
 

 

 

Høringssvar vedrørende Region Syddanmarks udkast til frivillighedsstrategi  

Dansk Sygeplejeråd (DSR) kreds Syddanmark vil takke for muligheden for at blive hørt inden 

vedtagelsen af region Syddanmarks frivillighedsstrategi. 

DSR er enig med regionen i at der på grund af omstillinger i den offentlige sektor bliver 

stigende fokus på bruger- og borgerinvolvering. Dette vil medføre nye samarbejdsmodeller 

med blandt andet frivillige organisationer. For at samarbejdet skal blive til gavn for den 

enkelte borger, de frivillige og de ansatte er det vigtigt at der er klare regler/ aftaler for 

dette. 

DSR lægger vægt på at inddragelse af frivilliges indsats ikke erstatter den professionelle 

pleje, behandling og rehabilitering men er et supplement for borgerne og deres pårørende.  

Medarbejderinddragelse 

Inden den enkelte afdelingen, institution eller bosted indleder et samarbejde med en frivillig 

organisation skal samarbejdet drøftes i MED- udvalgene samt med tillidsrepræsentanterne 

udenfor MED- systemet. De overordnede retningslinjer for samarbejdet skal drøftes i det 

øverste MED- udvalg, hvorefter de lokale MED- udvalg inddrages i forhold til 

opgavefordelingen og det fagprofessionelle aspekt. 

Frivilliges indsats 

På den enkelte afdeling skal de frivilliges indsats tage udgangspunkt i lokale forhold, behov 

og ønsker. DSR anerkender regionens beskrivelse af opgaver der kan varetages af frivillige. 

Desuden ønsker DSR at fremhæve at der skal afsættes tid og ressourcer til den 

ledelsesmæssige opgave at matche frivillige med relevante opgaver, oplære og understøtte 

dem i udførelsen af opgaven, samt evaluere indsatsen.  Oplæringen af frivillige er særdeles 

vigtig da for eksempel håndhygiejne og uddeling af drikkevarer, kan være mere komplekse 

end der umiddelbart tænkes, fordi det er en vigtig sygeplejemæssig opgave at observere 

hvor meget og hvad patienterne drikker. Ligeledes bør forhold omkring patientsikkerhed og 

tavshedspligt have en særlig opmærksomhed.  

På det psykiatriske område bør forhold omkring den frivilliges sikkerhed også medinddrages. 

Spilleregler 

DSR har i samarbejde med andre organisationer for offentlige ansatte og frivillige udgivet en 

mindre pjece som beskriver samarbejdet mellem offentlige ansatte og frivillige ud fra 7 

principper samt 4 anbefalinger. Pjecen vedlægges til inspiration. 



 

Afslutningsvis vil DSR pege på at der skal skabes rammer for er rummeligt arbejdsmarked så 

der fortsat arbejdes med specielle jobfunktioner der kan varetages af ansatte med særlige 

hensyn, for eksempel fleksjob. Disse typer ansættelse må ikke blive ofret ved øget brug af 

frivillig arbejdskraft. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

John Christiansen 

Kredsformand Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark  
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LANDSFORENINGEN FOR DE FRIVILLIGE

SOCIALE ORGANISATIONER

FRIVILLIGT FORUM 
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