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Høringssvar vedr. Frivillighedsstrategi 
 
HovedMED-udvalget for Psykiatri og social hilser 
frivillighedsstrategien velkommen og ønsker at se på det felt, hvor 

der er opgaver, som man alligevel ikke ville få løst igennem de faste 
funktioner og opgavevaretagelsen. 
 
Udvalget har følgende eksempler på, hvor der med fordel ville kunne 

anvendes frivillige i psykiatri og social: 
 
• Tidligere patienter og brugere kunne man eventuelt gøre brug 

af  
• Udeblivelser i ambulatorier - frivillige kunne hjælpe med at følge 

op på udeblivelserne. 

• Søgning af fondsmidler 
• Opstart af genbrugsbutikker, som beboere kan arbejde i som 

beskæftigelsestilbud. 
 

Udvalget finder at der et par opmærksomhedspunkter i forbindelse 

med brugen af frivillige: 
 
• Der skal skelnes imellem hvad der er reelle arbejdsopgaver og 

hvad der er frivillighedsopgaver. F.eks. er der ansat 
medarbejdere i flexjob, som måske varetager opgaver, som 

frivillige også ville kunne varetage. 
• Der er en bekymring for påvirkningen af arbejdsmiljøet, f.eks. 

kan det give anledning til bekymring at overlade borger eller 
patienter, der tidligere har udvist problematisk adfærd til ikke-
fagprofessionelle. 

• Det skal gøres tydeligt hvem der er operatører f.eks. ved 

opstart af en genbrugsbutik - om det er en organisation som 
f.eks. Sind eller enkeltpersoner. 

• Det skal afklares hvordan de frivillige forsikringsmæssigt er 

dækket ind i tilfælde af skader.  
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Side 2

• Såfremt der en dag ikke er frivillige, må det ikke lægge 

organisationen til last og kerneydelsen skal stadig kunne leveres 
dvs. at frivillige er et supplement.  

• Brug af frivillige skal ikke afføde ekstra arbejde i forhold til 

administration/styring/planlægning. 

• Det understreges, at det på både socialområdet og i psykiatrien 

er påkrævet, at der også forelægger straffeattest for frivillige. 

Der fremgår i forvejen at der skal forelægge 

tavshedspligtserklæring og regler om indhentning af 

børneattest.  
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