
 

 

 

 

 

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd  

 

Til udkast af 

Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark. 
 

 

 
Tak for muligheden for at bidrage til udviklingen af velfærdsdelen i Syddanmark, hvor der 

politisk sættes fokus på frivillighed og medborgerskab. 

 

En række faglige organisationer herunder Dansk Sygeplejeråd har sammen med en række 

frivillige organisationer indgået en aftale for det frivillige arbejde. 

I indledningen til aftalen står: 

”Vi står i de kommende år over for en omstilling i den offentlige sektor med stigende fokus 

på bruger- og borgerinvolvering. Brugernes erfaringer og borgernes ressourcer og 

kompetencer vil blive involveret i fremtidige velfærdsløsninger, og der vil blive udviklet nye 

former for opgaveløsninger, hvor borgere, frivillige og ansatte udvikler og løser opgaverne 

sammen. Den hidtidige rollefordeling mellem ansatte, borgere og frivillige bliver udfordret, 

og fra de faglige og de frivillige organisationer er vi derfor interesserede i sammen at bidrage 

til en udvikling, som sikrer bedst mulig velfærd for den enkelte borger.” 

 

Dansk Sygeplejeråd ser derfor det politiske udspil i regionen som en naturlig følge af 

samfundsudviklingen.  

Vores grundlæggende tilgang er positiv og anerkendende til, at medborgere ønsker at 

bidrage og hjælpe. De følgende bemærkninger skal ses i dette lys. 

 

- Ansatte løser opgaver, der er beskrevet i lovgivning og det gør frivillige ikke.  

Dermed er det en væsentlig sondring, at frivillige er borgere, der frivilligt 

hjælper andre borgere med opgaver, der ellers ikke var blevet løst. 

De frivillige må aldrig erstatte den ansattes opgave. 

 

- Arbejdsgivere, der har frivillige i sit område, skal være særligt opmærksom på, 

at der for de ansatte uændret er mulighed for skåne- og fleksjob. 

 

- MED-systemet spille en væsentlig rolle, når der introduceres frivilligt arbejde i 

et område og det bør være et fast punkt på dagsorden inden frivillige starter på 

en arbejdsplads. 

 

Udkastet til politik sætter et særligt fokus på at frivillige kan bidrage til sammenhæng på 

tværs mellem forskellige sektorer i det offentlige.  

Dansk Sygeplejeråd vil opfordre til at netop dette fokus forudsætter en tilsvarende 

oprustning på personalesiden af opgaveløsningen så tankerne i bl.a. sundhedsaftalen mellem 

kommuner og region omsættes i praksis. 

 

 



 

 

 

 

 

Dansk Sygeplejeråd er grundlæggende positiv for at frivillige kan involvere sig for borgere 

og sætter med bemærkningerne blikket på, at kerneopgaven for den ansatte ved f.eks. den 

mellemmenneskelige kontakt ikke udhules af øget brug af frivillige. 

 

 

Tak for invitationen til at bidrage. 

 

 

John Christiansen 

Kredsformand 

 

Dansk Sygeplejeråd 

April 2019.  

 

 


