
 

Uddelte midler – Opslag 2021/1 og 2021/2 
 

39 projekter fik tilskud 
 

Rådet for Offerfonden har på rådsmøder den 8. juni 2021 og 16. 
september 2021 taget stilling til ansøgninger på årets opslag – 2021/1 
og 2021/2. 

 
Rådet havde modtaget i alt 88 ansøgninger, hvorved der blev søgt om 
tilskud for knap 160 mio. kr. 

 
Rådet for Offerfonden har givet helt eller delvist tilskud til 39 projekter 
(19 forskningsprojekter og 20 øvrige projekter). Der er blevet uddelt 
midler for i alt 60,5 mio. kr. 

 
Følgende projekter har accepteret tilbud om tilskud. Projekterne er 
oplistet med titel, tilskudsbeløb og tilskudsmodtager – først projekter på 
opslag 2021/1 og dernæst forskningsprojekter på opslag 2021/2. 

 
 
 

Projekter – Opslag 2021/1 
 
 

 

Tilskud fra Offerfonden: 143.600 kr. inkl. moms 
 

Frivillighuset Varde 

Sønderjylland 

Projektbeskrivelse: 
 

Projektets opstarts- og konsolideringsfase er planlagt gennemført over et år (01.09.2021 - 

31.08.2022). 

For at motivere målgruppen - der er sårbare og med komplekse problemstillinger - til at tage imod 

tilbuddet, kræver det velkvalificerede og veluddannede frivillige, som løbende opdateres med viden 

og metoder på området. 

Det er vigtigt med en tydelig beskrivelse af, hvad vi kan tilbyde (samtaler, gruppeforløb m.v.) og at 

det tydeliggøres for brugeren, at vedkommende selv bestemmer i hvilket tempo, han/hun kan 

Rådgivning og vejledning til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen 



 

overskue at fortælle. Som et led i at inddrage målgruppen, vil der blive arrangeret forskellige sociale 

arrangementer. Vi vil blandt andet invitere til foredrag, hvor omdrejningspunktet ofte er mennesker, 

der selv er blevet seksuelt misbrugt i barndommen, og derfor har en historie, som målgruppen på 

nogle områder har mulighed for "at spejle sig i".  

 

    Sagsnummer: 21-611-00150



 

 
 

Tilskud fra Offerfonden: 546.723 kr. ekskl. moms 
 
Foreningen Frie fugle 

Sjælland 

Projektbeskrivelse: 
 
Projektet består af cykelrelaterede aktiviteter for ofre for vold og unge i nærområdet.  

Projektet henvender sig til 54 kvinder og deres børn fra krisecentrene + 160 skoleelever i nærområdet. 

Projektets formål er at forbedre og øge trivslen for kvinder og børn, der er ofre for vold og som følge heraf bor på 

Ubbely Krisecenter. Projektet igangsætter natursociale cykelaktiviteter, der styrker ofre for vold. Desuden udbreder 

aktiviteterne i projektet viden om, hvordan ofre for vold kan få hjælp på krisecentre. 

Projektet har med inspiration fra ”Sacred Cycle” og ”Psykiatrien i Syddanmark” udviklet aktiviteter, der kan 

understøtte følgende forandringsteori: Hvis voldsofre motionerer sammen i grupper, hvis de derudover lærer selv at 

reparere deres cykler, og hvis kvinder i nærområdet får mere viden, om hvor de kan få hjælp, så vil voldsofre blive 

bedre til at beskytte sig selv, få mere selvtillid og blive empowered. På den måde bliver voldsofres trivsel forbedret. 

Projektet vil anvende følgende strategi: 

1. Foreningen Frie Fugle vil skabe forståelse for effekten af cykling og for, hvordan ofre på krisecentre kan 

bruge cykling i deres helingsproces. 

2. Foreningen Frie Fugle vil introducere bedre og mere cykling til ofre på krisecentrene for at øge deres selvtillid 

og deres tryghed ved at færdes på cyklen. 

3. Foreningen Frie Fugle vil undervise i reparation og vedligeholdelse af cykler i samarbejde med Thunderfist for 

at gøre ofre på krisecentrene mere selvhjulpne og give dem mere viden om, hvornår de skal søge professionel 

hjælp til cyklen. 

4. Foreningen Frie Fugle vil lave ruter i nærområdet og fortælle og beskrive sjove historier, naturfænomener og 

interessante seværdigheder. Disse historier vil desuden blive gjort tilgængelig for offentligheden. Formålet er 

at motivere ofre på krisecenteret til at bruge naturen og til at være nysgerrig på nye oplevelser. 

5. Foreningen Frie Fugle vil organisere en informations- og cykelevent for og med unge fra skoler i nærområdet 

og på den måde skabe større viden i lokalsamfundet om muligheden for at ofre kan få hjælp. Eventen vil søge 

at forebygge vold ved at skabe forståelse for, at der er grænser for, hvad der skal accepteres. Desuden vil vi 

udbrede kendskabet til selve eksistensen af krisecentre, for at ofre kan henvende sig hertil, om nødvendigt. Vi 

vil arbejde for, at denne aktivitet udføres i samarbejde med de lokale skoler og de sociale myndigheder i 

kommunerne, herunder f.eks. SSP-konsulenterne. 

Projektets aktører består af Foreningen Frie Fugle i samarbejde med Ubbely Krisecenter og Thunderfist Cykler. 

Foreningen Frie Fugle er en erhvervsdrivende forening med 35 års erfaring. De er et tværfagligt rådgivnings- og 

Ny Trivsel på Cyklen - Et Natursocialt Projekt 



 

formidlingscenter, der har fokus på bæredygtighed, herunder cykelrelaterede indsatser. Som eksempel kan nævnes 

klimacykelture, cykelture i hele Europa, produktion af kort med cykelruter, rådgivning i forhold til planlægning af 

cykeltrafik, undervisning i cykelreparation og undervisning i cykeltrafik. 

Foreningen har gennemført adskillige projekter især i samarbejde med kommuner og turistfremmende organisationer. 

Desuden har Foreningen Frie Fugle fået støtte fra Friluftsrådet og EU’s Erasmusprogram til ungdomsprojekter. 

 

Sagsnummer: 21-611-00151 

 

 

 

Tilskud fra Offerfonden: 262.880 kr. ekskl. moms 

MentalTouch ApS 

Landsækkende 

Projektbeskrivelse: 
 
Projektet består i udgivelse af en bog. Ansøger skriver, at projektet er en formidling om, hvordan svigt i form af 

misrøgt, vold og overgreb og udskam mod børn kan forekomme til trods for, at familien er i samfundets søgelys og 

børnene er i professionelles hænder. Målet med bogen er at forebygge svigt ved at trække endnu mere bevågenhed 

på dysfunktionelle familier og de professionelles menneskelighed og faglighed. Målet er også, at den almindelige 

dansker bliver skærpet på, hvordan han/hun kan se barnet i dagligdagen. Formålet er desuden at fortælle hvilke 

sociale, psykiske og relationelle følger svigt og mishandling i hjemmet og under anbringelse kan have for offeret i 

sin selvforståelse, i sit mod på livet og i sine muligheder for social integration. Forlaget Frydenlund har givet 

forhåndsgodkendelse til udgivelse af bogen. Forlagsdirektør, Henning Lund, angiver, at der synes at være tale om 

en bog på et højt fagligt niveau, der belyser et emne, der har spillet og spiller en stor rolle i den nutidige offentlige 

debat om seksuelle krænkelser og den sociale indsats over for børn og unge, der har været udsat for incest eller 

pædofili. 

 

    Sagsnummer: 21-611-00152

Hvad ingen så! 



 

 
 

Tilskud fra Offerfonden: 800.000 kr. ekskl. moms 

Koppelcom 

Landsdækkende 
 

Projektbeskrivelse: 
 

Baggrunden for projektet er det store antal borgere, der årligt rammes af hjernerystelse primært ved trafikulykker, 

hvor godt halvdelen får alvorlige senfølger. Senfølger, der hyppigt resulterer i langvarigt fravær fra 

arbejdsmarkedet. En del af projektets fokus er at få ofre med senfølger af hjernerystelse tilbage på arbejdsmarkedet. 

Projektets målgruppe er ofre der lever med senfølger af hjernerystelse primært i forbindelse med trafikulykker. 

Målgruppen skal under supervision af en styregruppe af faglige eksperter udvikle redskaber til at håndtere 

dagligdagsproblemstillinger, som fravær fra arbejdsmarkedet, familierelationer, smerter/nedsatte livsfunktioner og 

relationer til fagforeninger og forsikringsselskaber.  

 

Rehabiliteringen retter sig mod følgende mål: 

− Delvis eller fuld tilbagevenden til arbejdsmarkedet, hvis det er muligt  

− Accept af langvarige symptomtilstande i forbindelse med hjernerystelse.  

− Udvikling af platform (hjemmeside) med indhold, råd og vejledning genereret på baggrund af burgerinput i 

pilotprojektet.  

 

De aktiviteter der af deltagerne vurderes som bedst egnet, samles til en hjemmeside, som er specielt designet til 

personer med senfølger af hjernerystelse. Der skal anvendes grafik, podcast og video. Hjemmesiden skal afprøves, 

testes og udgives i projektperioden. Projektet forventes at kunne komme flere tusinde personer til gavn efter dets 

afslutning (alle ofre primært i forbindelse med trafikulykker med senfølger af hjernerystelse). Til gennemførelse af 

projektet deltager 35 personer fordelt på 7 grupper over hele landet. Projektet er et samarbejde mellem ansøger, 

Koppelcom og Center for Hjernerystelse og Hjernerystelsesforeningen, der begge skal bidrage med 

styregruppedeltagere samt overtagelse af hjemmesiden efter projektets afslutning. 

 

Sagsnummer: 21-611-00154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brugergenereret hjælp til ofre for hjernerystelse 



 

 

 

Tilskud fra Offerfonden:  1.961.786,67 kr. inkl. moms 

KFUK'S Sociale Arbejde (Reden Aalborg og Reden Odense) 

Nordjylland, Fyn 
 

Projektbeskrivelse: 
 

Projektets målgruppe er primært udenlandske kvinder, men kan også være mænd eller transkønnede, der er ofre for 

prostitutionsrelateret kriminalitet og menneskehandel. En gruppe, der er kendetegnet ved at have begrænsede 

danskkundskaber samt lidt eller ingen indsigt i det danske system. Behovet for rådgivning og hjælp synes derfor 

stort. Projektet har til formål at styrke og kvalificere opsøgende arbejde og forbedre ofrets livssituation ved at 

tilbyde juridisk rådgivning om rettigheder, samt brobygning og bisidderfunkton til offentlige myndigheder. 

Desuden skal projektet udvikle en brugbar fælles metode, der fremadrettet effektivt hjælper målgruppen. Projektet 

har tre grene: 

1. Opsøgende relations skabende arbejde udført af thailandsk- og spansktalende kulturmedarbejdere. Målet er 

at skabe kontakt til og oplyse om rettigheder til mindst 300 personer i målgruppen.  

2. Udvikling og etablering af en juridisk offerrådgivning i Odense. Målet er at gennemføre 500 rådgivninger.  

3. Indgåelse af et forskningssamarbejde med Aalborg Universitet ifm. udvikling og afprøvning af en fælles 

praksismetode til arbejdet med ofre for prostitutionsrelateret kriminalitet og menneskehandel med henblik 

på hvad der virker/ikke virker (metodetestning).  

 

Projektet kører sideløbende i Reden Aalborg og Reden Odense, hvilket giver mulighed for at trække på erfaring 

indbyrdes. I ansøgningen er der vedhæftet CV på de nuværende projektansatte samt stillingsopslag til ansættelse af 

fremtidige projektansatte. 

 

Sagsnummer: 21-611-00155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerrådgivning målrettet ofre for menneskehandel og prostitutionsrelateret kriminalitet 



 

 

 
 

Tilskud fra Offerfonden: 2.481.476 kr. inkl. moms.  

PTU (Ulykkes Patient Foreningen, Polio Foreningen, Specialhospital for Polio- og Ulykkespatienter) 

Landsdækkende 
 

Projektbeskrivelse: 

Projektet vil udvikle en online videns platform for trafikulykkesramte, som samler viden og konkrete redskaber, der 

kan være brugbare både umiddelbart efter ulykken og på længere sigt. Videns platformen skal skabe overblik over 

den nyeste viden om kroniske smerter, fysiske skader, følelser og sociale relationer samt udfordringer i forhold til 

hukommelse og koncentration, som fylder meget for de trafikulykkesramte. Indholdet vil blive tilrettelagt således, 

at der både er mulighed for at gå i dybden ved f.eks. at læse længere fagartikler, men man kan også skabe et hurtigt 

overblik med en eksplainer/illustration, se en video med andre trafikulykkesramte eller lytte til en podcast. Endelig 

vil der være mulighed for at gå direkte i dialog med relevante fagpersoner i en række spørgetimer, da behovet for 

individuel rådgivning er stort. Formålet med projektet er at forbedre hverdagslivet for ofre for trafikulykker, således 

at de bliver selvhjulpne og så lidt præget af konsekvenserne efter ulykken som muligt. Målet er at støtte ofrene og 

øge trafikulykkes ramtes forståelse for egne udfordringer og give dem nye redskaber til at håndtere hverdagen efter 

ulykken. Endelig er en vigtig målsætning at øge følelsen af fællesskab med andre trafikulykkesramte og mindske 

oplevelsen af social isolation. Projektet er en viderebygning af det tidligere støttede projekt ”U-turn” (j.nr. 19-611-

00073). Ansøger vil anvende erfaringerne herfra til at udbrede projektet til hele målgruppen (alle trafikofre) samt 

udvikle nye online tilbud i form af nye formidlingsformer så som online spørgetimer med fagpersoner og 

illustrationer, der hurtigt kan give et overblik over kompliceret stof. 

 

Sagsnummer: 21-611-00157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNOWHOW - En vidensplatform for trafikulykkesramte 



 

 
Tilskud fra Offerfonden: 650.960 kr. inkl. moms  

Landsforeningen Spor 

Landsdækkende 
 

Projektbeskrivelse: 
 

Projektet består i etablering af en frivillig erfaringsbaseret telefonrådgivning. Telefonrådgivningen skal 

vejlede og støtte voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, der kan ringe ind, hvis de har brug for en at 

tale med. De frivillige rådgivere skal selv være senfølgeramte, og dermed fungere som ligesindede støtter. De 

skal desuden have gennemført en ”peer-uddannelse” forud for projektets opstart. Telefonrådgivningen skal 

være åben 2 dage i ugen og koordineres af en lønnet projektleder. Rådgivningen skal som udgangspunkt 

foregå fra den frivilliges eget hjem og med fælles briefing før og efter endt rådgivning ved projektlederen. 

Offeret skal gennem rådgivningen kunne få det bedre gennem muligheden for at spejle sig i rådgiveren, der er 

kommet længere i helingsprocessen end offeret. Desuden skal telefonrådgivningen fungere som et alternativ 

til hjælp fra det offentlige, mens offeret venter på dette. Det er ligeledes muligt for fagfolk og pårørende at 

benytte telefonrådgivningen til sparring, råd og vejledning. 

 

Sagsnummer: 21-611-00160 

 

 

 
 

Tilskud fra Offerfonden:  233.762 kr. inkl. moms  

PerformanceLab ApS 

Landsdækkende 

Projektbeskrivelse: 
 

Projektet består i udarbejdelse af en podcast og tilhørende artikler til ofre for trafikulykker. Serien skal bestå af to 

sæsoner podcasts med 6-7 afsnit og tilhørende i artikler i hver sæson. Projektet er både relevant for ny 

tilskadekomne og tidligere tilskadekomne. Indholdet af projektet tilpasses løbende efter brugernes behov baseret 

på statistik og fysioterapeutisk viden om, hvilke tiltag der gør størst gavn. Formålet med projektet er at hjælpe ofre 

for trafikulykker med at forstå deres smerter og situation bedre, samt at give inspiration til aktivt at arbejde med 

smerterne for at øge livskvaliteten. Indholdet skal gøres gratis tilgængeligt for brugerne på ansøgers hjemmeside. 

 

Sagsnummer: 21-611-00165 

Podcast: Større skadeforståelse giver øget livskvalitet 

Frivillig erfaringsbaseret tlf. rådgivning til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb 



 

 

Tilskud fra Offerfonden: 107.500 kr. inkl. moms. 

Respons 

Landsdækkende 

Projektbeskrivelse: 

Projektet består i udarbejdelse af et journalistisk særmagasin, der omhandler hadforbrydelser i Danmark. 

Magasinet skal give plads til ofre for hadforbrydelsers personlige fortællinger, således at ofre kan få taletid og 

muligheden for at spejle sig i andres oplevelser, undersøge hvordan hadforbrydelser INTERNT efterforskes, samt 

hvad man kan gøre for at forebygge dem. Magasinet skal være oplysende, så læsere og lyttere lærer at spotte en 

hadforbrydelse og får vejledning i, hvad man kan gøre, hvis man udsættes for eller er vidne til en. Ansøger 

forventer, at man ved en grundig gennemgang af ofrenes oplevelser samt lovgivning og praksis på området, kan 

kvalificere debatten og ofrenes retsstilling. Projektet har tre perspektiver:  

1. Et individperspektiv, hvor ofres erfaringer med anmeldelsesprocessen skal formidles, behovet for social og 

psykologisk støtte skal afdækkes og herigennem skal der gives en platform til ofre, der ønsker at dele sine 

erfaringer.  

2. Et retligt perspektiv: indeholder interviews med politiet, sagsbehandlere og jurister, der skal formidle, 

hvordan disse processer foregår og afdække relationen mellem antallet af anmeldelser og sigtelser.  

3. Et videns perspektiv: interviews med relevante forskere og interesseorganisationer for at forstå, hvilke 

samfundsmæssige mekanismer og strukturer, der producerer dette problem samt formidle mulige 

løsningsmodeller fra erfarne videns personer.  

 

Magasinet vil både blive printet på tryk og indtalt til auditivt brug for at nå bredest muligt ud. 

 

 

Sagsnummer: 21-611-00166 

Hadforbrydelser i Danmark 



 

 
 

Tilskud fra Offerfonden: 173.550 kr. inkl. moms  

Hjælp Voldsofre 

Landsdækkende 

Projektbeskrivelse: 

Projektet består i produktion af en podcastserie på 5 afsnit. I afsnittene skal ofre for forskellige typer af vold 

fortælle om deres oplevelser, hvordan volden har ændret deres liv, og hvordan de fik hjælp til at bearbejde deres 

traume og komme ud på den anden side. Der skal desuden være deltagelse af en ekspert eller fagperson, der kan 

gøre lytterne klogere på den situation, som ofrene kan stå i efter vold eller overgreb og forklare, hvordan ofrene 

kan komme videre i livet. Formålet med projektet er at gøre andre ofre opmærksomme på, at de ikke er alene og 

hjælpe dem til selvhjælp gennem case-interviews og ekspertinterview. Projektet skal desuden øge synligheden af 

foreningen, Hjælp Voldsofre, så flere bliver bekendt med foreningens eksistens, formål og hjælpemuligheder. 

Projektet skal foregå i samarbejde med kommunikationsbureauet Meyer Medier, der vil stå for al forberedelse, 

udførelse af alle interviews samt produktionen af podcastene. 

 

Sagsnummer: 21-611-00167 
 
 
 
 

 

Tilskud fra Offerfonden: 409.250 kr. inkl. moms 

Psykolog Anne Kaplan 

Landsdækkende 

Projektbeskrivelse: 

Projektet består i udarbejdelse af en podcastserie på 12 afsnit. Podcastserien sætter fokus på mennesker, der har været 

udsat for seksuelle overgreb. Hvert afsnit består af et interview mellem ansøger, Anne Kaplan, og en person der har 

haft seksuelle overgreb tæt inde på livet. Ofret får muligheden for at fortælle sin egen historie og herigennem at 

nuancere og almengøre de psykologiske og følelsesmæssige tilstande, man som offer befinder sig i både under og 

efter et overgreb. Podcastens formål er at nuancere fortællingen om ofre og aflive de myter, der knytter sig til seksuelle 

overgreb, for herved at skabe bedre vilkår for ofrene til at søge hjælp. Podcasten vil have et særligt fokus på drenge 

og mænd, som ofre for seksuelle overgreb, da ansøger mener, at denne målgruppe er underbelyst og tabuiseret. 

 

 

Sagsnummer: 21-611-00170

Podcasts til foreningen Hjælp Voldsofre. Sæson 1. 

Aldrig din skyld 



 

 
 

Tilskud fra Offerfonden:  1.100.830 kr. ekskl. moms 

Dansk BATAVIA MEDIA ApS 

Landsdækkende 

Projektbeskrivelse: 
 

Projektet består i udarbejdelse af informationsmateriale til udenlandske kvinder udsat for vold i Danmark. 

Materialet skal støtte målgruppen i deres udsatte situation og rådgive i, hvordan de kan komme væk fra volden. 

Materialet skal bestå af en serie film, tekster og podcasts, der skal udkomme på dansk, engelsk, russisk, arabisk 

og farsi. Målgruppen skal have direkte information om deres rettigheder og muligheder, og hvor i systemet de 

kan finde hjælp. Formålet med projektet er at øge indsatsen til fordel for voldofre blandt udenlandske kvinder i 

Danmark, og derigennem hjælpe så mange som muligt med at få et bedre liv. Projektet er et samarbejde mellem 

Batavia Media ApS og Indvandrerrådgivningen ApS. 

 

Sagsnummer: 21-611-00172 
 
 

 

Tilskud fra Offerfonden:  3.770.076 kr. inkl. moms 

Offerrådgivningen i Danmark 

Landsdækkende 
 

Projektbeskrivelse: 
 

Projektet består i udvikling, implementering og forankring af en chat-funktion, etablering af en platform for 

videosamtaler og specialuddannelse af rådgivere til at varetage de nye tilbud samt en 

synlighedskampagne/promovering af de nye funktioner. Der er tale om et supplement til OID’s telefoniske og 

ansigt-til-ansigt-rådgivningstilbud for at nå ud til flere ofre og særligt med fokus på en yngre målgruppe. OID 

ønsker med projektet at sikre, at ofre, vidner og pårørende udsat for kriminalitet og ulykker altid ydes en opdateret, 

aktuel, situationsbestemt og kompetent rådgivning gennem kommunikationskanaler, der imødekommer ofre, vidner 

og pårørende dér, hvor de føler sig trygge til at indlede rådgivningen. Det er hensigten, at de lokale 

offerrådgivninger gennem ny undervisning, supervision og formidlingsaktiviteter generelt skal opnå et 

grundlæggende kompetenceløft, viden og erfaring – og en heraf sikring af videns flow på tværs af organisationen, 

hvorfor de også i fremtiden skal yde den bedste rådgivning til ofre, vidner og pårørende i hele landet – både gennem 

den velkendte telefonrådgivning og på nye digitale platforme. 

 
 
    Sagsnummer: 21-611-00173

Vold mod udenlandske kvinder 

Udvikling af chatfunktion og videosamtaler i Offerrådgivningen i Danmark 



 

 

 
 

Tilskud fra Offerfonden: 4.059.524 DKK inkl. moms 

Offerrådgivningen i Danmark 

Landsdækkende 
 

Projektbeskrivelse: 
 

Projektet består i udvikling af en digital læringsplatform, kvalitetssikring af denne og implementering og forankring 

i hele OID. Læringsplatformen skal understøtte eksisterende uddannelser og åbne muligheden for nye typer af 

uddannelsesforløb. Platformen skal levere højaktuel viden i et nemt tilgængeligt og praksisanvendeligt format. En 

digital læringsplatform sikrer, at OID leverer den bedste støtte, nyeste viden og dermed den rette rådgivning til 

ofrene. Den skal desuden fungere som en central vidensbank, der kan tilgås af alle offerrådgivere i Danmark. OID 

vil skabe et værktøj, der gør organisationen i stand til selv at udbyde uddannelser i en ny form, der kan tage aktuelle 

temaer op og distribuere dem hurtigt ud i hele organisationen og dermed tale ind i og understøtte de lokale 

offerrådgivninger i arbejdet med kerneopgaven. Projektet består af to dele. En del der skal understøtte bestående 

klasserumsuddannelser, og en del der udvikler forskellige digitale læringsaktiviteter, der kan stykkes sammen til et 

fuldt online læringsforløb eller ”blended learning” forløb. 

 

Den processuelle del af projektet har tre spor, et udviklingsspor, et læringsspor og et formidlingsspor.  

1. Udviklingssporet retter sig mod at udvikle den digitale læringsplatform, udvikle nyt indhold til 

onlinebiblioteket og udvikle nye læringsforløb, der enten kan være helt eller delvist digitale.  

2. Læringssporet retter sig mod en tilegnelse af praksisviden i brug af de mange digitale læringsværktøjer, man 

kan anvende, når man producerer indhold til den digitale læringsplatform. Opøve færdigheder inden for online 

didaktik, pædagogik og forstå at rammesætte i den nye digitale læringskontekst.  

3. Formidlingssporet skal både formidle det nye indhold på den digitale læringsplatform og formidle en 

brugervejledning til den digitale platform, så der kan produceres indhold decentralt.  

 

Projektet skal gennemføres med 1 fuldtidsprojektkoordinator, 1 administrativ medarbejder ansat 6 timer i ugen og 5 

timers projektledelse pr. uge. 

 

Sagsnummer: 21-611-00174 
 
 
 
 
 
 
 
  

Udvikling af en digital læringsplatform i Offerrådgivningen i Danmark (OID) 



 

 

 

Tilskud fra Offerfonden:  1.612.330 kr. ekskl. moms 

FELDBALLE FILM & TV/ NILS FELDBALLE PETERSEN 

Landsdækkende 
 

Projektbeskrivelse: 
 

Ansøger ønsker at producere et oplysnings- og kompetencegivende læringsmateriale, der med udgangspunkt i 

aktuelle sager og personlige historier, ny forskning og viden på området skal styrke viden om og støtte til 

drenge og mænd efter seksuelle overgreb. Projektets materiale består af: 

− En dokumentarfilm med en kampagne målrettet drenge og mænd som ofre efter seksuelle overgreb og 

deres pårørende, samt til den brede befolkning, herunder kommuner, beslutningstagere, 

behandlingscentre, organisationer m.fl.  

− Et oplysende, handlingsorienteret, konkret anvendeligt og anvisende materiale med fokus på de 

pårørende og til offergruppen af drenge og mænd.  

− Kompetencegivende inspirations- og læringsmateriale til fagpersoner i kommuner, behandlingscentre 

og til organisationer og deres frivillige.  

Projektets overordnede formål er at styrke viden om, aftabuisere og støtte indsatsen for ofre blandt drenge og 

mænd efter seksuelle overgreb. Derudover vil projektet sætte fokus på seksuelle overgreb af drenge og mænd, 

både offentligt, privat og fagligt. Projektet vil motivere ofrene til at være åbne om deres oplevelser og søge 

hjælp, forebygge overgreb og anvise handlestrategier for og til ofre og deres pårørende, og det vil styrke 

fagpersoners kompetencer til at støtte og rådgive ofrene.  

 

Projektets ønskede effekt på kort sigt: 

• At dokumentarfilmen umiddelbart efter færdiggørelse bliver vist på landsdækkende platforme og 

skaber ny viden og en holdningsændrende debat, om drenge og mænd som ofre af seksuelle overgreb 

hos den brede befolkning. Særligt blandt ofre og deres pårørende og fagpersoner, der møder ofrene i fx 

jobcentre, borgerservice, akutmodtagelser, psykiatrien og rådgivninger. 

• At ofre blandt drenge og mænd får kendskab til projektets materiale og oplever at få nyttig viden og 

konkrete handlestrategier, som kan hjælpe dem til og i behandling af traumer og andre senfølger af 

overgreb. 

• At målgruppen af fagpersoner får kendskab til projektets materialer og oplever, at det kan styrke deres 

viden og løfte deres kompetencer til at støtte og rådgive ofre blandt drenge og mænd.  

 

   Projektets ønskede effekt på længere sigt: 

• At projektets materiale kvalificerer og styrker fagpersoners kompetencer i fx jobcentre, ved 

Den største smerte - seksuelle overgreb af drenge og mænd 



 

borgerservice og behandlingscentre til at give den rette støtte og hjælp til ofre blandt drenge og mænd. 

• At flere drenge og mænd føler sig motiveret og får mod til, at bryde tavsheden om overgreb og søge 

hjælp 

• At projektets materiale konkret bidrager til oplæring af frivillige og fører til, at flere melder sig som 

frivillige. 

 

 

Sagsnummer: 21-611-00178
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Tilskud fra Offerfonden: 355.000 kr. inkl. moms 

Center for Seksuelt Misbrugte Syd – Frivilligsektion 

Sønderjylland, Fyn 

Projektbeskrivelse: 
 

SCM-syd frivilligsektionens mission er at tilbyde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen en 

sammenhængende, helhedsorienteret indsats gennem formidling, rådgivning, støtte og sociale tilbud, for at 

forbedre målgruppens aktuelle livssituation, i forhold til at reducere de fysiske, psykiske og sociale 

skadevirkninger af overgrebene.  

 

Projektet skal skabe differentierede tilbud, der kan skabe et flow, så centeret bliver fremtidssikret og undgår 

venteliste eller afvisning af brugere. En anden del af projektet består i at opsamle og dokumentere den 

specialiserede viden, som centeret har oparbejdet, via podcast og formidlingsvideoer. Formidlingsmaterialet skal 

bruges til at formidle til samarbejdspartnere, nye frivillige og alle senfølgeramte. En del af læringsmaterialet vil 

blive frit tilgængeligt på ansøgers hjemmeside. Derudover skal en del af materialet bruges til de mange oplæg, de 

holder eksternt på uddannelsesinstitutioner og ved deres mange samarbejdspartnere, f.eks. i kommuner og 

psykiatrien.  

 

Frivilligsektionen har 65 frivillige, der alle vil blive involveret i udviklingsprocessen, nogle i større grad end andre, 

men alle skal gennemgå kurser i nye arbejdsopgaver og nye tilbud, når disse skalimplementeres. En del frivillige 

vil få centrale ansvarsområder og opgaver i projektet. Dette vil betyde mange frivillige arbejdstimer ind i projektet, 

samt mulighed for at fastholdedygtige frivillige samt rekruttere nye.  

 

Ved en spørgeskemaundersøgelse udført af CSM-syd, fandt de, at mange fravalgte tilbud på trods af, at de i 

virkeligheden havde et udækket socialt behov, fordi det var blevet for stort, uoverskueligt og voldsomt et værested 

for mennesker med de sværeste senfølger, som f.eks. PTSD. Vi har derfor et veldokumenteret materiale, der har 

afdækket behovet for en udviklingsproces af frivilligsektionens sociale tilbud. 

 

Sagsnummer: 21-611-00180 

 

 

 

 

 

 

Udvikling af sociale samværsformer og formidling 
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Hadets Spor 
 

Tilskud fra Offerfonden:  247.950,00 kr. ekskl. moms 

Nye Rødder IVS 

Landsdækkende 

Projektbeskrivelse: 
 

Nye Rødder vil med projekt Hadets Spor tilbyde målrettet behandling i gruppeforløb til borgere, der lever med 

psykisk mistrivsel som følge af racistisk motiverede hadforbrydelser. I Danmark findes endnu ingen målrettet 

behandling eller psykologisk rådgivning til ofre for racistisk motiverede forbrydelser. En lang række studier har 

påvist sammenhænge mellem racistisk motiverede forbrydelser og posttraumatiske stresssymptomer. Angst, 

mareridt, forhøjet alarmberedskab, genoplevelsesfænomener, undgåelse, koncentrationsbesvær, søvnløshed og 

kropssmerter er alle hyppige konsekvenser af at have været udsat for racisme. Den psykiske mistrivsel har store 

konsekvenser for ofrene og for samfundet. I samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke og SOS Racisme 

inviteres målgruppen, gennem sociale medier, til at deltage i 6 forløb i alt. Grupperne løber i 3 forløbsrunder, i 

hver runde foregår et gruppeforløb i København og et online for at nå deltagere fra resten af Danmark.  

 

Formålet med projektet er først og fremmest at tilbyde støtte til ofre som pt. ikke får målrettet hjælp. 

Gruppeforløbenes formål er at mindske traume- og stresssymptomer, øge psykisk trivsel og funktionsniveau, 

samt styrke den kulturelle identitet og de personlige handlemuligheder. Gennem gruppeforløb kan ofrene spejle 

sig i andre i samme situation, få hjælp til at håndtere daglige udfordringer og opleve et trygt og inkluderende 

fællesskab. Ansøger oplyser, at 5.400 personer årligt mener, at de har været udsat for hadforbrydelser. I projektet 

forventes at deltage 40-60 personer. 

 

Sagsnummer: 21-611-00182  
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Intervention mod digital stalking 
 

Tilskud fra Offerfonden:  1.800.000 kr. inkl. moms 

Dansk Stalking Center 

Landsdækkende 

Projektbeskrivelse: 
 

Online adfærd og anvendelse af teknologiske muligheder bruges i høj grad til at stalke, chikanere og krænke. Dansk 

Stalking Center vil med projektet ”Intervention mod digital stalking” oprette en specialiseret rådgivning, hvor ofre 

kan få hjælp til at håndtere deres situation. Ofre for digital stalking og andre relaterede digitale krænkelser skal via 

kompetent og kvalificeret rådgivning føle sig mødt og modtage hjælp, der understøtter, at de i højere grad kan 

handle relevant ift. deres situation. En konkret projektaktivitet vil være at udvikle og implementere et 

screeningsredskab, der skal sikre den rette hjælp og forebygge digital stalking blandt ofre. I projektet vil der 

desuden blive sat fokus på digital stalking via kampagner, sådan at den generelle viden om digital stalking i 

befolkningen øges. Hertil vil der afvikles opkvalificeringsoplæg for andre fagpersoner og iværksættes forebyggende 

samarbejder med bl.a. tech-virksomheder, politi mm. 

 

Formålet med projektet er at sikre, at ofre for digital stalking kan få hjælp og rådgivning (fx afskærme sig for, 

dokumentere samt afdække/”efterforske” digital stalking). Derudover er det målet, at digital stalking anerkendes 

som et alvorligt og omfattende problem. Målet er at inddrage relevante aktører som tech-virk. og politi, samt 

indsamle og formidle relevant viden om digital stalking (kampagner/oplæg) sådan at flere bliver opmærksomme på 

digital stalking og ved hvordan man håndterer det. 

 

Projektets forventede effekt er, at ofre for digital stalking oplever at få relevant og kompetent rådgivning, at 

fagpersoner får øget viden om digital stalking, samt håndtering, afskærmning og dokumentation, at virksomheder i 

højere grad forebygger og handler relevant ift. digital stalking og at befolkningen generelt har øget viden om 

forebyggelse af digital stalking, håndtering af digital stalking samt kendskab til hjælp/rådgivning. 

 

Sagsnummer: 21-611-00184 
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Liv uden vold, krænkelse og ulighed - Et oplysnings- og kompetencegivende materiale om 
fysisk og digital vold mod voksne med fysiske og kognitive handicap 

Tilskud fra Offerfonden:  1.000.000 kr. ekskl. moms 

Landsforeningen for cerebral parese. CP Danmark - tidligere Spastikerforeningen 

Landsdækkende 

Projektbeskrivelse: 
 
Ansøger ønsker i samarbejde med en række organisationer og videns miljøer inden for handicapområdet at give ofre 

blandt voksne med fysiske og kognitive handicap, konkrete redskaber til at tackle fysisk og digital vold begået mod 

dem eller af dem. Samtidigt vil projektet klæde fagpersoner ved bo- og støttetilbud på til at tackle og forebygge 

fysisk og digital vold af offergruppen, gennem et oplysende og kompetencegivende værktøj. Projektet ønsker 

derudover at lave en dokumentarfilm målrettet kommuners handicapområde og anklagemyndigheden, der vil 

bidrage med viden og indsigt i vilkår for ofre med handicap og de barrierer, de kan møde i en straffeproces. 

Projektet bygger videre på øvrige offerindsatser, der øger trivsel, sundhed og tryghed i henhold til FN ́s 

handikapkonvention.  Målgruppen for projektet er: 

− Voksne med cerebral parese, udviklingshandicap og hjerneskade (erhvervet og medfødt) primært tilknyttet 

bo- og støtte tilbud, 

− Personale og administration på bo- og støttetilbud for voksne med fysiske og kognitive handicap, 

− Nøglepersoner ved kommunale forvaltninger som rådmænd, formænd for handicapråd, socialrådgivere og 

jurister, der har til opgave at samarbejde med borgere og personale. 

 

Projektet vil lave følgende indsatser:  

− Et digitalt, stærkt visuelt og interaktivt redskab ved korte dokumentar-, fiktions- og animerede film og 

tilhørende øvelser. 

− Handlingsorienteret og kompetencegivende værktøj til personale ved bo- og støttetilbud for voksne med 

fysiske og kognitive handicap. Dette vil være i form af et konkret og let anvendeligt samtaleværktøj, korte 

introducerende og debatskabende film, samt dokumentariske kortere oplysningsfilm.  

− Oplysningsmateriale til kommunale nøglepersoner inden for handicapområdet og til anklagemyndigheden. 

Oplysningsmaterialet vil være i form af dokumentariske oplysningsfilm. 

 

Projektet ønsker derudover at lave en landsdækkende kampagne. Dette vil ske ved, at det korte filmmateriale vil 

indgå som kampagne for projektets formål og materialer på landsdækkende medieplatforme, herunder på de sociale 

medier som YouTube og Facebook. Korte spots med centrale budskaber, der taler direkte ind i offermålgruppens 

vilkår og udfordringer vil over en periode virke som både oplysende, debatskabende og som PR for projektet. 

 

Sagsnummer: 21-611-00185 
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INTIMITET OG SEKSUALITET EFTER OVERGREB 

 
Tilskud fra Offerfonden: 1.925.260 kr. ekskl. moms 

Institut for seksuelle overgreb ApS 

Landsdækkende 

Projektbeskrivelse: 
Institut for Seksuelle Overgreb vil i samarbejde med førende eksperter på området samle og formidle viden 

målrettet fagpersoner, om seksuel dys funktionalitet hos voksne, der har været ofre for tidlige seksuelle overgreb (op 

til 18 år). Det vil munde ud i en digital og offentlig tilgængelig fagbog omfattende video og tekst. Hermed dækkes 

det store tabubelagte hul, der er i det eksisterende fagmateriale om senfølger med en fagbog skabt af fagfolk til 

fagfolk.  

 

Projektets formål er, via en digital fagbog, at give social- og sundhedssektoren et kompetenceløft, så 

retraumatisering i kontakten med fagpersoner mindskes og ofrene hjælpes til en sund og nærende intimitet og 

seksualitet. Der findes både viden og tilbud målrettet andre udfordringer, der kredser omkring overgrebene, men 

hverken samlet viden eller undervisning om traumets kerne dys funktionalitet i intimiteten og seksualiteten.  

 

Materialet vil blive offentligt tilgængeligt på en dertil dedikeret hjemmeside og distribueret via artikler, foredrag, 

samt fagkanaler og interessenter, fx Lægeforeningen, Psykologforeningen, Tandlægeforeningen, Dansk 

Socialrådgiverforening, SIND, Landsforeningen SPOR m.fl.  

 

Fagbogen er båret af film, fagartikler og sammenbindende tekst. Der indbygges en søgefunktion, så man både kan 

søge efter nøgleord og faggrupper og dermed få listet det indhold, der er mest relevant i forhold til den enkeltes 

fagområde og interesse. Den digitale form giver desuden mulighed for let at distribuere eller dele udsnit/kapitler 

eller hele fagbogens indhold. En digital løsning sikrer også, at det er nemt at tilføje nyt indhold og opdatere med ny 

viden fra brugerne, uden at dette kræver en ny udgivelse. Den digitale fagbog vil være på dansk og bliver frit 

tilgængelig online for alle interesserede. 

 

Sagsnummer: 21-611-00187 
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Forskningsprojekter – Opslag 2021/2 
 
 
 

 

Tilskud fra Offerfonden: 1.091.090 dk ekskl. moms. 
 

Region Hovedstaden, Neurocentret, Rigshospitalet 

Sjælland 

Projektbeskrivelse: 
 

Traumatisk hjerneskade resulterer i 1,5 millioner indlæggelser og 57.000 dødsfald i EU hvert år. Mange af 

disse patienter er ofre for trafik eller vold. De sværeste patienter på intensivafdelingen er bevidsthedspåvirkede 

og ukontaktbare. Ansøgers tidligere forskning har vist, at 15-20% af dem har bevaret bevidsthedsfunktion, 

selvom de ser ud til at være i koma. Projektets mål er at identificere og stimulere denne bevidsthedsfunktion for 

at øge patienternes mulighed for rehabilitering. 

 

Projektet skal gennemføres af en forskergruppe på Rigshospitalet bestående af 3 læger og 2 studerende, der 

skal forbedre vurderingen af intensivpatienter med akut hjerneskade. 

 

Projektet er opdelt i tre delprojekter.  

1. Projekt 1 sigter mod at teste, om visse lægemidler kan øge hjerneaktiviteten hos ukontaktbare patienter 

med akut hjerneskade.  

2. I projekt 2 vil ansøger finde ud af, om disse patienter reagerer med bedre hjerneaktivitet, når de bliver 

tiltalt af familie og venner.  

3. Projekt 3 består i at vise, om en ny radiologisk billeddannelsesmetode har potentialet til at afsløre 

bevaret bevidsthedsfunktion. 

 

Formålet med projektet er dels at udvikle nye metoder til forbedring af vurderingen af patienter med akut 

hjerneskade og dels at forsøge at stimulere deres hjerneaktivitet med 2 forskellige lægemidler. Ansøger angiver, at 

projektet vil gavne individuelle patienter på Rigshospitalet samt at videnskabelige artikler herom vil have effekt på 

nationalt og internationalt plan to-tre år frem, som på sigt kan føre til nye kliniske rutiner andre steder, 5-10 år frem. 

 

Sagsnummer: 21-610-00119 

 

 

 

  

Stimulating the restoration of consciousness after acute brain injury 
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Tilskud fra Offerfonden: 1.278.290 kr. ekskl. moms.  

Aarhus Universitet (Psykologisk Institut) 

Midtjylland 

Projektbeskrivelse: 
 

Dette projekt undersøger 1) symptomer på depression og posttraumatisk stress hos ofre for seksuelle overgreb i 

Danmark, 2) hvordan selve erindringen om overgrebet huskes, men også 3) om erindringer og selvforståelsen 

påvirkes mere generelt efter seksuelle overgreb. Projektets resultater kan bidrage til bedre behandling og øge den 

eksisterende viden om konsekvenserne af seksuelle overgreb. Formålet med projektet er, at genere ny 

evidensbaseret viden om erindringslivet og selvforståelsen hos ofre for seksuelle overgreb, til gavn for ofrene, 

klinikere og andre faggrupper i direkte kontakt med ofrene, som f.eks. politiet. Men også at formidle denne viden – 

både nationalt og internationalt – så den kan bidrage til at skabe mere bevågenhed omkring omfanget af de 

psykologiske eftervirkninger af seksuelle overgreb, og danne afsæt for bedre behandling og mere forskning i 

ofrenes erindringsliv og selvforståelse. 

 

Studiet afvikles som en survey-undersøgelse ved brug af velafprøvede og validerede tests og spørgeskemaer. I 

projektet måles deltagernes symptomer på depression samt symptomer på posttraumatisk stress specifikt i forhold 

til det seksuelle overgreb (for kontroldeltagerne: den mest negative begivenhed i deres liv). Ved erindringen om det 

seksuelle overgreb (for kontroldeltagerne: erindringen om den mest negative begivenhed i deres liv) undersøges, 

hvor central den opleves for egen identitet og livshistorie, erindringens generelle karakteristika (f.eks. livagtighed, 

sammenhæng, intensitet), samt hvilke handlemønstre den giver anledning til (f.eks. undgåelse.) I forhold til den 

mere generelle påvirkning af hukommelsen undersøges karakteristika ved, hvordan erindringer generelt huskes, 

frekvensen af spontane erindringer og fremtidsforestillinger, karakteristika ved de spontane erindringer og 

fremtidsforestillinger (om de f.eks. opleves som positive eller negative), evnen til at integrere og skabe mening ud 

af negative og positive erindringer, samt hvordan positive erindringer opleves (f.eks. om de er følelsesmæssigt 

positive, intense, og centrale for identiteten og livshistorien). 

 

Projektet har 30-40 deltagende, der har været udsat for seksuelle overgreb, som rekrutteres gennem Center for 

Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital. Deltagere skal være fyldt 18 år, men der er ingen krav til offerets køn, 

type af seksuelt overgreb (f.eks. voldtægt, voldtægtsforsøg, befamlinger) eller tid siden overgrebet. Samtidighed 

har projektet kontrolgruppe af tilsvarende antal deltagere, matchet på køn, alder og uddannelse, der ikke har været 

udsat for seksuelle overgreb. 

 

Sagsnummer: 21-610-00121 

 

Seksuelle overgreb: Hvordan påvirkes ofrenes erindringsliv og selvforståelse? 
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Tilskud fra Offerfonden: 1.962.206,00 kr. ekskl. moms 
 

Købehavns Universitet, Det juridiske Fakultet 

Landsdækkende 

Projektbeskrivelse: 
 

Menneskehandel udgør en grov krænkelse af den enkelte og er i strid med ofrenes menneskelige værdighed. 

Menneskehandel er et globalt problem og en profitabel forretning for organiserede kriminelle. Menneskehandel er 

kriminaliseret i straffelovens § 262 a. Bestemmelsen er imidlertid en meget kompliceret bestemmelse, der i vidt 

omfang er opbygget ud fra en efterhånden forældet ”slavehandelstankegang”. Som fænomen er menneskehandel 

nemlig kendetegnet ved, at der løbende opstår nye udnyttelsesformer, som ikke er omfattet af § 262 a’s 

anvendelsesområde.  

 

Dette projekt vil ved at analysere den moderne verdens grove udnyttelsesformer af menneskehandelslignende 

karakter og gennem komparative studier undersøge, om det danske retsgrundlag adresserer behovet for at beskytte 

ofre for menneskehandel i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. I den forbindelse vil både 

det strafferetlige værn om ofrene og statens positive forpligtelser til at beskytte ofrene blive behandlet. 

 

Projektets fund og konklusioner vil bidrage med ny viden og styrke indsatsen for ofre for menneskehandel – både 

konkret i forhold til myndigheder og retsvæsenets aktører og generelt ved at dokumentere lakuner på området samt 

pege på forbedringspotentialer. Da projektet vil fastlægge et moderne menneskehandelsbegreb, vil dets fund og 

konklusioner kunne få international betydning f.eks. i forhold til Menneskerettighedsdomstolens fremtidige 

praksis. 

 

Sagsnummer: 21-610-00122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofre for menneskehandel 
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Tilskud fra Offerfonden: 1.991.322 kr. ekskl. moms 
 

Rigshospitalet afd. for Organkirurgi og transplantation 2122, Region Hovedstaden 

Hovedstadsområdet 

Projektbeskrivelse: 
 

Projektet består i en præcisionsmedicinsk tilgang til den enkelte patient, der skal behandles ud fra en personlig 

risikovurdering, hvorved man potentielt kan bidrage til at bedre overlevelsen af tilskadekomne patienter. Projektets 

målgruppe er ofre til for trafikuheld og vold. Ansøger angiver, at dødsfald og hospitalskomplikationer, f.eks. 

infektioner, blodpropper og organsvigt på trods af forbedret behandling stadigt er hyppigt forekommende i 

Danmark hos ofre for trafikuheld og vold. 

 

Ansøger vil med projektet undersøge, hvorvidt en kunstig intelligensbaseret analyse af journaldata fra det øjeblik, 

hvor behandlingen startes ved ambulancens ankomst og frem til udskrivelsen fra hospitalet, kan danne grundlag for 

en personlig-medicinsk behandlingstilgang, således at fremtidige behandlingsmuligheder kan rettes ind efter dette. 

 

Formålet med det projektet er at kombinere ansøgers tidligere erfaring med mobilisering og behandling af danske 

journaldata med de foreløbige lovende resultater fra AI modellering af amerikanske traumepatienter med henblik 

på adressering af projektets specifikke mål: 

1. At skabe overblik over incidentsen af posttraumatiske dødsfald og komplikationer i en dansk setting. 

2. At undersøge, hvorvidt AI modellering af patientdata direkte fra patientjournalen kan have værdi i forhold 

til dynamisk risikoprædiktion for traumepatienter og dermed understøtte den akutte beslutningstagning. 

 

På kort sigt vil projektet bidrage med et overblik over outcomes for danske traumepatienter. På længere sigt åbnes 

mulighed for implementering af AI-beslutningsstøtte i den akutte behandling. 

 

Sagsnummer: 21-610-00127 

 

 

Brug af kunstig intelligens som præcisionsmedicinsk værktøj til traumebehandling 
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Tilskud fra Offerfonden: 3.019.000 DKK ekskl. moms 

Region Midtjylland, Århus Universitetshospital 

Landsdækkende/øvrige 
 

Projektbeskrivelse: 
 

Projektet har til formål at udvikle blodprøver, der kan måle alvorligheden og forudsige et forløb med 

hovedskade for trafik- og voldsofre. Dette skal bidrage til at reducere tvivl og usikkerhed hos ofre og 

pårørende bane vej for mere individualiseret behandling. Ansøger vil analysere data og blodprøver fra 418 

traumepatienter. Ansøger vil undersøge, hvordan mængden og mønsteret af hjerneproteiner i blodet afspejler 

hovedskadernes alvorlighed og risiko for at udvikle vedvarende komplikationer. 

 

Ansøger gør opmærksom på, at projektet gennemføres på patientmateriale, der er indsamlet med støtte fra 

Offerfonden (projektet Systemisk urinanalyse til undersøgelse for koagulationsaktivering efter svære traumer, 

j.nr. 18-610-00009), men projektet i øvrigt er et uafhængigt projekt. 

 

Sagsnummer: 21-610-00128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Blodprøver og Biokemi, Århus Universitetshospital 
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Tilskud fra Offerfonden: 2.516.940,00 kr. ekskl.  moms 

Retspatologisk afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet 
 
Landsdækkende 

 
Projektbeskrivelse: 

 
Når børn er udsat for vold, foretager politiet en vurdering af, om en retsmedicinsk undersøgelse til dokumentation 

af volden er nødvendig. Disse børn bliver derfor ikke automatisk undersøgt at en læge. Projektet vil belyse 

betydningen heraf for børns retssikkerhed.  

 

Ansøger vil sammenligne tre grupper af børn, der er politianmeldte som voldsofre; én gruppe hvor alle 

videoafhørte børn bliver undersøgt, én gruppe der er videoafhørt og undersøgt på baggrund af en politimæssig 

udvælgelse, og én gruppe, der kun er videoafhørt, hvor undersøgelsen er fravalg.  

 

Opdagelserne skal medvirke til at sætte fokus på, hvad der afgør, om et barn får tilbudt en retsmedicinsk 

dokumentation, hvilke skadesmønstre, der typisk ses i forhold til den udøvede vold, og hvilken betydning en 

retsmedicinsk dokumentation har på det retslige udfald. 

 

Formålet med projektet er videnskabeligt at underbygge nødvendigheden af, at alle børn der er udsat for vold i 

Danmark, får tilbudt en retsmedicinsk dokumentation for skader. Desuden vil projektet bidrage til forebyggelse ved 

tidlig opsporing. 

 

Projektets succeskriterier er: 

− At der foreligger en videnskabelig anvendelse af data fra et offerfondsfinansieret projekt (19-611-00076). 

− At der sikres beskrivelse af en læsionsmønsterprofil hos børn udsat for vold i nære relationer. 

− At der ved offentlig omtale af projektet kommer synlig fokus på børns retssikkerhed 

− At der produceres mindst tre forskningsbaserede artikler til internationale tidsskrifter samt en ph.d. 

afhandling. 

 

Sagsnummer: 21-610-00133 

 

Børn udsat for vold i nære relationer og deres retssikkerhed 
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Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000,00 kr. ekskl.  moms. 
 

Rigshospitalet, afdeling for Hjerneskader, Region Hovedstaden 

Landsdækkende 

Projektbeskrivelse: 
 

Projektet omhandler tidlig mobilisering (til siddende eller stående stilling) af patienter med svær hjerneskade 

inklusiv traumatisk hjerneskade. Tidlig mobilisering forsøger at hindre nogle af de komplikationer, der kan opstå i 

forbindelse med en hjerneskade. Der er dog usikkerhed mht. det optimale tidspunkt for at igangsætte mobilisering 

på grund af patienternes kritiske tilstand. 

 

Projektets mål er at undersøge nuværende behandling, hvilke faktorer der gør sig gældende når mobilisering 

igangsættes samt personalets holdning hertil.  

 

Projektet består af to delstudier, der undersøger aspekter af tidlig træning til patienter med svær hjerneskade.  

− Projekt 1 er en spørgeskemaundersøgelse, som skal identificere personalets holdning til tidlig mobilisering, 

samt hvilke overvejelser der ligger til grund for klinikerens beslutning.  

− Projekt 2 er en kortlægning af patienternes aktivitetsniveau på neurointensiv afdelinger i Danmark, Norge 

og Sverige ved hjælp af observation af patienterne frem til, at de for første gang mobiliseres til siddende 

eller stående stilling.  

 

Formålet med projektet er at bidrage med en større forståelse for personalets holdning og forventning til 

mobilisering af patienter med svær hjerneskade. Samtidig identificeres mulige fordele og ulemper ved 

behandlingen. Det forventes, at indblikket i patientens vej gennem forløbet vil kunne belyse fordele og ulemper i 

sektorovergange (mellem hospitaler) med henblik på at forbedre disse. 

 

Sagsnummer: 21-610-00134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilising patients with severe brain injury 
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Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000,00 kr. inkl. moms 
 

BOMI, Center for Rehabilitering og Hjerneskade 

Sjælland, Midtjylland 

Projektbeskrivelse: 
 

I Danmark rammes ca. 25.000 kr. af en hjernerystelse bl.a. som ofre for trafikulykker eller vold. Ca. 7.500 af ofrene 

lider fortsat af invaliderende symptomer 6 måneder efter skadens indtræden. Dette har store personlige 

omkostninger for ofrene, samt stor betydning for deres tilknytning til uddannelse og arbejde.  

 

Projektet har fokus på tidlig opsporing og afprøvning af et 10 ugers behandlingsforløb som er en kombination af 

fysisk træning, balance træning og målrettet rådgivning (kaldet FYTECH). I fire kommuner opspores 50 ofre 

systematisk via et tæt samarbejde med jobcentre. Ofrene inddeles i grupper af 5-6 personer og tilknyttes et 

specialistteam med fysioterapeut og neuropsykolog. Herefter følger 50% af ofrene FYTECH med gruppetræning, 

individuel online-supervision og hjemmeøvelser. De andre 50% modtager afspænding. Efter de 10 uger bytter 

grupperne behandlingsform. Effekten måles med funktionstest og spørgeskemaer. Projektets resultat publiceres 

videnskabeligt og med målrettet videndeling til landets kommuner og praktiserende læger.   

 

Projektets formål er at udvikle og afprøve en behandling, som kan reducere antallet af langtidsfølger for ofre ramt 

af hjernerystelse samt forebygge, at ofrene som følge heraf ekskluderes af samfundet.  

 

Sagsnummer: 21-610-00135

FYTECH hjælper mennesker med senfølger efter hjernerystelse tilbage til hverdagen 
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Tilskud fra Offerfonden: 1.200.000 kr. inkl. moms 

Rigshospitalet, Afdeling for Hjerneskader, udefunktion Hvidovre hospital, Region Hovedstaden 

Landsdækkende 

Projektbeskrivelse: 
 

Projektet er et Ph.d.-projekt, der består af en litteraturgennemgang, udvikling af en træningsalgoritme samt et 

klinisk forsøg, der skal undersøge sikkerheden og effekten af robotassisteret gangtræning til patienter med svær 

traumatisk hjerneskade og svækket bevidsthedsniveau, der kan mindske evnen til viljestyret deltagelse i 

genoptræningen. Træningen skal foregå i en fuldautomatiseret gangrobot, der indstilles og styres ift. den enkelte 

patients behov. 

 

Projektet har til formål at undersøge og forbedre genoptræningstilbuddet til personer, der rammes af traumatisk 

svær hjerneskade fx efter bilulykker. I projektet vurderes sikkerheden og effekten af træning med robotassisteret 

gangtræning, for at muliggøre fremtidige studier, der afgør effekten af træningen på f.eks. bevidsthedsniveau, 

indlæggelsestid og dagligdags aktiviteter. 

 

Ansøger forventer, at træningen vil have en positiv indvirkning på bl.a. bevidsthedsniveau, muskelstivhed og 

kondition. Ansøger angiver, at intensiv og tidlig indsats er vigtig for hjernens mulighed for at danne nye 

nerveforbindelser samt for at forebygge komplikationer som følge af langvarigt sengeleje. Robotassisteret 

gangtræning er en metode til dette og kan bevirke at patienten vågner hurtigere op fra koma, kan deltage aktivt i 

træningen og får bedre funktion på sigt. 

 

Sagsnummer: 21-610-00138

Robotassisteret gangtræning efter svær traumatisk hjerneskade 
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Tilskud fra Offerfonden: 2.737.041 kr. ekskl. moms 

Retspatologisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet 
 
Landsdækkende 

 
Projektbeskrivelse: 

 
Ifølge ansøgningen har ca. 30.000 kvinder de seneste 5 år været udsat for en voldtægt, hvoraf 1/3 af disse er de 

såkaldte drugrapes.  

Projektet vil belyse, hvordan ofre for drugrape adskiller sig fra voldtægtsofre i øvrigt med henblik på identificering 

af risikofaktorer og belysning af, hvordan drugrape-ofre oftere undlader at anmelde forbrydelsen.  

 

Formålet er at bidrage med ny viden inden for risikoprofilering af drugrape-ofre og dermed at styrke håndteringen 

af drugrape, bidrage til en målrettet efterforskning af høj kvalitet, sikre at ofre for drugrape har samme retsstilling 

som øvrige ofre for seksualforbrydelser og bidrage til samfundets generelle viden om drugrape. 

 

Projektet har følgende succeskriterier:  

− Udarbejde en risikoprofil af drugrape og ikke-drugrape ofre i anmeldte og ikke-anmeldte sager. 

− Afgøre, om ofre for drugrape i mindre grad vælger at anmelde forbrydelsen. 

− Udarbejde et såkaldt Action Card til brug ved den politimæssige efterforskning ud fra ovenstående data. 

− Formidle den genererede viden via artikler i internationale fagtidsskrifter samt på internationale 

konferencer. 

 

Projektets ønskede og forventede effekt er, at styrke trygheden og retssikkerheden for de tusinder af kvinder, som 

hvert år udsættes for seksuelle overgreb, hvoraf specielt drugrape er en usynlig og overset forbrydelse.  

Ansøger nævner, at de forudser at kunne udbrede ny viden og actioncards mv. til relevante myndigheder og 

offentligheden, således at drugrape forebygges samt at ofre bliver set, støttet og tilbydes den omsorg, tryghed og 

sikker, de har krav på.  

 

Sagsnummer: 21-610-00139

Drugrape og de usynlige ofre 
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Tilskud fra Offerfonden: 1.518.768 kr. ekskl. moms 
 

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 

Landsdækkende 

Projektbeskrivelse: 
 

Vold i nære relationer, primært i form af vold mod kvinder, er et omfattende problem. Det er afgørende, at 

voldsofrene får en god og relevant hjælp og støtte til at bringe volden til ophør. Vold i nære relationer foregår 

i overvejende grad i det private rum, hvorfor det ofte er en forudsætning for hjælp, at ofrene selv rækker ud. 

 

Projektet belyser dels etniske minoritetskvinders udsathed for vold i nære relationer og dels deres adfærd i 

forhold til, og muligheder for at få hjælp. Projektet vil blive udført i Danmarks største stærkt udsatte 

boligområde, Voldsmose, hvoraf 80% af beboerne har rødder i ikke-vestlige lande. 

 

Projektet vil skabe en forskningsmæssigt velfunderet forståelse for, hvad der betinger etniske 

minoritetskvinders udsathed for vold i nære relationer i udsatte boligområder, og hvordan lokale 

hjælpeindsatser bedre kan tilpasses dynamikker af blandt andet transnational karakter. 

 

Projektet har opsat følgende succeskriterier:  

− At viden fra projektet bidrager til Odense Kommunes udvikling af deres praksis 

− At viden fra projektet bliver tilgængeligt ift. at hjælpe udsatte etniske minoritetskvinder i hele 

Danmark 

− At projektets afsluttende dansksprogede publikation omtales i nationale medier 

− At projektet tilvejebringer solid forskningsbaseret viden, der publiceres internationalt i mindst tre 

artikler. 

 

Formålet med projektet er at opnå en bredere forståelse for, hvordan lokale og transnationale dynamikker i 

udsatte boligområder betinger etniske minoritetskvinders udsathed for, og handlemuligheder, ved vold. 

 

Sagsnummer: 21-610-00140 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lokale dynamikker i en transnational kontekst - et casestudie af udsathed for vold 
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Tilskud fra Offerfonden: 1.760.766 kr. ekskl. moms 

Aalborg Universitet 

Landsdækkende 

Projektbeskrivelse: 
 

De færreste voldsudsatte kvinder anmelder den vold, de har været udsat for begået af deres partner. Ansøger 

angiver, at meget tyder på, at mødet med myndighedspersoner er helt centralt for kvindernes motivation for at søge 

yderligere hjælp. Studier viser, at voldsudsatte kvinder oplever at blive mødt med stigmatisering og victimblaming 

attituder hos myndighederne, når de søger hjælp.  

 

Ansøger anfører, at i Danmark estimeres det, at mellem 30-47.000 kvinder og 14-26.000 mænd udsættes for 

partnerbold, mens tallene for psykisk partnervold skønnes til at være dobbelt så høje. Heraf nævner ansøger, at 

undersøgelser viser, at op til 50-80% af partnervolden aldrig bliver anmeldt.  

 

Projektet vil undersøge mødet mellem voldsudsatte kvinder og myndigheder, herunder hvordan de voldsudsatte 

kvinder oplever mødet med myndigheder. Projektet vil følge en række voldsudsatte kvinders vej igennem systemet 

for at afdække de sociale processer, magtformer og handlinger.  

 

Projektet har oplyst følgende succeskriterier:  

− Rekruttering af 3-6 voldsudsatte kvinder til etnografiske observationer. 

− Rekruttering af 10-15 voldsudsatte kvinder til narrative interviews. 

− Rekruttering af 5-10 myndigheder til kvalitative interviews. 

− Viden fra forskningsprojektet er delt med fagpersoner hos relevante myndigheder. 

 

Projektets forventede effekt er, at det skal medvirke til et styrket videns grundlag hos myndigheder i henhold til det 

konkrete møde med voldsudsatte kvinder. På længere sigt forventer ansøger, at projektet kan bidrage til 

praksisændringer i måden, hvorpå myndighederne møder og hjælper voldsudsatte kvinder. 

 

Sagsnummer: 21-610-00142  

 

 

 

 

 

 

Mødet mellem voldsudsatte kvinder og myndighederne 
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Offer for drugrape? Afklaring og retssikkerhed via påvirkede trafikanter 

 
Tilskud fra Offerfonden: 3.089.767 kr. inkl. moms 

Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet 

Landsdækkende 

Projektbeskrivelse: 
 

Projektet vil forbedre mulighederne for at spore stoffet GHB og andre relevante stoffer, der er hyppigt set ved 

”drugrape”, i længere tid efter indtaget af disse og dermed højne retssikkerheden samt reducere uvished og psykiske 

mén hos ofre for voldtægt og andre forbrydelser. Voldtægtsofre kan opleve reaktioner som angst, depression og 

søvnbesvær. Mange føler skam og skyld over ikke at have modsat sig overgrebet. I tilfælde af drugrape kan det 

både gavne offerets retssikkerhed og efterfølgende helingsproces, hvis der skabes vished om, hvorvidt et 

bevidsthedspåvirkende stof har været involveret.  

 

Institut for Retsmedicin i Aarhus har udviklet en unik metode, som gør det muligt at identificere nye markører for 

GHB-indtag ud fra en database med >20.000 blodprøveresultater fra >15.000 påvirkede trafikanter. 

 

Ansøger angiver, at beviser for indtag af GHB forsvinder fra blod og urin efter henholdsvis 6 og 12 timer. Mange 

ofre når ikke at blive undersøgt inden for den tidsramme. Ansøger vil i et forsøg med 30 forsøgspersoner efterprøve, 

hvor længe mulige nye markører for GHB kan påvises i kroppen. Studiet kan gøre det muligt at spore et indtag af 

GHB i længere tid og dermed øge chancerne for at bevise brug af stoffet ved overgreb.  

 

Ansøger angiver desuden, at projektet vil medvirke til, at databasen kan forbedre sporing af andre stoffer, hvilket vil 

gavne både voldtægtsofre, trafikofre og ofre for andre forbrydelser.  

 

Projektet er et klinisk studie med to delmål: 

1. at validere databasens brugbarhed 

2. at finde biomarkører for GHB med længere sporbarhed  

 

Sagsnummer: 21-610-00146  
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Når hjælpen ikke hjælper - hvem hjælper så? 

 
 

Tilskud fra Offerfonden: 2.501.057 kr. ekskl. moms 

Institut for Psykologi, Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) 

Landsdækkende 

Projektbeskrivelse: 
 

Projektets formål er at identificere de faktorer, der bidrager til behandlingsresistens blandt ofre for seksuelt misbrug 

i barndommen. Projektet vil udvikle, implementere og evaluere nye tilpassede og mere effektive behandlingstiltag, 

der skal sikre en større behandlingseffekt for ofre, der ikke profiterer af de eksisterende behandlingstilbud på de 

regionale centre for seksuelt misbrugte (CSM). CSM tilbyder behandling til voksne, som kæmper med følgerne 

efter seksuelt misbrug i barndommen. Ansøger angiver, at de fleste, der opsøger hjælp på CSM, får stor gavn af 

behandlingen, men der er alligevel en gruppe ofre, som ikke opnår en bedring igennem deres behandlingsforløb.  

 

Projektets succeskriterier er følgende: 

− At identificere faktorer, der bidrager til behandlingsresistens blandt ofre for seksuelt misbrug i 

barndommen.  

− At udpege ofre, der ikke vil profitere af den almene behandling på CSM, 6 måneder inde i 

behandlingsforløbet.  

− At implementere og evaluere nye og mere effektive behandlingstiltag, der er tilpasset til målgruppen.  

− At formidle resultater og behandlingsanbefalinger i videnskabelige artikler og en ph.d. afhandling. 

 

Projektets forventede effekt er at sikre en større behandlingseffekt for de ofre for seksuelt misbrug, som ikke 

profiterer af den almindelige behandling. Ofrene kan på den måde opnå en reduktion i belastende symptomer og en 

bedre livskvalitet. Ligeledes vil en mere effektiv behandling også kunne hjælpe med at reducere ventelister på 

CSM, så flere ofre kan komme i behandling.  

 

Sagsnummer: 21-610-00148 

 

 

 

 

 

 

 



7  

 

 

Bedre udnyttelse af fingeraftryk som beviser - ID af gerningsmænd vha massespektrometri 

 
    Tilskud fra Offerfonden: 3.062.678 kr. ekskl. moms 

Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet 
 
Landsdækkende 
 
Projektbeskrivelse: 

 
Fingeraftryk er et vigtigt element i bevisbyrden, men mange fingeraftryk udgår dog af efterforskningssager, fordi de 

eksisterende teknikker ikke visuelt kan adskille overlappende fingeraftryk.  

 

Projektet ønsker derfor at imødegå ovenstående problemstilling ved, at ansøger med udgangspunkt i 

massespektrometri vil udvikle nye metoder til fremkaldelse af fingeraftryk i disse situationer. Projektet vil udvikle 

nye og mere følsomme metoder til visualisering. Dette skal ske ved at måle på individuelle stoffer punkt for punkt, 

således at der kan skabes et billede af fingeraftryksmønsteret – selv for svage fingeraftryk – fx på metaloverslader.  

 

Projektet vil resultere i, at flere fingeraftryk vil kunne bruges i politiets efterforskningsarbejde til 

personidentifikation samt bevis for tilknytning til en forbrydelse, hvilket er med til at sikre offerets retsstilling. 

Projektet vil fokusere på fedtstoffer i fingeraftryk, da mange fedtstoffer oxideres over tid, og den information kan 

udnyttes til at adskille to aftryk afsat på forskellige tidspunkter. Indholdsstofferne kan også fortælle lidt om 

personen bag aftrykket, fx hvad man tidligere har rørt eller indtaget.  

 

Formålet med projektet er at sikre bedre brug af fingeraftryk som bevismateriale. Dette sker i samarbejde med 

National Kriminalteknisk Center og Sheffield Hallam University, hvor de vil indgå som sparringspartnere, og 

bidrage med viden og erfaring.    

 

Projektet har følgende succes kriterier: 

− Udvikling af metode til visuel adskillelse af overlappende fingeraftryk med MLALDI-MS. 

− Udvikling af metode til synliggørelse af fingeraftryk på metaloverflader med MALDI-MS. 

− Anvendelse af MALDI-MS til at fremkalde fingeraftryk i efterforskningssager.   

 

Projektets forventede effekt er, at flere fingeraftryk indsamlet på gerningssteder i Danmark kan bruges i politiets 

efterforskningssager. På længere sigt forventes projektet at have tilsvarende effekt i udlandet. 

 

Sagsnummer: 21-610-00149  
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Stalkingens konsekvenser 

 
    Tilskud fra Offerfonden: 1.820.475,00 inkl. moms 

Dansk Stalking Center 

Landsdækkende 

Projektbeskrivelse: 
 

Projektet ønsker at øge viden og forståelse for de psykosociale konsekvenser af stalking og deres betydning for 

ofrenes hverdag og støttebehov.  

 

Projektet vil foretage en bred og dybdegående kortlægning af karakteren og omfanget af psykologiske 

følgevirkninger og støttebehov blandt de stalkingofre, der opsøger behandling ved Dansk Stalking Center. 

Herudover vil projektet undersøge, hvilke faktorer omkring stalkingforløbet eller offeret, der kan øge risikoen for at 

opleve negative følgevirkninger. 

 

Projektet kan bidrage med et præcist billede af omfanget og karakteren af de problemer og følgevirkninger, som 

stalkingofre oplever. Denne viden kan herved bruges til at informere og effektivisere den behandling og støtte, som 

er til rådighed for danske stalkingofre, og den kan hjælpe med at minimere stalkingens konsekvenser for ofrene. 

 

Projektets succeskriterier er: 

1. At opnå en konkret kortlægning af omfanget og karakteren af de psykologiske følgevirkninger af 

stalking. 

2. At identificere faktorer ved stalkingforløbet og offerets demografi, der påvirker karakteren af       

3. følgevirkningerne. 

4. At formidle resultaterne internationalt gennem tre engelsksprogede artikler og en ph.d. afhandling. 

5. At formidle resultaterne nationalt og derved anvende disse til at kvalificere støttetiltag til danske 

stalkingofre.  

 

 

Sagsnummer: 21-610-00152  
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Screeningsinstrumenter til måling af visuelle symptomer hos ofre med hjernerystelse 

 
Tilskud fra Offerfonden: 1.535.100,00 kr. inkl. moms 

CENTER FOR HJERNESKADE (FOND) 

Sjælland 

Projektbeskrivelse: 
 

Op til 30 % af ofre med hjernerystelse oplever vedvarende symptomer grundet påvirket synsfunktion, hovedpine, 

svimmelhed, koncentrationsbesvær m.v. Synsproblemerne forbliver ofte uopdagede i lang tid, fordi der mangler let-

anvendelige screeningsredskaber, som kan afdække behov for nærmere udredning og behandling. Projektet 

omhandler udvikling og afprøvning af sådanne screeningværktøj, som kan bruges af de fagpersoner, der møder ofre 

med hjernerystelse. 

 

Projektet vil afprøve og validere et spørgeskema til afdækning af subjektive visuelle klager efter hjernerystelse, 

afprøve eye-tracking baseret screeningværktøj, som kan anvendes i og uden for opometriske klinikker. Endelig vil 

projektet undersøge sammenhænge mellem selvrapporterede data, eye-trackingmålinger og optometriske målinger. 

 

Projektets resultater skal medvirke til bedre, hurtigere og mere effektiv udredning og behandling af ofre med 

hjernerystelse. De udviklede redskaber vil kunne fungere som screeningsredskaber og anvendes bredt af de 

fagpersoner, der møder ofre med hjernerystelse, f.eks. i almen praksis.  

 

Sagsnummer: 21-610-00153  
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Scammed: En undersøgelse af gamingrelateret, økonomisk kriminalitet 

 
Tilskud fra Offerfonden: 1.800.000 kr. inkl. moms 

Center for Digital Pædagogik 

Landsdækkende 

 Projektbeskrivelse: 
 

Projektet vil bidrage med solid videnskabelig viden, der kan kvalificere indsatser i forhold til de børn og unge, der 

bliver ofre for økonomisk kriminalitet i forbindelse med gaming. Projektet undersøger fænomenet i en dansk 

kontekst, men eftersom gaming og gamingrelateret økonomisk kriminalitet ikke er underlagt geografiske 

restriktioner, vil projektet og resultaterne herfra kunne have relevans internationalt. 

 

Projektets mål er at omsætte dets videnskabelige kortlægning og analyse til praksis, der er tilstrækkeligt nuanceret i 

forhold til børn og unges gaming-liv.  

 

Formålet med projektet er at undersøge oplevelsesverdenen hos de børn og unge, der er ofre for gamingrelateret 

økonomisk kriminalitet. Forskningen vil være med til at sikre, at der kan oprettes støtteforanstaltninger, og at ofres 

vilkår dermed sikres i større omgang, end det er tilfældet i dag. 

 

Projektets succeskriterier er følgende: 

− Kortlægning af offertyper med henblik på målretning af støtteindsatser 

− Udbredelse af resultaterne til mindst 10.000 fagpersoner gennem SoMe, temadage, konf. m.m. 

− Deltagelse på minimum 2 internationale konferencer 

− Udarbejdelse af én rapport med håndgribelige, videnskabeligt underbyggede anbefalinger 

 

Den forventede effekt af projektet er, at bidrage med viden om potentielle risikofaktorer, der kan anvendes til at 

målrette såvel offer-støtteinstanser som forebyggende arbejde.  

 

 

Sagsnummer: 21-610-00155  
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Et værdibaseret og deltagelsesorienteret liv efter trafikulykken (piskesmæld og rygskade) 

 
Tilskud fra Offerfonden: 1.997.734,00 kr. ekskl.  moms 

Institut for Psykologi, Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) 

Landsdækkende 

Projektbeskrivelse: 
 

Trafikulykker er en af de primære årsager til rygmarvsskader og piskesmældstraumer, som begge medfører en 

række varige funktionsnedsættelser. En succesfuld rehabilitering kræver, at den psykologiske tilpasningsproces går 

hånd i hånd med den fysiske genoptræning. Nyere psykologiske behandlingstilgange har særligt fokus på at 

understøtte accept og nyorientering efter ulykken, da det er afgørende for en succesfuld rehabilitering.  

 

Dette projekt ønsker at undersøge effekten og virkningsmekanismerne af et tværfagligt kognitivt adfærdsterapeutisk 

program med fokus på accept og livsværdier til personer med trafikrelaterede rygmarvskader (delprojekt 1) og 

piskesmæld (delprojekt 2). 

 

Projektet anvender en innovativ metode (single-case-experimental design), hvor behandlingseffekten vurderes på 

individniveau. Når dette kombineres på tværs af deltagere, kan det informere om, hvorvidt behandlingen virker, 

hvordan den virker, og for hvem den virker. 

 

Projektets resultater vil blive implementeret direkte i Specialhospitalets eget regi i deres specialiserede 

rehabilitering på Sjælland og i Jylland. Projektet har således til formål at hjælpe ulykkesofre med rygmarvsskade og 

piskesmæld til en oplevelse af øget deltagelses- og funktionsniveau, livskvalitet samt færre negative psykologiske 

symptomer.  

 

 

Sagsnummer: 21-610-00159 
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