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Beretning fra formanden
I 2019 har Rådet for Offerfonden igen med stor glæde konstateret, at der er en stadigt stigende interesse for at
støtte ofre for forbrydelser og trafikuheld igennem iværksættelse af aktiviteter, projekter og forskning mv. Rådet
har således i 2019 modtaget i alt 79 ansøgninger fordelt på to opslag.
I 2019 blev der efter rådets gennemgang af ansøgningerne uddelt støtte til i alt 25 meget forskellige projekter,
som rådet har fundet, hver på sin vis støtter Offerfondens formål ved at fremme forståelsen for, udbrede viden
om eller hjælpe de omfattede grupper af ofre.
Ansøgningsrunderne har omfattet et opslag vedrørende forskningsprojekter og et opslag vedrørende andre
projekter og aktiviteter. Rådet har modtaget 36 ansøgninger om forskningsprojekter og 43 ansøgninger om andre
projekter og aktiviteter.
Rådet har taget stilling til alle ansøgningerne på møder i maj og september. Samlet har rådet i 2019 givet tilsagn
om støtte for ca. 24,1 mio. kr. fordelt på de 25 projekter.
Året 2019 var således karakteriseret ved, at rådet modtog et stort antal ansøgninger om støtte til mange
interessante og spændende projekter. Rådet måtte derfor også i 2019 desværre meddele prioriteringsafslag til en
række ansøgninger. Desuden oplever rådet hvert år, at en del af ansøgningerne ikke falder under Offerfondens
formål eller, at der søges om midler til støtte for projekter, som allerede er igangsat, og disse ansøgninger kan
derfor ikke få tilsagn om støtte.
For de projekter som rådet har valgt at støtte, gælder det, at rådet ser frem til at følge dem alle og glæder sig til
samarbejdet med aktørerne.

Rådet har i 2019 afholdt alle sine møder i Viborg på Toldboden.

Formand Karoline Normann
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Oprettelsen af Offerfonden
Offerfonden blev etableret den 1. januar 2014 ved

Loven er en del af den offerpakke som folketinget

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

vedtog i 2012.

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

I forlængelse af oprettelsen af Offerfonden blev der
udpeget et råd, Rådet for Offerfonden.

grupper heraf.
Der kan alene ydes støtte til projekter og aktiviteter
og ikke direkte til enkelte ofre.

Hvordan finansieres Offerfonden?
Offerfondens midler hidrører fra betaling af

• vedtager eller idømmes betinget eller ubetinget

offerbidrag på 500 kr. fra personer, der

frakendelse af førerretten samt kørselsforbud,

• vedtager bødeforelæg for overtrædelse af
straffeloven,

eller
• får ”klip” i kørekortet Offerbidraget opkræves af
politiet.

• idømmes bøde, betinget eller ubetinget
fængselsstraf for overtrædelse af straffeloven,

De indkomne offerbidrag i 2019 er uddelt i 2019.

• idømmes betinget eller ubetinget fængselsstraf
for overtrædelse af andre love,
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Rådets medlemmer i 2019

Formand
Advokat Karoline Normann

Advokat Peter Trudsø (suppleant)

Karoline Normann

Medlemmer udpeget efter indstilling fra Rektorkollegiet
Overlæge Ole Brink
Lektor Lars Holmberg (suppleant)
Ole Brink

Medlemmer udpeget efter indstilling fra Offerrådgivningen i Danmark

Direktør, cand.jur. Søren Grunnet Løvenlund
A-kasse leder Lone Nielsen (suppleant)
Søren G.
Løvenlund

Medlemmerne og suppleanterne er beskikkede frem til 30. juni 2022
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Organisation
Offerfondens midler administreres af et råd.
Derudover stiller Justitsministeriet
sekretariatsbistand til rådighed for rådet.

Rådet
Rådet for Offerfonden er et uafhængigt kollegialt

Der afholdes rådsmøde mindst to gange om året.

organ

Møderne er ikke offentlige og rådets afgørelser er

bestående

medlemmer.

af

en

Formanden

formand
og

og

de

to

andre

medlemmer udnævnes af justitsministeren. De to
medlemmer

udnævnes

efter

indstilling

fra

henholdsvis rektorkollegiet og Offerrådgivningen i
Danmark. Medlemmerne udnævnes for fire år, og
genudnævnelse kan finde sted. Der beskikkes
suppleanter for hvert af rådets medlemmer.
Rådet uddeler midler fra fonden mindst to
gange hvert år. Dette sker efter offentlige
opslag. Når ansøgningsfristen er udløbet
behandles ansøgningerne på et rådsmøde, som

endelige og kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.
Rådet kan kun yde tilskud til projekter efter
ansøgning, og har ikke mulighed for at give tilskud
til organisationer eller andre, der ikke har søgt.
Derudover skal en ansøgning opfylde rådets krav
til ansøgninger.
Rådet for Offerfonden har mulighed for at
fastsætte særlige fokusområder for
ansøgningsrunderne, men har valgt at lade
ansøgningsrunderne være åbne indtil videre.

afholdes i tilknytning til hver ansøgningsrunde.

De nærmere regler for indgivelse af ansøgning om

På rådsmøderne tager rådet også mere

tilskud og behandling af sager om tilskud er fastsat

generelle forhold op, ligesom rådet tager stilling

i bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for

til konkrete sager, hvor der allerede er meddelt

Offerfonden. Såvel loven som forretningsordenen

tilsagn, og hvor tilskudsmodtager fx ønsker

findes på hjemmesiden.

tilladelse til at foretage større eller væsentlige
ændringer.
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Uafhængighed og inhabilitet
Rådet for Offerfonden er et uafhængigt råd. Dette

Det indgår som et fast punkt på dagsordenen,

betyder, at Justitsministeren eller andre

når rådet behandler sager om tilskud, om der

myndigheder ikke kan give instrukser til rådet eller

foreligger inhabilitet blandt et eller flere af

få indflydelse på indholdet af rådets afgørelser.

rådsmedlemmerne.

Rådet for Offerfondens virksomhed er dog en del

Hvis et rådsmedlem er inhabil i en sag,

af den offentlige forvaltning og er derfor

er medlemmet ikke med til at behandle

underlagt de almindelige forvaltningsretlige

den pågældende sag.

regler, herunder forvaltningsloven,
offentlighedsloven og
persondataloven.

Sekretariatet
Rådet for Offerfondens sekretariat er



Løbende behandling af anmodninger

organisatorisk placeret som en enhed i

om udbetalinger af tilskud og

Civilstyrelsen, der er en styrelse under

gennemgang af statusopdateringer i

Justitsministeriet. Sekretariatet består af en

tilskudsprojekterne.

sekretariatschef, 3 fuldmægtige og en-to



kontorfunktionærer samt en student.
Sekretariatet betjener tillige Indsamlingsnævnet.
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:

Forelæggelse af Offerfondens interne
regnskab til godkendelse for rådet.



Tilsyn og kontrol med at tilskud
anvendes i overensstemmelse med det,
der er ydet tilskud til, og at vilkårene for
tilskuddet overholdes igennem hele
projektet. I forbindelse med
sekretariatets tilsynsfunktion kan
sekretariatet indkalde tilskudsmodtager
til et møde, såfremt dette findes mere



Telefonisk og skriftlig vejledning af

hensigtsmæssigt.

ansøgere og tilskudsmodtagere.


Forberedelse af sager om tilskud til
afgørelse i rådet.
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Hvilke projekter fik tilskud i 2019?
Projekter eller aktiviteter
Rådet for Offerfonden tog på et rådsmøde den

Følgende 12 projekter (ikke forskningsprojekter) fik

27. maj 2019 stilling til ansøgningerne på opslag

tilskud (oplistet i alfabetisk rækkefølge med titel,

2019/1. Rådet modtog 43 ansøgninger, hvorved

tilskudsbeløb og tilskudsmodtager under hvert af

der blev søgt om tilskud for i alt godt 47.234.752

de to opslag):

mio. kr. Rådet for Offerfonden gav tilsagn om
helt eller delvist tilskud til 12 projekter. Der blev
herved uddelt midler for godt 8.235.306 mio. kr.

Projekter – Opslag 2019/1
Gruppeterapi til ofre for seksuelle overgreb
Tilskud fra Offerfonden: 244.893 kr.
Kvisten

Projektet skal uddanne flere gruppeterapeuter i en særlig gruppemodel udarbejdet af Noel Larsson, samt
opkvalificere allerede uddannede gruppeterapeuter for at sikre kvalitetsniveauet i terapien fremover.
Uddannelsen vil bestå af et grundkursus i gruppemodellen, med efterfølgende opfølgningsdage.
Gruppeterapien foretages ved, at ofrene enten tilsluttes en lukket gruppe, hvor der tilbydes terapi over en
periode på to år, eller indgår i en gruppe med løbende udskiftning. Grupperne består af op til 7 personer, der
har to terapeuter tilknyttet.
Formålet med at tilbyde gruppeterapien er, at hjælpe ofrene til at sætte grænser, give dem mulighed for at
håndtere uhensigtsmæssige tanker og skabe gode relationer. Fokus er derfor på styrkelse af personlige,
sociale og relationelle kompetencer ved ofrene

Pigen under vandet - forestilling og øvrige aktiviteter
Tilskud fra Offerfonden: 352.000 kr.
Teaterforeningen Transformation
Teaterforeningen Transformation ønsker at gennemføre 40 teaterforestillinger af stykket ”Pigen Under
Vandet”. Teaterstykket indeholder fortællinger af ofre, som har været udsat for seksuelle overgreb i
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barndommen, herunder senfølgerne og vejen ud af offerrollen. Stykket skal danne ramme for dialog om
traumer og offerroller ved cafémøder, dialogmøder og workshops.
Projektet skal være medvirkende til at skabe et anerledes og brugbart perspektiv på ofrets situation, gennem
den forventede opmærksomhed i medier, radio, tv, dagblade og sociale medier.

Rådgivning og støtte til ofre for prostitutionsrelateret kriminalitet og vold - KFUK'S SOCIALE ARBEJDE
Tilskud fra Offerfonden: 249.267,78 kr.
Reden Odense

Reden Odense skal oprette en offerrådgivning (café) til prostituerede, der har været ofre for kriminalitet og
vold. Offerrådgivningen vil ske i forlængelse af den sundhedsklinik, som tilskudsmodtager allerede driver i
Odense. Erfaringen er, at prostituerede, der besøger sundhedsklinikken, somme tider åbner op for traumer og
udfordringer i forbindelse med, at de har været ofre for kriminelle handlinger, når de modtager den
sundhedsfaglige behandling. Derfor er det tilskudsmodtagers ønske at være i stand til at kunne yde ofrene
relevant rådgivning i forlængelse af den sundhedsmæssige behandling.

Rådgivning til børn og unge, der bliver ofre for gamingrelateret økonomisk kriminalitet
Tilskud fra Offerfonden: 848.515 kr.
Center for Digital Pædagogik

Formålet med projektet er at afdække omfanget af svindel med og hacking af børn og unges spilkonti.
Projektet tilsigter at kunne hjælpe børn og unge videre efter, at de har været udsat for økonomisk og
identitetsmæssig kriminalitet i form af svindel med skin-handler eller hacking af deres konti.
Projektet fokuserer ligeledes på andre problemstillinger, som udspringer af gamingrelateret økonomisk
kriminalitet, hvilket bl.a. kan være identitetstyveri og adgang til/deling af private data.
Projektets primære formål er at oplyse om gamingrelateret kriminalitet. Tilskudsmodtager vil endvidere
kortlægge problemets omfang og hjælpe de børn og unge, der har været udsat for svindel eller hacking på
deres spilkonto samt vejlede forældrene, så de kan støtte deres børn og hjælpe dem til at komme videre både
økonomisk, juridisk og følelsesmæssigt.
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SATS Katastrofekursus 2019
Tilskud fra Offerfonden: 75.000 kr.*
Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab

Formålet med projektet er at forbedre de lægestuderendes kompetencer, således de kan træde til og hjælpe
i alle situationer. Kurset består af undervisning i håndteringen af alt fra små skader opstået i hverdagen,
livreddende håndtering af kritisk syge patienter og håndtering af mange tilskadekomne uden for hospitalet. De
nye færdigheder vil blive testet via simulationstræning af virkelighedstro scenarier, eksempelvis større
biluheld, flystyrt, skyderier og bombeangreb.
Det forventes, at kursisterne får trænet deres teoretiske og praktiske kundskaber i håndtering af kritiske
patienter.
* Tilskuddet til projektet er efterfølgende blevet tilbagekaldt.

Status og videreudvikling af samarbejde mellem lokale politikredse og offerrådgivningen
Tilskud fra Offerfonden: 653.632 kr.
Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Projektet har til formål at tilvejebringe viden om de organisatoriske barrierer og muligheder samt de
kommunikative styrker og udfordringer, som findes hos lokale politikredse og offerådgivninger.
Tilskudsmodtager vil identificere forskelle og ligheder ved samarbejdet mellem politikredsene og
offerådgivningerne. Identificeringen vil skabe overblik og indblik i velfungerende arbejdsgange og procedurer.
Viden om arbejdsgangene, herunder eksempelvis hvordan kontakten mellem politi og Offerrådgivningen i
praksis fungerer, formodes at medvirke til en værdiskabende ensretning af samarbejdet mellem de lokale
offerådgivninger og politikredse.
Formålet med projektet er at kvalificere og videreudvikle det lokale samarbejde mellem politikredsene og
offerrådgivningerne.
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Systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold
Tilskud fra Offerfonden: 2.455.811 kr.
Børnehus Hovedstaden

Projektet vil styrke samarbejdet mellem relevante myndigheder i forbindelse med behandlingen af børn i
alderen 4-18 år, der mistænkes for at have været udsat for vold i nære relationer, ved at tilbyde en lægefaglig
undersøgelse.
Projektet afvikles således at børn, der videoafhøres af politiet i børnehuset, vil blive tilbudt en screening efter
afhøringen. Resultaterne af den enkelte undersøgelse vil efterfølgende kunne danne grundlag for en
retsmedicinsk standarderklæring. Hvis det efterfølgende skønnes, at der er behov for yderligere indsats, vil
barnet blive henvist til en børnelægelig udredning.
Formålet med projektet er, at ofrenes fysiske, psykiske og sociale trivsel styrkes, og ofrenes belastning og
eventuelle følgeskader senere i livet begrænses. Projektet har endvidere til hensigt at styrke ofrenes
retssikkerhed, da der i dag ikke foretages en lægefaglig undersøgelse i alle sagerne, hvor der er mistanke om
vold mod børn.

Tag Livet Tilbage Podcast serie, sæson 1
Tilskud fra Offerfonden: 227.250 kr.
Line Malmskov
Formålet med projektet er at hjælpe trafikofre til selvhjælp gennem andres erfaringer og formidling af viden.
Projektet vil lave en podcast serie, ”Tag livet tilbage”, som indeholder fortællinger fra ofre for trafikulykker og
interviews med fagfolk med ekspertise indenfor integrativ medicin. Podcastserien skal videreformidle ny
viden, erfaringer og livshistorier om de problemer, som ofrene oplever.
Den forventede effekt af projektet er, at ofre for trafikulykker får brugbar viden til at komme videre efter
ulykken. På længere sigt forventes projektet at være medvirkende til, at ofrenes følelse af isolation og
ensomhed afhjælpes, samt at rehabiliteringstiden forkortes.
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Uddannelsesforløb i genoprettende samtaler ved seksuelle overgreb
Tilskud fra Offerfonden: 635.250 kr.
Psykologpraxis H.A.J

Formålet med projektet er at uddanne fagfolk til at kunne varetage genoprettende samtaler mellem offer og
krænker efter seksuelle overgreb eller krænkelser.
Projektet vil udvikle og udbyde et uddannelsesforløb, som giver fagfolk de rette kompetencer til at kunne
gennemføre genoprettende møder, da en sådan uddannelse mangler.
Succeskriterierne for projektet er, at fagfolk fra hele landet tilegner sig de rette kompetencer til at
gennemføre genoprettende samtaler, hvorefter flere ofre for seksuelle krænkelser eller overgreb får
kvalificeret hjælp ved en genoprettende samtale.

U-turn – Digitalt univers til unge efter ulykken
Tilskud fra Offerfonden: 1.300.000 kr.
Ulykkes Patient Foreningen
Hensigten med projektet er at skabe en digital løsning, hvor unge, der lider af smerter eller kognitive
vanskeligheder som følge af et færdselsuheld, kan få viden om de emner, som erfaringsmæssigt berører dem
mest i forhold til deres situation.
Konkret vil foreningen på deres hjemmeside give adgang til artikler, webinarer (undervisning), videoer og
podcasts om emnerne kroniske smerter, uddannelse og job, kognitive problemer, følelsesliv, kærlighed og
sexliv samt ensomhed.
Det forventes, at projektet skal gøre en forskel for unge mennesker, der er ofre for en trafikulykke, ved at
oplyse og udstyre dem med redskaber til bedre at kunne håndtere de udfordringer, som ofrene står over for.
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Vold kan ikke ties ihjel
Tilskud fra Offerfonden: 244.000 kr.
Lokk-Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Projektet vil udarbejde og distribuere informationsmateriale, der henvender sig til kvinder, som er udsat for
både fysisk og psykisk partnervold, samt til deres netværk.
Formålet med projektet er at skabe let adgang til information om forskellige voldsformer, konsekvenser og
hjælpemuligheder sådan, at de voldsudsatte kvinder oftere søger hjælp til at bryde med volden.
På længere sigt skal projektet medføre, at færre kvinder lever med partnervold.

Voldsoffer i Danmark - en bog for ofre, pårørende og fagfolk
Tilskud fra Offerfonden: 974.498 kr.
Videnscenter for Psykotraumatologi (SDU)

Projektet har til formål at udbrede viden om vold og de omfattende konsekvenser, som vold har for ofrene og
deres pårørende.
Tilskudsmodtager skal udarbejde en grundbog til uddannelsesbrug. Bogen vil, ud over en generel introduktion
til emnet ”Voldsoffer i Danmark”, behandle forskellige former for vold, som forekommer i Danmark. Bogen er
målrettet professionelle og frivillige, som i deres daglige arbejde er i kontakt med ofre for vold. Det forventes
at bogen vil kunne udbrede viden om voldens kompleksitet og hjælpe de forskellige faggrupper til bedre at
kunne hjælpe og støtte ofrene. Ligeledes forventes bogen, at have en positiv effekt for ofrene selv og deres
pårørende igennem viden om volden og dens konsekvenser.
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Forskningsprojekter
På rådsmødet den 18. september 2019 tog rådet

tilskud for i alt godt 72.534.338 mio. kr. Rådet gav

stilling til ansøgningerne på opslag 2019/2. Rådet

helt eller delvist tilsagn om tilskud til 13

modtog 36 ansøgninger, hvorved der blev søgt om

projekter. Der blev herved uddelt midler for ca.
15.788.582 mio. kr.

Projekter – Opslag 2019/2
A nationwide cohort study of autoimmune/-inflammatory disease evolved posttraumatic to spinal
cord injury
Tilskud fra Offerfonden: 138.236,48
Tim Damgaard Nielsen

Projektet har til formål at teste hypotesen om, at patienter med rygmarvsskade oftere udvikler
autoimmune sygdomme, end patienter uden rygmarvsskade.
Projektets hypotese vil blive testet i en national statistik på alle danskere fra 1968-2018.
Projektet forventes at danne præcedens om, hvorvidt TSCI multiorgan følgesygdom helt eller delvist
kan forklares af en immunologisk dysfunktion. Derudover forventes projektet at give svar på, hvorvidt
der er grundlag for yderligere forskning i hypotesen, således at der på sigt kan opnås en større
forståelse for sygdommenes opståen og gives mulighed for terapeutiske interventioner.

Hvem passer på mig?
Tilskud fra Offerfonden: 887.040 kr.
Syddansk Universitet, Institut for Psykologi
Formålet med projektet er at undersøge samspillet mellem Børnehus Syd og kommunerne samt processen i
udredning og behandling af mishandlede børn i Region Syd.
Projektet forventes at give en indsigt i processen, samt forbedre samarbejdet mellem kommuner og
børnehuset i forhold til støttetiltag, udredningsprocessen og behandlingen af de mishandlede børn. Dette
skal sikre, at børnene og deres familier modtager den lovpligtige hjælp.
På sigt skal projektet være medvirkende til, at børnene spares for de psykiske og sociale konsekvenser, som
mishandling i barndommen kan medføre.
12

Hvordan møder politiet kriminalitetsofre?
Tilskud fra Offerfonden: 1.500.000 kr.
Copenhagen Business School Handelshøjskolen, Institut for Organisation

Projektet vil undersøge, hvordan politiet møder ofre for kriminalitet, idet undersøgelser har vist, at
mange ofre for kriminalitet er utilfredse med kontakten til politiet. Projektet vil således fokusere på
relationen mellem ofret og politiet for at få en bedre forståelse for utilfredsheden.
Formålet med projektet er at opnå indsigt i politiets kategorisering af ofre for kriminalitet, og hvilken
betydning, som dette får for behandlingens af ofrene.
Projektet forventes at bidrage med viden, som kan inddrages i uddannelsen af politifolk, hvilket på
sigt skal forbedre mødet mellem politi og ofre.

Improving outcome prediction in acute brain injury
Tilskud fra Offerfonden: 2.015.912 kr.
Rigshospitalet, Neurocenteret.

Projektet ønsker at mindske upålideligheden ved den kliniske evaluering af bevidsthed ved akut
hjerneskade.
For at opdage den skjulte bevidsthedsfunktion vil projektet benytte nye metoder baseret på funktionel MRscanning, elektroencefalografi, som er en teknik til at måle hjernens elektriske aktivitet, og pupillometri, som
måler ændringen i pupilstørrelse som tegn på kognitiv reaktion fra patienten.
Formålet med projektet er at forbedre behandlingen af patienter med hjerneskade både i den akutte fase og
under rehabiliteringen. Hensigten med dette er at undgå forkerte beslutninger som for tidlig afslutning af
livsopretholdende terapi. Projektets målsætning er at etablere tre EEG- og MRI-metoder og validere
pupillometri-test, som kan anvendes til vurdering af bevidsthedsfunktionen ved akut hjerneskade.
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Kønsforskelle i akutte reaktioner og udvikling af PTSD efter større ulykker
Tilskud fra Offerfonden: 1.100.000 kr.
Syddansk Universitet, Institut for Psykologi

Projektet er et pilotstudie af ofre for trafikuheld og andre alvorlige ulykker, som har været indlagt akut på
traumeafdelingen på OUH i en periode på 3 måneder. Projektet vil undersøge de fysiologiske reaktioner på
ulykkesstedet indtil udskrivning fra hospitalet, de endokrinologiske (hormonelle) reaktioner ved ankomst på
hospitalet og den følgende morgen, samt de psykologiske reaktioner under og få dage efter ulykken.
Formålet med projektet er at bidrage med viden om akutte fysiologiske, endokrinologiske og
psykologiske reaktioner på alvorlige ulykker, herunder kønsforskellenes betydning for udvikling af
PTSD, samt at danne grundlag for et mere omfattende studie og teste gennemførligheden heraf.

Langtidsfølger og epigenetiske faktorer relateret til traume
Tilskud fra Offerfonden: 1.002.680 kr.
Rigshospitalet, Anæstesi- og operationsklinikken
Formålet med projektet er at skaffe viden om risiko for sygdomsudvikling, tab af arbejdsevne og øget
medicinforbrug mange år efter en svær tilskadekomst. Projektet vil skaffe viden om, hvordan et traume kan
resultere i epigenetiske ændringer (ændringer i en celles DNA) og derved kan resultere i autoimmune
sygdomme, fysiske skader og negative sociologiske konsekvenser. Med den viden kan der udvikles et
screeningværktøj for tidlig opsporing af uønskede følger hos traumepatienter.
Effekten af projektet er øget forståelse for kroppens respons på tilskadekomst og identifikation af endnu
ukendte terapeutiske mål, som kan forbedre traumebehandlingen. På den måde kan et screeningsværktøj
udvikles, som kan hjælpe til bedre behandling og håndtering af langtidsfølger.

Narrativ Viktimologi – Et kvalitativt, longitudinelt studie med fokus på unge trafikofre
Tilskud fra Offerfonden: 1.000.000 kr.
VIVE- Det Nationale Forsknings- og analysecenter

Projektet fokuserer på det unge offers narrative fortælling om sig selv. Med andre ord vil projektets
omdrejningspunkt være, hvordan offeret skaber mening og retning i tilværelsen efter at have været udsat for
en alvorlig ulykke, som har skabt en uventet drejning tilværelsen. Projektet vil undersøge, hvordan
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tværsektoriel støtte bedst kan hjælpe den unges rekonstruktion af identitet i et forandret liv.

Sociale problemer efter et hovedtraume
Tilskud fra Offerfonden: 701.735 kr.
Region Hovedstaden, Psykiatrisk Center København

Projektet skal undersøge, om der efter et hovedtraume er højere risiko for negative sociale konsekvenser som
arbejdsløshed, afbrudt uddannelse, skilsmisse, voldsdomme og selvmordsforsøg.
Undersøgelsen er registrerbaseret og inddrager flere nationale registre, hvorved alle med hovedtraumer, som
har haft hospitalskontakt i Danmark kan inddrages.
Projektet har til formål at øge viden om de sociale konsekvenser ved hovedtraumer og derved øge muligheden
for bedre og målrettet forebyggelse. Risikoen for at de sociale konsekvenser indtræder, vil blive målt op mod
baggrundsbefolkningens risiko for at opleve det samme. Projektet vil derpå belyse, hvorfor der er
sammenhæng mellem hovedtraume og selvmord.

Styring af ortostatisk hypotension efter rygmarvsskade: bevis fra grundforskning
Tilskud fra Offerfonden: 1.500.000 kr.
Syddansk Universitet, Institut for Molekylær Medicin

Projektet vil kortlægge rygmarvens sensoriske neuroners følsomhed for mekaniske tryk. Herudover skal
projektet afdække et nyt baroreflexnetværk og hvordan blodtrykket kan opretholdes på konstante niveauer i
rygmarven. Projektet skal desuden undersøge rygmarvens sensoriske neuroners og det nye
baroreflexnetværks roller i forekomsten af lavt blodtryk. Formålet er at vejlede styringen af patienter med
traumatisk rygskade, reducere dødeligheden og forkorte tiden for genopretning.
Traumepatienter vil opleve en konkret effekt i form af, at genopretningen sker hurtigere. Opdagelsen af et nyt
baroreflexcenter i rygmarven vil på længere sigt have indflydelse på forskningen af organfysiologi i normale
situationer og sygdomme relateret til blodtryk.
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Symptomprofiler, sygdomsforløb og samfundsomkostninger ved piskesmæld efter trafikuheld
Tilskud fra Offerfonden: 1.360.785 kr.
Aarhus Universitetshospital

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan det går personer det første år efter et piskesmæld i
forbindelse med en trafikulykke, og hvilke faktorer lige efter ulykken, der prædikterer et mere negativt
sygdomsforløb. Herudover vil projektet undersøge forskellige risikogrupper. Målgruppen for projektet er alle
ofre for piskesmældsskade efter trafikulykker. Projektets undersøgelsespopulation er 740 personer i alderen
18-70 år, som har været udsat for akut piskesmældstraume samt en kontrolgruppe.
Undersøgelsespopulationen er fulgt i 5 år før og 5 år efter ulykken via registerdata og spørgeskemaer, som
undersøger tilknytning til arbejdsmarkedet og forbrug af sundhedsydelser.

Tidlig rehabilitering af synkefunktion hos patienter med traumatisk hjerneskade
Tilskud fra Offerfonden: 1.500.000 kr.
Rigshospitalet, HovedOrtoCenteret, Klinik for Ergo- og Fysioterapi.

Projektet vil udvikle og evaluere en intervention, som skal være med til at gøre tidlig rehabilitering af synkeog hostefunktionen bedre. Formålet er at forbedre den tidlige genoptræning af hoste- og synkefunktionen, så
patienterne kan komme hurtigere ud af respiratoren og undgå alvorlige komplikationer ved afvænning fra
trakteal tube og respirator.
Effekten af projektet er at udbrede og formidle forskningsresultaterne nationalt og internationalt, herunder
ved at skrive 4 videnskabelige artikler. Herudover vil effekten på kort sigt være, at livstruende komplikationer
hos de patienter, som indgår i projektet, kan forebygges. Den langsigtede effekt er, at det skal komme danske
og internationale patienter til gavn. Projektet forventes at styrke indsatsen i den tidlige neurorehabilitering.
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Trykregulering ved akut rygmarvsskade - en potentiel ny behandling
Tilskud fra Offerfonden: 1.500.000 kr.
Aarhus Universitet

Projektet vil undersøge omfanget af iltmangel i rygmarven efter en skade samt forsøge at udvikle
behandlingsstrategier til at afhjælpe problemet både gennem medicinsk og kirurgisk behandling.
Formålet med projektet er at etablere en behandling af rygmarvsskader, som kan stoppe progressionen af
skadernes omfang. Behandlingen skal minimere følgerne af skaderne ved at bremse negative senpåvirkninger.

Udvikling af diagnostisk værktøj til identificering af vold mod mindre børn
Tilskud fra Offerfonden: 1.582.554 kr.
Syddansk Universitet, Retsmedicinsk Institut

Tilskudsmodtager vil forbedre grundlaget for professionelle til at opdage tilfælde, hvor børn udsættes for vold.
Formålet med projektet er at skabe et redskab til brug for kriminal-og sundhedssektoren som støtte i
forbindelse med opklaringen af voldssager begået mod mindre børn. Projektet vil fokusere på at undersøge
læsionsmønstrene i sager, hvor børn er blevet udsat for vold, samt at identificere sundhedspersonalets
procedurer, når de opdager, at et barn har været udsat for vold. Projektet skal sikre at flere børn, som har
været udsat for vold kan få den nødvendige hjælp, og at volden stoppes.

Tilbagekaldelse af tilsagn om tilskud
Der er 3 projekter tildelt tilsagn, der i 2019
efterfølgende blevet tilbagekaldt:
Projekt: SATS Katastrofekursus 2019, Studerendes

Når et projekt bliver annulleret, tilbageføres

Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab

tilskudsbeløbet til Offerfonden, sådan at beløbet

Projekt: PTSD, Trivsel og Familiefællesskab,

kan genuddeles. Beløbet tilbageføres i det år, hvor

Trafikskadede og deres pårørende - sammen efter

annulleringen er endelig.

ulykken
Projekt: Hvorfor går hun ikke bare? Barrierer ved
at forlade den voldelige partner Kvindecenterfonden Dannerhuset
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Afsluttede projekter i 2019
Følgende 18 projekter er i løbet af 2019 blevet afsluttet:

Blottet
Work in Progress

Ansøger modtog i 2017 tilskud til opførelsen af teaterstykket ”Blottet” samt til afholdelse af en workshop.
Teaterforestillingen omhandlede voldtægtsofre og skulle fremvises for 1.500 folkeskole-og gymnasieelever.
Ansøger tilsigtede gennem forestillingen at belyse konsekvenserne af overgrebet, at afstigmatisere offerrollen
og gøre det legitimt at tale om at være offer for overgreb. Forestillingerne blev efterfulgt af en workshop, som
kunne give eleverne mulighed for at perspektivere og reflektere over forestillingen, således at offerrollen
kunne gøres mere synlig og fungere som et samtaleemne blandt eleverne. Det var ansøgers overbevisning, at
en indsats af denne type kunne give unge mennesker et anderledes og et genkendeligt perspektiv på det at
være et offer for overgreb og derved skabe en dybere forståelse for ofrets position. De deltagende elever har
i forbindelse med projektet udfyldt et omfattende spørgeskema, som har dannet baggrund for rapporten
”Blottet – et projekt om seksualiserede overgreb og grænsesætning”.

Empowerment
Context Consulting

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 558.437 kr. til projektet ”Empowerment”.
Projektet havde til formål at udvikle en interaktiv app, der kunne hjælpe unge, som i etniske
minoritetsmiljøer oplever social styring i form af psykisk og fysisk vold. App’en skulle forsyne de unge
med forskellige konflikthåndterings værktøjer, der skulle hjælpe dem med at navigere i konfliktfyldte
situationer i familien. På sigt skulle projektet medvirke til at hjælpe de unge med at bryde
uhensigtsmæssige mønstre og forandre deres liv.
Projektet har produceret App’en ”FORhandling”, der fungerer som et unikt værktøj til brug for
konflikthåndtering i restriktive etniske familier. App’en har haft fokus på at skabe dialog.
Formidlingen skulle ske via billeder og speak, så vanskelige situationer blev kommunikeret på en
pædagogisk måde.
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Projektet skulle resultere i, at unge i etniske minoritetsmiljøer og ungerådgivere bliver bekendt med,
at det ved egen hjælp og kendskab til app’ens værktøjer, er muligt for unge i voldelige, etniske
familier at hindre optrapning af konflikter. Den sociale kontrol og antallet af situationer med
voldsanvendelse skulle således væsentligt reduceres. Det har dog på nuværende tidspunkt ikke
været muligt at foretage en kvantitativ måling af reduktionen af voldsanvendelsen inden for
projektets målgruppe.

Etablering og tilbud til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug
Aabenraa Selvhjælp

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 100.000 kr. til projektet ”etablering og tilbud til voksne med
senfølger efter seksuelt misbrug”. Rådet gav tilskud til etableringen af et lokalt forankret tilbud til voksne med
senfølger efter seksuelt misbrug. Projektets formål var at hjælpe borgere med senfølger efter seksuelt
misbrug, således at disse kunne opnå den korrekte hjælp og støtte. Efter Nationalplanen har
behandlingstilbud for voksne med senfølger efter seksuelle krænkelser for borgere i Region Syddanmark alene
været placeret i Odense. Mange magter ikke den lange transporttid pga. angst og PTSD. Derudover ses
udgiften i forbindelse med transporten tillige som en barriere, da de ramte ofte står uden for
arbejdsmarkedet. Da behandlingstilbuddet i Odense dækker et stort geografisk område, har det endvidere
resulteret i lange ventetider. Aabenraa Selvhjælp tilsigtede med projektet at nedbringe ventetiden for
behandling og hjælpe et større antal af personer med den hjælp, som de har brug for. Aabenraa Selvhjælp har
tilbudt hjælp til selvhjælp ved at uddanne 8 frivillige, som kan bidrage med hjælp i enkeltsamtaler,
selvhjælpsgrupper, netværksgrupper og rådgivning. For at øge kendskabsgraden til projektet indgik Aabenraa
Selvhjælp et samarbejde med CSM syd og Kolding Selvhjælp. Projektet har haft en positiv effekt for de
personer, som har været i kontakt med Aabenraa Selvhjælp.

Faglige temadage for rådgivere i Offerrådgivningen i Danmark
Offerrådgivningen i Danmark

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 204.000 kr. til projektet ”Faglige temadage for
rådgivere i Offerrådgivningen i Danmark”.
Formålet med projektet var at afholde fire faglige temadage for Offerrådgivningen i Danmarks
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rådgivere med henblik på at vedligeholde, udvikle og kvalitetssikre rådgivningen, så brugerne får god
og kvalificeret rådgivning og støtte. Temadagene ville fokusere på følgende forskellige emner:
rådgivning af borgere, der har været udsat for vold, rådgivning af borgere med anden etnisk
herkomst, rådgivning og støtte til borgere, der har været udsat for cyber-kriminalitet og rådgivning
og støtte til borgere, når der opstår konflikter.
Projektet har resulteret i, at de deltagende rådgivere har følt sig bedre klædt på til at rådgive
forskellige borgere med forskellige problemstillinger. Deltagerne har i høj grad oplevet, at
temadagene har forsynet dem med ny viden.
Projektet har endvidere resulteret i et forbedret kendskab til de lokale offerrådgivninger på tværs af
organisationen. Offerrådgivningen i Danmark har derudover en forventning om, at temadagen
omhandlede rådgivning til etniske minoriteter vil medføre, at der bliver et større fokus på rådgivning
af denne persongruppe.

Jubilæumskampagne 2018
Offerrådgivningen i Danmark

Rådet for Offerfonden gav i 2017 et tilskud på 1.123.250 kr. til projektet ”Jubilæumskampagne 2018 ”.
Projektet ville i anledning af Offerrådgivningen i Danmark’s 20 års jubilæum genvise en reklamefilm
fra 2016, iværksætte en digital mediekampagne og lokale happenings samt afholde en konference
for medier, politikere, retssystemet, forskere og organisationer/partnere. Derudover ville projektet
udarbejde en jubilæumsskrift og afholde en temadag med fest for rådgivere og politikontakter.
Formålet med projektet var at markedsføre OID og generelt tale ofrenes sag i den offentlige debat
samt at fejre jubilæet og anerkende de frivilliges indsats.
Projektet har resulteret i, at synligheden og kendskabet til Offerrådgivningen i Danmark har fået et
løft. Både konferencen og biografreklamen har været medvirkende hertil.
Derudover har projektet medført, at Offerrådgivningen i Danmark er blevet inviteret med til
internationale debatter og undersøgelser.
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Livet efter - portrætter af mennesker udsat for en forbrydelse
Karin Sten Madsen

Rådet gav i 2016 et tilskud på 487.910 kr. til projektet ”Livet efter – portrætter af mennesker udsat for en
forbrydelse”. Rådet gav tilskud til, at der kunne etableres et website, der med billeder og tekster skildrer
forskellige historier fortalt af mænd og kvinder, som har været udsat for en grov forbrydelse. Ofrene fortæller,
hvordan forbrydelsen ændrede deres tilværelse, samt hvilke strategier, som de fulgte for at komme videre.
Historierne er blevet skildret på baggrund af en række interviews med ofrene. Gennem samtalerne skulle
ofrene på en reflekterende måde, kunne fortælle, hvordan de fandt fodfæste, retfærdighed og mening efter
hændelsen. Ofrene skulle endvidere videregive deres fortælling om, hvilket aftryk, som forbrydelsen satte på
deres tilværelse, samt hvordan de kom videre. Websitet ”tidenefter.nu” blev lanceret i august 2018 og har
siden lanceringen kunne inspirere besøgende til at håndtere egne hændelser. Der er i alt skildret 22
fortællinger omhandlende forskellige forbrydelser.

Merantis delprojekt B - fra voldsramt kvinde til voldsramt kvinde
Spodcast.dk IVS

Rådet for Offerfonden gav i 2017 et tilskud på 1.254.000 kr. til projektet ” Merantis delprojekt B - fra
voldsramt kvinde til voldsramt kvinde”.
Projektet havde til formål at inspirere voldsudsatte kvinder med udenlandsk baggrund til at komme
videre til et liv uden vold gennem andre kvinders fortællinger. Fortællingerne og viden om
eksisterende hjælpemuligheder skulle formidles via podcasts og andre kommunikationsformer, så
vidt muligt på kvindernes eget sprog, med henblik på at give kvinderne personlige redskaber og en
oplevelse af, at de ikke var alene. På længere sigt tilsigtede projektet, at det udarbejdede materiale
blev en integreret del af formidlingen blandt organisationer, der hjælper kvinder væk fra vold.
Projektet har resulteret i produktion af 37 podcastfortællinger på 11 forskellige sprog, opdatering af
Merantis’ hjemmeside, Facebook-kampagne, avisannoncer, postkort, flyers, roll-ups og 4 regionale
temadage.
Projektets Facebook-kampagne er blevet set af 112.038 personer, hvoraf størstedelen var kvinder i
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alderen fra 18-44 år. De fleste af kvinderne, som reagerede på kampagnen, havde udenlandsk
baggrund. Derudover blev den nyudviklede Merantis App downloadet af ca. 120 personer.
Projektet har endvidere medført, at tilskudsmodtager har fået etableret et netværk til flere aktører,
der arbejder med at hjælpe voldsramte kvinder. Mange af landets krise- og efterværnscentre har
anvendt projektets materiale i forbindelse med samtaler med kvinderne. Tilskudsmodtager har
endvidere modtaget invitationer til at holde oplæg ved konferencer og messer om vold og
voldsudsatte personer.

Secondary Injury Mechanisms After Moderate Spinal Cord Injury In Mice
Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet

Projektet søgte ved hjælp af en dyreeksperimentel model for SCI, genetisk ændrede mus, indoperation af mini
osmotiske pumper, flow cytometri, MesoSeale multiplex analyser og immunhistologiske farvninger at forøge
den nuværende viden omkring rollen af TNF efter SCI.
Projektet har vist, at genetisk ablation af solTNF ikke har en effekt på den funktionelle bedring og
læsionsstørrelse efter SCI samt at konditionel ablation af TNF i mesodermalt deriverede celler forbedrer den
funktionelle bedring og reducerer læsionsstørrelsen efter SCI. Al den underliggende mekanisme hertil skal
muligvis findes i forskelle i signaleringsveje, der påvirkes af TNF.
I projektet er det undersøgt, hvordan administration af XPro l595 påvirker immunresponset efter SCI, og det er
konkluderet, at administration af XPro 1595 resulterer i færre makrofager 7 dage efter SCI, både i det skadede
område og et stykke væk fra skaden, færre neutrophile celler i det skadede område og flere mikroglia et
stykke væk fra skaden 14 dage efter SCI, samt færre T celler i det skadede område 21 dage efter SCI. I alle
tilfælde sammenlignet med administration af saltvand. Resultaterne har medvirket til, at man nu er et lille
skridt nærmere på at finde et farmakologisk target efter SCI.

Semvitas - et podcast projekt for seksuelt misbrugte voksne mænd og kvinder
Spodcast.dk IVS

Rådet for Offerfonden gav i 2018 et tilskud på 902.500 kr. til projektet ”Semvitas - et podcast projekt
for seksuelt misbrugte voksne mænd og kvinder”.
Projektet ville producere en podcast, som skulle sætte fokus på voksne kvinder og mænd, der er
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blevet seksuelt misbrugte som børn og unge. Budskabet om projektet skulle spredes via GoCards,
hjemmeside og andet informationsmateriale.
Formålet med projektet var at give tidligere seksuelt misbrugte styrke til at søge hjælp og støtte.
Podcastet skulle give dem en mulighed for at høre andre fortælle om, hvordan de har søgt hjælp og
er kommet videre i livet. Via interviews med psykologer, rådgivere og andre fagpersoner skulle
ofrene endvidere forsynes med gode råd og oplysning om mulighederne for at søge hjælp i offentligt
og privat regi.
Podcastfortællingerne har givet håb og redskaber til ofre for seksuelt misbrug, som har levet isoleret
med deres problemer, samt til deres pårørende og andre aktører på området, som arbejder med
seksuelt misbrugte.
Derudover viser projektet, at der er stor interesse for området, hvilket er medvirkende til at bryde
tavsheden.

Senfølger efter seksuelle overgreb
Kommunikation & Psykoterapi v/ Kirsten Brunsgaard Trans

Rådet for Offerfonden meddelte i 2018 tilsagn om tilskud på 225.000 kr. til et projekt, som havde til formål at
bidrage med viden til hjælp af håndteringen af ofre, som har været udsat for seksuelle overgreb.
Projektets formål var at udgive bogen ”Senfølger efter seksuelle overgreb”. Bogen skal give et indblik i, hvilke
følger incest og pædofili kan have på længere sigt for et barns sociale og psykiske trivsel. Bogen skal fungere
som information til relevante fagpersoner, herunder bl.a. til social-og sundhedsansatte om, hvordan følger
efter seksuelle overgreb kan afhjælpes gennem psykoterapi. Bogen skal bidrage til forståelsen af samarbejdet
med unge og voksne, som i barndommen har været udsat for incest eller pædofili.
På baggrund af projektet er bogen blevet udgivet og bidrager til at ofre for seksuelle overgreb modtager den
korrekte hjælp. Der er endvidere blevet afholdt et seminar, hvor bogens indhold er blevet udbredt. Endvidere
forventes yderligere to seminarer afholdt med fokus på, hvordan unge og voksne med senfølger kan opnå den
rette hjælp.
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Specialiserede træningstilbud til ulykkesramte
UlykkesPatientForeningen
Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 519.037 kr. til projektet ”Specialiserede træningstilbud
til ulykkesramte”.
Projektet ville etablere specialiserede træningstilbud lokalt over hele landet for personer, som har
været ude for en alvorlig trafikulykke. Træningstilbudene omfatter blandt andet træning i
varmtvandsbassin eller holdtræning med en kyndig instruktør.
Formålet med projektet var at hjælpe den enkelte ulykkesramte videre i livet efter ulykken – både
fysisk, psykisk og socialt, dette via fysisk træning og samtidig socialt samvær med andre i en
tilsvarende situation.
Projektet har resulteret i, at der er etableret specialiserede træningstilbud i hele landet. Derudover
har de deltagende oplevet, at træningsforløbet har givet et større fysisk overskud og en følelse af at
være en del af et fællesskab.
Projektet kunne endvidere have interesse for andre, som arbejder med mennesker, der har fysiske
funktionsnedsættelser.

Synlighed 2016, 2017 & 2018
Sydøstjyllands Offerrådgivning

Rådet for Offerfonden gav i 2016 et tilskud på 788.000 kr. til projektet ”Synlighed 2016, 2017 &
2018”.
Projektet havde til formål at gøre Offerrådgivningen i Sydøstjylland genkendelig via en koncentreret
PR-indsats. PR-indsatsen inkluderede produktion af materiale i form af eks. roll-ups, Go-cards,
reklamevideoer, merchandise, radioreklamer, samt annoncering i aviser, blade og på sociale medier.
Tilskudsmodtager havde et ønske om, at Offerrådgivningen i Sydøstjylland på sigt ville blive
kontaktet som en selvfølgelighed ved traumatiske hændelser som følge af, at politi, skadestuer,
hospitaler og borgere ved, at Offerrådgivningen eksisterer. Derudover ønskede tilskudsmodtager, at
øge antallet af rådgivninger i 2017 med 100.
Projektet har resulteret i, at Offerrådgivningen i Sydøstjylland har oplevet en stigning i antallet af
henvendelser. I 2015 modtog Offerrådgivningen 365 henvendelser, hvorimod der i 2018 er modtaget
525 henvendelser. Samtidig har flere pårørende og vidner henvendt sig, og flere af henvendelserne
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har omhandlet andet end vold.
Projektet har endvidere erfaret, at flere ressourcer var påkrævet for at være i stand til at opsøge de
ønskede biblioteker, virksomheder, socialkontorer, lægehuse og uddannelsesinstitutioner.

Uddannelse og supervision til frivillige terapeuter der arbejder med ofre for seksuelt misbrug
Kvisten

Formålet med projektet var at uddanne 30 frivillige terapeuter i metoden ”Chok Release”. Metoden har til
formål at forløse chok medført af seksuelt misbrug.
Projektet har resulteret i, at de frivillige terapeuter, der varetager terapi til ofre for seksuelle overgreb, har
fået bedre kompetencer inden for chokterapi. Som et resultat af uddannelsen er terapeuterne blevet i stand
til bedre at hjælpe ofre for seksuelle overgreb, så ofrenes senfølger mindskes. Uddannelsen og supervisionen
har endvidere medført, at terapeuterne har fået et bedre grundlag for at kunne dele erfaringer og bistå
hinanden i deres terapeutiske arbejde.

Uddannelse af offerrådgivere i Hovedstadsområdet
Røde Kors Hovedstaden
Rådet for Offerfonden gav i 2017 et tilskud på 86.000 kr. til projektet ”Uddannelse af offerrådgivere i
Hovedstadsområdet”.
Formålet med projektet var at afholde et RITS-kollegastøtte-kursus og temaaftenener for de frivillige
rådgivere. Kurset og temaaftenerne skulle opkvalificere de frivillige rådgiveres kompetencer, så de
bliver bedre i stand til at hjælpe ofre for forbrydelser.
Projektet har resulteret i, at fagligheden i frivilliggruppen er udvidet, samt at rådgiverne har fået
flere nyttige og relevante kompetencer og dermed øget sikkerhed i rollen som offerrådgiver.
Samtidig har størstedelen af de deltagende rådgivere fundet, at det faglige udbytte af kurset og
temaaftenerne har været højt og kan bruges i praksis.

Videreudvikling af uddannelsesforløb i Offerrådgivningen i DK
Offerrådgivningen I Danmark

Rådet for Offerfonden gav i 2017 et tilskud på 1.500.000 kr. til projektet ”Videreudvikling af
uddannelsesforløb i Offerrådgivningen i DK”.
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Formålet med projektet var at udvikle både grunduddannelsen og efteruddannelsen af rådgiverne i
Offerrådgivningen i Danmark.
Grunduddannelsen skulle udvides og uddannelsen af nye rådgivere forbedres, herunder skulle
kendskabet til mulige samarbejdspartnere forbedres. Efteruddannelsen skulle styrkes gennem øget
fokus på rådgivernes rolle ved større ulykker og hændelser, samt coaching, konflikthåndtering,
krisepsykologi og jura. Derudover skulle mentorer og supervisorer tilbydes suppleringsuddannelse og
videreudviklingsforløb.
Projektet har resulteret i, at grunduddannelserne er gennemført med afsæt i den nyeste viden og
erfaring og med kvalificerede undervisere. Tilskudsmodtager har fokuseret på dialog og samarbejde
med de lokale offerrådgivninger i form af workshops. Der er modtaget positive tilbagemeldinger fra
de deltagende, herunder både angående det faglige niveau og introduktionen til Offerrådgivningen i
Danmark som organisation.
Projektet har endvidere dannet grundlag for faglig sparring og erfaringsudveksling på tværs af de
lokale afdelinger og øget fokus på hinandens kompetencer, viden og erfaring.

Vindere og tabere i rehabilitering
Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi

Rådet for Offerfonden gav i 2017 et tilskud på 100.000 kr. til projektet ”Vindere og tabere i rehabilitering”.
Rådet gav tilskud til, at der kunne afholdes to seminarer, ét planlægningsseminar og ét formidlingsseminar.
Seminarerne skulle indgå som en afsluttende del af et større projekt, hvis formål var at undersøge
mekanismer bag ulighed i sundhed i de danske velfærdsintuitioner i forbindelse med rehabiliteringsforløb
blandt patienter med en erhvervet hjerneskade.
Formålet med planlægningsseminaret var at forskere fra hele landet kunne samle delresultaterne fra tidligere
forskningsprojekter til fælles konklusioner med henblik på senere formidling. På planlægningsseminaret
deltog bl.a. forskere fra Norge, således at deres resultater kunne indgå i formidlingsseminaret. Formålet med
dette var, at bidrage med en øget validitet samt perspektivering af de danske forskningsresultater.
Konklusionerne blev fremlagt på formidlingsseminaret for patienter med erhvervet hjerneskade (bl.a. volds-og
trafikofre, deres pårørende, politiske beslutningstagere og undervisere på uddannelser inden for
rehabilitering).
Ved evaluering af seminaret fremgik, at de deltagende fandt indholdet relevant/særdeles relevant.
Formidlingsseminaret resulterede i forespørgsler fra rehabiliteringsinstitutioner om yderligere oplæg
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Foranlediget af projektet er der blevet udarbejdet anbefalinger og interventioner med henblik på at optimere
lighedsskabende praksisser til gavn for patientgruppen.

Vold som vendepunkt eller hverdag
Institut for Psykologi, Syddansk Universitet

Projektet havde til formål at undersøge en række biopsykosociale risikofaktorer forbundet med at være offer
for fysisk vold og skadestuepatient samt at undersøge de sundhedsmæssige og sociale langtidsvirkninger.
Den første undersøgelse viste, at det at være mand, skilt, ugift, nydansker, uden for arbejdsmarkedet og uden
uddannelse, havde været på kommunal børnesag, fået dom og en misbrugsdiagnose alle er faktorer, som
øgede risikoen for at blive udsat for vold. De to sidstnævnte faktorer var de stærkeste prædiktorer.
Den anden undersøgelse viste, at psykiatriske diagnoser og en misbrugsdiagnose viste sig at være signifikant
forhøjede for voldsofrene. Disse fund forblev signifikante selv efter, at der blev kontrolleret for, om ofrene
havde fået en stressrelateret diagnose.
Disse fund lægger op til, at skadestuerne kunne være et oplagt indsatssted til at intervenere for at
forebygge de omfattende sundhedsmæssige, sociale og økonomiske skader efter interpersonel vold.

Usagt
Dramatiker Frederik Villads

Rådet gav i 2017 et tilskud på 25.000 kr. til projektet ”Usagt”.
Rådet gav tilskud til producering af en kortfilm, som omhandler mænd, der bliver udsat for voldtægt af kvinder
og andre mænd. Formålet med kortfilmen var at skabe fokus omkring emnet og få det italesat sammen med
ofrene i små og store medier samt opfordre til ændringer på området, f.eks. i form af statistikførelse på
området. Filmen skulle udbredes på festivaler og skoler samt på sociale medier og i nyhederne.
Kortfilmen er blevet produceret i et rå-cut. Filmen skulle oprindeligt have centreret omkring to historier – en
hvor voldtægten blev begået af en kvinde, og en hvor voldtægten blev begået af en mand. Filmen er dog endt
med alene at omhandle om én af historierne.
Filmen afventer fortsat lancering, hvorfor den fulde effekt af projektet ikke har kunne måles i forbindelse med
afslutningen af projektet ved Offerfonden. Det forventes imidlertid, at kortfilmen får den ønskede effekt den
er blevet lanceret.
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Hvordan udvælges tilskudsprojekterne?
Når ansøgningsfristen er udløbet holdes et

der skal have tilskud. Rådet yder tilskud til de

rådsmøde, hvor rådet gennemgår alle de

bedst kvalificerede ansøgninger bedømt ud fra

modtagne ansøgninger.

følgende vurderingskriterier:

På mødet afgør rådet, hvilke ansøgninger,

Projekter (projekter og aktiviteter, men ikke forskningsprojekter)
Formålet med projektet
- I hvilken grad er projektet eller aktiviteten i sin helhed i overensstemmelse med lovens formål om generelt

at styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser samt trafikofre?
- Har projektet et klart offerperspektiv?
- I hvilken grad forbedrer projektet ofres nuværende stilling, både konkret og generelt?

Den forventede effekt af projektet
- Den geografiske udstrækning.
- Omfanget af målgruppen.

Projektets karakter
- Projektet eller aktivitetens fremtræden.
- Tilknyttede personers erfaring og baggrund.
- Er projektet eller aktiviteten faktisk gennemførligt?

Økonomi og proportionalitet
- Projektets effekt i forhold til størrelsen af det ansøgte tilskud.
- Har projektet et realistisk budget?
- Har projektet en realistisk tidsplan?
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Forskningsprojekter
Inden rådet vurderer disse ansøgninger, sendes ansøgningerne til forskningsfaglig vurdering hos
Innovationsfonden. Vurderingen fra Innovationsfonden indgår i rådets vurdering. Herudover vurderer
rådet ansøgningerne ud fra følgende generelle vurderingskriterier:

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

om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser samt trafikofre?
- Har projektet et klart offerperspektiv?
- I hvilken grad forbedrer projektet ofres nuværende stilling – både konkret og generelt?

Den forventede effekt af projektet
- Den geografiske udstrækning.
- Omfanget af målgruppen.
- Forskningens forventede bidrag til et forbedret videns grundlag på området for ofre for forbrydelser

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

Projektets karakter
- Projektets fremtræden.
- Tilknyttede personers erfaring og baggrund.
- Er projektet faktisk gennemførligt?

Økonomi og proportionalitet
- Projektets effekt i forhold til størrelsen af det ansøgte tilskud.
- Har projektet et realistisk budget?
- Har projektet en realistisk tidsplan?
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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 eller vejleders erfaring med forskningsledelse.
- Forskningsprojektets etiske aspekter, herunder om forskeren har taget højde for etiske udfordringer i forbindelse

med projektets gennemførelse.

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

- Tidshorisont for den forventede virkning af projektet.

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

være for snæver.
- Den angivne metodes velegnethed i forhold til problemstillingen.
- Kvalitet og alsidighed i dataindsamling samt kildekritisk sans.
- Inddragelse af tilstrækkelige kompetencer, herunder eksterne og tværfaglige.
- Afgrænsning overfor tidligere eller anden aktuel forskning, herunder international forskning omkring

ofre i andre lande.
- Forskningstemaets samfundsmæssige betydning.
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Statistik for 2019

2019
Opslag
2019/1

Antal

Antal tilsagn om tilskud

ansøgninger

og samlet tilskudsbeløb

43

12

Antal tilsagn

Antal

om helt

tilsagn om

tilskud

delvist tilskud

9

3

31

6

7

23

Antal afslag

8.235.306 kr.
Opslag
2019/2

36

13
15.788.582 kr.

I alt antal

79

25

54

I alt uddelte
midler

24.127.449 kr.
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Rådet for Offerfondens regnskab for 2019

Midler til uddeling

Kr.

Årets bevilling

36.236.284

Administrationsgebyr

-4.100.000

Restpulje fra 2018

-4.822.507

Annullerede tilsagn

5.545.176

Årets samlede midler

32.858.953

Uddelte midler
Tilsagn - 1. opslag

8.235.306

Tilsagn - 2. opslag

15.788.582

Årets justeringer
Årets samlede tilsagn

103.461
24.127.449

Resterende midler
(overført til 2020)
I alt

8.731.504

Hensat på balancen

87.925.018

Udbetalt af tilsagn

21.490.144

Tilbagebetalt i året

-
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Rådet for Offerfondens årshjul 2019
2019
Primo februar: Rådet holdt plenarmøde for medlemmer og suppleanter. Rådet godkendte Offerfondens
regnskab 2018.

Primo februar: Opslag 2019/1 (projekter eller aktiviteter) blev offentliggjort.

Medio februar: Opslag 2019/2 (forskningsprojekter) blev offentliggjort.

Ultimo marts: Ansøgningsfrist for opslag 2019/1 (projekter eller aktiviteter) udløb.

Ultimo april: Ansøgningsfrist for opslag 2019/2 (forskningsprojekter) udløb.

Forskningsansøgningerne på opslag 2019/2 blev sendt til forskningsfaglig vurdering hos Innovationsfonden.

Maj: Rådet holdt møde om ansøgningerne på opslag 2019/1.

September: Rådet holdt møde om ansøgningerne på opslag 2019/2.
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Sekretariatets medarbejdere i 2019
Rådet for Offerfondens Sekretariat har i 2019 haft følgende medarbejdere. Sekretariatet betjener tillige
Indsamlingsnævnet.

Ved udgangen af 2019 havde sekretariatet følgende medarbejdere:
Sekretariatschef Eva Aaen
Fuldmægtig Katrine Buus Jensen
Fuldmægtig Nadia Friis Munk
Fuldmægtig Anne Katrine Ditlev Poulsen
Kontorfuldmægtig Diana Worm
Overassistent Malene Buchwaldt
Overassistent Rikke-Renée Overvad
Studentermedhjælper Nicolaj Sørensen

Fratrådte medarbejdere i løbet af 2019:
Fuldmægtig Malene Lund Andersen
Fuldmægtig Frederik Bernhard Nielsen
Studentermedhjælper Jakob Dalsgaard

Kontakt
Rådet for Offerfonden
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg
Telefon: 33 92 33 34 (Mandag til fredag 10.00 til 13.00)

E-mail: offerfonden@civilstyrelsen.dk

Hjemmeside: www.offerfonden.dk
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