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Samarbejde med frivillige på sundheds- og socialomr ådet 
Dansk Sygeplejeråd, FOA, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutfor-
eningen og Ældre Sagen vil gerne gøre opmærksom på udfordringer-
ne ved en række forslag i forbindelse med Frikommuneforsøget, der 
sigter mod øget brug af frivillige i de pågældende kommuner. 
 
De frivillige yder en værdifuld indsats 
Vi er enige om, at de frivillige kan yde en værdifuldt bidrag til den pro-
fessionelle indsats - og vi er glade for, at så mange frivillige er med til 
at gøre en stor, positiv forskel for borgerne i mødet med bl.a. social- 
og sundhedsområdet. Blandt de medlemmer og borgere, som vi selv 
repræsenterer, er der både mange frivillige og ikke mindst ansatte, 
som har stor gavn af de frivilliges indsats. 
 
Vi er imidlertid også meget opmærksomme på, at der er en grænse 
mellem de opgaver, som frivillige kan udføre og professionelle skal 
udføre, og vi kan se i de forslag, der ligger til frikommuneforsøget, at 
nogle kommuner ønsker, at de frivillige skal spille en større rolle, end 
de gør i dag.  
 
Det er problematisk, fordi frivillige i sagens natur ikke kan pålægges 
at udføre opgaver – de bidrager frivilligt, og derfor skal hverken den 
frivillige eller borgeren være afhængig af indsatsen. Derudover næv-
nes der konkrete opgaver, som ligger på grænsen mellem noget, der 
kan gøres frivilligt og som kræver professionel hjælp – et eksempel er 
hjælp og støtte til nødvendig ledsagelse eller til at skabe struktur og 
sammenhæng i hjemmet. I begge tilfælde kan det være vanskeligt på 
forhånd at afgøre, om opgaven kan løses af frivillig vej – og det er i 
alle tilfælde afgørende, at den nødvendige hjælp ikke falder bort, hvis 
den frivillige ikke har mulighed for at træde til.  
 
Dertil kommer spørgsmålet om faglig kvalitet i opgaveløsningen. Ikke 
mindst på sundhedsområdet er det afgørende, at rådgivning, pleje og 
behandling fortsat varetages af professionelle, der besidder de nød-
vendige faglige kompetencer. Vi skal sikre, at borgeren får det bedste 
tilbud. 
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Side 2 af 3 

Eksempler på problematisk brug af frivillige i fors lagene i Fri-
kommuneforsøget 
 
Vejle kommune 
Vejle kommune skriver i ansøgningen, at de har en vision om, at ”det 
skal være attraktivt at yde en indsats for vore ældre medborgere”. 
Det udmønter sig konkret i en række eksempler, hvor muligheden for 
bl.a. frivillig hjælp skal afsøges, førend borgeren kan få ret til profes-
sionel hjælp fra kommunen f.eks. ”borgere der har behov for hjælp til 
at hæve penge, kan få dette, når det er sikret at ingen i netværket 
inklusiv frivillige kan udføre opgaven”. Og: ”der kan ikke visiteres til 
indsatsen, hvor det vurderes, at andre i husstanden eller frivillige kan 
varetage opgaven”. Og vedr. praktisk hjælp og støtte til at skabe nød-
vendig struktur og sammenhæng i hjemmet, hvor borgeren ikke kan 
være alene, at ”Borgere skal gerne have afprøvet muligheder inden-
for de frivillige sociale organisationer”.  
 
Odsherred kommune 
Odsherred kommune ønsker, som i beskrevet under ”Tema 3 - Med-
borgerskab på ældreområdet” i kommunens ansøgning, bl.a. at læg-
ge en større del af det forebyggende arbejde på ældreområdet ud til 
frivillige og de ældre selv: ”Borgere, der ikke aktivt medvirker til at 
undgå eller dæmpe funktionsevnetab eller ensomhed, vil i Odsherred 
Kommune blive mødt med en del flere krav og betingelser, end det er 
tilfældet i dag. Samtidig skal der skabes flere incitamenter for frivillige 
og for foreningslivet til at etablere en række nye tilbud til ældre - både 
med fokus på socialt samvær og på trænings- og motionsaspektet”.  
Det er problematisk i forhold til den faglige kvalitet i opgaveløsningen 
– vedligeholdelsestræning kan uden professionel vejledning og in-
struktion gøre mere skade end gavn – og i forhold til princippet om 
lighed i sundhed.    
 
Fredericia kommune 
Det drejer sig om konkrete forslag fra Fredericia Kommune, hvor 
kommunen lægger op til at ville bruge frivillige til at løse opgaver, ”der 
tidligere lå i kommunalt regi”, og deraf har det som et mål, at der skal 
være et ”mindre forbrug af personaleressourcer på de områder, hvor 
frivillige enten bidrager til løsning af kommunale velfærdsopgaver 
eller overtager kommunale opgaver”. Fredericia kommune forventer 
endvidere, at frivillige skal sikre en større medarbejdertilfredshed på 
de områder, hvor de frivillige bidrager til løsningen af kommunale 
opgaver. Frivillige kan til enhver tid takke nej til en opgave, hvorfor 
det er et usikkert grundlag at bygge løsning af kommunens opgaver 
på. Også her er det vigtigt at borgeren sikres det bedste tilbud. 
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Opfordring til møde om de frivilliges rolle i fremt idens velfærds-
samfund 
Vi opfordrer kraftigt til, at Social- og Integrationsministeren tager ini-
tiativ til, at de nævnte forslag i deres nuværende form ikke kommer til 
at indgå i frikommuneforsøget. Vi mener ikke, at nødvendige vel-
færdsopgaver skal løses med frivillig arbejdskraft, men vi vil meget 
gerne være med til at drøfte, hvordan frivillige på den bedst mulige 
måde kan samarbejde med professionelle om at sikre borgeren et 
godt liv.  
 
Derfor håber vi, at Social- og Integrationsministeren vil tage initiativ til 
et møde, hvor vi i fællesskab kan drøfte, hvordan vi fremadrettet kan 
skabe de bedste rammer for samarbejdet mellem frivillige og profes-
sionelle.  
 
Til orientering har vi vedlagt et eksemplar af Ældre Sagens frivilligpo-
litik for april 2011 samt folderen ”Spilleregler for samarbejdet mellem 
frivillige og professionelle”. Begge beskriver, hvordan samspillet mel-
lem frivillige og ansatte kan fungere godt. 
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