Uddelte midler – Opslag 2014/1
Projekter opslag 2014/1 - 12 projekter har fået tilskud

Rådet for Offerfonden har på rådsmøde den 19. august 2014 taget stilling til ansøgningerne på opslag
2014/1. Rådet havde modtaget 27 ansøgninger, hvorved der blev søgt om tilskud for i alt godt 46 mio. kr.
Rådet for Offerfonden har givet tilsagn om tilskud til 12 ansøgere. Der er blevet uddelt midler for godt 17
mio. kr.
Følgende projekter har fået tilskud (oplistet i alfabetisk rækkefølge):

En tryg hverdag
Tilskud fra Offerfonden: 1.083.042 kr.
Dansk Antistalking Forening (DASF)
Midtjylland
Projektbeskrivelse:
”En tryg hverdag” er et samlet initiativ med flere tiltag for at skabe en bedre og tryggere
hverdag for stalkingudsatte. I samarbejde med Sydøstjyllands Politi vil der blive iværksat
følgende aktiviteter:


Udvikling og implementering af en ’Skytsengel’-app til smartphones.



Opkvalificering af politiet, kommunernes socialforvaltning og andre professionelle
gennem workshops, temadage, seminarer o. lign.



Udvikling af manualer, informations- og vejledningsmateriale for stalkingsager ved politiet, DASF,
kommunernes socialforvaltninger og andre relevante fagnetværk.



Sparrings- og udviklingsmøder med fokus på erfarings- og vidensdeling omkring stalking og
stalkingsager mellem de involverede fagpersoner på tværs af samarbejdsrelationer, f.eks. politiet,
kommunen og krisecentrene.

Juridisk offerrådgivning under Den Sociale Retshjælp
Tilskud fra Offerfonden: 420.000 kr.
Den Sociale Retshjælps Fond (DSRF)
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet skal hjælpe ofre for ID tyveri og stalking, gennem forskellige tiltag, herunder udarbejdelse af
informationsmateriale og andre værktøjer som gøres tilgængelig på hjemmesiden www.dinretshjaelp.dk.
Derudover ydes der støtte til uddannelse og undervisning af såvel frivillige som praktikanter og fastansatte hos
DSRF.

Ræk Ud 2014
Tilskud fra Offerfonden: 70.000kr.
Foreningen – Hjælp Voldsofre, København
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Der vil blive afholdt et netværksmøde hvor et større antal organisationer, der arbejder med at hjælpe mennesker,
der har været udsat for forbrydelser, ulykker m.v., kan mødes. Formålet er at skabe et fysisk forum, om vil
muliggøre kendskab til hinandens arbejdsområder og skabe rum for en videns- og erfaringsdeling, som vil
kunne bane vejen for et fremtidigt tættere samarbejde/et forum organisationerne i mellem.

Værdigheden igen – opkvalificering til møde med voldsofre
Tilskud fra Offerfonden: 619.866 kr.
Foreningen – Livsberigende Kommunikation
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Der vil blive gennemført 11 gratis 2-dagskurser for fagfolk med offerkontakt, primært efter partnervold, med
fokus på hvordan de med enkle virkemidler kan bidrage til at genoprette offerets værdighed. Kurserne er baseret
på forskning og metode i ikke-voldelig kommunikation og ”Reponsebased Therapy”. Hertil vil fagfolkene lære
rutiner, der beskytter dem selv mod kontakttræthed, stress og udbrændt hed, som mange hjælpere er eksponeret
for at få (sekundær traumatisering). Seks af de elleve kurser gennemføres i politikredse rettet mod hovedsageligt
politifolk. De resterende fem kurser gennemføres regionalt og vil være rettet mod personale på kvindecentre og
skadesstuer/psykiatrisk modtagelser.

Synlighedsdagen 2015 – events i det offentlige rum og kampagne på nettet
Tilskud fra Offerfonden: 520.000 kr.
SPOR – Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Der vil blive formidlet viden om senfølger til ofre for seksuelle overgreb, ved afholdelse af ’Synlighedsdagen’ i
7 danske byer i september 2015 med events i byrummene, samt ved en online kampagne. Formålet er
henholdsvis at få offentlighedens opmærksomhed på et ellers tabubelagt emne og give viden om sammenhæng
mellem traume og symptomer. Målgruppen er både de ramte selv og fagpersoner, der igennem deres arbejde er i
kontakt med voksne med senfølger samt deres pårørende.

OfferForum.dk
Tilskud fra Offerfonden: 99.185 kr.
OfferForum.dk S/I
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Der vil blive foretaget et kvalitetsløft af hjemmesiden www.offerforum.dk med henblik på at sikre maksimal
brugervenlighed og optimere kendskabet til hjemmesiden gennem samarbejde med andre organisationer,
politiet, psykologer m.v., medier samt informationsmateriale.
Offerforum.dk er en hjemmeside, hvor man som offer, pårørende eller vidne kan møde andre, der har oplevet
lignende. Man kan læse blogs eller beretninger fra andre og selv skrive indlæg om sin oplevelse. Siden er
oprettet efter personligt behov fra den ene stifter, som har været udsat for røveri, og i den konkrete situation
manglede at tale med ligesindede omkring deres reaktioner m.v.

Landsdækkende mentorordning
Tilskud fra Offerfonden: 3.799.671 kr.
Offerrådgivningen i Danmark (OID)
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
OID vil oprette et landsdækkende mentorkorps. Formålet med en mentorordning er, ved tidlig kontakt og støtte
til ofre, evt. allerede under hospitalsindlæggelse, at hjælpe dem tilbage til en normal hverdag. Mentoren vil
f.eks. sammen med ofret sørge for kontakter til myndigheder, arbejdsplads, A-kasse, forsikringsselskab,
behandlingstilbud m.v.
Der skal være tre mentorer i hver offerrådgivningskreds (politikreds) svarende til i alt 36 mentorer på landsplan.
Disse skal gennemgå et målrettet uddannelsesforløb.

Udvikling og opkvalificering af uddannelsesforløb for rådgivere i OID
Tilskud fra Offerfonden: 6.000.000 kr.
Offerrådgivningen i Danmark (OID)
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Der gives tilskud til et treårigt uddannelsesprojekt, sådan at alle rådgivere for OID får tilbudt en stærkere og
mere kvalificeret uddannelse.
Uddannelsesprojektet vil indeholde følgende områder:
Uddannelsesforløb for nye rådgivere
Efteruddannelse af erfarne rådgivere
Lederuddannelse
Specialuddannelse
Tema- og kursusdage for hele organisationen

Markedsføring af offerrådgivningen i Midt- og Vestjylland
Tilskud fra Offerfonden: 57.080 kr.
Offerrådgivningen i Midt- og Vestjylland
Midt- og Vestjylland
Projektbeskrivelse:
Der ydes tilskud til afholdelse af ”Open by night-arrangementer” i hele Midt-og Vestjyllands Politikreds (11
kommuner; minimum 2 gange pr. kommune) med henblik på at øge kendskabet til offerrådgivningen i
politikredsen og forsøge at hverve flere frivillige til offerrådgivningen.

Offerrådgivningscenter
Tilskud fra Offerfonden: 1.270.000 kr.
Offerrådgivningen i Østjylland
Østjylland
Projektbeskrivelse:
Offerrådgivningen Østjyllands aktiviteter udvides, således at rådgivningen bedre kan håndtere både telefoniske
og fysiske henvendelser.
Herudover etableres der forsøgsvis et koordineret rådgivningscenter for ofre i Århus.

Når ulykken er sket
Tilskud fra Offerfonden: 3.150.000 kr.
PTU – Livet efter ulykken
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Der gives tilskud til første år af et 3-årigt forsøgsprojekt med en koordineret vejledningsindsats overfor
trafikskadede. Vejledningen skal hjælpe trafikskadede med at navigere inden for de forskellige eksisterende
rådgivnings- og støttetilbud. Samtidig skal der som supplement etableres en telefonlinje bemandet med frivillige
tidligere trafikulykkesskadede.
Derudover vil der konkret blive udfærdiget materiale i form af:


Go-card til politi, forsikringsselskaber, skadestuer, borgerservice og læger



Plakat til politi, skadestuer, læger, biblioteker og borgerservice



Hjemmeside til ulykkesskadede.

Børn som ofre for it relaterede seksuelle overgreb
Tilskud fra Offerfonden: 457.539 kr.
Red Barnet
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet skal sætte fokus på børn, der er ofre for it-relaterede seksuelle overgreb og
påvirkningerne heraf. It-relaterede seksuelle overgreb er børnepornografi, seksuelt
krænkende kommunikation og blotning mellem barn og voksen samt billeder som børn og
unge selv har lagt ud og er blevet misbrugt af andre.
Projektets aktiviteter består af:


Temadage for specialister tilknyttet 5 landsdækkende børnehuse og 3 behandlings- og
rådgivningscentre for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen.



Seminarer for øvrige fagfolk som kan komme i kontakt med målgruppen (SSP,
sagsbehandlere, børneafdelinger, politi, Børnetelefonen m.fl.)



Udgivelse af en fagbog med specialviden om emnet og opsamlede erfaringer fra de
afholdte arrangementer.

***

Uddelte midler – Opslag 2014/2
Projekter opslag 2014/2 - 6 projekter har fået tilskud
Rådet for Offerfonden har på rådsmøde den 4. november 2014 taget stilling til ansøgningerne på opslag 2014/2.
Rådet havde modtaget 17 ansøgninger, hvorved der blev søgt om tilskud for i alt godt 40 mio. kr.
Rådet for Offerfonden har givet tilsagn om tilskud til 6 projekter. Der er blevet uddelt midler for godt 10 mio.
kr.
Følgende projekter har fået tilskud (oplistet i alfabetisk rækkefølge):

En ny start – Behandling af senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen
Tilskud fra Offerfonden: 1.299.600 kr.
Syddansk Universitet, Institut for Psykologi.
Landsdækkende
Projektbeskrivelse:
Projektet vil videreudvikle behandlingen på de regionale Centre for Seksuelt Misbrugte (CSM), hvor der ydes
behandling til voksne, der har været udsat for seksuelt misbrug i barndommen.
Center for Pyskotraumatologi er p.t. i færd med at evaluere CSM’s landsdækkende behandlings- og
rådgivningsindsats gennem indsamling af data om de psykosociale problemer og symptomer hos centrernes
klienter. Dette evalueringsprojekt er støttet af Socialstyrelsen. Der er dog ikke afsat midler til en grundig
bearbejdning og implementering af det fremkommende materiale.
Offerfonden har således valgt at give tilskud til at skabe et nyt projekt, som ud fra det indsamlede data, vil
identificere problemprofilerne og på den baggrund udvikle et antal individualiserede behandlingspakker, som
bedre møder behovene hos den sammensatte gruppe af incestofre, som er i kontakt med CSM centrene. Dette vil
give et behandlingsløft for denne offergruppe og understøtte udviklingen af CSM centrenes faglighed og
effektivitet.

Når far slår mor – en prospektiv undersøgelse af børn på krisecenter Odense
Tilskud fra Offerfonden: 2.352.240 kr.
Fyn
Syddansk Universitet, Institut for Psykologi.
Projektbeskrivelse:
Projektet er en prospektiv undersøgelse af børn på krisecenter i Odense. 1 Projektet vil blive gennemført som et
Ph.d. projekt.
En række børn og deres mødre vil blive undersøgt under deres ophold på krisecenteret. Der vil blive foretaget
en undersøgelse af børnenes tilknytningsmønstre, psykologiske vanskeligheder, sociale færdigheder, og i
hvilken grad de har posttraumatisk stressforstyrrelse. Denne viden vil blive sammenholdt med demografiske
oplysninger fra deres mødre fra KCO’s årsstatistik for at undersøge sammenhængen mellem børnenes
vanskeligheder og mødrenes livssituation.
Et halvt år efter børnenes ophold på krisecenteret, vil der igen blive foretaget en ny undersøgelse af børnene.
Det vil her blive undersøgt, om børnene stadig oplever vold, børnenes tilknytningsmønstre, sociale færdigheder
og eventuelle posttraumatiske stressreaktioner for at se, hvordan børnene klarer sig efter opholdet, og hvad de
har brug for af videre støtte.
N.B. Tilskudsmodtager har efterfølgende oplyst, at det ikke er muligt at gennemføre projektet. Beløbet på
2.352.240 kr. er herefter gået tilbage til Offerfondens midler for 2015.

Når livet slår fra sig – en eksplorativ undersøgelse af børn på krisecenter Odense
Tilskud fra Offerfonden: 399.816 kr.
Syddansk Universitet, Institut for Psykologi.
Fyn
Projektbeskrivelse:
Projektet er en eksplorativ undersøgelse af børn på Krisecenter Odense.2 Tilskudsmodtager har indhentet
journalmateriale fra terapitimer med 215 voldsramte børn, der har boet på Krisecenter Odense, der er et af
landets største krisecentre. Der vil blive lavet en dybere indholdsanalyse af materialet for at identificere
eventuelle sammenhænge mellem de forskellige typer af vanskeligheder hos børnene og evt. identificere
grupper af børn med et specifikt mønster af problemer. Tilskudsmodtager vil ligeledes undersøge, om der er
sammenhænge mellem barnets og moderens funktionsniveau, barnets relation til faderen, voldens karakter og
andre forhold.
Undersøgelserne skal munde ud i en rapport, der skal være med til at udbrede viden om børn, der er ofre for
vold, og hermed forbedre behandlingen af børnene.

Optimeret rehabilitering efter traumatisk hjerneskade
Tilskud fra Offerfonden: 2.383.720 kr.
Rigshospitalet, Neurokirurgisk Klinik, Neurocentret.
Sjælland, Øer
Projektbeskrivelse:
Projektet har til formål at afklare muligheden for at forbedre rehabilitering/genoptræning efter alvorlig
traumatisk hjerneskade, f.eks. efter trafikulykker, ved hjælp af langvarig monitorering af trykket i hjernen via en
indopereret lille, trådløs trykmåler i hjernen, en såkaldt ICP -måler(InterCranial Pressure). Den trådløse ICPmåler er ny teknologi.
I projektet undersøges muligheden for tidligt at identificere og behandle abnormt tryk i hjernen som årsag til
stagnerende genoptræning, eller at udelukke denne mulighed som årsag og derved forhindre potentielt
unødvendige kirurgiske indgreb.
Herudover undersøges andre aspekter af alvorlig traumatisk hjerneskade, som f.eks. inddragelse af pårørende i
beslutningsprocesser og langsigtet outcome for patienterne.

Overgreb mod børn i region Nord & Midt
Tilskud fra Offerfonden: 1.750.000 kr.
Aarhus Universitet, Institut for Retsvidenskab
Nordjylland, Midtjylland
Projektbeskrivelse:
Projektet ønsker at afdække omfanget, karakteren og den tidsmæssige udvikling af overgreb mod børn i Region
Nord & Midtjylland, samt de eventuelle deraf afledte fysiske, psykiske og sociale konsekvenser heraf. Desuden
forventer undersøgelsen at give et dybere indblik i sagsgangen hos politi og retsvæsen. Fokus vil her være på
den samlede sagsbehandlingstid generelt, med analyse af årsagssammenhænge. Der vil blive fokuseret på
barnets deltagelse ved den retsmedicinske undersøgelse samt vidneudsagnet i retten.
Derudover vil projektet søge at belyse sagsgangen hos politi og retsvæsen og afdække evt. uhensigtsmæssige
forhold, der kan opleves som et yderligere overgreb for barnet, med dertil større konsekvenser for barn og
samfund i efterforløbet. Endelig vil positive faktorer blive forsøgt afdækket, som ved fremhævning kan få
barnet styrket gennem forløbet med et positivt syn på fremtiden.

Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi og træning for kronisk whiplash
Tilskud fra Offerfonden: 2.197.584kr.
Syddansk Universitet, Institut for Psykologi.
Hovedstadsområdet, Midtjylland
Projektbeskrivelse:
Dette projekt omhandler forskning i behandlingen af kronisk whiplashskade, som opstår efter trafikulykker.
For første gang vil der blive udført et storskala-studie af effekten af en kombineret traumefokuseret behandling
efterfulgt af et målrettet fysioterapeutisk træningsprogram. Afprøvningsmetoden består af en randomiseret
kontrolleret studie af 10 ugers kognitiv adfærdsterapi sammenlignet med 10 ugers støttende samtaler. Begge
behandlinger kombineres efterfølgende med et 6 ugers fysioterapeutisk træningsprogram. Der vil blive foretaget
opfølgning efter 6 og 12 måneder. De som foretager effektmålinger vil være blindet for hvilken
behandlingsgruppe patienterne er tildelt.
Projektet vil foregå som et multicenter studie, hvor samarbejdspartnerne udgør adjunkt fra Syddansk
Universitet, professorer fra University of Qeensland, Australien, og rehabiliteringsdirektøren fra PTU – Livet
efter ulykken.
Hvis behandlingen viser sig virksom, vil den med få ressourcer kunne udbredes til landets smertecentre og
klinikker.

***

