
                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommune         Frivillighet 

Et styrket fellesskap 

«Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år 



                                         

Frivillighetssatsning innen helse- sosial og omsorg 

Sandefjord kommune 
 

 

Utviklingssenter for sykehjem & hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V) skal våren 

2017 starte prosjektet «et styrket felleskap».  

 

Prosjektet er støttet finansielt av Fylkesmannen i Vestfold og har en varighet på ett 

år. Formålet med prosjektet er å øke frivillighet innen helse- sosial og omsorg (HSO) i 

Sandefjord kommune med en målsetting om «et styrket systematisk samarbeid 

mellom frivillige organisasjoner, frivillighetssentralen, enkeltpersoner og 

helse, sosial- og omsorg (HSO)». 

 

USHT- V har drevet prosjektet «Tid som gave» i tre år som handler om å organisere 

frivillige til alvorlig syke pasienter i Sandefjord kommune. Gjennom dette arbeidet 

ser USHT-V et behov for et tettere samarbeid mellom kommunen og 

frivilligsektoren.  

 

Prosjektet deles inn i tre prosjektperioder der første del innebærer en grundig 

kartlegging av:  

 

dagens tilbud og behov fra både frivillighetssektoren og kommunen.  

dagens organisering av frivillighet fra frivillighetssektoren og fra kommunen 

selv. 

dagens samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og frivilligsektor.  

 

Prosjektets fase to & tre vil innebære: 

 

utarbeidelse av rapport/frivillighetsstrategi med konkrete tiltak på bakgrunn 

av kartlegging og nasjonale føringer. 

 gjennomføring av tiltak.  

legge til rette for- og videreutvikle en god frivillighetskultur innad i HSO. 

legge til rette for et styrket samarbeid mellom kommunen og 

frivillighetssektor.  

 

  

 



                                         

Bakgrunn 

«et styrket felleskap» 
 

 

Regjeringen har i St mld. nr. 25 (2005-2006) om framtidens omsorgsutfordringer pekt 

på 5 framtids utfordringer.  

To handler om det det blir mer av: 

nye yngre brukergrupper. 

flere eldre med hjelpebehov. 

 

Og tre av utfordringene handler om det som det blir for lite av: 

knapphet på frivillige omsorgsytere og helse- og sosialpersonell. 

manglende samhandling og medisinsk oppfølging. 

mangel på aktivitet og dekning av psykososiale behov. 

Forventet levealder ved fødselen er en indikator for dødelighet, og brukes for å 

beskrive forskjeller i helse og levekår. Det har vært en økning de siste 30 årene i 

forventet levealder, men økningen er systematisk ujevnt fordelt i befolkningen etter 

kjønn og sosioøkonomisk status, målt som utdannings- og inntektsnivå.  

Alderssammensetningen i Vestfold er preget av en noe høyere andel i aldersgrupper 

over pensjonsalder enn landssnittet. Befolkningsutviklingen i Vestfold siden 2000- 

tallet viser at andelene i de to eldste aldersgruppene (75- 79 og 80 + år) har vært 

stabile, mens det har vært en relativ økning i aldersgruppene mellom 45 og 74 år.   

I et folkehelseperspektiv kan en slik aldersprofil bety både muligheter og 

utfordringer. En relativt høy andel av befolkningen over pensjonsalder, kan for 

eksempel bety et større tilfang av personer som er villig til å bidra i frivillig arbeid, 

som kan virkehelsefremmende for andre befolkningsgrupper. Samtidig øker risikoen 

for sykdom og funksjonshemming med alderen, som vil prege helsetilstanden i 

befolkningen, og bety økte utgifter til pleie- og omsorgstjenester (Vestfold 

Fylkeskommune). 

Framtidens omsorgsutfordringer kan ikke overlates til helse – og sosialtjenestene 

alene. De må løses med grunnlag i ett offentlig ansvar som involverer de fleste  

 



                                         
samfunnssektorer, og ved å støtte og utvikle nye former for engasjement og 

deltakelse fra familie og lokalsamfunnet, organisasjoner og virksomheter (NOU, 

2011:11).  

Det er i dag og i fremtiden et økende behov for å tenke nytt innen organisering av 

tjenestene, både lokalt og nasjonalt blir mer systematisk satsning på frivillighet 

trukket frem som ett viktig element for å møte fremtidens utfordringsbilde. Frivillig 

innsats har vært en vesentlig faktor innen helse- og omsorgssektoren i mange år. De 

senere årene har det også blitt en tydeligere politisk satsning på området, blant annet 

gjennom Omsorgsplan 2015 og Morgendagens omsorg. Systematisk nettverksarbeid kan 

bidra til å rekruttere og beholde frivillige, samt kartlegge og koble brukernes 

nettverksressurser. Det er viktig å utvikle arenaer for frivillighet og videreutvikle 

samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor ifølge Omsorg 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

Aktuelt 

«samarbeid» 
 

 

Prosjektgruppen vil i første del av prosjektet kartlegge frivilligheten innen HSO i 

Vestfold Fylke og Sandefjord kommune i samarbeid med Senter for 

omsorgsforskning- Sør.   

I prosjektperiode to & tre sette frivillighet på dagsorden gjennom konferanser, 

fagseminarer og lignende. I prosjektperiode tre vil USHT-V gjennomføre konkrete 

tiltak for å systematisere frivillighet inn mot kommunale tjenester i samarbeid med 

frivilligsektor og med utgangspunkt i modell fra Drammen kommune og fra Arendal 

kommune.  

Det vil også i prosjektet ses på eksisterende teknologiske løsninger for rekruttering 

og systematisering av oppdrag gjennom for eksempel Frida fra selskapet Evry samt 

portalen frivillig.no, og teste ute enten en eller flere av de teknologiske løsningene.  

 

 

Målsetting 

«Et styrket systematisk samarbeid mellom frivillige organisasjoner, 

frivillighetssentralen, enkeltpersoner og helse, sosial- og omsorg 

(HSO)- med en økt rekruttering av frivillige til HSO». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

Gjennomføring 

«fra ord – til handling» 
 

Del 1: første del av prosjektperioden vil bestå i en kartlegging av eksisterende tilbud 

og behov:  

Kommunen:  

Innebærer en kartlegging av behov og aktivitet i forhold til frivillighet i dag i alle 

seksjonen inne HSO: Seksjon senter og hjemmetjenester(SHT), Seksjon bolig, aktivitet 

og avlastning, (BOA), Seksjon bo- og behandlingssenter(SBB), Sandefjord 

medisinske, Seksjon familie og helse: 

kartlegge behov på de enkelte tjenestestedene i samarbeid med ledere og 

medarbeidere. 

kartlegge eksisterende frivillighet i tjenestene – hvordan er de organisert?  

kartlegge kjennskapen til frivillighetstilbudet fra frivilligsektor. 

kartlegge frivillighetskulturen – hvordan forholder medarbeiderne seg til 

frivillighet i tjenestene?  

kartlegge antall frivillige aktive i de ulike tjenestestedene – hvem er de 

frivillige – organisert av kommunen selv eller gjennom frivillige 

organisasjoner? 

forankre frivillighet blant ledere og ansatte i HSO. 

på bakgrunn av kartleggingen skal det systematiseres konkrete behov i 

tjenesten og eventuelt legge til rette, veilede eller utarbeide opplæringspakker. 

 

Frivillig sektor:  

Innebærer en kartlegging av alle frivillighetsorganisasjoner – lag eller foreninger som 

har aktivitet innen helse- sosial og omsorg: 

kartlegge organiseringen. 

hva er behovet og ønsket til frivilligsektor? 

kartlegge tilbudet inn mot HSO- opplæring og oppfølging. 

kartlegge samarbeidet med tjenesteapparatet – hvordan rekrutteres pasienter, 

hvordan følges de opp i tjenestene, hvordan er samarbeidet? 

 

 

 

 



                                         
Del 2 & del 3: det neste steget i prosjektet blir å utvikle konkrete tiltak for å øke 

samarbeide, kjennskapen og frivillighetskulturen i de kommunale tjenestene.  

Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i funn i kartleggingen, samt utvikle møteplasser 

mellom ulike aktører, se på organiseringen av tjenestene, tilrettelegge og veilede i 

forhold til organisasjonsmodeller og opplæringspakker som finnes innen frivillighet 

til ulike brukergrupper.  

 

Oppsummert, ut fra kartleggingen:  

se på organiseringer av tjenestene – eventuelt opprette frivillighetskoordinator 

og frivillighetskontakter i tjenestene i prosjektperioden. 

etablere møteplasser – frivillighet og kommunen. Benytte arbeidsmetodikken 

«folk møter folk» fra «Med hjerte for Arendal». 

brobygger og tilrettelegger for oppstart av frivillighet – som aktivitetsvenn, 

koble nasjonalforeningen opp mot frivillighetskontakter, bistå i kurs, 

inspirasjonsforedrag osv. 

etablere frivillighetsråd der frivilligheten møtes- drifte dette nettverket i 

prosjektperioden. 

inngå ett samarbeid med Evry og teste ut dataprogrammet Frida i 

prosjektperioden for organisering og oppfølging av frivillige. 

fortsette samarbeide med Frivillighet Norge som er etablert i 

kartleggingsprosessen og implementere dette verktøyet for rekruttering av 

frivillige i tjenestene. 

 

Endring tar tid, og mye av fokuset i prosjektet bør være å etablere gode 

samarbeidsarenaer samt synliggjøre frivillighetens viktige rolle og funksjon i ett 

lokalsamfunn - en stor del av denne fasen vil være å sette frivillighet på 

dagsorden. 

Dette kan gjøres gjennom å organisere konferanse eller seminar om frivillighet samt 

arrangere møteplasser og arbeide systematisk med metodikken «folk møter folk» 

fra «Med hjerte for Arendal». Arbeidsmetodikken går ut på å skape møteplasser og 

være en brobygger mellom tjenestene. Prosjektet ønsker å teste ut metodikken «folk 

møter folk» ved å etablere arenaer der personer som vanligvis ikke har naturlige 

treffpunkter kan samles, for eksempel frivillighetskontakter og politikere. Slik kan 

man legge til rette for en bedre kjennskap og et mulig samarbeid.  

 

 



                                         
Gjennom kartleggingen vil prosjektgruppen se på mulighetene som allerede ligger i 

tjenestene, se på løsninger, samarbeidsforhold og systematisere disse.  

 

En måte å systematisere frivillighetstilbudet er å se på organiseringen av 

tjenestene innad i kommunen. Finnes det frivillighetskontakter og er det behov for 

en overordnet frivillighetskoordinator innad i tjenestene? Bør det knyttes dedikerte 

medarbeidere i de ulike seksjonene/avdelingene inn som frivillighetskontakter, slik 

at de frivillige møtes og følges opp der de er. En slik organisering av 

frivillighetstjenesten i kommunen er med utgangspunkt i Drammen kommune som 

vant frivillighetsprisen i 2016.   

 

I denne delen av prosjektet skal det testes ut datasystemer, for eksempel FRIDA fra 

Every, som er ett datasystem for registrering, oppfølging og statistikk av de 

frivillige. Prosjektet skal også i denne fasen spre og implementere portalen 

Frivillig.no som en portal for rekruttering av frivillige.  

 

Det finnes allerede godt etablerte opplærings – og oppfølgingsmodeller gjennom for 

eksempel aktivitetsvenn fra Nasjonalforeningen for folkehelsen og «Tid som gave» 

utviklet av USHT-V. Prosjektgruppen skal i perioden være en brobygger mellom de 

som tilbyr ulike opplæringspakker og de som etterspør.  

 

Prosjektet har en avslutning mai 2018.  

 

 

Kontaktinformasjon: 

 

Ida Eide Johansen        

Prosjektleder USHT-V 

Tlf. 994 23 040  

 

 

 


