni udvalgte krisecentre i hele landet. Der ansættes en CTI-medarbejder på
hvert af de ni krisecentre. Hver medarbejder bliver tilknyttet fem kvinder, og medarbejderen skal i samarbejde
med den enkelte kvinde igennem et ni måneder langt forløb, som inddeles i tre faser:
1.

Overgang til egen bolig,

2.

afprøvning i egen bolig, og 3) overdragelse af støtte.

Der vil blive arbejdet ud fra flere dimensioner, herunder økonomi, bolig, fysisk og psykisk helbred, socialt
netværk, daglige aktiviteter og uddannelses- og arbejdsmarkedskompetencer.

N.B. Tilskudsmodtager har efterfølgende oplyst, at projektet ikke gennemføres som angivet. Beløbet på
2.724.124 kr. går herefter tilbage til Offerfondens midler med henblik på ny uddeling af midlerne i 2016.

Rådgivningskoordinator
Tilskud fra Offerfonden: 524.226 kr.
Nordjyllands Politi
Nordjylland
Projektbeskrivelse:
Projektet omhandler ansættelse af en rådgivningskoordinator hos Nordjyllands Politi, der udelukkende skal
rådgive og henvise ofre for kriminalitet videre til det relevante rådgivningstilbud. Rådgivningskoordinatoren
skal endvidere udvide og opdatere registreringen af, hvor mange ofre, der bliver henvist, og hvor mange af
dem, der benytter det konkrete tilbud. Endelig skal rådgivningskoordinatoren hjælpe politiet med redskaber til,
hvordan de bliver bedre til at formidle rådgivningstilbuddene.
Nordjyllands Politi samarbejder med Den Sociale Skadestue og Offerrådgivningen om projektet. Med
projektet ønsker Nordjyllands Politi at styrke indsatsen for at få ofre videre til rådgivningstilbud.

Udvikling af nye tilbud om rådgivning til ofre, pårørende og vidner til forbrydelser
Tilskud fra Offerfonden: 66.000 kr.
Offerrådgivningen Fyn
Fyn
Projektbeskrivelse:
Projektet omhandler udvidelse af Offerrådgivningens hjælpetilbud til målgruppen, som er ofre, vidner og
pårørende. I den forbindelse vil Offerrådgivningen samarbejde med en ekstern konsulent, som skal styre
processerne og give feedback. Konsulenten skal endvidere bidrage med input til at fastlægge det
uddannelsesprogram, som forventes at gå i gang efter udviklingen af de nye hjælpetilbud.

”Indkøb af tablets” og ”Gruppesamtaler og Supervision”
Tilskud fra Offerfonden: 200.148 kr.
Offerrådgivningen i Danmark
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Der gives tilskud til indkøb tablets til brug for mentorer og projektleder. Formålet er at tildele alle mentorer en
tablet og herved optimere indsatsen og opnå den nødvendige mobilitet, fleksibilitet og tilgængelighed, når
mentorerne arbejder hjemme hos ofrene, som bisiddere eller med anden udadrettet aktivitet, hvor mentoren
har brug for at orientere sig, kommunikere eller indhente viden digitalt.

Oplysningskampagne
Tilskud fra Offerfonden: 1.172.187 kr.
Offerrådgivningen i Danmark
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Der gives tilskud til en landsdækkende oplysningskampagne for Offerrådgivningen i Danmark ved hjælp af
busreklamer og reklamer på togstationer. Dette skal ske ved 2160 europlakater på togstationer, 600
busreklamer på siden, og 195 busreklamer på bagsiden af busser. Formålet er blandt andet at udbrede
kendskabet til Offerrådgivningen og skabe accept af behovet for offerrådgivning.

Børn som ofre for vold og seksuelle overgreb begået af kvinder
Tilskud fra Offerfonden: 1.017.711 kr.
Red Barnet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet består af kortlægning, udvikling af informationsmateriale samt formidling til fagprofessionelle.
Målgruppen er børn i alderen 0-17 år, der har været udsat for vold og seksuelle overgreb begået af kvinder.
Red Barnet ønsker, at befolkningen og fagprofessionelle får fokus på, at kvinder ligesom mænd kan begå
sådanne forbrydelser, således at overgrebene kan blive opdaget og børnene kan få hjælp. Formålet med
projektet er, at børn, der er ofre for vold og seksuelle overgreb, hvor en kvinde medvirker til eller begår
forbrydelsen, bliver opsporet, og at der gives mulighed for en bedre tilrettelagt indsats over for disse børn.

CaféQ - en nyudvikling af Røde Kors frivillige indsats for voldsudsatte kvinder
Tilskud fra Offerfonden: 1.513.418 kr.
Røde Kors
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet er målrettet en frivillig indsats for kvinder, som er eller har været udsat for vold. Organisationen
startede i 2003 Qnet, som er et tilbud til kvinder og social og praktisk støtte efter endt ophold på et krisecenter.
Der findes i dag omkring 20 Qnets. Røde Kors ønsker med nærværende projekt at videreudvikle Qnet med
tilbud om uddannelse og supervision til de frivillige, samt oprettelse af tre nye Qnets (i Aalborg, Aabenraa og
Holstebro) for at sikre, at tilbuddet kan blive landsdækkende. Røde Kors oplever imidlertid, at der er kvinder,
som ønsker støtte, men som af forskellige årsager ikke har lyst til at benytte sig af Qnet, da de ikke vil
henvende sig til et krisecenter. Derfor vil Røde Kors etablere CaféQ tre steder i landet. Dette skal være et
mødested, hvor kvinder anonymt kan få støtte og vejledning samt møde andre i samme situation.

Offerrådgivningen Røde Kors Hovedstaden
Tilskud fra Offerfonden: 393.505 kr.
Røde Kors Hovedstaden
Hovedstaden
Projektbeskrivelse:
Projektet omhandler temadage for og efteruddannelse af frivillige, en strategiweekend for ledelsen samt
iværksættelse af en PR-indsats. Projektet indeholder således følgende aktiviteter:
1.

Efteruddannelse for minimum 30 deltagere.

2.

Temadage for alle rådgiverne. Disse skal sikre bedst mulig viden om ofres, vidners og
pårørendes reaktioner i sorg- og krisesituationer samt om deres rettigheder og muligheder.

3.

En strategiweekend for ledelsen, som skal sikre en fælles identitet, udvikling og bedst mulig
kvalitet i offerrådgivningen.

4.

Tre kampagner af to ugers varighed i de københavnske busser. Derudover udleveres
visitkortetuier til samarbejdspartnere, hovedsagligt politifolk.

***

Uddelte midler – Opslag 2015/2
Projekter opslag 2015/2 - 4 projekter har fået tilskud
Rådet for Offerfonden har på rådsmøde den 22. september 2015 taget stilling til ansøgningerne på opslag
2015/2.
Rådet havde modtaget 5 ansøgninger, hvorved der blev søgt om tilskud for i alt godt 6. mio. kr.
Rådet for Offerfonden har givet helt eller delvist tilsagn om tilskud til 4 projekter. Der er blevet uddelt midler
for godt 4. mio. kr.
Følgende projekter har fået tilskud (oplistet i alfabetisk rækkefølge med titel, tilskudsbeløb og
tilskudsmodtager):

Fængslede ofre – et etnografisk studie af menneskehandlede kvinders møde med
danske myndigheder
Tilskud fra Offerfonden: 839.359 kr.
Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt arbejde
Hovedstadsområdet, Sjælland
Projektbeskrivelse:
Projektet er et postdoc forskningsprojekt, der omhandler nigerianske kvindelige ofre for menneskehandel til
prostitution i Danmark som simultant med kategorien offer, er tredjelandsborgere og dermed illegale
migranter. Projektet skal undersøge det paradoksale i, at der anholdes, sigtes og fængsles flere ofre for
menneskehandel end bagmænd for menneskehandel til prostitution.
Projektet skal resultere i et forbedret videns grundlag om ofre for menneskehandel samt skabe en forbedret
indsats i forhold til den vanskelige identifikation af ofre samt hjælp og støtte til ofre for menneskehandel.

Musikterapi og billedterapi i traumefokuseret gruppeterapi for klienter med komplekst
PTSD
Tilskud fra Offerfonden: 181.920 kr.
Lars Ole Bonde
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
I dette projekt vil effekten af den receptive musikterapimetode Group Music and Imagery (GrpMI) og
billedterapi i traumefokuseret gruppeterapi for personer, der lider af PTSD, blive undersøgt.
Musikterapimetoden går ud på, at personen lytter til omhyggeligt udvalgt musik og danner indre billeder
under musiklytningen. Billederne bearbejdes efterfølgende billedterapeutisk.
Formålet med projektet er at udvikle metoder som bedre kan hjælpe de komplekst traumatiserede personer,
der har været udsat for gentagne traumatiserede oplevelser i livet, såsom fysisk og seksuelt misbrug og
omsorgsvigt. Effekten måles ved hjælp af standardiserede spørgeskemaer og fysiologiske data.

Ondt i ryggen og PTSD efter trafikskade eller vold. Et lodtrækningsforsøg
Tilskud fra Offerfonden: 2.825.316 kr.
Rygcenter Syddanmark, Syddansk Universitet
Fyn, Sønderjylland
Projektbeskrivelse:
Flere studier finder at smerter og PTSD er gensidigt vedligeholdende. I dette projekt vil det blive undersøgt,
om en kombination af behandling med fokus på såvel de fysiske som de psykiske traumer hos patienter med
symptomer efter et trafik- eller voldstraume kan forebygge udviklingen af kroniske lænderygsmerter.
Undersøgelsen er den første, som på systematisk vis udvælger patientgruppen med fysisk udløste
lænderygsmerter/PTSD og tester behandlingsformer, som i kontesten tager hensyn til netop disse patienters
komplekse og sammensatte smertesituation, samt hvor der sker en vurdering af langtidsprognosen.

Udvikling af simulatortest til vurdering af køreevne for patienter efter trafikulykker.
Tilskud fra Offerfonden: 490.000 kr.
Odense Universitetshospital, Afd. O, Ulykkes Analysegruppen
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet går ud på at udvikle og afprøve brugen af en bilsimulator i rådgivningen af patienter efter
trafikulykker i et ortopædkirurgisk ambulatorium. Det ønskes afprøvet, om en kortere test med fokus på kraft i
benene, reaktion på risikosituationer, og kørsel i simplere omgivelser er mulig uden at patienterne udvikler
køresyge.
På kort sigt er den forventede effekt, en videreudvikling af arbejdet frem mod en samlet køreevnetest, sådan at
testen omfatter både by-, landevejs- og motorvejskørsel, og på langt sigt, at der kan komme et objektivt
kriterium for vurdering af køreevne i efterforløbet af trafikulykker, således at den enkelte patient kan vejledes
konkret.

Uddelte midler – Opslag 2015/3 og 2015/4
17 projekter har fået tilskud
Rådet for Offerfonden har på rådsmøde den 2. december 2015 taget stilling til ansøgningerne på opslag 2015/3
og 2015/4.
Rådet havde modtaget i alt 27 ansøgninger, hvorved der blev søgt om tilskud for i alt godt 35. mio. kr.
Rådet for Offerfonden har givet helt eller delvist tilsagn om tilskud til 17 projekter, heraf 3 forskningsprojekter
og 14 andre projekter. Der er blevet uddelt midler for godt 17. mio. kr.
Følgende projekter har fået tilskud (oplistet i alfabetisk rækkefølge med titel, tilskudsbeløb og
tilskudsmodtager):

Projekter opslag 2015/3 - 14 projekter har fået tilskud

Biografreklame for Offerrådgivning
Tilskud fra Offerfonden: 987.599 kr.
Offerrådgivningen i Danmark
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet består af biografreklame, der skal vises i landets biografer i tre gange tre uger. Reklamen får et klart
budskab om de tilbud til ofre, pårørende og vidner, der findes i offerrådgivningen. I forlængelse af
biografreklamen vil der blive indrykket lokale annoncer med de lokale kontaktoplysninger.
Projektet har til formål at skabe større synlighed og genkendelighed af offerrådgivning samt skabe fortrolighed
med offerrådgivning. Samtidig skal den hjælpe til at gøre potentielle brugere bevidste om, at det er muligt at
komme videre efter en voldsom ulykke eller et traumatiserende overgreb.

Efter ulykken
Tilskud fra Offerfonden: 165.000 kr.
Sydøstjyllands Offerrådgivning
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet sætter fokus på ofre, vidner og pårørende ved trafikulykker. Disse personer skal støttes og rådgives
allerede på f. eks. skadestuen eller ulykkesstedet. Der vil blive skabt et samarbejde mellem skadestuen og
politi og offerrådgivningen, således at der etableres en kommunikationsproces, som gør det let at tilkalde
offerrådgivningen. I den forbindelse udvikles en app.
Målet er, at offerrådgivningen bliver kendt for at hjælpe mennesker, der kommer i krise, også i forbindelse
med trafikulykker, videre i livet efter ulykken. Desuden skal de være en naturlig støtte for politi, skadestuer og
læger i forbindelse med trafikulykker. På lang sigt skal offerrådgivninger i hele landet kunne drage nytte af
projektet.

Etablering af frivilligteam til indsats for ofre for prostitutionsrelateret kriminalitet
Tilskud fra Offerfonden: 473.305 kr.
KFUK´s Sociale Arbejde
Nordjylland
Projektbeskrivelse:
Projektet skal styrke indsatsen i Reden Aalborg for at hjælpe voksne med prostitutionserfaring og
dertilhørende skadesvirkninger. Der skal ske opkvalificering og supervisering af frivillige medarbejdere, både
til frivillige socialfaglige rådgivningstilbud og etablering af nye selvhjælpsgrupper, og til omsorgspersoner til
åben cafe samt sundhedsfaglige personer til sundhedsrådgivningen. Derudover skal der etableres mindst én
selvhjælpsgruppe.
Reden Aalborg er et nyetableret tilbud, men bygger på KFUK´s Sociale Arbejdes erfaring med arbejde med
kvinder i prostitution igennem de sidste 30 år. Redens målgruppe kan være ofre for menneskehandel, tvunget
prostitution, seksuelle overgreb, voldtægt, chikane, forfølgelse og stalking.

Gruppesamtaler med unge voldsofre
Tilskud fra Offerfonden: 96.350 kr.
Bryd Tavsheden – om børnevold og kærestevold
Hovedstadsområdet
Projektbeskrivelse:
Igangsættelse af projekt med unge, der er ofre for vold. Projektet omfatter gruppesamtaler med 8 unge, der
mødes en gang ugentligt i tre timer over en periode på to måneder. Ved efterfølgende gruppeforløb kan der
være unge, der fortsætter samt nye deltagere. Der forventes iværksat forløb fire gange i projektperioden.
På kort sigt forventes de unge at opnå psykisk lettelse ved at få bearbejdet deres oplevelser. På lang sigt
forventes de unge at indgå i voldsfrie relationer og ikke selv blive voldsudøvere. Det forventes således, at de
negative følgevirkninger ved at have været offer for vold bliver mindsket, og at de unge kan indgå i et
almindeligt ungdomsliv med skolegang, uddannelse og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.
N.B.: Tilskudsmodtager har efterfølgende oplyst, at det ikke er muligt at gennemføre projektet. Beløbet på
96.350 kr. er herefter tilbageført til Offerfondens midler med henblik på ny uddeling af midlerne i 2016.

Kursus: Rådgivning til kriseramte børn og deres forældre
Tilskud fra Offerfonden: 150.000 kr.
Offerrådgivningen i Danmark
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Børn kan være direkte ofre for kriminalitet og ulykker, herunder trafikulykker. De kan også være vidner eller
pårørende til ofre for kriminalitet og ulykker. Deres behov for hjælp er mindst lige så stort som voksnes. Det
er derfor vigtigt, at offerrådgivere også kan tale med børn og/eller med deres forældre om børns
krisereaktioner. Der afholdes to heldagskurser, et i Jylland og et i København. Kurserne forventes varetaget af
Børns Vilkår.
Formålet er at efteruddanne offerrådgivere i hele Danmark til den særlige udfordring, det er at tale med børn i
krise samt lære forældre at hjælpe deres barn/børn videre og forstå børns reaktioner. Målet er, at hver lokal
offerrådgivning vil kunne få mindst én offerrådgiver, der har denne specialistviden og kan vejlede sine
kolleger.

NetværksForum
Tilskud fra Offerfonden: 71.400 kr.
OfferForum S/I
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet består af månedlige møder (samtalefora), hvor ofre for forbrydelser og pårørende indbydes til at
deltage i samtalegrupper faciliteret af en traumepsykolog, en socialrådgiver og en jurist. Deltagerne får også
mulighed for at møde andre, der står eller har stået i en lignende situation.
Formålet er at skabe et tiltag, der kan hjælpe personer, der er berørte af forbrydelser, videre i livet. Det skal
udmøntes ved at skabe uformelle netværk på tværs af ofre og pårørende igennem det formelle forum for
samtale om det at være blevet udsat for vold eller lign.

Når ulykken er sket
Tilskud fra Offerfonden: 4.100.000 kr.
PTU – Livet efter ulykken
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Hvert år sker der mere end 3.300 trafikulykker med personskade. Projektet skal hjælpe ulykkesramte med at
skabe sig et overblik over deres muligheder, således at de får den rigtige hjælp og kommer hurtigst muligt
videre efter ulykken. Dette skal ske via Ulykkeslinjen, hvor trafikulykkesramte kan henvende sig og få hjælp
til at få et overblik over egen situation og de muligheder, de har efter ulykken.
PTU fik i september 2014 tilsagn om delvist tilskud til det første år af et tre-årigt forsøgsprojekt med en
koordineret vejledningsindsats over for trafikskadede personer. Der gives nu delvist tilskud til de to sidste år af
projektet.

Opgradering af INTRA-net
Tilskud fra Offerfonden: 181.126 kr.
Offerådgivningen i Danmark
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet skal skabe brugerforbedringer af offerrådgivningens INTRA-net, sådan at offerrådgiverne i deres
arbejde for at hjælpe ofre får et effektivt arbejdsredskab og til stadighed kan blive opdateret om faglige
nyheder. INTRA-nettet vil derved også i højere grad kunne anvendes til erfaringsudveksling og gensidig
orientering.
Dette skal ske ved, at der oprettes redigerbare brugerflader, fleksible til- og afmeldinger, herunder i
forbindelse med vagtlister samt differentierede brugergrupper. Der vil også indgå programmering, sådan at
brugeroplevelsen og anvendeligheden forbedres betydeligt.

Presse- og medietræning
Tilskud fra Offerfonden: 127.100 kr.
Offerrådgivningen i Danmark
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet går ud på at tilbyde de frivillige i offerrådgivningen kursus i presse- og medietræning.
Formålet er, ved at gøre frivilliges pressekontakter mere sikre i forbindelse med optræden i medier og
udsendelse af pressemeddelelser, at synliggøre den hjælp, ofre for kriminalitet og ulykker, samt vidner og
pårørende kan få.

Seminar: Faglig udvikling af rådgivning og styrket samarbejde med offentlige
institutioner
Tilskud fra Offerfonden: 92.576 kr.
Røde Kors Hovedstaden
Hovedstadsområdet
Projektbeskrivelse:
Der afholdes et seminar for frivillige rådgivere, hvor emnerne er kriseteoretisk opdatering, social og juridisk
vejledning af ofre, erfaringsudveksling og best practice blandt rådgivere og styrkelse af samarbejdet med
offentlige instanser. Der vil blive inviteret to eksterne oplægsholdere ligesom der vil være en gennemgående
underviser.
Formålet er at give de frivillige rådgivere et kompetenceløft og på lang sigt, at rådgiverne forsat vil være i
stand til at kunne hjælpe ofrene til bedst muligt at håndtere deres situation efter rådgivningsforløbet.

Supervision og uddannelse til frivillige terapeuter, der arbejder med ofre for seksuelle
overgreb
Tilskud fra Offerfonden: 267.570 kr.
Kvisten Viborg
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Kvisten Viborg har pt. 33 frivillige terapeuter i 10 byer. Der er venteliste for at komme til for ofrene. Hidtil
har supervisionen af disse været foretaget i én gruppe. Med projektet vil der kunne tilbydes supervision i to
grupper to steder i det store geografiske område, sådan at supervisionsgrupperne bliver mindre, ligesom de
frivilliges tid og transportomkostninger reduceres. Ved at sprede supervisionen geografisk forventes det, at
flere terapeuter får gavn af supervisionen, der alt andet lige kan tage dobbelt så mange cases op i
supervisionen.
Herudover skal der afholdes kursus for terapeuterne i traumer, personlighedsstrukturer m.v. Det forventes, at
der kan tilknyttes mindst seks nye, frivillige terapeuter, inden projektet afsluttes. Desuden forventes
terapeuterne at få et fagligt løft.

Tidlig intervention mod stalking
Tilskud fra Offerfonden: 1.890.675 kr.
Dansk Anti Stalking Forening (DASF)
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Der er tale om et oplysnings- og forebyggelsesprojekt, der skal sikre tidlig intervention i stalkingforløb, så
følgevirkningerne for udsatte og deres familier minimeres. Gennem konference, landsdækkende kampagnetur,
håndbog samt såvel viral kampagne (Facebook, Twitter og Instagram) som outdoor kampagne vil projektet
øge vidensniveauet blandt fagfolk og befolkningen i almindelighed.
Formålet er at stoppe og/eller minimere stalking og konsekvenserne for de udsatte. Der skal ske en hurtigere
identifikation af stalking, og anerkendelse som et alvorligt problem med massive psykologiske, sociale,
økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser. Udsatte skal sikres korrekt rådgivning tidligt i forløbet,
ligesom de udsatte skal sikres flere handlemuligheder.

Uddannelse: Kollegastøtte – RITS i forsvaret
Tilskud fra Offerfonden: 22.400 kr.
Røde Kors Hovedstaden
Hovedstaden
Projektbeskrivelse:
RITS (Rekonstruktion og Interaktion af Traumatisk Stress) anvendes flere steder i norden til psykologisk
stress- og krisebearbejdning. Gennem dette projekt skal der ske uddannelse af en frivillig i RITS. Denne
person vil efterfølgende kunne bringe metoden i praktisk brug blandt de 39 øvrige frivillige rådgivere.
Den pågældende vil lære en metode til kollegastøtte, der hurtigt og præcist afdækker enkeltelementerne i en
voldsom oplevelse.

Vold i parforhold
Tilskud fra Offerfonden: 20.000 kr.
Joan-Søstrene Århus
Århus
Projektbeskrivelse:
Midlerne skal anvendes til et kursus for personalet hos Joansøstrene, der er en 100 % frivillig drevet forening,
der giver anonym rådgivning, og som oplever, at flere henvender sig om vold i parforhold/kærestevold. Emnet
for kurset er håndtering af klienter, som har været udsat for vold i parforholdet. Dette skal ske gennem et
kursus i problematikker og håndtering af disse.
Projektet skal forbedre foreningens håndtering af klienter, der har været udsat for vold.

Forskningsprojekter opslag 2015/4 - 3 projekter har fået tilskud
Kortlægning af farlighedskriterier og farlighedsvurderingens betydning for voldsofre
Tilskud fra Offerfonden: 2.959.200 kr.
Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet
Hovedstadsområdet
Projektbeskrivelse:
I dag bygger farlighedsvurderingen af ofrenes skader på en stort set usystematisk og erfaringsmæssig
dokumentation. Projektet vil undersøge og indføre nye objektive og standardiserede metoder til at vurdere
ofrets skader. Med moderne undersøgelsesteknikker vil projektet løfte kvaliteten af farlighedsvurderingen af
ofrenes skader og dermed vægten af den retsmedicinske ekspertudtalelse. Det kan få stor betydning for ofrenes
retssikkerhed og psykiske rehabilitering i fremtiden. Formålet er en validering og evidensbasering af den
retsmedicinske dokumentation og farlighedsvurdering af læsioner ved personfarlig vold. Projektet søger at få
klarlagt den empiriske baggrund for farlighedsvurdering, om traume-scoringssystemer kan anvendes i
vurderingen, hvor ofte billeddiagnostik indgår i vurderingen, og om billeddiagnostik kan bidrage med
yderligere oplysninger. Der ønskes udviklet en reproducerbar metode til vurderingen af farlighed for at højne
retssikkerheden for voldsofre.

Systematisk urinanalyse til undersøgelse for koagulationsaktivering efter svære
traumer voldsofre
Tilskud fra Offerfonden: 5.632.506 kr.
Traumatologisk Forskningsenhed, Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Den 3. hyppigste dødsårsag hos kvæstede, der overlever den 1. dag, er komplikationer med blødning og
blodpropper. Projektet ønsker at udvikle et redskab, som kan identificere ofre, der er i risiko for at udvikle
komplikationer, og som dermed kan redde liv og førlighed hos ofre.
Projektet, der gennemføres som et tre-årigt PhD-studium, vil teste anvendeligheden af og sikkerheden ved et
nyt diagnostisk princip til identifikation af livs- og førlighedstruende komplikationer med blodpropper og
ukontrolleret blødning blandt hårdt kvæstede ofre.

Vold på arbejdspladsen – sundhedsmæssige og arbejdsrelaterede konsekvenser
Tilskud fra Offerfonden: 550.000 kr.
CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet vil søge at belyse langtidskonsekvenserne af vold på arbejdspladsen. Projektet baseres på et solidt
datamateriale fra en spørgeskemaundersøgelse, hvortil er koblet relevante registeroplysninger. Første del af
projektet vil belyse, hvorvidt vold på arbejdspladsen over tid forværrer offerets sundhedstilstand, mens anden
del vil belyse, hvorvidt vold på arbejdspladsen over tid øger risikoen for en svag arbejdsmarkedstilknytning.
Projektets formål er at skabe en øget indsigt i de sundhedsmæssige og arbejdsrelaterede konsekvenser af vold
på arbejdspladsen i et 10-årigt perspektiv. Projektet kan bidrage til at fremme samfundets forståelse for det
enkelte voldoffers situation, og dermed influere på muligheder for støtte og kompensation.
N.B: Tilskudsmodtager har efterfølgende oplyst, at de har fået alle midlerne til projektet fra anden side.
Beløbet på de 550.000 kr. går herefter tilbage til Offerfondens midler med henblik på ny uddeling af
midlerne i 2016.
***

