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Høringssvar fra Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social om 

udkast til principper og gode råd vedrørende samarbejde med 

frivillige på Region Midtjyllands arbejdspladser  

 
Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social har følgende 
bemærkninger til udkast til principper og gode råd vedrørende 
samarbejde med frivillige på Region Midtjyllands arbejdspladser. 
 
Udvalget er positivt stemt for, at der arbejdes med at se nærmere på 
hvilke muligheder, der ligger i en større inddragelse af frivillig på 
Psykiatri og Socials arbejdspladser. Det er udvalgets vurdering, at 
principperne og de gode råd er et godt udgangspunkt, når der skal 
gennemføres en mere konkret vurdering af, hvilke udfordringer der 
vil være, når frivillige skal indgå i aktiviteterne på de psykiatriske 
afdelinger og de sociale tilbud. 
 
Udvalget er dog usikkerhed på, om det er hensigtsmæssigt at 
benytte formuleringen på side 1, 2. afsnit: ”de frivillige fungerer i 
praksis som en ekstra pårørende eller som den pårørende, der ikke er 
til stede”. Usikkerhed retter sig i forhold til, om formuleringen skaber 
uklarhed om de særlige forhold, som karakteriserer de frivillige og 
det frivillige arbejde.    
 
Det er udvalgets vurdering, at der vil være brug for egentlige 
retningslinjer, hvor der fastlægges nogle rammer for samarbejdet 
med frivillige. Det skal sikres, at der tydelighed omkring hvilke 
forhold, der skal være indfriet, når frivillige varetager opgaver på 
arbejdspladserne. 
 
I forhold til at have frivillige på de psykiatriske afdelinger vil der være 
en række særlige udfordringer, herunder at patienterne har ret til at 
bevare deres anonymitet. Der skal således være klarhed om frivillige 
kan henvende sig til patienterne, eller det udelukkede er patienterne, 
der kan henvende sig til frivillige. 
Det bør overvejes nøje, hvilken virkning brugen af frivillige kan have 
på behandlingsforløbene for indlagte patienter i psykiatrien. Det 
vurderes, at det er vigtigt, at den frivillige indsat kun sker på det ikke 
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faglige, omsorgsmæssige område, og at de frivillige ikke må indlade 
sig i samtale med patienterne om deres sygdom og behandling. 
 
I forhold til en række af arbejdspladserne i socialområdet og psykiatrien vil det være vigtigt 
at have særlig opmærksom på, hvilke aktiviteter de frivillige kan indgå i, med henblik på at 
understøtte den sikkerhed og tryghed, der skal være for både frivillige, patienter og 
medarbejderne. 
 
Der er i udvalget også en opmærksomhed i forhold til, hvem der udvælger frivillige, og 
hvem har ansvaret for at afbryde samarbejdet med frivillige, samt muligheden for at kunne 
sige nej tak til en frivillig. 
 
Det vurderes desuden, at der vil være behov for nærmere afklaring af forsikringsmæssige 
forhold omkring frivilliges indsats, der tænkes på arbejdsskade- og ansvarsforsikring.  
 
Hoved-MEDudvalget er overvejende positivt stemt i forhold til, at der tages konkret 
initiativer til at inddrage frivilliges indsats, og herunder at der tages initiativ til undersøge 
mulighederne for at indgå i et samarbejde med de kendte frivillige organisationer inden for 
socialområdet og psykiatriområdet.  
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