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Forord
Den frivillige hospice-indsats, blev for alvor sat på dagsordenen,
da Hospice Forum Danmark, på Generalforsamlingen og
Årsmødet 2007, besluttede at udarbejde et ide-katalog, som skulle
beskrive og give inspiration omkring den frivillige indsats.
I efteråret 2007, blev der nedsat en arbejdsgruppe –
frivillighedsudvalget – som skulle arbejde videre med, at
realiserer nogle af de tanker og ide, der var kommet frem ved
Årsmødet.
Udvalget fandt det derfor vigtigt, at kortlægge den indsats, de
frivillige allerede står for. Vi ville forsøge at beskrive
virkeligheden, som den ser ud.
Der blev derfor udarbejdet et spørgeskema, som blev sendt til 13
Hospicer/aflastningstjenester, der på forskellig vis, har
samarbejde med frivillige, hvad enten det drejer sig om indsats i
hjemmene eller på hospice.
Alle har været meget positive stemt for at deltage, og vi har fået
12 spørgeskemaet retur.
Udvalget har gennemlæst og kategoriseret svarene, så der danner
sig et billede af arten og omfanget af den frivillige indsats.

Vi har set på, hvem det er, der yder den frivillige indsats, og vi
har set på, hvorledes de frivillige er organiseret, hvordan de
rekrutteres, fastholdes og inspireres, og hvordan arbejdet
finansieres.
Vi har også spurgt om, hvem der ”leder” de frivillige. Hvor
mange steder er der ansat koordinatorer, hvor mange timer er de
ansat, og hvor mange steder ledes indsatsen af en frivillig.
Jeg vil gerne sige tak til alle, der har deltaget i undersøgelsen.
Undersøgelsen er ikke et videnskabeligt korrekt dokument, men
et forsøg på at give et overblik over, den store frivillige indsats,
der ydes omkring døende og deres pårørende, i hjemmene og på
hospice.
Vi håber, at denne status-rapport, kan være til glæde for læserne,
og udvalget håber på, at få mandat til at arbejde videre, med de
mange oplysninger, vi nu sidder inde med. Vi vil meget gerne
arbejde fremadrettet til inspiration for den frivillige indsats, som
gerne skulle fastholdes, udbygges og udvikles.

Anne Marie Bønløkke Larsen, formand for Frivillighedsudvalget, bestyrelsesmedlem Hospice Forum Danmark
Lise Erbs, Frivilligkoordinator Hospice Sydvestjylland, Leder af Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde
Gunvor Dons, Frivilligkoordinator, Sct. Maria Hospicecenter,Vejle
Else Marie Lerche, bestyrelsesmedlem Hospice Forum Danmark

Hospicer der indgår i undersøgelsen
Faktaboks april 2008
Navn og adresse

Hjemmeside

Telefon

Etableringsår

Frivillige

Koordinator

Arresødal Hospice
Arresødalvej 100
3300 Frederiksværk

www.arresoedal-hospice.dk

47 78 70 10

2005

1

Under overvejelse

Hospice Sjælland
Tonsbjergvej 61
4000 Roskilde

www.hosj.dk

46 76 29 29

2006

22

Frivillig - ulønnet
koordinator

Kamillianergårdens Hospice
Kastetvej3
9000 Aalborg

www.hospice-aalborg.dk

98 16 13 36

1996

49

Aflønnet af
støtteforeningen

Kamillus Hjørring
Højskolebakken 2
9760 Vraa

www.kamillus.dk

23 41 30 68

16

Frivillig - ulønnet

98 29 65 53

9

Frivillig - ulønnet

40

Koordinator/udviklings
Sygeplejerske stilling

Kamillus Brønderslev
Teglsøparken 1
9700 Brønderslev

Hospice Limfjord
Kompagnistræde 11
7800 Skive

www.hospicelimfjord.dk

96 14 87 00

2007

4

Navn og adresse

Hjemmeside

Telefon

Etableringsår

Frivillige

Koordinator

Ankerfjord Hospice
Fjordengen 25
6960 Hvide Sande

www.ankerfjordhospice.dk

96 59 49 00

2006

88

Aflønnet af Hospice

Hospice Djursland
Strandbakken 1
8410 Rønde

www.hospicedjursland.dk

86 99 41 60

2007

28

Aflønnet af
støtteforeningen

Hospice Søholm
Bispevej 70 Stavtrup,
8260 Viby J.

www.hospice-soeholm.dk

87 33 31 11

1999

13

Et ønske

Sct. Maria Hospice Center
Blegbanken 3
7100 Vejle

www.sct.mariahospice.dk

76 40 53 53

1995

40

Aflønnet af hospice

Hospice Sydvestjylland
Finsensgade 25
6700 Esbjerg

www.hospicesydvestjylland.dk

75 13 75 00

2007

42

Ansat i samarbejde ml.
støtteforening og
Aflastningstjenesten

Aflastningstjenesten
Kirskegade 70
6700 Esbjerg

www.aflastningstjnesten.dk

75 12 37 11

1992

64

Ansat af
aflastningstjenesten

5

Frivillige.

Demografisk sammensætning.

Frivillige i alt

50

Kvinder

362

Mænd

41

Kvinder

282

412

1)
Frivillige på Hospice

323

1)
Frivillige i hjemmet

Mænd

Mænd

14

Kvinder

93

107

1) Der er 18
personer, der er
frivillige både i
hjemmene og på
Hospice.

6

Frivillige. Demografisk sammensætning.
Under 30

30-39

40-49

50-59

60-69
31

Mænd

1

1

5

8

Kvinder

9

15

18

68

Mænd

11

Kvinder

80

Mænd

2

Kvinder

1

over 70
4

De frivilliges aldersfordeling
208

44

Frivillige, der er
erhvervsaktive/studerende

Frivillige med anden etnisk
baggrund end dansk

7

Frivillige Tavshedserklæring og straffeattest
Ja, på 10 Hospices

Underskriver den frivillige
tavshedserklæring?

Nej, på 1 Hospice

Ikke besvaret
1 Hospice

0 har svaret ja.
Indhentes der straffeattest på
frivillige?
10 har svaret nej.

8

Frivillige Udgiftsrefusion og finansiering
9 Hospicer/aflastningstjenester
tilbyder kørselsgodtgørelse.

Hvilke udgifter får de frivillige
refunderet?

Betaling af materiale, f.eks. garn,
stof, papir, lim, o.s.v.
Betaling af evt. kurser og
seminarer.
Spiser på Hospice, når man er der.

Kørsel betales af Støtteforeninger/
Aflastningstjenester.
Hvem/hvordan finansieres de
frivilliges engagement?

Kørsel betales via Hospicebudget

Kørsel betales via ansøgninger til
kommunale puljer/fonde.

9

Koordinatorer

Ansættelse, timetal, aflønning, andre funktioner

2 Hospicer, har ingen koordinator ansat.

Koordinatorernes ansættelse

5 Hospicer har lønnet koordinatorer ansat.
1 Hospice deler lønnet koordinator med
aflastningstjenesten.
1 Hospice, har frivillig, ulønnet koordinator
2 aflastningstjenester har frivillig, ulønnet
koordinatorer

Koordinatorernes timetal
pr. uge

15 timer/uge på
20 timer/uge på
30 timer/uge på
37 timer/uge på

1 Hospice
3 Hospicer
1 Hospice
1 Hospice

De frivillige koordinatorer, har fleksible timetal..
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Koordinatorer

Ansættelse, timetal, aflønning, andre funktioner
Støtteforeninger sammen med
Aflastningstjenesten 1 sted.
Støtteforeningen alene 1 sted.

Hvem aflønner koordinatorerne?

Hospice sammen med Støtteforeningen 1 sted.
Hospicer alene 4 steder

Frivillige aflønnes ikke. 3 steder.

Som udviklingssygeplejerske 1 sted
I Aflastningstjenesten 1 sted
Har de ansatte koordinatorer
andre funktioner?
Ingen andre funktioner 4 steder.
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Frivilliges opgaver på Hospice
Hvilke praktiske
opgaver udføres af
de frivillige?

Hvilken omsorg
ydes af de frivillige?

Rydde op – pynte op til højtider
Vande blomster og tænde lys.
Dække bord i det daglige og til fester
Fylde op / tøj og service
Værtinder ved måltider og andre
arrangementer med patienter og pårørende
Efter aftale: køre med patienten
Sidde hos patienter.
Vågekoner dag, aften og nat.
Være til rådighed for pårørende.
Deltage i sang og musik.
Skabe hygge og give nærhed

Hvilken underholdning deltager de
frivillige i?

Deltage i arrangementer, gudstjenester.
Spille til morgen og aftensang
Spille til gudstjenester og underholde
ved små, koncerter og sang eftermiddage.
Banko, foredrag og fortælling/ oplæsning

Hvilke særlige
opgaver, varetages
af de frivillige?

Tage med patienterne ud eller hjem.
Gå i kirke
Købe tøj/sko/andet
Have arbejde

Der er mange opgaver, og det er næsten kun
fantasien der sætter grænser.
Alle opgaver løses efter aftale med personalet.
Opgaverne ligge uden for patientstuerne, hvor
de frivillige kun kommer, når de bliver bedt
om det eller inviteret ind, og da efter aftale
med personalet.
De frivillige på Hospice er der tre timer eller
efter aftale.
De pårørende har brug for nærhed og omsorg,
gerne med en kop kaffe, lidt rundvisning, et
stille rum.
De frivillige planlægger selv deres vagter.
Det kan være 1 – 2 - 3 gange om ugen. Andre
frivillige kommer hver 14. dag eller en gang
om måneden. Der tages ofte ekstra timer, ved
specielle opgaver, som fester, underholdning,
musikarrangementer, og andre aktiviteter.
Også ved begravelser og mindegudstjenester
er der brug for ekstra hjælp.
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Frivilliges opgaver i hjemmene
Hvilke praktiske
opgaver varetages
af de frivillige?

De fleste påtager sig ingen praktiske
opgaver, udover at lave kaffe.
Små indkøb
Lufte hunden

Hvordan aflaster
de frivillige i
hjemmene?

Aflastning til personer der passer
alvorlig syge og døende i eget hjem.
Kronisk syge og demente.
Alder underordnet.
Den frivillige er i hjemmet i 3 timer
eller efter aftale, således at den
pårørende kan holde fri.
Er der brug for flere timer sættes to
eller flere frivillige på efter hinanden.

Hvad laver de
frivillige i Besøgstjenesten?
*

Besøge ensomme gamle i eget hjem,
på plejecenter og på sygehus.
Den frivillige finder selv ud af
timeforbruget men ligger på 1 – 2
timer

Vi påtager os ikke det offentliges opgaver, vil ikke tage
arbejdet fra de ansatte.
Tilbudet er nærvær på hjemmets præmisser.
Udover hvor nedenstående er muligt, er det vigtigste, at den
pårørende trygt kan være væk i tre timer.
.
En stor opgave er at rumme de pårørende, give tid til samtale
under forløbet og efter forløbet.
Ved store og lange opgaver kan det være fint at sætte flere
frivillige på en opgave.
Alle første besøg foretages så vidt muligt af koordinatoren,
som laver alle aftaler, der videregives til den frivillige.
Den frivillige er informeret om kaldemuligheder til pårørende
og hjemmepleje i påkommende tilfælde.
Der aftales tid, er det daglige besøg? eller flere gange daglig?
Og der afklares hvad den frivillige går ind i, hvilke opgaver vi
kan løse, og hvor hjemmeplejen kommer ind, ved toiletbesøg,
madgivning og andre opgaver hos den syge.
Ofte laves aftalerne med Hjemmeplejen.
Besøgstjenesten har mange muligheder.
Drikke kaffe, gå ture, tage til foredrag, gå med til fester, gå til
banko, oplæsning, spille kort, kikke billeder. Gå på indkøb gå
til gudstjeneste og andet. Ud i naturen

*) Undersøgelsen har ikke givet mulighed for at skelne mellem den almindelige besøgstjeneste og besøg til døende og deres pårørende
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Frivillige

rekruttering, samarbejdsaftaler, introduktion
Hjemmeside

Hvordan rekrutteres de
frivillige?

Lokalavis/radio, TV, pressemeddelelse, annoncering,, venteliste….

Netværk, personlige henvendelser, samarbejde med støtteforening, ”mund til øre”

Informationsmøder, Åbent Hus.

Ansøgningsskema, personlig samtale med koordinator (+ hospicechef)
Hvordan laves
samarbejdsaftalerne?

Tavshedserklæring underskrives

Præsentation
Hvordan introdukseres
de frivillige?

På fællesmøde, fototavle, ”CV-mappe med foto”

Introduktionskursus
Følordning i 3 mdr. alle vagttyper afprøves

3 mdr. samtale
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Frivillige

fastholdelse, uddannelse, kultur

Hvilke møder deltager
de frivillige i?

Fællesmøder, fyraftensmøder, besøgsvensmøder,
Fælles m. personale

Hvordan bliver de
frivillige ”undervist”?

Kunstudvalg, festudvalg, samarbejdsmøder, temamøder

Seminar, højskole, kurser, foredragsaftener, faste møder med prof. samarbejdspartnere, tilbud om
deltagelse i konferencer, tema-møder, inspirationsdage

Supervision/vejledning/samtaler, individuelt/fælles, FUS-samtaler (frivillig-udviklingssamtaler)

Hvordan opbygges en
fælles kultur blandt de
frivillige?

Socialt samvær

Arrangementer, udflugt, julefrokost/kort, sommerfest, mødelokale,
gensidig information, daglig kontakt med koordinator, frivilligråd,

Anderkendelse

Betydningsfuld rolle, gør en forskel, ros, højt informationsniveau,
medindflydelse/medansvar, tydelighed/synlighed

Udvikling/vision

”God tone”, konfliktløsning, teamspirit ,fællesskab, livskvalitet,
samarbejdsformer, vågekonefunktion, opgaver i ft. patienter,
udekørende funktion, sikring af supervisionsmulighed, ansættelse af
lønnet koordinator,

15

Tanker til overvejelse – fra Frivillighedsudvalget
Rekruttering:
Hvordan bliver den frivillige indsats på hospice og i hjemmene, mere attraktivt for mænd?
Hvordan rekrutterer vi frivillige med anden etnisk baggrund end dansk?
Er de frivilliges aldersfordeling et problem?
Kan det være problematisk, at ingen beder om straffeattest ved ansættelsen som frivillig?
Hvordan bevarer vi interessen for at melde sig som frivillig på et hospice eller i hjemmet?
Undervisning:
Kan man undervise i ” at hvile i sig selv?” (- kompetencebegrebet er til debat!)
Udvikling af forskellige ”undervisningsformer” for frivillige.
Grænseflader mellem professionelle og frivillige i anvendelse af kompetencer.
Etik – undervisning i øjenhøjde.
Særlige tiltag til frivillige i ” eget hjem”.
Hvordan og over hvad, mødes frivillige og professionelle i fælles undren? - og lærer af det?
Prioritering af koordinatorfunktionen:
Hvorfor er det vigtigt med en koordinator?
Hvad skal han/hun? (debat: Vagtplanlægger? Kulturskaber? HR- konsulent? Facilitator? Hospicefilosofi-kurér? o.s.v.)
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Hospice Forum Danmark
Paraplyorganisation for hospicer
og hospice-støtteforeninger i Danmark

Ghita Nørby
Kgl. skuespiller - Protektor for
Hospice Forum Danmark

UDKAST 11.1.2008
Dato 2008
Til
- hospicer, som har etableret frivillig hospice-indsats, att. hospicelederen
- støtteforeninger, som har ansvar for etableret frivillig hospice-indsats, att. formanden

Frivillig hospice-indsats i medlemskredsen
Kære alle.
Hospice Forum Danmark skal ifølge foreningens vedtægter bidrage til at udvikle den
frivillige indsats i samarbejde med medlemmerne, idet de frivilliges indsats er et vigtigt
element i foreningens arbejde.
På Generalforsamling og Årsmøde 2007 blev der sat fokus på denne opgave, og på
udarbejdelse af et idékatalog, som skal beskrive og give inspiration vedrørende den
frivillige hospice-indsats.
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen nedsat et Frivillighedsudvalg, som bl.a. har til
opgave at udarbejde og ajourføre et sådant idékatalog. Udvalget består af:
- bestyrelsesmedlem Else Marie Lerche,
- bestyrelsesmedlem Anne-Marie Bønlykke Larsen,
- frivillighedskoordinator på Hospice Sydvestjylland i Esbjerg, Lise Erbs og
- frivillighedskoordinator på Sct. Maria Hospice Center i Vejle, Gunvor Dons.
Udvalget er nu nået til det punkt, hvor der ønskes indhentet oplysninger om, hvorledes
den frivillige hospice-indsats er organiseret på de enkelte hospicer og i de hjem, hvor
de frivillige udfører deres opgaver. Til dette formål er vedlagte spørgeskema
udarbejdet. Resultatet af spørgeskema-undersøgelsen vil indgå i udarbejdelsen af
ovennævnte idékatalog. Det er bestyrelsens opfattelse, at dette kan blive til inspiration
og støtte for hele medlems-kredsen – og evt. for samarbejdspartnere i udlandet.
Da ansvaret for den frivillige hospice-indsats kan være placeret forskelligt, bedes den
ansvarlige hospiceleder eller støtteforenings formand venligst foranledige, at
spørgeskemaet udfyldes af vedkommende frivillighedskoordinator og – inden medio
februar – tilbagesendes sekretariatet. De modtagne besvarelser vil indgå i
udarbejdelsen af idékataloget, som præsenteres på årsmødet lørdag den 17. maj 2008.
Eventuelle spørgsmål til udfyldelsen af skemaet kan rettes til udvalgets medlemmer –
se telefonnumre og e-mail adresser i bilaget (øverst på spørgeskemaet).
Med venlig hilsen – og på forhånd tak for hjælpen!

Bilag: Spørgeskema vedr. frivillig hospice-indsats i medlemskredsen

Hospice Forum Danmark: www.hospiceforum.dk
Formand: Tove Videbæk: e-mail: formand@hospice.dk, tlf. 23 41 31 79
Sekretariat: Alf Mulnæs, Kornvej 10, 4000 Roskilde: e-mail: sek@hospice.dk, tlf. 21 47 55 44
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Spørgeskema vedr. frivillig hospice-indsats
i Hospice Forum Danmarks medlemskreds
Eventuelle spørgsmål vedr. skemaets udfyldelse kan rettes til Frivillighedsudvalget:
- Bestyrelsesmedlem, sygeplejerske Else Marie Lerche, tlf. 86 55 80 17, e-mail: h.lerche@get2net.dk
- Bestyrelsesmedlem, pædagog Anne-Marie Bønløkke Larsen, tlf. 75 65 83 32, e-mail: agerbakken30@nypost.dk
- Frivilligkoordinator Lise Erbs, tlf. 75 45 68 13, e-mail: liseerbs@aflatningstjenesten.dk
- Frivilligkoordinator Gunvor Dons, tlf. 76 40 53 53, e-mail: g.dons@esenet.dk

Hospice m. friv. indsats:
(Navnet på jeres hospice)

___________________________________________________

Kommuner m. friv.
hospice-indsats i hjemmet
(Navnet på kommunerne)

___________________________________________________

Skemaet udfyldt af:

___________________________________________________
Navn
Funktion

___________________________________________________

___________________________________________________
Underskrift
Godkendt af:

___________________________________________________
Navn
Funktion
_______________________________________________________
Underskrift

1. Antal frivillige med opgaver på hospice
I alt:
Heraf
Heraf
Antal
kvinder: mænd:

Bemærkninger:

Heraf
erhvervsaktive

I alt:

Heraf
kvinder:

Heraf
mænd:

Bemærkninger:

Heraf med anden
etnisk baggrund
end dansk

I alt:

Heraf
kvinder:

Heraf
mænd:

Bemærkninger:

2. Antal frivillige med opgaver i patienters eget hjem
I alt:
Heraf
Heraf
Bemærkninger:
Antal
kvinder: mænd:
Heraf
erhvervsaktive

I alt:

Heraf
kvinder:

Heraf
mænd:

Bemærkninger:

Heraf af med
anden etnisk
baggrund

I alt:

Heraf
kvinder:

Heraf
mænd:

Bemærkninger:

Udgave: December 2007
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3. Angiv antal frivillige og fordeling på alder og køn
Under 30 år 30–39 år
40-49 år
Alder
I alt:

50-59 år

60–69 år

Over 70 år

Kvinder (antal):
Mænd (antal):

4. Opgaver for frivillige på hospice
Angiv en opgave for
Beskrivelse:
frivillige på jeres
hospice (funktion):

Angiv en opgave for
frivillige på jeres
hospice (funktion):

Beskrivelse:

Angiv en opgave for
frivillige på jeres
hospice (funktion):

Beskrivelse:

Angiv en opgave for
frivillige på jeres
hospice (funktion):

Beskrivelse:

5. Opgaver for frivillige i private hjem
Beskrivelse:
Angiv en opgave for
frivillige hos jeres
patienter i private hjem
(funktion):

Angiv en opgave for
frivillige hos jeres
patienter i private hjem
(funktion):

Udgave: December 2007

Beskrivelse:
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6. Omfang af den frivillige indsats
Angiv antal vagter/besøg, som den
enkelte frivillige påtager sig på en
måned (planlægningstal)

Frivillig i hjemmene (antal
besøg):

Frivillig på hospice
(antal vagter):

Eventuelle bemærkninger

7. Administration af den frivillige indsats
Rekrutteret af
A. Hvordan er de
hospice?
frivilliges
tilknytning
Ja/nej
(medlemskab)?

Rekrutteret af
støtteforeningen?
Ja/nej

Rekrutteret af en anden
organisation?
Ja/nej
Hvilken:

B. Rekruttering af
frivillige

Hvorledes rekrutteres nye frivillige (kandidater)?

C. Udvælgelse af
egnede frivillige

Beskriv venligst, hvorledes udvælgelsen af nye frivillige foregår

D. Uddannelse af
frivillige

Hvorledes uddannes de frivillige?

Udgave: December 2007
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E. Hjælpemidler
(litteratur) i
uddannelsen

Hvilke (skriftlige) vejledninger anvendes?

F. Supervision,
årlig udviklingssamtale og socialt
samvær

Beskriv venligst, hvorledes disse opgaver tilrettelægges og gennemføres

G. Tavshedspligt

Anvendes tavshedserklæring? Ja/nej:
Indhentes straffeattest? Ja/Nej:
Bemærkninger i øvrigt:

H. Udgiftsrefusion

Beskriv venligst, hvorledes de frivilliges udgifter i forbindelse med indsatsen
refunderes:

Udgave: December 2007

4

Hospice Forum Danmark

8. Fastholdelse af
frivillige

Hvor længe har de nuværende frivillige været tilknyttet?
0-5 år
5-10 år
Antal frivillige:

Over 10 år

Beskriv venligst, hvad der gøres for at fastholde de frivillige (fortsæt evt. på
bagsiden):

Hvilke visioner har man vedr. de frivillige og udviklingen af de frivilliges
indsats?

Er de frivillige organiseret i en landsforening? Ja/nej
– i givet fald: hvilken? 1

9. Ansættelse af
frivillighedskoordinator

Hvem ansætter koordinatoren?
Hospice:
Ja/nej:

Støtteforeningen:
Ja/nej

En anden organisation: Ja/nej
– i givet fald hvilken:

Hvilke ansættelsesvilkår er gældende?

Hvor mange timer pr. uge omfatter ansættelsen?
____________ timer
Indgår koordinatorens løn i:
I hospicets budget:
Ja/nej

I støtteforeningens
budget:
Ja/nej

I et andet budget:
Ja/nej
Hvilket?

Note 1: Eksempler på landsorganisationer: KFUM/KFUK, Samvirkende Menighedsplejer, Kræftens Bekæmpelse, Dansk
Røde Kors, eller anden (angiv hvilken)
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10. Andet

Udfyldt dato:

Initialer:

________________________________________________________________________________

Tak fordi du udfyldte dette spørgeskema.
Besvarelsen bedes venligst tilsendt:
Hospice Forum Danmark
Sekretariatet
Kornvej 10, 4000 Roskilde
– helst inden udgangen af januar 2008.
Med venlig hilsen
Tove Videbæk
landsformand
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