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Beretning  

I 2017 havde Rådet for Offerfonden  to 

ansøgningsrunder – en  for projekter og 

aktiviteter og en for forskningsprojekter. På 

grund af sekretariatets udflytning blev begge 

runder afviklet samtidigt og lidt senere på året i 

forhold til de tidligere år. Dette betød, at der 

var en ekstra lang ansøgningsperiode.   

Ved ansøgningsrunderne, som gik på både 

projekter/aktiviteter og forskningsprojekter, 

modtog rådet henholdsvis 31 og 15 

ansøgninger, hvorved der blev derved søgt om 

midler for i alt knapt 84 mio. kr.   

Rådet tog stilling til alle ansøgningerne på  

møder i slutningen af oktober. Rådet fordelte  

herefter tilskud til 31 projekter, heraf  21 

projekter/aktiviteter og 10 forskningsprojekter. 

Når Rådet har uddelt midler, lægger Rådet  

vægt på at kunne følge projekterne hele vejen, 

og også efter at projekterne er afsluttede, for at 

se om projekterne lykkedes, og hvis resultatet 

af projektet ikke blev som forventet,  

baggrunden for at det ikke lykkedes eller blev 

anderledes. Rådet er i den forbindelse klar 

over, at nogle projekter ikke får den fulde 

forventede effekt, men det er vigtigt for Rådet 

at få en evaluering, sådan at også baggrunden 

for en evt. manglende effekt bliver klarlagt. 

Rådet har derfor nu taget skridt til fra 2018 at 

stille det som et krav, at der i større projekter 

altid foretages en ekstern evaluering af 

projekterne.  

I 2017 blev mange af projekterne afsluttet som 

planlagt. Det er kendetegnende for de 

afsluttede projekter, at de er med til at kunne 

gøre en forskel for mange ofre. Rådet ser også 

med stor tilfredshed, at der både er mange 

forskellige tilskudsmodtagere og mange 

forskellige projekter.  

Foranlediget af, at der løbende er nye 

tilskudsmodtagere, blev der i 2017 afholdt to  

informationsmøder for alle 

tilskudsmodtagerne. På baggrund af 

erfaringerne fra disse møder, har Rådet nu 

besluttet at fortsætte med jævnligt at afholde  

informationsmøder for tilskudsmodtagerne. På 

møderne får tilskudsmodtagerne generelt 

gennemgået forløbet som tilskudsmodtager hos 

Offerfonden – ligesom de har mulighed for at 

stille spørgsmål hos sekretariatets 

medarbejdere. Se tillige senere i beretningen. 

I juni 2017 flyttede Rådet for Offerfondens 

sekretariat til Viborg som en del af 

Civilstyrelsen i forbindelse med regeringens 

initiativ "Bedre balance - statslige 

arbejdspladser tættere på borgere og 

virksomheder". Udflytningen er gået 

planmæssigt, og sekretariatet har fået nogle 

gode nye rammer, ligesom det er indtrykket, at 

udflytningen ikke har påvirket arbejdet i 

Offerfonden i væsentligt omfang.  

 Viborg, den 28. juni 2018 
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Oprettelsen af Offerfonden 

Offerfonden blev etableret den 1. januar 2014 

ved lov nr. 603 af 12. juni 2013 om Offerfonden 

med det formål at yde tilskud til projekter og 

aktiviteter, der generelt kan styrke viden om 

eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser 

og trafikofre og grupper heraf.  

Der kan alene ydes støtte til projekter og 

aktiviteter og ikke direkte til enkelte ofre. 

Fonden finansieres af offerbidrag på 500 kr., 

som skal betales af lovovertrædere.  

Loven er en del af den offerpakke som 

folketinget vedtog i 2012.  

I forlængelse af oprettelsen af Offerfonden blev 

der udpeget et råd, Rådet for Offerfonden.  

 

Hvordan finansieres Offerfonden? 

Offerfondens midler hidrører fra betaling af 

offerbidrag på 500 kr. fra personer, der  

 vedtager bødeforelæg for overtrædelse 

af straffeloven,  

 idømmes bøde, betinget eller ubetinget 

fængselsstraf for overtrædelse af 

straffeloven,  

 idømmes betinget eller ubetinget 

fængselsstraf for overtrædelse af andre 

love,  

 vedtager eller idømmes betinget eller 

ubetinget frakendelse af førerretten 

samt kørselsforbud, eller  

 får ”klip” i kørekortet  

 

Offerbidraget opkræves af politiet. 

Indkomne bidrag i 2017 blev uddelt i 2017.  

Evt. restende midler overføres til uddeling i det 

følgende år.  
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Rådets medlemmer i 2017 

Formand    

Professor emerita Eva Smith 

Advokat Sysette Vinding Kruse (suppleant) 

 

 

    
                                                                                                           Eva Smith 

 

 

Medlem udpeget efter indstilling fra Offerrådgivningen i Danmark 

Advokat Søren Grunnet Løvenlund 

A-kasse leder Lone Nielsen (suppleant) 

 

 

            Søren G. Løvenlund 

 

 

Medlem udpeget efter indstilling fra Rektorkollegiet          
Overlæge Ole Brink  

Lektor Helmer Bøving Larsen (suppleant)            

  

 

                 Ole Brink

  

Medlemmerne og suppleanterne var beskikkede frem til 14. marts 2018. 
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Organisation 

Offerfondens midler administreres af et råd. Derudover stiller Justitsministeriet sekretariatsbistand til 

rådighed for rådet.  

 

 

 

 

 

 

 

Rådet 

Rådet for Offerfonden er et uafhængigt 

kollegialt organ bestående af en formand og to 

medlemmer. Formanden og de andre 

medlemmer udnævnes af justitsministeren. De 

to medlemmer udnævnes efter indstilling fra 

henholdsvis rektorkollegiet og Offerrådgivningen 

i Danmark. Medlemmerne udnævnes for fire år, 

og genudnævnelse kan finde sted. Der beskikkes 

suppleanter for hvert af rådets medlemmer.   

Rådet uddeler midler fra fonden to-fire gange 

hvert år. Dette sker efter offentlige opslag.           

Når ansøgningsfristen er udløbet behandles 

ansøgningerne på et rådsmøde, som afholdes i 

tilknytning til hver ansøgningsrunde. På 

rådsmøderne tager rådet også mere generelle 

forhold op, ligesom rådet tager stilling til 

konkrete sager, hvor der allerede er meddelt 

tilsagn, og hvor tilskudsmodtager fx ønsker 

tilladelse til at foretage større eller væsentlige 

ændringer.  

Der afholdes rådsmøde mindst to gange om 

året. Møderne er ikke offentlige og rådets 

afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for 

anden administrativ myndighed.  
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Rådet kan kun yde tilskud til projekter efter 

ansøgning på de offentliggjorte opslag, og har 

ikke mulighed for at give tilskud til 

organisationer eller andre, der ikke har søgt. 

Derudover skal en ansøgning opfylde rådets krav 

til ansøgninger.  

Rådet for Offerfonden har mulighed for at 

fastsætte særlige fokusområder for 

ansøgningsrunderne, men har valgt at lade 

ansøgningsrunderne være åbne indtil videre 

De nærmere regler for indgivelse af ansøgning 

om tilskud og behandling af sager om tilskud er 

fastsat i bekendtgørelse om forretningsorden for 

Rådet for Offerfonden.  

Såvel loven som forretningsordenen findes på 

hjemmesiden.  

 

 

 

Uafhængighed og inhabilitet 

Rådet for Offerfonden er et uafhængigt råd. 

Dette betyder, at justitsministeren eller andre 

myndigheder ikke kan give instrukser til rådet 

eller få indflydelse på indholdet af rådets 

afgørelser. 

Rådet for Offerfondens virksomhed er dog en 

del af den offentlige forvaltning, og er derfor 

underlagt de almindelige forvaltningsretlige 

regler, herunder forvaltningsloven, 

offentlighedsloven og persondataforordningen. 

Det indgår som et fast punkt på dagsordenen, 

når rådet behandler sager om tilskud, om der 

foreligger inhabilitet blandt et eller flere af 

rådsmedlemmerne.  

Hvis et rådsmedlem er inhabil i en sag, er 

medlemmet ikke med til at behandle den 

pågældende sag.  
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Sekretariatet 

Rådet for Offerfondens sekretariat er 

organisatorisk placeret som en enhed i 

Civilstyrelsen, der er en styrelse under 

Justitsministeriet. Sekretariatet består af en 

sekretariatsleder og tre til fire fuldmægtige samt 

en studentermedhjælper.  Sekretariatet betjener 

tillige Indsamlingsnævnet, og er nu blevet en del 

af fællessekretariatet for Retslægerådet, 

Indsamlingsnævnet og Offerfonden. 

Sekretariatet står for sekretariatsbetjeningen af 

Rådet for Offerfonden og den daglige 

sagsbehandling af tilskudssagerne – lige fra 

modtagelsen af ansøgningen til afslutningen af 

et tilskudsprojekt.  

I den forbindelse står sekretariatet for følgende: 

 Telefonisk og skriftlig vejledning af 

ansøgere og tilskudsmodtagere. 

 Forberedelse af sager om tilskud til 

afgørelse i rådet.  

 Løbende behandling af anmodninger 

om udbetalinger af tilskud og 

gennemgang af statusopdateringer i 

tilskudsprojekterne. 

 Kvartalsvis afstemning af Offerfondens 

interne regnskab samt forberedelse af 

Offerfondens interne årsregnskab. 

Sidstnævnte med henblik på 

forelæggelse for Rådet for Offerfonden 

til godkendelse. 

 Afholdelse af 

opstartsmøder/informationsmøder for 

tilskudsmodtagere. 

 Tilsyn og kontrol med at tilskud 

anvendes i overensstemmelse med det, 

der er ydet tilskud til, og at vilkårene for 

tilskuddet overholdes igennem hele 

projektet. I forbindelse med 

sekretariatets tilsynsfunktion kan 

sekretariatet indkalde tilskudsmodtager 

til et møde, såfremt dette findes mere 

hensigtsmæssigt.  

 

 

 

 

http://www.civilstyrelsen.dk/
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Opstartsmøder 

Som noget nyt i 2017 blev alle tilskudsmodtagere 

inviteret til at deltage i et 

opstartsmøde/informationsmøde hos Offerfonden. 

Der blev afholdt to møder; dels et i København, dels 

et i Viborg. Det er frivilligt, om man ønsker at 

deltage i et informationsmøde.  

På møderne fortalte sekretariatet om Offerfonden – 

baggrunden og opstarten i 2014 – ligesom 

sekretariatet oplyste, hvad man som 

tilskudsmodtager hos Offerfonden kan forvente, og 

hvad Offerfonden forventer af tilskudsmodtagerne.  

På møderne blev ”en tilskudssags gang” 

gennemgået, herunder hvilke krav, der stilles for at 

en tilskudsmodtager kan få udbetalt tilskuddet, og 

baggrunden herfor, samt hvordan et projekt 

afsluttes med aflæggelse af en slutrapport og et 

slutregnskab.  

Der var stort fremmøde til møderne, og ud fra 

tilbagemeldingerne fra deltagerne, er det 

Offerfondens vurdering, at møderne var med til at 

gøre samarbejdet mellem Offerfonden og 

tilskudsmodtagerne endnu bedre.  

På et af møderne sidste år, blev ytret ønske om 

udarbejdelse af en fuldmagtsblanket, som 

tilskudsmodtagere kan anvende for at gøre 

udbetalingsprocessen lettere. Sekretariatet 

udfærdigede på den baggrund kort efter mødet en 

fuldmagtsblanket, der kan anvendes af alle 

tilskudsmodtagerne og som er tilgængelig på 

Offerfondens hjemmeside  

På baggrund af erfaringerne med de første møder, 

vil Offerfonden også fremadrettet afholde et eller 

to opstartsmøder for tilskudsmodtagerne hvert år.   

 

 

Foto fra mødet i København i 2017 (Foto taget af Offerfonden) 
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Hvilke projekter fik tilskud i 2017? 

Projekter  

Rådet for Offerfonden tog på sine rådsmøder i 

slutningen af oktober 2017 stilling til årets 

ansøgninger; dels ansøgningerne på opslag 

2017/1, dels ansøgningerne på opslag 2017/2. 

 

Der blev i alt behandlet 46 ansøgninger, hvorved 

der blev søgt om tilskud for i alt knapt 84 mio. kr.  

 

Rådet for Offerfonden gav tilsagn om helt eller 

delvist tilskud til 31 projekter. Af disse var 10 

forskningsprojekter og 21 øvrige projekter.  

 

Der blev herved uddelt midler for godt 34 mio. kr.                                                                   

 

  

 

 

Følgende projekter fik tilskud (oplistet i alfabetisk 

rækkefølge med titel, tilskudsbeløb og 

tilskudsmodtager – først projekter på opslag 

2017/1 og dernæst forskningsprojekter på opslag 

2017/2):  

 

 

Projekter – Opslag 2017/1 

Blottet 
 
Tilskud fra Offerfonden: 800.000 kr. 
 
Work In Progress 
 
Foreningen vil via kunst og viden skabe indsigt i 

og forståelse for de alvorlige konsekvenser af et 

voldtægtsovergreb. Der skal i den forbindelse 

opføres en teaterforestilling omhandlende 

voldtægtsofre ligesom der skal etableres en 

workshop. Målgruppen herfor er 1.500 

folkeskole-/ og gymnasieelever. Workshoppen 

udvikles i samarbejde med bl.a. Center for 

Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet, Center for 

Voldtægtsofre Aarhus samt undervisere fra 

folkeskoler og gymnasier.  

Projektet skal skabe øget fokus om emnet blandt 

de unge, herunder større forståelse for 

offerrollen, som skal medvirke til at begrænse 

bl.a. victim-blaming blandt unge. Indsatsen 

dokumenteres, og reaktioner og refleksioner 

samles i en pjece, som videreformidles til bl.a. 

fagpersoner til brug i deres arbejde med ofre.  
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Det usynlige handicap. Lær at leve med 
piskesmæld                      
 
Tilskud fra Offerfonden: 1.352.651 kr.  
 
Whiplashforeningen 
 
Foreningen vil i samarbejde med et filmselskab 

skabe en hjemmeside, der hjælper 

piskesmældsofre. Hjemmesiden skal for en stor 

del bestå af film, der guider mennesker ramt af 

piskesmæld samt deres pårørende igennem dét 

pludseligt at skulle leve med et usynligt handicap. 

Projektet skal bidrage til at samle viden fra 

førende fagfolk og erfaringer fra andre der lider 

af piskesmæld, til gavn for alle der måtte have 

behov for viden. 

 

Projektets opstillede succeskriterier er blandt 

andet, at hjemmesiden, efter færdiggørelse, 

modtager 7.000 besøgende inden for 3 måneder, 

at mere end 50 % af de besøgende udtrykker 

mere end middel tilfredshed i en 

brugerundersøgelse, samt at der opnås 

medieomtale. Den forventede effekt af projektet 

er på kort sigt at bedre livskvaliteten for 

piskesmældsramte, og på mere overordnet plan 

at skabe øget fokus på området. 

 
Dialogproces for frivillige på kvindekrisecentre i 
Danmark                       
 
Tilskud fra Offerfonden: 465.280 kr.  
 
Vesterkilde 
 
Projektet omhandler planlægning, gennemførelse 

og evaluering af en dialogproces for frivillige 

medarbejdere på 8 forskellige krisecentre 

beliggende i hele Danmark. Afslutningsvis 

afholdes et seminar for kvindekrisecenterledere 

og teamledere for frivillige, hvor erfaringerne 

samles og diskuteres med det formål at lære af 

og inspirere hinanden. Der skal desuden skrives 

en artikel om emnet. 

 

Den forventede effekt af projektet er blandt 

andet, at dialogprocessen skal give en mere 

sammentømret gruppe af robuste frivillige, der 

forstår og anerkender deres egen rolle i forhold 

til kvinderne, de andre frivillige og de ansatte på 

kort og på lang sigt. Seminaret skal give lederne 

viden og inspiration til ledelsesudfordringer.  

 
 
Forandringsprocesser for seksuelt misbrugte børn 
og unge                       
 
Tilskud fra Offerfonden: 709.200 kr.  
 
Hestenge 
 
Der er tale om et udviklingsprojekt, hvor der 

anvendes en kombination af to nyere metoder i 

Danmark, Eagala (hvor heste hjælper mennesker 

til personlig vækst og læring) samt 

narrativsamtaler og bevidning. Metoderne 

anvendes i arbejdet med at hjælpe børn og unge, 

der har været udsat for seksuelle overgreb. 

Projektet er et terapeutisk behandlingstilbud, 

hvor barnets/den unges netværk indgår.  

 

Det er målet at skabe et forum, hvor børnene kan 

dele deres oplevelser, følelser og erfaringer med 

hinanden og se, at de ikke er alene om deres 

oplevelser. Netværksprojektet sigter på at skabe 

varige positive forandringer for barnet eller den 

unge på det personlige og sociale plan. 
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Hjælp Voldsofre, København – Rådgivning til 
voldsramte og pårørende *                  
 
Tilskud fra Offerfonden: 600.000 kr.  
 
Hjælp Voldsramte, København 
 
Projektet er et nyt tiltag, der skal bistå 

voldsramte i form af efterværn i forbindelse med 

en voldelig og traumatiserende hændelse. Der 

ydes rådgivning af tidligere voldsramte og 

personer med relevant faglig erfaring, der via 

uddannelse bliver i stand til at hjælpe andre 

blandt andet med udgangspunkt i egne 

oplevelser. 

 

Med projektet vil der blive etableret både 

samtalegrupper og individuelle samtaleforløb. 

Desuden skal der afholdes foredrag - dels for 

voldsramte og deres pårørende, dels for 

foreninger, virksomheder m.fl.  

 

* Projektet er efterfølgende blevet annulleret 

af tilskudsmodetager 

 
 

Indsats for ofre for menneskehandel og 
prostitutionsrelateret kriminalitet i Nordjylland 
 
Tilskud fra Offerfonden: 1.633.437 kr.  
 
KFUK’s Sociale Arbejde (Reden Aalborg) 
 
Reden Aalborg vil udvikle og styrke den 

opsøgende indsats og rådgivning til ofre for 

menneskehandel og prostitutionsrelateret 

kriminalitet, således at der kan skabes kontakt 

med ofre, og sådan at ofrenes livssituation 

forbedres.  

 

Projektet skal styrke samarbejdet med 

Nordjyllands Politi, Center mod Menneskehandel 

og Retten i Nordjylland samt hjælpe ofrene ud af 

en livssituation med overgreb, prostitution og 

tvangsrelationer til kriminelle bagmænd. 

Resultaterne af indsatsen viderebringes til KFUK’s 

øvrige Reder rundt omkring i landet. 

 
Jubilæumskampagne 2018 
 
Tilskud fra Offerfonden: 1.073.250 kr.  
 
Offerrådgivningen i Danmark 
 
Rådet giver tilskud til afholdelse af en konference 

med fokus på ofre og ofres rettigheder samt 

genvisning af en biografreklamefilm fra 2016. 

Projektet skal afholdes i forbindelse med en 

markering af Offerrådgivningens 20-års jubilæum. 

 

Projektets formål er skabe øget opmærksomhed 

om offerrådgivningens tilbud, hvilket forventes at 

føre til, at flere ofre søger og får hjælp. 

Derudover skal projektet bringe ofres rettigheder 

ind i den politiske debat. 

 

Landsdækkende hjælp til ofre for digitale 
sexkrænkelser 
 
Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000 kr.  
 
Koppelcom 
 
Rådet har givet tilskud til, at undervisere fra 

ungdomsuddannelser, SSP-ansatte samt 

offerrådgivere inviteres til uddannelse i 

håndtering af ofre for digitale sexkrænkelser.  

 

Uddannelsen er målrettet 12 ungdoms-

uddannelsesinstitutioner geografisk fordelt i 



 

14 

Danmark, hvor 5-10 personer i hvert område 

uddannes. Derudover skal der produceres 5 

undervisningsfilm og pressemateriale.  

 

Formålet med projektet er på landsplan at sikre 

hjælp af høj kvalitet til ofre for digitale 

sexkrænkelser. Hjælpen til ofrene målrettes ved 

anvendelse af en visitationsmodel udviklet i 

samarbejde med bl.a. politiet. 

 

 

Merantis delprojekt B – fra voldramt kvinde til 
voldsramt kvinde 
 
Tilskud fra Offerfonden: 1.254.000 kr.  
 

Spodcast.dk IVS 
 
Rådet har givet tilskud til produktion af 30 

podcastfortællinger i en gratis App på 10 

forskellige sprog, hvor voldsudsatte 

minoritetskvinder beretter om at komme ud af 

voldelige forhold. Formålet er at inspirere og give 

håb til voldsudsatte kvinder med udenlandsk 

baggrund og et begrænset netværk.  

 

Derudover skal projektet sætte fokus på 

voldsudsatte kvinders vilkår og muligheder for at 

få hjælp i organisationer og kommuner gennem 

en landsdækkende kampagne i de sociale medier, 

postkort, regionale møder med relevante 

fagpersoner samt forskellige 

informationsmaterialer. 

 

 

 

 

 

Opsøgende indsats  
 
Tilskud fra Offerfonden: 989.876 kr.   
 
Røde Kors Hovedstaden 
 

Der er tale om et udviklingsprojekt, hvor Røde 

Kors Hovedstaden vil etablere et samarbejde med 

Københavns Politi om at identificere potentielle 

modtagere af offerrådgivning. Formålet med 

projektet er at udvikle nye metoder til at få flere 

ofre og vidner til at benytte sig af 

offerrådgivningstilbud, herunder modtage 

oplysning om deres eksistens.  

 

Projektet skal bidrage til en øget brug af 

rådgivningen og ny viden på området, således at 

man på længere sigt vil se en reducering i 

eftervirkningerne for ofre og vidner. Projektets 

viden og resultater skal spredes og forsøges 

implementeret til andre offerrådgivninger.  

 

Optimering og øget brug af de sociale medier 
Twitter og Facebook 
 
Tilskud fra Offerfonden: 187.494 kr.   
 
Offerrådgivningen i Danmark 
 
Projektet har til formål at styrke 

Offerrådgivningens tilstedeværelse på Twitter og 

Facebook. Eksponeringen skal gøre 

Offerrådgivningen mere synlig i offentligheden, 

så flere ofre, vidner, pårørende samt politikere, 

mv. gøres opmærksomme på Offerrådgivningens 

eksistens.  

Offerrådgivningens medarbejdere og 

presseansvarlige bestyrelsesmedlemmer skal 

uddannes i optimal brug af Twitter og Facebook. 
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Et kommunikationsfirma skal sammen med en 

mindre gruppe kursusdeltagerne udvikle en 

strategi for Offerrådgivningens tilstedeværelse på 

Twitter og Facebook. Projektet evalueres gennem 

spørgeskemaer, statistik fra Twitter og Facebook 

samt Offerrådgivningens egen statistik om antal 

sager og henvendelser. 

 

 

Pilotprojekt: Etniske minoritetsunge og retten til 
et liv uden vold                      
 
Tilskud fra Offerfonden: 600.350 kr.  
 
Bryd Tavsheden 
 
Formålet med projektet er at udvikle et 

undervisningstilbud, der oplyser etniske 

minoritetsunge om deres ret til et liv uden vold, 

samt oplyse dem om deres muligheder for 

anonym hjælp og rådgivning. Ved at oplyse om 

forældreansvarsloven, typer af vold og 

kensekvenser af vold, skal projektet bidrage til at 

nedbryde accepten af opdragende afstraffelse i 

etniske minoritetsmiljøer. 

 

Tilskudsmodtager håber blandt andet at opnå 

kvalificeret viden om, hvordan en temadag bør 

sammensættes, når den er målrettet skoler med 

en stor del af etniske minoritetsunge – og i 

forlængelse deraf ønsker man at opnå 

kvalificerede erfaringer med selve afholdelsen.  

 

 

 

 

 

 

Seminar: Styrket faglighed og samarbejde                        
 
Tilskud fra Offerfonden: 118.180 kr.  
 
Røde Kors Hovedstaden 
 
Røde Kors Hovedstaden vil afholde et seminar for 

offerrådgivningens frivillige rådgivere, hvor 

emnerne kriseteoretisk opdatering, social og 

juridisk vejledning, erfaringsudveksling, 

samarbejde, videndeling og best-practice blandt 

rådgivere vil blive behandlet. Seminaret forestås 

af to eksterne oplægsholdere. Derudover vil 

seminaret bestå af en aktivitet, som skal styrke 

sammenholdet i rådgivergruppen og fremme 

erfaringsudveksling og vidensdeling. 

 

Formålet er at løfte de frivillige rådgiveres 

personlige og faglige kompetencer samt styrke 

sammenholdet i rådgivergruppen med henblik 

på, at de ofre, som henvender sig til 

rådgivningen, får den bedst mulige hjælp til at 

håndtere deres situation.  

 

Udbygning og optimering af hjemmeside og Intra 
i Offerrådgivningen i Danmark 
 
Tilskud fra Offerfonden: 323.050 kr.  
 
Offerrådgivningen i Danmark 
 

Projektets formål er at videreudvikle 

Offerrådgivningens intranet, hvilket skal sikre en 

øget brugervenlighed. Derudover skal 

Offerrådgivningens hjemmeside opdateres, og 

superbrugerne skal have ½ dags undervisning i 

brug af den.  

Udbygningen af intranettet kommer ofrene til 

gavn, da dette vil sætte Offerrådgivningens 
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rådgivere i stand til at yde en bedre rådgivning. 

Optimeringen af hjemmesiden skal ligeledes 

sikre, at ofrene som brugere af hjemmesiden får 

en bedre rådgivning. 

 

Uddannelse af offerrådgivere i 
Hovedstadsområdet  
 
Tilskud fra Offerfonden: 86.000 kr. 
 
Røde Kors Hovedstaden 
 
Tilskudsmodtager har fået tilsagn om tilskud til et 

kursus i Rekonstruktion og Integration af 

Traumatisk Stress (RITS) for to frivillige rådgivere 

samt 6 temaaftener med faglige oplæg for 30 

frivillige offerrådgivere. Undervisnings-

aktiviteterne vil forløbe henover 2018. 

 

Uddannelsesaktiviteten gennemføres med 

henblik på at opkvalificere de frivillige rådgiveres 

kompetencer, så de bliver bedre i stand til at 

hjælpe ofre, pårørende og vidner gennem 

samtale, støtte i den akutte fase, hjælp til 

anmeldelse, ledsagelse i retten m.m. og 

vejledning om videre hjælpeforanstaltninger. 

 

Uddannelse + supervision til frivillige terapeuter 
der arbejder med ofre for seksuelt misbrug 
 
Tilskud fra Offerfonden: 300.000 kr.  
 
Kvisten 
 
Kvisten tilbyder gratis terapeutisk behandling til 

ofre for seksuelt misbrug. Mennesker, der lider af 

seksuelle overgreb, er ofte fastholdt i en 

kombination af chok og traumer.   

Projektet er en uddannelsesaktivitet, hvis formål 

er at udvikle de frivillige terapeuters 

kompetencer, så de er bedre rustede til at 

håndtere den målgruppe, som de arbejder med.  

 

Målet er, at chokforløsning fremover skal være 

en kompetence, som alle Kvistens terapeuter skal 

være i besiddelse af. Uddannelsesaktiviteten har 

fokus på at styrke terapeuternes kompetencer i 

arbejdet med traume- og chokforløsning. 

Desuden afholdes der supervision med det 

formål at sikre et højt fagligt niveau samt at 

forebygge sekundær traumatisering af 

terapeuterne. 

 

Usagt 
 
Tilskud fra Offerfonden: 25.000 kr. 
 
Dramatiker Frederik Villads 
 
Tilskudsmodtager har fået tilskud til at producere 

en kortfilm, der sætter fokus på mænd, der bliver 

udsat for voldtægt. Kortfilmen omhandler to 

mænd, som efter at være blevet voldtaget, finder 

et venskab, hvor de kan åbne op overfor 

hinanden og fortælle deres historie. Filmen skal 

udbredes på festivaler, i skoler og i nyhederne.  

 

Formålet med projektet er, at få skabt fokus på 

emnet og få det italesat sammen med ofrene i 

små og store medier, herunder opfordre til at der 

foretages ændringer på området. Det er et 

succeskriterium for projektet, at der iværksættes 

en begyndende statistikførelse på området.  
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Vi er her og vi lytter – kampagne om 
Offerrådgivningen i Hovedstaden                      
 
Tilskud fra Offerfonden: 399.940 kr.  
 
Dansk Røde Kors Hovedstaden 
 
Rådet har givet tilskud til en 

oplysningskampagne, der har til formål at 

udbrede kendskabet til Offerrådgivningen i region 

Hovedstaden. Det øgede kendskab forventes at  

medføre, at flere ofre for forbrydelser eller 

trafikulykker får den hjælp, som 

Offerrådgivningen tilbyder.  

 

Kampagnen skal indeholde annoncering i busser 

og på sociale medier. Der gennemføres ydermere 

en supplerende presseindsats. Det forventes, at 

kampagnen på ugentlig basis vil blive set af ca. 

1.360.595 buspassagerer, 100.000 øvrige 

trafikanter og 300.000 personer på de sociale 

medier. 

 

 

Videre efter ulykken 
 
Tilskud fra Offerfonden: 6.000.000 kr.  
 
PTU (UlykkesPatientForeningen og 
Polioforeningen)  
 
Projektet skal videreudvikle telefonrådgivningen 

Ulykkeslinjen, som henvender sig til ofre for 

trafikulykker og deres pårørende. Der er givet 

tilsagn om tilskud til videreudvikling af 

vejledningsmetoder og opkvalificering af 

vejledere med fokus på den forsørgelsesmæssige 

situation efter lykken. Der iværksættes en 

oplysningsindsats, herunder brobygning til 

forsikringsselskaber og kommuner, med henblik 

på at optimere mødet og kommunikation mellem 

disse aktører og ulykkesramte. 

 

Formålet med projektet er at forbedre 

forudsætningerne for, at de ulykkesramte får den 

hjælp, som de har behov for i tiden efter ulykken, 

herunder at hjælpe ulykkesramte hurtigt tilbage 

på arbejdsmarkedet og væk fra offentlig 

forsørgelse. En arbejdsgruppe bestående af 

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, 

Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, 

UlykkesPatientForeningen og 

brancheorganisationen Forsikring og Pension 

tilknyttes projektet. 

 

 
Videreudvikling af uddannelsesforløb i 
Offerrådgivningen i Danmark                       
 
Tilskud fra Offerfonden: 1.500.000 kr.  
 
Offerrådgivningen i Danmark 
 
Rådet har givet tilskud til at videreudvikle og 

kvalitetssikre uddannelse samt efteruddannelse 

af Offerrådgivningens rådgivere, så de sættes 

bedre i stand til at yde rådgivning til ofre, vidner 

og pårørende.  

 

Effekten for ofrene består i rådgivning af højere 

kvalitet i takt med, at rådgiverne opkvalificeres 

gennem uddannelsen. Ydermere forventes det, at 

opkvalificeringen vil være med til at fastholde de 

frivillige rådgivere. Projektet er landsdækkende 

og vil berøre alle Offerrådgivningens rådgivere. 
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Vindere og tabere i rehabilitering  
 
Tilskud fra Offerfonden: 100.000 kr.  
 
Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi  
 
Tilskudsmodtager har fået tilsagn om tilskud til 

afholdelse af to seminarer, som indgår som en 

afsluttende del af et projekt forestået af 

forskningsnetværket Phlegethon. Formålet med 

projektet er at formidle ny viden fra 

forskningsprojekter, der undersøger mekanismer 

bag ulighed i sundhed i de danske 

velfærdsinstitutioner i forbindelse med 

rehabiliteringsforløb blandt patienter med en 

erhvervet hjerneskade. 

 

Målet er opnå en styrket, øge og nuanceret viden 

om rehabilitering for bl.a. volds- og trafikofre 

samt deres pårørende. Forskere mødes til et 

planlægningsseminar for at samle resultaterne 

fra deres respektive forskningsprojekter. 

Resultaterne formidles på et formidlingsseminar, 

hvor bl.a. ofre med erhvervet hjerneskade 

inviteres til at deltage. Begge seminarer finder 

sted i 2018.  

Forskningsprojekter – Opslag 2017/2 

De sårbare voldtægtsramte 
 
Tilskud fra Offerfonden: 2.404.080 kr. 
 
Institut for Psykologi, Syddansk Universitet 
 
International forskning og danske tal peger på, at 

voldtægten, for nogle ramte, er del af en 

sårbarhedsprofil indlejret i eksempelvis misbrug, 

tidligere overgreb og psykisk lidelse. Denne 

gruppe af sårbare voldtægtsramte har imidlertid 

vist sig vanskelig at rumme inden for de 

eksisterende tværfaglige behandlingsmodeller, da 

de typisk udviser en række særlige støttebehov.  

Projektet vil afdække sårbarhedsfaktorer blandt 

voldtægtsramte samt identificere unikke 

tværfaglige støttebehov og 

behandlingsudfordringer. Projektet tager form 

som et tværfagligt multicenterstudie i 

samarbejde med en række danske 

voldtægtscentre. Viden og erfaringer fra 

projektet vil kunne bidrage til den internationale 

forskning samt imødekomme en danskbaseret 

praksisproblematik.  

 
FITS – Familie Intervention efter Traumatisk 
Skade 
 
Tilskud fra Offerfonden: 3.412.876 kr. 
 
Region Hovedstaden, Rigshospitalet Neurologisk 
Klinik  
 
Forskningsprojektet afprøver FITS-metoden 

(Familie Intervention efter Traumatisk Skade) 

blandt familier, hvor der er et offer med 

traumatisk skade på rygmarv eller hjerne 

forårsaget af trafikulykker eller vold. Hele 

familien inddrages sammen med ofret i en 

intervention, idet ofrene ofte ikke er i stand til at 

leve et selvstændigt liv grundet kognitive, 

somatiske, adfærdsmæssige samt motoriske 

problemer. 

Formålet med projektet er at forbedre ofrets og 

familiens livskvalitet samt mindske den oplevede 

belastning for familien. Metoden vil forsøges 

udbredt til kommuner og andre 

rehabiliteringsinstanser, såfremt effekten viser 

sig positiv.  

 
 
 



 

19 

Forskningsprojektet PreTBI                       
 
Tilskud fra Offerfonden: 600.000 kr.  
 
Præhospitalet Region Midtjylland 
 
Forskningsprojektet PreTBI afdækker potentialet 

for udvikling af nye metoder og teknologi til 

analyse af hjernespecifikke blodprøver, således at 

disse kan fungere som beslutningsstøtte i den 

akutte fase. Formålet er, at undersøge, om 

blodprøver kan anvendes til diagnostik af ofre for 

hovedtraume allerede på skadested/under 

transport i ambulance.  

 

Ved tidligst muligt i behandlingsforløbet at få 

taget en blodprøve er håbet, at vinde vigtig tid til 

behandling af hovedtraumet, der er en yderst 

tidskritisk tilstand. Det skal også undersøges, om 

blodprøverne kan bidrage til prognosticering af 

de sværest tilskadekomne og derved guide 

lægefagligt personale i beslutningsprocessen 

omkring behandling. Håbet er ligeledes at undgå 

unødvendig indlæggelse og stråling af hjernen 

ved CT- scanning hos let tilskadekomne. 

 

Fra traume til trivsel – et eksplorativt pilotprojekt 
om traumereaktioner og behandling 
 
Tilskud fra Offerfonden: 110.500 kr.  
 
Institut for Psykologi, Syddansk Universitet 
 
I samarbejde med Center for Indsatser til Børn og 

Unge (CIBU), Odense, foretages et eksplorativt 

pilotstudie af udsatte børn i alderen 4-8 år, der 

indskrives i et af CIBUs to familiehuse. Gennem 

kvalitative og kvantitative metoder undersøges 

traumereaktioner, effekten af behandling og 

afprøvning af ny behandlingsmanual 

(traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-KAT) 

manual), tilpasset målgruppen.  

 

Formålet med projektet er at skabe en bedre 

forståelse af traumeramte børn og deres 

symptomer. Denne viden kan give større faglig 

indsigt hos behandlere i familiehuse i hele landet.  

Formålet er endvidere, på sigt, at skabe et videns- 

og evidensgrundlag, som i sidste ende kan føre til, 

at der kan tilrettelægges en mere specifik og 

målrettet støtte og behandling af det enkelte 

barn. 

Når volden slår til 
 
Tilskud fra Offerfonden: 2.171.520 kr. 
 
Institut for Psykologi, Syddansk Universitet 
 
Projektet vil kortlægge prævalensen af akut 

stress forstyrrelse (ASD) og posttraumatisk stress 

forstyrrelse (PTSD) hos ansatte i psykiatrien, som 

har været udsat for vold eller trusler på arbejdet 

og følge symptomerne over tid. Desuden vil 

projektet forsøge, at identificere risikofaktorer 

for udvikling af ASD og PTSD og belyse, om der 

findes eventuelle forskelle i risikofaktorer for 

udvikling af ASD og PTSD som følge af forskellige 

typer af arbejdsrelateret vold. 

 

Formålet med projektet er, at skabe større viden 

om vold i psykiatrien og hvilke konsekvenser, det 

kan have for den ansatte i forhold til udvikling af 

ASD og PTSD, og herved belyse behovet for og 

fremme udviklingen af forebyggende indsatser, 

sådan at denne følgevirkning af forbrydelsen kan 

forebygges. 
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Prospektiv undersøgelse af kvindekrisecentres 
effekt: opholdets betydning for det psykiske 
helbred hos voldsramte kvinder 
 
Tilskud fra Offerfonden: 1.873.530 kr. 
 
Kvindecenterfonden Dannerhuset  
 
Rådet har givet tilskud til et treårigt ph.d.-projekt, 

der skal undersøge og dokumentere effekten af 

ophold på kvindekrisecentre. Undersøgelsen 

gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse, 

der udleveres i forbindelse med kvindens 

indskrivning og udskrivning samt et 

telefoninterview 3 måneder efter endt ophold.  

 

Formålet med projektet er, at man via en 

effektmåling kan finde frem til den rette 

kvalitetsstandard, og derved være med til at 

forbedre kvindekrisecentrenes tjenesteydelser, så 

centrene sættes bedre i stand til at håndtere 

kvindernes sociale, psykologiske og 

sundhedsmæssige problemer. 

 

The risk and consequences of victimization in 
Denmark                   
 
Tilskud fra Offerfonden: 800.000 kr.  
 
VIVE (tidl. SFI) 
 
Forskningsprojektet skal være med til at besvare 

centrale spørgsmål om risici og konsekvenser af 

personforbrydelser, der i international forskning 

endnu er ubesvaret. Ved at sammenkæde 

oplysninger fra bl.a. Rigspolitiets Offerdatabase 

og Danmarks Statistik om hele befolkningen over 

en periode på 35 år kortlægges hvilke 

befolkningsgrupper, der over tid er særligt 

udsatte for forbrydelser og i hvilket omfang. 

Formålet med projektet er at bidrage med ny 

viden, der er relevant for såvel ofre med familier 

som praktikere, politikere og forskere. 

Kortlægningen kan bidrage til viden om udsatte 

befolkningsgrupper samt tjene som grundlag for 

konkrete rehabiliteringsindsatser. Resultaterne 

sammenfattes i en rapport samt i artikler på 

VIVE’s hjemmeside. Der afholdes endvidere et 

seminar for forskere m.fl. 

Trafik- og voldsofre: Ser man et øget og kronisk 
forbrug af stærke analgetika   
 
Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000 kr.  
 
Region Syddanmark, Odense Universitetshospital 
og Syddansk Universitet 
 
Forskningsprojektet skal igennem et 

kohortestudie sammenligne langtidsresultaterne 

hos forskellige grupper af patienter med nakke- 

og rygsmerter. Patientgruppen med 

nakke/rygsmerter og trafik-/voldsudløst PTSD 

sammenlignes med almindelige rygpatienter, 

blandt andet hvad angår erhvervsprognose og 

brug af stærke smertestillende lægemidler. 

Projektet vil sætte fokus på trafik- og voldsofres 

store forbrug af sundhedsydelser, især langvarigt 

brug af stærke og vanedannende smertestillende 

analgetika samt risikoen for permanent 

erhvervsnedsættelse. 

Formålet er at introducere nye systematiske 

måder at diagnosticere og behandle 

patientgruppen med rygsmerter og trafik-

/voldsudløst PTSD, således at kroniske 

følgetilstande for patientgruppen reduceres, 

herunder også brugen af stærke og 

vanedannende smertestillende lægemidler. 
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Udvikling af nye strategier til behandling af 
spasmer forårsager af rygmarvsskader  
 
Tilskud fra Offerfonden: 1.500.000 kr. 
 
Københavns Universitet, Center for Neuroscience  
 
Projektets formål er, at undersøge effekten af 

marihuana som behandlingsmiddel til patienter 

med rygmarvsskader, som efterfølgende udvikler 

spasticitet. Det estimeres, at ca. 130 danskere 

hvert år rammes af en rygmarvsskade, og at 

skaden i halvdelen af tilfældene skyldes en 

trafikulykke. Symptomerne på spasticiteten 

dæmpes i dag med lægemidlet baklofen, der dog 

kan give alvorlige bivirkninger.  

 

Det forventes, at der på baggrund af 

undersøgelserne vil kunne udvikles ny medicin 

mod spasticitet forårsaget af rygmarvsskader, der 

er mindre belastende og mere effektiv. 

Undersøgelsernes resultater vil blive publiceret i 

videnskabelige artikler samt blive præsenteret for 

pressen og på konferencer. 

 

 

 

 

 

Annullering af projekter 

Unge kriminalitetsofre – hvilke konsekvenser og 
hvad kan vi gøre for at hjælpe?                       
 
Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000 kr.  
 
VIVE (tidl. SFI) 
 
Forskningsprojektet har til formål at belyse 

konsekvenserne det har for personers 

efterfølgende livschancer at blive offer for 

kriminalitet i ungdomsårene. Det undersøges, om 

livschancerne forringes i form af et påvirket 

uddannelsesforløb, og om unge ofres udsathed 

bliver yderligere forstærket, hvis de bor i et 

nabolag med mange kriminelle. 

 

Tilskudsmodtager har som succeskriterier bl.a. 

opstillet, at forskningsprojektet skal frembringe 

ny viden om offereffekter på uddannelse, som 

publiceres internationalt. Endvidere vil man 

udfærdige to dansksprogede publikationer om 

emner og endeligt afholde workshops med 

fagprofessionelle. Det forventes, at effekten af 

projektet bl.a. vil være, at unge ofres livschancer 

forbedres via bedre og mere målrettede 

hjælpeindsatser i forhold til uddannelse og 

helbred. 

 
 

 

Når et projekt bliver annulleret, tilbageføres 

tilskudsbeløbet til Offerfonden, sådan at beløbet 

kan ”genbruges” næste gang der sker uddeling af 

Offerfondens midler. Beløbet tilbageføres i det 

år, hvor annulleringen er endelig.   

Et af de meddelte tilsagn for 2017 er 

efterfølgende blevet annulleret, jf. ovenfor.  
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Afsluttede projekter i 2017 * 

Projektet En tryg Hverdag – sag nr. 14-911-00009 

Dansk stalking center (tidl. Dansk anti-stalking forening) 

Rådet for Offerfonden gav i 2014 et delvist tilskud på kr. 1.083.042 til projektet. I 2017 blev tilsagnet 

ekstraordinært forhøjet med kr. 60.000. 

Projektet havde til formål at skabe fokus på at få en mere hurtig og effektiv – og helhedsorienteret – 

indsats for at stoppe stalking og forebygge/minimere følgerne af stalking for den stalkingudsatte. I 

den forbindelse ville centeret blandt andet søge sparring med politiet og udvikle/implementere en 

”Skytsengel”-app til smartphones. App’en skulle være med til at skabe tryghed for den  

stalkingudsatte med henblik på at fastholde et almindeligt hverdagsliv - og samtidig fungere som en 

bevislog for den udsatte. 

Projektet har i vidt omfang været afviklet i samarbejde med Sydøstjyllands Politi, som blandt har  

medvirket til, at der først indførtes én procedure for stalkingsager og siden, pr. 1. januar 2017 

skabtes en ”søgenøgle”, der kan registrere alle former for henvendelser, der er relateret til stalking. 

Politiet i Sydøstjylland er herefter blevet bedre i stand til at identificere tilfælde af stalking. Dette har 

vist sig ved, at der fra i 2013 at være 3 registrerede sager om stalking til i 2016 at være 139. 

Samarbejdet har også givet opmærksomhed hos Rigspolitiet, der siden har udviklet nye retningslinjer 

for stalkingsager for alle landets politikredse.  

Centeret beskriver app’en med navnet ”Skytsengel” som en succes. Centeret skønner, at der er 

omkring 500 reelle brugere af app’en, som centeret har modtaget positiv feedback på. Tilbagemeld-

inger lyder blandt andet på, at brugere har haft glæde af den digitale log-funktion, fordi den kan 

være med til at skabe systematik og overblik over beviser og dokumentation.  

* Projekter, der er afsluttede i 2017 og hvor slutregnskab og slutrapport  er  behandlet og godkendt af Rådet for Offerfonden.  
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Projektet Juridisk offerrådgivning under Den Sociale Retshjælp – sag nr. 14-911-00011 

Den Sociale Retshjælps fond 

Rådet for Offerfonden gav i 2014 tilskud til projektet. Rådet gav tilskud til, at Den Sociale Retshjælp 

kunne udarbejde informationsmateriale i form af blandt andet brochurer. Dertil er der blevet 

udarbejdet en menu med FAQ’s og brevskabeloner til brug for informationssøgning om tilhold, klager 

med mere. Den Sociale Retshjælp kunne herefter tilbyde oplysninger til brug for anmeldelse af 

identitetstyveri og stalking samt nærmere informationer om, hvordan man skal forholde sig til de 

pågældende forbrydelser, såfremt man har været udsat for en sådan.  

Formålet var at styrke indsatsen over for ofre for stalking og identitetstyveri med henblik på at kunne 

tilbyde dem bedre støtte igennem forløbet. På baggrund af det udarbejdede materiale har det været 

muligt at videreformidle information omkring stalking til målgruppen via hjemmesiden 

www.dinretshjaelp.dk.  

 

Projektet Landsdækkende mentorordning – sag nr. 14-911-00014 

Offerrådgivningen i Danmark (OID) 

Rådet for Offerfonden gav i 2014 et tilskud på 3.799.671 kr. til at oprette et landsdækkende 

mentorkorps bestående af 36 mentorer således, at ofre via tidlig kontakt og støtte fra en mentor 

hjælpes tilbage til en normal hverdag. Mentorordningen skulle sikre, at ofre ikke overlades til sig selv, 

men derimod modtager relevant hjælp. Mentoren skulle for eksempel hjælpe ofret med kontakt til 

myndighederne, arbejdspladsen, A-kasse, forsikringsselskab, behandlingstilbud, m.v. Ofret skulle 

undgå ensomhed, depression og handlingslammelse og i stedet opleve tryghed, sikkerhed, 

anerkendelse og møde andre ofre. Projektet har resulteret i målrettet uddannelse af 36 mentorer.  

Der har været stor variation mellem de enkelte mentorforløb med hensyn til aktiviteter, hyppighed 

og varighed. Tilbagemeldingerne fra deltagerne i mentorforløbene har været positive. Deltagerne har 

været taknemmelige for mentorernes støtte og hjælp, og har vurderet mentorernes indsats som 

værdifuld. Mentorerne har følt sig klædt på til opgaven. Projektets mentoruddannelse har endvidere 

oparbejdet et brugbart fagligt netværk for mentorerne.  

 

 

http://www.dinretshjaelp.dk/
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Projektet Udvikling og opkvalificering af uddannelsesforløb for rådgivere i OID – sag nr. 

14-911-00015 

Offerrådgivningen i Danmark (OID) 

Rådet for Offerfonden gav i 2014 et tilskud på 6.000.000 kr. Projektet havde til formål at sikre, at ofre 

for kriminelle handlinger og voldsomme trafikulykker, samt vidner og pårørende altid ydes 

professionel, målrettet og kompetent rådgivning. Projektet skulle desuden sikre, at OID fremover har 

kvalificerede og veluddannede rådgivere og, at korpset af frivillige rådgivere fastholdes og udvides, 

således OID i stigende grad ville være en vigtig og afgørende aktør indenfor området og bidrage til 

udviklingen af den faglige tilgang og rådgivning.  

Projektet har resulteret i afholdelse af flere forskellige uddannelsesforløb for henholdsvis nye 

rådgivere, erfarne rådgivere og ledere. Alle uddannelsesforløbene har fået et kvalitativt løft gennem 

projektet. Uddannelserne har udviklet rådgivernes kompetencer, sikret ensartethed og kvalitet i 

rådgivningen, samt opretholdt rådgivernes lyst til at fortsætte som frivillig. Udbyttet af 

uddannelserne har været stort for både de nye og erfarne rådgivere, idet de klæder de frivillige på til 

det rådgivende arbejde og har et fagligt højt niveau.  

En undersøgelse fra Offerrådgivningen i Østjylland viser, at ofrene overvejende er tilfredse med 

rådgiverindsatsen.  Dertil kommer, at Offerrådgivningen i Danmark over de seneste 3 år er blevet en 

mere tydelig aktør på området.  

 

Projektet - Værdigheden igen – opkvalificering til mødet med voldsofre – sag nr.14-

911-00024 

Foreningen livsberigende kommunikation 

Rådet for Offerfonden gav i 2014 et tilskud på 619.866 kr. til at gennemføre 11 to-dages 

opkvalificeringskurser for fagfolk med offerkontakt, primært ofre for partnervold. Kurserne skulle 

rette sig mod politikredsene og regionerne, herunder kvindekrisecentre, skadestuer og psykiatrisk 

modtagelse. Derudover skulle der gennemføres to halvdags opfølgninger for hvert kursus.  

Projektet omfattede desuden publicering af en manual til professionelle og frivillige, som i deres 

virke møder ofre for partnervold.  
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I løbet af projektet er der gennemført 9 af de 11 planlagte kurser, 2 opfølgningskurser og 3 foredrag. 

114 fagpersoner har gennemgået opkvalificeringsforløbet. Der er udgivet en manual, som kan hentes 

gratis på http://livkom.dk/internationale-projekter-girafsprog/at-moede-offeret-i-

oejenhoejde/bogen/.  

 

Projektet  Fokus på fremmelse af aktivitet i hverdagen for ulykkesramte unge med 

erhvervet hjerneskade – sag nr. 15-911-00032 

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie 

Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 275.000 kr. til en handicapbus for at igangsætte og 

afprøve aktiviteter i hverdagen for unge med erhvervet hjerneskade som følge af tilskadekomst ved 

kriminalitet eller i trafikken. 

Indkøbet af handicapbussen har resulteret i, at de unge på bostedet oftere deltager i spontane og 

planlagte aktiviteter end førhen, idet handicapbussen har givet større fleksibilitet. Aktiviteterne 

omfatter bl.a. kørsel til træning, indkøb, læge- og hospitalsbesøg, besøg hos venner og pårørende 

samt kulturelle tilbud. Bostedet oplevede førhen, at brugen af offentlig transport drænede de unge 

for energi, hvilket resulterede i at der ikke var energi til at deltage i aktiviteterne, når man nåede 

frem til dem.   

Bostedet har endvidere oplevet, at de unge i højere grad på egen hånd er begyndt at tage af sted til 

aktiviteter uden for bostedet, herunder med andre transportformer. Dette har forbedret de unges 

livskvalitet og frihed.  

På sigt forventes det, at indkøbet af handicapbussen kan bidrage til at mange unge oplever øget 

livskvalitet og frihed, får mod på at deltage i aktiviteter på egen hånd samt opfatter sig selv som 

samfundsborgere med de ressourcer, som de kan bidrage med. Dette skyldes især, at bostedet er et 

midlertidigt sted, hvor der hele tiden er et flow af unge med erhvervet hjerneskade.  

Som en uventet effekt af projektet har bostedet oplevet en bedre udnyttelse af deres medarbejderes 

ressourcer.  

 

 

 

http://livkom.dk/internationale-projekter-girafsprog/at-moede-offeret-i-oejenhoejde/bogen/
http://livkom.dk/internationale-projekter-girafsprog/at-moede-offeret-i-oejenhoejde/bogen/
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Projektet Cafe´Q – en nyudvikling af Røde Kors´ frivillige indsats for voldsudsatte 

kvinder – sag nr. 15-911-00036 

Røde Kors 

Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 1.513.418 kr., sådan at Røde Kors kunne videreudvikle 

organisationens Qnet-tilbud (tilbud til kvinder om social og praktisk støtte efter endt ophold på 

krisecenter).  

Røde Kors har oprettet tre nye Qnet-tilbud i Aalborg, Silkeborg og Aabenraa samt tre CaféQ-tilbud i 

Randers, Kolding og Aalborg. I løbet af projektet måtte CaféQ-tilbuddet i Randers derimod måtte 

lukke grundet manglende fremmøde i caféen. De resterende tilbud forankres fremadrettet i Røde 

Kors kerneaktiviteter, og projektet har derved skabt et fundament for, at endnu flere voldsudsatte 

kvinder og børn kan hjælpes. Røde Kors har imidlertid også konstateret, at CaféQ-tilbuddene ikke har 

tiltrukket den primære målgruppe i form af voldsudsatte kvinder, der ikke har været på krisecenter. 

På baggrund heraf oplyser Røde Kors, at CaféQ-tilbuddene på sigt vil blive omdannet til Qnet-tilbud 

med en-til-en støtte og netværksaktiviteter, idet projektet har bekræftet behovet for disse tilbud.  

Røde Kors har endvidere udviklet og afholdt uddannelse og supervision for de frivillige. På baggrund 

af den afholdte supervision er der oprettet og uddannet et korps af supervisorer, der yder 

supervision til Qnet-tilbuddene i hele landet. 

De frivillige oplyser at have fået stor gavn af både uddannelse og supervision i form af faglig sparring, 

ny viden og behandling af dilemmaer i det frivillige arbejde, hvilket har skabt et kvalitetsløft i den 

daglige indsats. Der er endvidere blev udarbejdet og distribueret foldere om CaféQ- og Qnet-

tilbuddene. 

 

Projektet Rådgivningskoordinator – sag nr. 15-911-00037 

Nordjyllands politi 

Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 524.226 kr. til projektet ”Rådgivningskoordinator”. 

Rådet gav tilskud til ansættelse af en rådgivningskoordinator (sociolog) på deltid ved Nordjyllands 

Politi, der udelukkende skulle rådgive og henvise ofre for kriminalitet videre til det relevante 

rådgivningstilbud. Rådgivningskoordinatoren skulle endvidere udvide og opdatere registreringen af, 

hvor mange ofre, der bliver henvist, og hvor mange af dem, der benytter det konkrete tilbud. Endelig 
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skulle rådgivningskoordinatoren hjælpe politiet med redskaber til, hvordan de bliver bedre til at 

formidle rådgivningstilbuddene.   

Nordjyllands Politi evaluerede efterfølgende forsøgsprojektet. Sammenfattende kan det heraf 

udledes, at rådgivningskoordinatorens arbejde har medført flere henvisninger til 

rådgivningstilbuddene samt nye redskaber til, hvordan politiet bliver bedre til at formidle 

rådgivningstilbuddene.  

Nordjyllands Politi vurderer dog samtidig, at det er nødvendigt at fastansætte en 

rådgivningskoordinator i en fuldtidsstilling, hvis der skal opnås et vedvarende øget antal af 

henvisninger til alle rådgivningstilbud. 

 

Projektet Netværksforum – sag nr. 15-911-00057 

Offerforum.dk S/I 

Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 71.400 kr. til projektet NetværksForum. 

Formålet med projektet var at skabe tiltag, der kunne hjælpe berørte af forbrydelser videre i livet. 

Konkret ville man skabe uformelle netværk på tværs af ofre og pårørende for at kunne tale om dét at 

være blevet udsat for en interpersonel forbrydelse eller anden voldsom hændelse; hvor man kunne 

dele sin oplevelse, finde forståelse, genkendelse og anerkendelse – og få faglig bistand hertil. 

Projektet har for en stor del været bygget op af frivillige kræfter – og midlerne fra Offerfonden skulle 

først og fremmest bruges til PR-arbejdet for projektet. 

OfferForum har i projektet, primært i starten, haft en smule svært ved at få personer, der har været 

udsat for forbrydelser, til at deltage. Dette på trods af flere PR-indsatser.  

Siden relancerede de tilbuddet og gav det navnet INVICTO. Samtidig ændrede de formen på møderne 

– således forsøgte man at indlede møderne med foredrag for derefter at invitere til dialog og samtale 

ofrene imellem. Dette viste sig at have en positiv effekt på fremmødet.  

Projektet har modtaget fine tilbagemeldinger fra de deltagende, og projektet er lykkes med at skabe 

en dialog med politikerne.  
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Projektet Presse og medietræning – sag nr. 15-911-00063 

 

Offerrådgivningen i Danmark (OID) 

 

Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 127.100 kr. til projektet, som skulle gøre foreningens 

frivillige pressekontakter mere sikre i forbindelse med optræden i medier og udsendelse af 

pressemeddelelser, samt at synliggøre den hjælp, som ofre for kriminalitet og ulykker, samt vidner og 

pårørende kan få.  

 

I løbet af projektet er der afholdt et weekendkursus og et en-dagsmøde, og der er blevet indsamlet 

data om de enkelte offerrådgivningers brug af sociale medier.  

 

Projektet har ført til en større og forbedret brug af Facebook og Twitter til kommunikation med 

offentligheden. Flere offerrådgivninger rapporterer om væsentlig flere besøgende, følgere og likes og 

offerrådgiverne oplever større sikkerhed i varetagelsen af opgaven med at kommunikere med 

medier og offentlighed. 

 

Projektet Uddannelse: Kollegastøtte – RITS (del 1-4) i forsvaret - sag nr. 15-911-00073 

Dansk Røde Kors Hovedstaden  

Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 22.400 kr. til projektet, sådan at der kunne uddannes 

én frivillig rådgiver i metoden Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress (RITS-metoden), 

hvorefter denne frivillig skulle være faglig ambassadør for RITS-metoden i Røde Kors Hovedstaden.  

Den frivillige rådgiver har efter kurset foranlediget,  at RITS-metoden er kommet i brug blandt 

offerrådgivningens øvrige frivillige. Metoden er blevet anvendt til psykologisk stress- og 

krisebearbejdning i frivilliggruppen. Kurset har været til gavn for alle frivillige i og med at RITS-

metoden har suppleret fagligheden i frivilliggruppen, ligesom der er blevet udviklet en fælles metode 

til kollegastøtte. På sigt forventes det, at kurset vil klæde rådgiverne endnu bedre på til at hjælpe og 

støtte hinanden samt blive klogere på deres egne reaktioner i de situationer, som de møder i 

offerrådgivningen, således at ofrene oplever en fortsat bedre rådgivning.  
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Projektet Seminar: Faglig Udvikling af rådgivning og styrket samarbejde med 

offentlige institutioner – sag nr. 15-911-00074 

Dansk Røde Kors Hovedstaden 

Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 92.576 kr. til afholdelse af et seminar for de frivillige 

rådgivere. På seminaret skulle de frivillige modtage undervisning i kriseteoretisk opdatering, social og 

juridisk vejledning af ofre, erfaringsudveksling og best practice blandt rådgivere samt styrkelse af 

samarbejdet med offentlige instanser.  

Seminaret blev afholdt med deltagelse af 31 frivillige offerrådgivere, som via seminaret har oplevet 

et kompetenceløft. Derudover har man oplevet en øget kommunikation til flere samarbejdspartnere 

om offerrådgivningen.  

Seminaret har været til stor gavn for alle frivillige, men har i særdeleshed været relevant og 

succesfuldt for nye frivillige rådgivere hos Dansk Røde Kors Hovedstaden, idet de har haft nemmere 

ved at komme i gang med rådgivningen og lære de øvrige rådgivere at kende, hvilket har styrket 

erfaringsudvekslingen og vidensdelingen blandt nye og garvede rådgivere.  

På sigt forventes det, at seminaret kan være med til at opretholde kvaliteten i rådgivningen, ligesom 

man forventer en fortsat øget formidling af offerrådgivningen til samarbejdspartnere og ofre.   

 

Projektet Når Ulykken sker – sag nr. 15-911-00075 

Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) 

Rådet gav i 2015 et delvist tilskud på 4.100.000 kr. til de sidste to år af et treårigt forsøgsprojekt. 

Rådet gav i 2014 tilsagn om delvist tilskud til det første år. 

Der er tale om et forsøgsprojekt med en koordineret rådgivning- og vejledningsindsats over for 

trafikskadede personer. Rådet gav tilskud til, at ulykkesramte i trafikken kunne få bedre hjælp til at 

skabe sig et overblik over deres muligheder således, at de får den rigtige hjælp og kommer hurtigst 

muligt videre efter ulykken. Indsatsen skulle foregå via den nyetablerede UlykkesLinjen, hvor de 

trafikulykkesramte kunne henvende sig.  

I projektets sidste to år er der blevet foretaget løbende rådgivning i UlykkesLinjen med besvarelse af 

opkald, dataregistrering, teammøder, kurser og supervision af vejledere.  
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I 2016 og 2017 er der således registeret i alt 6.391 henvendelser. Der er endvidere foretaget 

markedsføring i form af forskellige annoncer på internettet, distribution af materiale hospitaler, 

deltagelse på konferencer m.m.  

Evalueringen af projektet har bl.a. vist, at op mod 86 % af dem, der har været i kontakt med 

rådgivningen, i høj eller i nogen grad har fået et bedre overblik over deres egen situation. PTU har på 

baggrund af rådgivningen udviklet en model for best pratice i forhold til vejledning af ofre for 

trafikulykker, som videreformidles til andre aktører på trafikområdet.  

 

Projektet Tidlig Intervention mod stalking – sag nr. 15-911-00077 

Dansk stalking center (tidl. Dansk anti-stalking forening)   

Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilsagn om tilskud på kr. 1.890.675 til projektet, som var 

opbygget som et oplysnings- og forebyggelsesprojekt, der havde til formål at sikre tidlig intervention i 

stalkingforløb, så følgevirkningerne for udsatte og deres familier minimeres. Via en konference, 

seminarer, en håndbog, en landsdækkende kampagnetur, herunder kampagner på 

internetter/sociale medier samt en outdoorkampagne var det hensigten at øge vidensniveauet om 

stalking iblandt fagfolk såvel som hos befolkningen generelt.  

Centeret har afholdt en succesfuld konference om stalking, hvor der deltog dobbelt så mange (160 

pers.) som oprindeligt forudsat. Konferencen blev åbnet af ligestillingsministeren og modtog 

efterfølgende fine evalueringer. På konferencen talte såvel repræsentanter fra dansk politi og 

udenlandske forskere m.fl.  

Centeret har afholdt 5 seminarer med i alt 380 deltagere – det forventede antal var 200. I 

evalueringerne efter seminarerne oplyser 80 %, at de oplever at have fået viden og redskaber til 

håndtering af stalking. Håndbogen er udsendt til 225 fagpersoner og udleveres i øvrigt på 

fagseminarer. Bogen kan desuden rekvireres på centerets hjemmeside.Kampagnefilmene er indtil 

videre vist mere end 4100 gange på Youtube og Facebook. 

Centeret har oplevet at kampagnen/projektet har medvirket til en større bevidsthed om stalking. 

Dette opleves blandt andet ved, at der er sket en stigning i henvendelser til centeret på 30 % fra 2015 

til 2016, ligesom at medier, politiet m.fl., er blevet mere bevidste om stalking-problematikken.  
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Projektet Supervision og uddannelse til frivillige terapeuter – sag nr. 15-911-00079 

Kvisten, Viborg 

Rådet for Offerfonden gav i 2015 tilskud på kr. 267.570 til brug for projektet. Hos Kvisten tilbyder 

man individuelle terapiforløb såvel som gruppeterapi. 

Formålet med projektet var at styrke de frivillige terapeuter i deres arbejde med ofre for seksuelle 

overgreb. Igennem supervision og uddannelse af de frivillige ønskede Kvisten at klæde de frivillige på 

til arbejdet samt at højne deres faglige niveau.  

Kvisten har ved projektets afslutning fået positive tilbagemeldinger på de kurser og 

supervisionssessioner, der har været afholdt, ligesom det er lykkes at ansætte 12 nye terapeuter 

(målet var 6) og at skabe 3 nye terapigrupper (målet var 2). Endeligt har man oplevet et løft i 

terapeuternes faglige niveau. Som ekstra-effekter har Kvisten oplevet, at terapeuterne har lært 

hinanden bedre at kende, hvilket har skabt grundlag for en større grad af faglig sparring. Endvidere 

har det større antal terapeuter betydet, at Kvistens målgruppe er blevet større, idet man nu kan 

brede sig over et større geografisk område. 

 

Projekt Betydningen af deltagelse i konfliktrådsmægling – sag nr. 16-910-00038 

Justitsministeriets Forskningskontor 

Rådet for Offerfonden gav i 2016 tilskud til projektet ”Betydningen af deltagelse i 

konfliktrådsmægling”. Rådet gav tilskud til, at Justitsministeriets Forskningskontor  kunne udarbejde 

en undersøgelsesrapport for at være med til at afklare den danske konfliktrådsmodels effekt på ofres 

sociale og helbredsmæssige tilstand.  

Justitsministeriets Forskningskontor har til brug for rapporten anvendt data fra Danmarks Statistik og 

Sundhedsstyrelsen. Det anvendte data har herefter undergået en række forskellige analyser, som 

slutteligt har udmundet sig i en undersøgelsesrapport ved navn ”Effekten af konfliktmægling for 

ofre”. Formålet med den udarbejdede rapport var at undersøge effekten af at deltage i 

konfliktmægling. Rapporten har derfor taget udgangspunkt i registerdata om ofrenes 

helbredsmæssige og sociale situation før og efter deltagelse i konfliktråd. Disse data er ligeledes 

blevet sammenholdt med tilsvarende oplysninger om ofre, som ikke har deltaget i konfliktråd.  
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Formålet med rapporten var desuden at bidrage til researchen af den danske konfliktrådsmodels 

effekt for endvidere at undersøge i hvilket omfang og i hvilke sager, hvori der bør anvendes 

konfliktråd.  

Resultatet af effektevalueringen viste sig at afvige fra resultaterne af mange af de øvrige 

effektvalueringer, der er gennemført. Undersøgelsen har anskueliggjort, at registerdata nok er for 

unuancerede i en undersøgelse af denne art. Hele rapporten kan ses på Justitsministeriets 

hjemmeside: 

http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2018/effekten_af_konfl

iktmaegling_for_ofre.pdf 

 

Projektet Katastrofekursus – sag nr. 16-911-00081 

Sats, Aarhus 

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud til projektet på kr. 23.500 til et tredages arrangement, der 

trænede 70 medicinstuderende i at håndtere større katastrofer – både menneskeskabte og ulykker.  

Formålet med kurset var blandt andet at lære kursisterne at triagere (sortere iblandt de 

tilskadekomne, så der ydes den rette behandling til den rette patient i den rette tid). Kursisterne 

skulle også øge deres viden omkring livreddende behandlingstiltag og behandlingsalgoritmen ABCDE 

(Airways, Breathing, Circulation, Disability og Exposure). Det var foreningens håb, at men igennem 

sådanne kurser kunne anspore kursister – og gøre dem bedre i stand - til at agere hvis/når, de står i 

en situation med mange tilskadekomne, der kræver overblik. 

Efter kurset evaluerede kursisterne kurset med en gennemsnitsscore på 9,35 på en skala fra 1-10, 

hvor 10 var bedst. Den præ-hospitale enhed i Region Midtjylland blev inviteret som observatør på 

kurset. Enheden har evalueret kurset meget positivt og er kommet med konstruktive forslag til 

fremtidige forbedringer. Kursisternes evne til at triagere og håndtere ADCDE-metoden blev testet før 

og efter kursets afholdelse. Kursisternes besvarelser af test efter kurset sammenlignet med test ved 

kursets start viser, at kursisterne mærkbart forbedrede deres score: medianen af andel af rigtige svar 

var før kurset 59 – efter kurset var andelen 76. 

Stats har i forlængelse af kurset i 2016 (og i 2015) udfærdiget en ”poster”, som blev præsenteret på 

Traumekonferencen 2017 på Rigshospitalet, ligesom SATS har produceret en (reklame)film, som kan 

ses på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eivKpuwtv2c 

http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2018/effekten_af_konfliktmaegling_for_ofre.pdf
http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2018/effekten_af_konfliktmaegling_for_ofre.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eivKpuwtv2c
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Projektet Merantis A - sag nr. 16-911-00093 

Spodcast ivs 

Rådet for Offerfonden gav i 2016 tilskud på op til 770.140 kr. til projektet, som havde til formål at 

producere podcasts, hvor voldsramte minoritetskvinder fortæller om deres liv i et voldeligt forhold 

eller med overdreven social kontrol og hvordan, de er kommet ud af det.  

Gennem de nævnte podcasts samt andre kommunikationstiltag skulle projektet inspirere andre 

voldsramte minoritetskvinder til at søge hjælp til selv at komme ud af deres voldelige forhold.  

I løbet af projektet blev der produceret 6 podcasts, heraf 2 på dansk, 2 på arabisk, 1 på arabisk og 

dansk og 1 på farsi og dansk. Der er også blevet udviklet en hjemmeside, www.merantis.dk, hvor alle 

podcasts er tilgængelige. Hjemmesiden henviser desuden til en række organisationer, som hjælper 

voldsramte kvinder med minoritetsbaggrund.  

Derudover har Merantis gennemført et pilotprojekt i Tingbjerg uden for København, hvor projektet i 

samarbejde med forskellige netværk i lokalområdet, herunder beboerrådgivere, 

aktivitetsmedarbejdere og politi, har arbejdet målrettet på at udbrede kendskabet til projektet i 

området. Denne indsats har været suppleret af en Facebook-kampagne, som er blevet særligt 

målrettet mod Tingbjerg.  

Projektet har endeligt fået produceret forskellige PR-produkter, f.eks. postkort, flyers og slikæsker, 

som er blevet uddelt til projektets samarbejdspartnere.  

 

Projektet KURSUS I SAMTALETEKNIK OG RÅDGIVNING OM SENFØLGER AF 

SEKSUELLE OVERGREB – sag nr. 16-911-00098 

JOAN SØSTRENE  

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 31.500 kr. til projektet til afholde et 10-timers 

kursusforløb over tre dage, hvor frivillige medarbejdere hos Joan Søstrene skulle modtage 

undervisning i grundlæggende fortælletekniske og traumeteoretiske færdigheder i forhold til samtale 

og rådgivning af ofre efter seksuelle overgreb.  

De frivillige har gennem kursusforløbet højnet deres teoretiske og praktiske kompetencer i 

samtaleteknik. De har fået en bedre forståelse af og øget viden om traumer og senfølger efter 

http://www.merantis.dk/
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seksuelle overgreb, samt fået konkrete værktøjer til brug for rådgivningen af ofre for seksuelle 

overgreb. Kursusdagene har været til stor gavn for alle frivillige, men har i særdeleshed været 

relevante og succesfulde for nye frivillige hos Joan Søstrene.  

På sigt forventes det, at kurserne kan være med til at opretholde kvaliteten i rådgivningen, ligesom 

foreningens evne til at samle viden til brug for politisk arbejde for bedre vilkår for ofre for seksuelle 

overgreb forventes at blive styrket.  

 

Projektet Landsdækkende rådgivning/behandling til voksne efterladt til 

trafikdræbte og drabsofre- sag nr. 16-911-00103 

Børn, Unge & Sorg - Rådgivnings- og forskningscenter (BU&U) 

Rådet for Offerfonden meddelte i 2016 et delvist tilsagn på kr. 99.480 til projektet.  

 

Projektet var oprindeligt tænkt som et langt større projekt, men i forlængelse af det delvise tilsagn 

blev det besluttet, at fokus skulle rettes på udvikling og implementering af en kampagne der skulle 

synliggøre, at BU&S’ gratis, specialiserede behandlingstilbud også er til for målgruppen af børn og 

unge op til 27 år, som er efterladte til trafikdræbte eller drabsofre. 

 

BU&S skabte herefter en mini-kampagne på Facebook, der henviser til BU&S’ hjemmeside - 

https://bornungesorg.dk/naar-doeden-kommer-pludseligt/  - hvor man kan læse om det at miste 

pludseligt. På siden finder man endvidere interviews med en præst og en psykolog samt beretninger 

fra personer, der selv har oplevet at miste pludseligt. 

 

Kampagnen på Facebook er blevet set af mere end 300.000 personer – 7.000 personer har reageret 

på et af de tre opslag om den nye hjemmeside – 4.500 personer har klikket sig ind på siden om 

pludselige dødsfald fra et af opslagene.  
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Projektet Hjælp til ofre for hævnporno og uddannelse af ressourcepersoner – sag nr. 

16-911-00108 

Koppelcom 

Rådet for Offerfonden meddelte i 2016 tilskud på op til 515.500 kr. til pilotprojektet, som havde til 

formål at give unge ofre for hævnporno mulighed for at modtage hjælp og støtte, at uddanne 5 

ressourcepersoner og planlægge sidemandsoplæring af flere kollegaer, at etablere et effektivt 

samarbejde på tværs af faggrænser og de involverede institutioner samt at samle en fremadrettet 

evaluering til gavn for et landsdækkende projekt. Projektet blev gennemført i samarbejde med 

Espergærde Gymnasium & HF, Nordsjællands Politi og Offerrådgivningen i Nordsjælland. Til brug for 

projektet blev 15 ofre for hævnporno i alderen 14-25 år interviewet om den hændelse, de havde 

været udsat for, samt det efterfølgende forløb.  

I løbet af projektet har de interviewede ofre modtaget hjælp fra projektgruppen i form af forslag til 

hjælpeforanstaltninger og henvisning til relevante ressourcepersoner, herunder politi, SSP-ansatte og 

undervisere. Projektets deltagere, som omfatter to gymnasielærere, to offerrådgivere, en 

politiassistent og to konsulenter, er blevet uddannet til at håndtere ofre for hævnporno og er klar til 

at sidemandsoplære kolleger. Der er desuden etableret procedurer for visitation på tværs af de 

deltagende organisationer under hensyntagen til servicelovens særlige underretningspligt.  

På baggrund af projektet er der blevet udarbejdet en rapport samt en model for hjælp til og visitation 

af ofre for hævnporno. Modellen beskriver fire alvorlighedsgrader af hævnporno og angiver hvilket 

tids- og ressourceforbrug, der skal til, for at ofret kan vende tilbage til en normal social dagligdag. 

Rapporten indeholder bl.a. en samlet evaluering af projektet og peger på to mulige fremtidige 

projekter, et landsdækkende uddannelsesprojekt involverende 10 ungdomsuddannelser og projekt 

om mægling med inddragelse af flere politikredse og ungdomsuddannelser.  

 

Projektet Informationsmateriale om vold til migrant sexarbejdere – sag nr. 16-911-

00111 

Pro vest 

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 40.000 kr. til projektet ”Informationsmateriale om vold 

til migrant sexarbejdere”.Projektet havde til formål at oversætte en eksisterende engelsksproget 

folder om vold mod sexarbejdere til polsk, spansk, portugisisk, russisk, arabisk og thai. Folderen 

henvender sig til udenlandske sexarbejdere.  
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Folderen er i løbet af projektet blevet oversat, trykt i 300 eksemplarer på hvert sprog og distribueret.  

 

Projektet Udbredelse af kendskabet til Offerrådgivningen i Midt- og Vestjylland - 

sag nr. 16-911-00117 

Offerrådgivningen i Midt- og Vestjylland 

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 266.340 kr. til projektet, som skulle udbrede 

kendskabet til offerrådgivningen i Midt- og Vestjylland.  

I løbet af projektet er der blevet annonceret i lokale aviser. Der er desuden udsendt en 

pressemeddelelse om projektet.  

Offerrådgivningen har som følge af projektet oplevet en stigning i antallet af henvendelser og 

dermed rådgivninger samt en stigende interesse fra de lokale medier.  

 

Projektet Oplysning om rådgivnings-, støtte og behandlingsmuligheder for 

senfølge-ramte – sag nr. 16-911-00125 

Landsforeningen spor 

Rådet for Offerfonden meddelte i 2016 foreningen et tilskud på 237.000 kr. til projektet.  

Med projektet ville SPOR gerne skabe et internet-baseret overblik over de rådgivnings-, støtte- og 

behandlingsmuligheder der aktuelt findes for personer med senfølger efter seksuelle overgreb. 

Tilbuddene skulle kunne fremsøges efter lokalområde og indhold. Dermed skulle projektet 

tilvejebringe lettilgængelig og fyldestgørende oplysning på internettet om hjælp/tilbud fra stat, 

region, kommune, selvejende institutioner og frivillige organisationer til personer med senfølger.  

I projektet er det lykkes at lave en hjemmeside, www.senfølger.info, hvor de forskellige tilbud om 

behandlings, støtte og rådgivning kan fremsøges ved hjælp af geografisk afgrænsede områder 

(regionerne) eller søgeord. Dermed er det blevet langt nemmere for senfølge-ramte at søge 

information om tilbud på ét samlet sted.  

Hjemmesiden kan besøges via dette link: http://senfølger.info/ 

 

http://www.senfølger.info/
http://senfølger.info/
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Projektet AKTIVITETER TIL CAFÉEN– sag nr. 16-911-00128 

Center for Seksuelt misbrugte - Øst  

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 132.850 kr. til projektet med henblik på at skabe 

udvidelse af  aktiviteter for caféens brugere. Caféen kunne herefter tilbyde mindfulness to gange om 

måneden, udflugter til seværdigheder fire gange om året, foredragsaktiviteter hver anden måned og 

tilbud om at deltage i et haveprojekt.  

Formålet med de nye tilbud var blandt andet at afhjælpe ensomhedsproblematikker, træning af 

sociale færdigheder samt at højne livskvaliteten hos brugerne. I stedet for har man oplevet en øget 

kommunikation mellem brugere, idet rammerne har været trygge nok til, at brugerne har haft 

overskud til at åbne op og interessere sig for hinanden. 

Aktiviteterne har været til stor gavn for alle, idet andre brugere, som også gør brug af tilbud hos 

Center for Seksuelt Misbrugte – Øst, har gjort brug af aktiviteterne i caféen. Det har således bidraget 

til at højne brugernes livskvalitet, idet caféen har medvirket til at skabe nye sociale bekendtskaber.  

Projektet har herudover medført, at flere faggrupper er gjort opmærksomme på caféens positive 

effekt på brugerne, hvilket har resulteret i, at de relevante faggrupper i stigende grad er i kontakt 

med frivilligkoordinatoren omkring nye potentielle brugere.  

 

Projektet Merantis C – konference for fagpersoner om voldsramte kvinder i etniske 

minoritetsmiljøer – sag nr. 16-911-00140 

Spodcast Ivs 

Rådet for Offerfonden meddelte i 2016 tilsagn om tilskud på op til 422.250 kr. til projektet, der havde 

til formål at udbrede den eksisterende viden fra arbejdet med voldsramte kvinder fra etniske 

minoritetsmiljøer ved afholdelse af en landsdækkende konference den 30. november 2017, hvor 100 

fagpersoner deltog. Fagpersonerne var bl.a. forskere, læger, ledere af krisecentre, repræsentanter 

fra Social- og Ligestillingsministeriet samt fra politiet. Fælles for fagpersonerne var, at de på hver sin 

måde beskæftiger sig med voldsramte kvinder i etniske minoritetsmiljøer. 

På konferencen fik fagpersonerne mulighed for erfaringsudveksling og vidensdeling. Derudover fik 

fagpersonerne mulighed for at styrke deres netværk, så de sammen kan finde nye måder at hjælpe 

voldsramte kvinder i etniske minoritetsmiljøer.  
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Konferencen havde flere oplægsholdere, og konferencedeltagerne fik gennem oplæggene et indblik i 

politiets, SSP’s (skole, socialforvaltning og politi-samarbejdet) og krisecentrenes arbejde, samt viden 

om Social- og Ligestillingsministeriets tilbud til medarbejdere og voldsudsatte. 

Alle oplæg, der blev afholdt på konferencen, er offentliggjort som lydfiler på www.merantis.dk 

 

Projektet Uddannelse og supervision til frivillige terapeuter, der arbejder med ofre for 

seksuelle overgreb - sag nr. 16-911-00143 

Kvisten, Viborg afdeling 

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 341.937 kr. til  udvikling af de frivillige 

terapeuters kompetencer i arbejdet med traume- og chokforløsning. 

Kvisten Viborg har gennemført et 6-dages kursus i Chok Relase, hvor 30 frivillige deltog. 

Derudover er der blevet afholdt intensive supervisionsessions 20 gange i løbet af 2017.  

De frivillige har igennem kurset fået et nyt og supplerende redskab i det terapeutiske 

arbejde med ofre for seksuelle overgreb. De frivillige oplyser, at de føler sig fagligt styrket i 

arbejdet med chok og traumer, ligesom de oplever en øget fortrolighed med arbejdet. De 

frivillige har i eftertiden oplevet, at deres klienter har reageret positivt på metoden.  

Supervisionen har medvirket til et større fælleskab blandt de frivillige og øget faglig sparring 

til gavn for hver enkelt frivillig. Kvisten har endvidere fået en stor tilgang af frivillige i 

projektperioden, hvilket har medvirket til en øget udbredelse af Kvistens terapeutiske tilbud 

på landsplan samtidig med, at det er blevet nemmere at fastholde de frivillige med tilbuddet 

om løbende udvikling af terapeuternes kompetencer.  

 

 

http://www.merantis.dk/


 

39 

Projektet Meningsfuldheder i hverdagen – sag nr. 16-911-00144 

Trafikskadede og pårørende – sammen efter ulykken 

Rådet for Offerfonden gav i 2016 tilskud 174.250 kr. til afhodlelse af workshops samt kursus-og 

refleksionsforløb rettet mod trafikskadede og deres pårørende med det formål at disse kunne bevare 

og styrke deres familierelationer og opleve større mening i hverdagen.  

Der blev afholdt tre workshops, som omhandlede emnerne PTSD, mindfuldness og økonomiske 

problematikker, som ansås for aktuelle hos trafikskadede, idet disse emner påvirker hele familien og 

deres relationer.  

Derudover blev  der udbudt to kursusforløb for trafikskadede og to kursusforløb for pårørende til 

trafikskadede, hvoraf ét enkelt kursus blev afholdt for de trafikskadede. Grundet for få tilmeldinger 

blev de resterende tre kurser aflyst. Tilskuddet blev herefter tilsvarende reduceret.   

På trods af færre tilmeldinger end forventet, så oplevede mere end 50 % af de trafikskadede, som 

deltog i det udbudte kursus, at emnet vedrørende trafikskadede, pårørende og relationerne 

herimellem var relevant at drøfte.  Mere end 50 % af kursusdeltagerne fortsatte i reflektionsforløbet. 

Deltagerne gav efterfølgende udtryk for, at kurset havde givet dem nye ideer og havde resulteret i 

nye vaner, hvor effekterne af følgerne efter trafikulykken ikke havde den samme magt som tidligere, 

idet deltagerne oplevede at kunne håndtere relationelle konflikter på en anden måde end før kurset. 

Deltagerne oplevede endvidere stor effekt af at kunne spejle sig i hinandens fortællinger.  

 

Projektet Kick-OFF online markedsføring – sag nr. 16-911-00145 

Sydøstjyllands Offerrådgivning 

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 95.000 kr. til iværksættelse af  en online 

markedsføringsindsats, som skulle gøre offerrådgivningen mere synlig på internettet og de 

sociale medier for således at få kontakt til de ofre, der primært benytter sig af online 

platforme. Derudover skulle tilskuddet anvendes til at forbedre kontakten med 

offerrådgivningens samarbejdspartnere samt rådgivningens hjemmeside.  

De frivillige er igennem projektet blevet bedre til at agere på de sociale medier og 

rådgivningen anvender i dag i højere grad især Facebook. De frivillige er blevet undervist i, 
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hvordan de kan nå ud til ofrene og hvad og hvilke tekster, der er interessante, samt hvordan 

de tilpasser indholdet på de sociale medier til den målgruppe, som de ønsker at ramme.  

Der udsendes endvidere op til to nyhedsbreve om måneden ligesom, der er blevet udviklet 

et årshjul med aktiviteter og mærkedage. 

Opdatering af hjemmesiden er fortsat undervejs. Der er bl.a. blevet udarbejdet en 

kontaktformular på hjemmesiden, som politiet benytter sig af. Derudover har rådgivningen 

fået etableret et samarbejde med skadestuerne, hvor de af og til deltager i afdelingsmøder.  

Indsatsen har medvirket til en stigning i antallet af henvendelser til rådgivningen fra 410 

henvendelser i 2016 til 520 henvendelser i 2017. Sydøstjyllands Offerrådgivning beretter dog 

trods stigningen i antallet af henvendelser, at det fortsat er svært at nå ud til de unge ofre, 

men at man med de nyerhvervede kompetencer har fået mere mod på evt. at tilbyde chat 

og skriftlige samtaler for at nå ud til målgruppen. 

 

Projektet MÅLRETTET GRATIS RÅDGIVNING TIL OFRE FOR ONLINE CHIKANE, 

HÆVNPORNO OG SEXISME – sag nr. 16-911-00148 

 
Dansk Kvindesamfund 

 
Rådet gav i 2016 et delvist tilskud på 500.000 kr. til projektet, sådan at Dansk Kvindesamfund kunne 

etablere en åben, anonym og gratis offerrådgivning samt tilskud til en oplysningskampagne om 

offerrådgivningen. 

Projektet har primært koncentreret sig om ofre for digitale billedkrænkelser og ikke ofre for sexisme 

generelt. Der er etableret en offerrådgivning, der åbnede den 1. marts 2017 under navnet 

”StopChikane”. I månederne op til åbningen blev der etableret et samarbejde med Rigspolitiets NC3-

afdeling (Nationalt Cyber Crime Center), som kom med inputs til udarbejdelse af guidelines og 

anmeldelsesblanketter.Der er herudover udarbejdet guidelines til anmeldelse og slettevejledning på 

Facebook samt guidelines til indhentelse af dokumentation, håndtering af uønskede opkald og 

politianmeldelse. På baggrund af information fra StopChikane har NC3 udviklet en online 

anmeldelsesknap, som allerede var 

tilgængelig ved rådgivningens start. Stop Chikane har løbende udvekslet viden med NC3. 

Der har været en oplysningskampagne i forbindelse med rådgivningens åbning og løbende i 2017, 

herunder med medieomtale i bl.a. magasiner, ligesom der har været kontakt til Landsorganisationen 

for Kvindekrisecentre med henblik på at oplyse kvinder på krisecentre om offerrådgivningen. 
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Derudover er der produceret og udsendt GoCards (postkort) og klistermærker i de fem største byer i 

Danmark. 

Den viden, der er blevet indsamlet i forbindelse med projektet, er blevet videregivet til interessenter 

på området, herunder Rigspolitiet, Justitsministeriet, Ligestillingsministeriet, LGBT Danmark, 

Landsorganisationen for kvindekrisecentre, lærer/undervisere og socialrådgivere. 

 

Projektet OPLYSNINGSKAMPAGNE OM OFFERRÅDGIVNINGEN I 

HOVEDSTADSOMRÅDET – sag nr. 16-911-00150 

 

Dansk Røde Kors Hovedstaden 

 
Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 358.627 kr. til en oplysningskampagne, der 

skulle gennemføres i løbet af 2017 på skærmene i hovedstadsområdets busser samt ved 

annoncer på Facebook således, at kendskabet til Dansk Røde Kors Hovedstadens 

offerrådgivning forbedres. 

 

Der er foretaget annoncering i busserne samt på Facebook. Annonceringen har resulteret i 

en stigning i antallet af henvendelser på 7,5 %. Herudover har kampagnen på Facebook fået 

stor eksponering med 1.732.308 eksponeringer (det totale antal gange annoncerne er blevet 

set) og en rækkevidde på 979.192 (antal personer, der så annoncen mindst én gang). I 

forbindelse med kampagnen blev der endvidere iværksat en presseindsats med omtale af 

kampagnen på hjemmeside og i nyhedsbreve. 

 

Kampagnen blev gennemført over fire runder -  tre i foråret 2017 og en i 4. kvartal i 2017. 

 

Projektet Uddannelse af offerrådgivere i hovedstadsområdet – sag nr. 16-911-00151 

Dansk Røde Kors Hovedstaden 

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 146.000 kr. til et kursus i Rekonstruktion og Integration 

af Traumatisk Stress (RITS) for to frivillige rådgivere samt en heldagskonference om personfaglig 

udvikling og seks temaaftener med faglige oplæg for op til 30 frivillige rådgivere.  
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I projektperioden har to frivillige rådgivere været på RITS-kursus ligesom, der er blevet afholdt en 

heldagskonference for 22 frivillige rådgivere med oplæg om offerreaktioner i forbindelse med 

seksuelle overgreb samt om modstandskraft og coping m.m.  

Derudover er der blevet afholdt seks temaaftener med gennemsnitlig 16 deltagere pr. aften. De 

enkelte temaaftener har omhandlet Den Sociale Døgnvagt, veteraner, henvisninger, Københavns 

Politis arbejde, jura og psykologi.  

De frivillige rådgivere har fået et stort fagligt udbytte af både konferencen og temaaftenerne, 

ligesom de har oplevet at få ny viden, som de kan anvende i praksis i forbindelse med rådgivningen af 

ofre. De frivillige rådgivere oplever en øget sikkerhed i rollen som rådgiver. 

RITS-kurset for de to frivillige rådgivere har generelt udvidet i fagligheden i hele frivilliggruppen. 

På sigt forventes det, at Offerrådgivningen i Dansk Røde Kors Hovedstaden bliver bedre til at hjælpe 

ofre, ligesom ovenstående tiltag og kompetenceløft forventes at være med til at fastholde de 

frivillige rådgivere.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

 

 

 

Hvordan udvælger rådet tilskudsprojekterne?  

Når ansøgningsfristen er udløbet, holdes et 

rådsmøde, hvor rådet gennemgår alle de 

modtagne ansøgninger.  

På mødet afgør rådet, hvilke ansøgninger, der 

skal have tilskud. Rådet yder tilskud til de bedst 

kvalificerede ansøgninger bedømt ud fra 

følgende vurderingskriterier: 

 

Projekter (projekter og aktiviteter, men ikke forskningsprojekter) 

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

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

- Har projektet et klart offerperspektiv? 

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

Den forventede effekt af projektet 
- Den geografiske udstrækning. 

- Omfanget af målgruppen. 

 

Projektets karakter 
- Projektet/aktivitetens fremtræden.  

- Tilknyttede personers erfaring og baggrund. 

- Er projektet/aktiviteten faktisk gennemførligt? 

 

Økonomi og proportionalitet - 

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

- Har projektet et realistisk budget? 

- Har projektet en realistisk tidsplan? 
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Forskningsprojekter 

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

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

rådet ansøgningerne ud fra følgende generelle vurderingskriterier: 

Formålet med projektet  

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

   eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser samt trafikofre? 

- Har projektet et klart offerperspektiv? 

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

 

Den forventede effekt af projektet 

- Den geografiske udstrækning. 

- Omfanget af målgruppen. 

- Forskningens forventede bidrag til et forbedret vidensgrundlag på området for ofre for forbrydelser og 

   trafikofre.  

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

 

Projektets karakter  

- Projektets fremtræden.  

- Tilknyttede personers erfaring og baggrund. 

- Er projektet faktisk gennemførligt? 

 

Økonomi og proportionalitet 

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

- Har projektet et realistisk budget? 

- Har projektet en realistisk tidsplan? 
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Derudover lægger rådet vægt på følgende forskningsrelevante kriterier, 

som tillige vurderes forskningsfagligt af Innovationsfonden: 

Forskningshøjde 

- Projektets originalitet og nyskabelse. 

- Projektets bidrag til internationalisering af dansk forskning. 

- State-of-the art for det konkrete forskningsfelt 

- Innovativ anvendelse af teori og forskningsmetode. 

- Forskerens erfaring og dygtighed. 

- Forskerens troværdighed og formidlingsevner. 

- Forskningsleder/vejleders erfaring med forskningsledelse. 

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

forbindelse med projektets gennemførelse

Effekt

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

- Tidshorisont for den forventede virkning af projektet. 

Relevans

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

  snæver. 

- Den angivne metodes velegnethed i forhold til problemstillingen. 

- Kvalitet og alsidighed i dataindsamling samt kildekritisk sans. 

- Inddragelse af tilstrækkelige kompetencer, herunder eksterne og tværfaglige. 

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

   andre lande. 

- Forskningstemaets samfundsmæssige betydning. 
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Rådets praksis 

Justering af tilsagn på grund af moms 

Flere tilskudsmodtagere har i årets løb rettet 

henvendelse til Offerfonden og anmodet om at 

få deres tilskudsbeløb justeret som følge af en 

udgift til moms, som ikke var forudsat ved 

ansøgningen.  

 

Det har enten været fordi tilskudsmodtager i 

forbindelse med ansøgningen mente, at de var 

berettiget til at fradrage momsen, men hvor det 

så siden har vist sig ikke at være tilfældet, eller 

fordi de har søgt om at få del i en momspulje, 

hvor det først ultimo året vides, om og i givet 

fald med hvilket beløb, de kan få momsrefusion,  

eller fordi de fejlagtigt har overset udgiften til 

moms.  

 

Offerfonden har på den baggrund i flere tilfælde 

- efter en konkret vurdering i hver enkelt sag -

efter omstændighederne foretaget en justering 

af tilsagnet, sådan at projektet fortsat kunne 

gennemføres som planlagt.  

 

Efter Rådet for Offerfondens Standardvilkår, 

punkt 8, dækker Offerfonden momsudgifter, 

medmindre tilskudsmodtageren er en 

momsregistreret virksomhed eller forening, og 

har mulighed for at fradrage den købsmoms, der 

fremgår af de fakturaer, som de modtager ved 

køb af en vare eller tjenesteydelse.  

Hvis tilskudsmodtager (uden at være egentlig 

momsregistreret) modtager refusion fra SKAT fra 

en momspulje efter ligningsloven eller lign. for 

udgifter, som Offerfonden har dækket, skal 

tilskudsmodtager straks underrette Offerfonden 

med henblik på tilbagebetaling af det for meget 

modtagne beløb til Offerfonden.   

Tilskudsmodtager skal selv sørge for eventuel 

afregning af ind- og udgående moms til SKAT 

efter de til enhver tid gældende regler.
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Statistik 

 

 

 

    

    

 
 

2017 Antal ansøgninger Antal tilsagn om tilskud og 

samlet tilskudsbeløb 

Antal afslag 

Opslag 
2017/1 

 

Opslag 
2017/2 

31 

 

 

15 

21 

 

 

      10 

 

10 

 

 

 5 

    

    

    

I alt antal 

I alt uddelte 

midler  

46 31 

34.984.391 kr. 

15 
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49 

Rådet for Offerfondens årshjul 2017 

Januar 

- Rådet for Offerfonden afholdt plenarmøde for medlemmer og 

suppleanter. Rådet godkendte Offerfondens regnskab for 2016. 

- Offerfondens sekretariat afholdt opstartsmøder for 

tilskudsmodtagere, dels i København, dels i Viborg. 

Februar 

- Opslag 2017/1 og Opslag 2017/2 (Forskningsprojekter) blev 

offentliggjort. 

Maj 

- Ansøgningsfristerne på de to opslag udløb. 

- Forskningsansøgningerne på opslag 2017/2 blev sendt til  

forskningsfaglig vurdering hos Innovationsfonden.   

Juni 

- Sekretariatets udflytning til Viborg.  

Oktober 

- Rådet holdt møder og gennemgik her årets ansøgninger og 

uddelte midlerne for 2017. 
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Sekretariatets medarbejdere i 2017

Rådet for Offerfondens Sekretariat har i 2017 haft 4-6 medarbejdere. Sekretariatet betjener tillige 

Indsamlingsnævnet.  

Ved udgangen af 2017 havde sekretariatet følgende medarbejdere: 

Sekretariatsleder Jeanette Wulf-Andersen 

Fuldmægtig Malene Lund Andersen  

Fuldmægtig Ann-Sofie Bach Kvist 

Fuldmægtig Christian Aakjær Jacobsen 

Studentermedhjælper Jakob Dalsgaard 
 

 
Fratrådte medarbejdere i løbet af 2017: 

Fuldmægtig Marie Louise Buch-Lassen 

Fuldmægtig Troels Nørgaard Fonager 

Fuldmægtig Thomas Vigand Fovig 

Fuldmægtig Louise Landbo Nordang  

 

Kontakt 

Rådet for Offerfonden 

Toldboden 2, 2. sal 

8800 Viborg 

Telefon: 33 92 33 34 (mandag-torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-14) 

E-mail: offerfonden@civilstyrelsen.dk 

Hjemmeside: www.offerfonden.dk 

mailto:offerfonden@civilstyrelsen.dk
http://www.offerfonden.dk/
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