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Hvorfor frivillighed?

• Befolkningens engagement i foreninger og organisationer er en 
forudsætning for et levende civilsamfund. 

• Politiske forventninger til de frivillige organisationer og de frivilliges 
rolle i store dele af samfundslivet er stigende

• De er, og bliver i stigende grad, en del af vores arbejde og hverdag

• De bringer en anden form for energi og nærvær med sig

• Samarbejde med frivillige kræver ressourcer
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Frivilligt engagement

• 35 pct. af befolkningen arbejder frivilligt.

• Sv.t. 1,8 millioner frivillige

• De frivillige bruger i snit 17 timer pr. måned på frivilligt 
arbejde. 

• 70% er medlemsfrivillige

• Der er stigning af frivillige i byerne
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Organisering

• Frivillighedsundersøgelsen (2004) fastslår, at der er 
100.200 organisationer og foreninger i Danmark. Heraf er 
cirka:

• 83.000 foreninger

• 8.000 selvejende institutioner

• 6.200 almennyttige fonde

• 3.000 landsdækkende organisationer
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Formalisering af frivilliges indsats

• Frivilliges arbejde er karakteriseret ved en lav ”formaliseringsgrad”

– Skal der være en skriftlig aftale om de opgaver, de udfører

– Skal de have en form for ”kursus” for at kvalificere det frivillige arbejde

– Skal de have en særlig baggrund

– Er  introduktion er et krav for at kunne arbejde frivilligt det pågældende sted.

• Formaliseringsgraden størst inden for 

– Sundhed og det sociale område

– Politik og fagligt arbejde

– Formaliseringen størst inden for den offentlige sektor og dernæst de selvejende 
institutioner.
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Spændingsfeltet

Tema: Ex: 
ensomhed

Hvilke 
opgaver 
ønsker 

kommuner/  
plejecentre, 
at frivillige 

løser?

Hvilke 
opgaver har 
beboerne 

behov for at 
frivillige 
løser?

Hvilke 
opgaver vil 

og kan 
frivillige løse?

Hvilke 
opgaver må

frivillige løse?
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Uddannelse vs erfaring

• Frivillige tillægger generelt erfaringer og kvalifikationer fra erhvervsarbejde og 
formelle uddannelse større betydning end kurser o.lign

• Frivillige i ”aktivitetsarbejde” deltager i flere kurser end frivillige, der udfører 
”organisationsarbejde”

• Frivillige, der udfører ”organisationsarbejde” tillægger kvalifikationerne fra 
arbejde og uddannelse større betydning

• Frivillige, der kun arbejder frivilligt i det offentlige, tillægger erfaringer fra 
erhvervsarbejde mindre betydning end frivillige i foreninger gør.

• Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012 SFI

06-05-20157 Ældre Sagen PowerPoint eksempel



Uformel frivillighed

Familie, venner, naboer og andre yder praktisk hjælp og økonomisk 

Den uformelle frivillighed er mest udbredt i aldersgruppen 50-65 år.

Praktisk hjælp:

• Knapt 50% af befolkningen yder regelmæssigt praktisk hjælp til 
forældre eller børn og børnebørn eller andre uden for husstanden. 

• Omfanget er lidt mindre for ikke-vestlige indvandrere end for 
befolkningen som helhed. 

Økonomisk hjælp 

• 18 pct. af befolkningen yder regelmæssigt en økonomisk støtte til især 
børn og børnebørn.

• Flere ikke-vestlige indvandrere yder støtten forældre og andre 
slægtninge
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Respondenternes hjælp til svækkede ældre

Angivet i procent. Base: 1.004 respondenter

Spørgsmålstekst:

”Hjælper du eller har du tidligere hjulpet en eller flere svækket ældre i din familie eller 
omgangskreds?”

Hjælpen kan være alt fra social og medmenneskelig støtte (f.eks. at minde om, motivere, 
holde øje gennem besøg eller samvær) til praktisk hjælp og personlig pleje, uanset 
omfang. Hjælpen kan finde sted i den ældres eget hjem, på plejehjem/plejebolig eller på 
hospital.

21 57 22 1

Ja, jeg hjælper én eller flere nu Ja, jeg har tidligere hjulpet én eller flere Nej, har ikke hjulpet Ved ikke
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Hyppighed af hjælp til den ældre

Angivet i procent. Base: 206 respondenter

Spørgsmålstekst:

”Nogle har mulighed for at hjælpe mere end andre, hvor ofte hjælper du den ældre?”

11 8 34 22 13 8 4

Hver dag Ca. 3-4 gange om ugen Ca. 1-2 gange om ugen Ca. 2-3 gange om måneden

Ca. 1 gang om måneden Sjældnere end 1 gang om måneden Ved ikke

53



Varighed af hjælp til den ældre

Angivet i procent. Base: 206 respondenter

Spørgsmålstekst:

”Hvor længe har du indtil nu hjulpet den ældre?”

7 12 10 12 14 44 2

Mindre end ½ år ½-1 år 1-2 år (mere end 1 år) 2-3 år (mere end 2 år) 3-4 år (mere end 3 år) 5 år eller mere Ved ikke
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Ældrekommissionens rapport 2012
ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed

• Indflydelse på eget liv

• Respekt for forskellighed

• Medmenneskelighed i fokus

• Gode oplevelser hver dag

• Værdig afslutning på livet
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Ensomhed-kedsomhed-hjælpeløshed

• Ensomhed, er den smerte vi føler, når vi ønsker,

men ikke kan dele nærvær eller skabe relation i

hverdagen.

• Kedsomhed, er den smerte vi føler, når vi mangler 

variationer og spontanitet i vores hverdag.

• Hjælpeløshed, er den smerte vi føler, når vi altid 

modtager omsorg, og har sådan brug for at kunne 

give omsorg i hverdagen.
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Ældre kommissionens rapport
ÆLDREKOMMISSIONENS NI ANBEFALINGER OM SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

Nr. 9: Der skal være et varieret udbud af aktiviteter til beboerne, og aktiviteterne skal indtænke begge køn.

Nr. 10: Beboerne skal have mulighed for at få frisk luft hver dag.

Nr. 11: Beboerne skal inddrages i hverdagsaktiviteter – rengøring, madlavning og blomstervanding.

Nr. 12: Plejehjemmet skal åbnes mod lokalsamfundet, så der kan arrangeres fællesaktiviteter
for beboerne og borgerne fra lokalsamfundet.

Nr. 28: Der bør være frivillige på alle plejehjem.

Nr. 29: Ensomme beboere bør opfordres til at få en frivillig besøgsven.

Nr. 30: Der bør skabes rum og plads til de frivillige.

Nr. 31: Samarbejdet mellem medarbejderne, de frivillige og de frivillige organisationer bør understøttes med 
en frivilligkoordinator.

Nr. 32: Gennem en dialog med de frivillige bør der fastlægges retningslinjer for den frivillige

indsats
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Ensomhed

• Hver 4. dansker over 65 år føler sig 
ensomme

• 38 % af plejehjemsbeboerne føler sig 
ofte ensomme og alene

• Hver 5. ensomme efterspørger 
aktiviteter, der giver mulighed for 
samvær og lære nye mennesker at 
kende.

Kilder: Marselisborg Praksisvidenscenter 
og Plejehjemskommission, 2012.



Ældre Sagen
En medlemsorganisation

• Ældre sagen er en medlemsorganisation med 730.000 medlemmer

• Lokalafdelinger: 216 i 10 distrikter

• Frivillige i Social- og organisatorisk arbejde : 16.900

• Socialt arbejde: 9.500 m. 11.400 kasketter

• Besøgstjeneste 5000 frivillige
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Frivillighed og alder i Ældre Sagen
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De ældre som givere og modtagere

• Ensomhed

• Kedsomhed

• Hjælpeløshed

• Værdighed

• Livskvalitet
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Ældre som frivillige
Befolkningens engagement i foreninger og organisationer er en 
forudsætning for et levende civilsamfund

• 38 pct. af befolkningen arbejder frivilligt. 

• De største områder: Sport og socialt arbejde

• Frivillighed har ingen alder 20-97 år

• Gennemsnitlige frivillige er en gift kvinde på 64 år med en mellemlang 
uddannelse

• Gennemsnits alder i ÆS socialhumanitære indsats: 71 år
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Ældre som frivillige i Ældre Sagen

• Ældre politisk frivillig-rammer og samarbejde

• Motionsfrivillige – hold og individuelt

• IT-frivillige – caféer

• Arrangements frivillige

• SH-frivillige – Fællesskaber og andre 
aktiviteter og vågetjeneste m.m.
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Ældre som modtagere

• Direkte 1:1- 5000 i besøgstjeneste

• Grupper - aktiviteter. ÆS 65000 arrangementer

• Pårørende- 400.000 alene i forbindelse med 
demens

• Plejehjem 1250 frivillige i kontakt med 4500 
beboere samt de der er tilskuere
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Projekt i ÆS 2013 -2016
Kobling af plejehjem og lokalsamfund

• Baggrund: Ældre kommissionen rapport fra 2012

• Værdigheds problematikken

• Ensomhed: 212.000 ensomme

• Demensramte: 90.000

• Pårørende til ramte: 400.000

• 75-80% af beboere på plejehjem er demente sv.t.
ca 33.000
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Plejehjem

Frivillighed og Plejehjem
Et kreativt felt hvor ensomhed kan brydes

Lokalsamfundet



Case fra Holbæk
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• Vi ønskede politisk opbakning 

• Alle implicerede ledere og ansatte skulle inviteres

• Pårørende, frivillige og andre interesserede skulle inddrages

• Idéværkstedet skulle inspirere og igangsætte nye idéer.

• Deltagerne skulle kunne deltage uanset forudsætninger

• Alle skulle inspireres af en oplægsholder, af de ydre rammer og af 

samværet.

• Resultaterne skulle formidles i et inspirationskatalog.



De frivillige områder på plejehjem

• Støtte plejehjemmets ansatte i de eksisterende 
aktiviteter

• Koordinere andres deltagelse

• Direkte involveret i aktiviteter

• Plejehjemmet generelt

• Besøgstjenesten
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Gråzoner – et fagligt paradigme

• Kommunens frivilligpolitik

• Den faglige ekspertise

• Frivilliges tilbud og baggrund

• Kulturen blandt ansatte
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Hvor holder fagligheden op og hvor 
begynder frivilligheden

• Faglig og frivillig 

• Frivillig og faglig 

• Prof. Pleje, omsorg og behandling –
overordnede retningslinjer 

• Friv. omsorg – den er ikke bestemt på forhånd

• Det frivilliges eget liv
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Midlet ikke målet
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Fra offentligt ansvar til frivillighed? 
Risiko for større ulighed

• Velfærdssamfund, der er baseret på frivillig arbejdskraft, kan skabe større 
ulighed, da det afhænger af, om frivillige vil påtage sig opgaven.

• Der er opgaver som ingen; frivillige, brugere eller pårørende kan løfte

• Risiko for en svækkelse af borgernes retssikkerhed
– Muligheden for klage over en tildelt frivillig ydelse er ikke til stede på samme måde, 

som hvis det er en offentlig ydelse.

– Frivillige aktiviteter er ikke som i det offentlige baseret på en konkret individuel 
vurdering af borgerens behov.
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Frivillige i plejesektoren

1. Frivillige kan yde en unik social medmenneskelig indsats i 
plejesektoren – men skal ikke indgå i daglige rutiner og nødvendige 
faglige normeringer!

2. Frivillige motiveres og påtager sig en opgave af lyst og engagement -
kan derfor ikke pålægges opgaver. 

3. Frivillige udfører en form for social vennetjeneste ud fra et personligt 
og etisk engagement og ikke et fagligt. 

4. Frivillige er ingen erstatning for manglende arbejdskraft og ingen 
ydelse, man kan visiteres til  - men medmennesker som af egen drift 
giver en ekstra social håndsrækning eller skaber nye former for 
sociale netværk.

06-05-201530 Ældre Sagen PowerPoint eksempel



06-05-2015 Ældre Sagen master 31

Frivillige i plejesektoren
5. Frivillige i plejesektoren anfægtes af dårlig kvalitet og mangel på tid til 

omsorg og nærvær. Risiko for udbrændthed og håbløshed hos frivillige 
skal undgås! Frivilliges indsats skal give synergi og løfte den samlede 
omsorgskvalitet!

6. Jo travlere der er på et plejehjem jo mindre attraktivt er det for 
frivillige at være der. Frivillige ønsker ikke at præsentere det billede.

7. Frivillige udfører ikke professionelle eller lovpligtige opgaver. Hvis 
frivillige indgår heri så udhules og forringes den sociale service endnu 
mere. Borgerens retssikkerhed sættes på spil, fordi frivillige kan gå og 
komme som de vil.

8. Frivillige ledes af frivillige; udpeget af frivilliges foreninger. Frivillige 
som ledes af ansatte i plejesektoren udfører ulønnet arbejde og indgår 
i rutinerne.



Ældre Sagen af i morgen…

• Frivillige og frivillige foreninger kan ikke pålægges et 
samfundsansvar, men vi påtager os et 
medmenneskeligt ansvar.

• Vi skal sætte de ressourcer, som den ældre del af 
befolkningen råder over, i spil til gavn for 
samfundet.

• Ældre Sagen har på få år forøget antallet af frivillige 
fra under 12.000 til over 16.500
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Opsamling

• Det frivillige udvikler sig

• Etik, moral, værdier og normer 

• Vi gør det sammen med nogen - ikke for nogen

• Ligeværdighed 

• Balance er vigtig – når vi servicerer skaber det afstand og 
skaber isolation og dermed ensomhed.

• Faglig uddelegering og ressourcer til kontakt

• Medmenneskelighed og næstekærlighed. Man forventer 
ikke noget til gengæld og rammerne er vide og man glædes 
ved selve det, at være der.
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