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Titel: Retningslinjer for frivillige på plejecentrene  

Gældende 

for:  
Frivillige på Faxe kommunes plejecentrene. 

Ansvarlig: Leder for plejecenteret. 

 
Målgruppe:  Frivillige på Faxe Kommune plejecentre  

 
Formål: Tydeliggøre rammer og roller for det frivillige arbejde, der udføres på 

plejecentrene  

 
Begreber: Frivillige:  

Ulønnet indsats for beboerne, hvor de alene løses af trivselsmæssige 

karakter og hvor der ikke kræves visitation eller registreringer. 

 
Beskrivelse af 

opgaven: 
 

Frivillige kan, der hvor det giver mening og gavner, påtager sig ansvar 

for løsning af en given opgave, hvor der ikke kræves visitation eller 

registreringer, altså opgaver borgerne ikke umiddelbart har retskrav 

på. Derfor er der ikke visitation i forbindelse med den frivillige indsats, 

ligesom der ikke føres journal. 

 

Opgaverne kan være mangfoldige, men skal foregår i tæt 

samarbejde og dialog med plejecenteret leder/medarbejdere og 

den frivillige, hvor der laves helt konkrete aftaler omkring opgaves 

udførelse og der forventningsafstemmes.  

 

Lederen er ansvarlig for at der løbende afholdes møder med de 

frivillige, hvor der i fællesskab evalueres aktiviteterne, planlægges 

særlige arrangementer samt udvikles nye tiltag, således at det sker i 

fuld enighed og i respekt for både medarbejdere, frivillige og 

beboere, så alle bidrager til meningsfyldte aktiviteter og respektfuld 

samvær med beboerne. 

 

Den frivillige får en kontaktperson/ tovholder, der er ansvarlig for den 

frivillige introduceres til plejecenteret og til beboerne, samt det videre 

samarbejde og trivsel. 

 

Såfremt der måtte opstå spørgsmål til retningslinjerne/ og eller behov 

for yderlig forventningsafstemning skal lederen straks inddrages. 
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Såfremt der opstår samarbejdsproblemer skal lederen altid straks 

kontaktes. 

 

Frivillige skal anerkende beboernes ønsker og behov samt respektere 

disse, ved behov for akut hjælp af fagpersonale tilkaldes disse evt. 

via nødkaldet. f.eks. må den frivillige ikke hjælpe en beboer på 

toilettet. 

 

Frivillige skal anerkende og respektere, at de ansatte har faglige 

kompetencer, som de ikke skal udfordre. 

 

Ansatte skal anerkende, respektere og påskønne, at frivillige får 

mulighed for at yde en indsats på det ikke-faglige område, hvilket 

betyder, at den frivillige indsats kan være en væsentlig del af den 

omsorgsmæssige indsats. 

 

Frivillige må ikke varetage opgaver, der har noget at gøre med 

beboernes penge forhold, for at undgå misforståelser mellem 

beboerne, deres pårørende og den frivillige, om hvor mange penge, 

der er brugt og til hvad. 

 

Praktiske forhold 

 Tavshedspligt er ved lov pålagt offentligt ansatte. De frivillige 

pålægges den samme tavshedspligt som de ansatte. 

Der skal underskrives tavshedserklæring: 

http://www.diaform.dk/menu/diaform.asp?ID=FORM&komnr=320

&afd=&filnavn=kb0015ff 

 Der skal afleveres straffeattest. 

 Som udgangspunkt er frivillige ikke omfattet af kommunens 

arbejdsskade – eller erhvervsansvarsforsikring. De frivillige skal 

være omfattet af deres egen ulykkes- og ansvarsforsikring. 

 Den frivillige har ikke notatpligt i journaler eller referater. 

 Den frivillige må drikke kaffe og the på Centeret uden 

beregning 

 

Der kan læses mere om frivillighed i pjecen: 

Vær at vide – til dig, der gerne vil være frivillig. 

https://intrax.faxekommune.dk/sites/default/files/pixibog_til_frivillige.p

df 

 

Opsigelse af samarbejdet: 

En opsigelse kan ske uden varsel, men både den frivillige og 

arbejdspladsen må tilstræbe, at der gives et passende varsel, hvis det 

er muligt.  

http://www.diaform.dk/menu/diaform.asp?ID=FORM&komnr=320&afd=&filnavn=kb0015ff
http://www.diaform.dk/menu/diaform.asp?ID=FORM&komnr=320&afd=&filnavn=kb0015ff
https://intrax.faxekommune.dk/sites/default/files/pixibog_til_frivillige.pdf
https://intrax.faxekommune.dk/sites/default/files/pixibog_til_frivillige.pdf
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Tavshedspligten ophører ikke, selvom samarbejdet ophører.  

 

Ved ophør på grund af f.eks. samarbejdsvanskeligheder, forventes 

det at alle håndterer problemstillingen på professionel vis. Herunder 

undgå rygtedannelse og uro omkring samarbejdets ophør, af hensyn 

til beboerne, den frivillige og de ansatte.  

 
Dato: September 2017 Revideres:   
 

Udarbejdet 

af: 

 

Anette Falk områdeleder, Marion Pill centerleder, Connie Pedersen 

centerleder, Anni Petersen centerleder og Eva Petersen centerleder. 

 
 

 


