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Sammendrag  
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT-V) har etter søknader mottatt til 

sammen 1 320 000 kroner fra Fylkesmannen i Vestfold for å gjennomføre prosjektet «Et 

styrket felleskap». 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)». 

 

Regjeringen har i St mld. nr. 25 (2005-2006) om framtidas omsorgsutfordringer pekt på 5 

framtids utfordringer: det blir nye yngre brukergrupper, flere eldre med hjelpebehov, knapphet på 

frivillige omsorgsytere og helse- og sosialpersonell, manglende samhandling og medisinsk oppfølging, 

mangel på aktivitet og dekning av psykososiale behov.  

 

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

pensjonsalder enn landssnittet ifølge rapport fra Vestfold Fylkeskommune. I et 

folkehelseperspektiv kan en slik aldersprofil bety både muligheter og utfordringer.  

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

framtidens omsorgsutfordringer kan ikke overlates til helse – og sosialtjenestene alene, både 

lokalt og nasjonalt blir mer systematisk satsning på frivillighet trukket frem som ett viktig 

element for å møte fremtidens utfordringsbilde.  

Utviklingssenteret i Vestfold (USHT-V) har gjennom prosjektet «Tid som gave» (som handler 

om å organisere frivillige til alvorlig syke pasienter) sett en noe mangelfull link mellom 

frivillighetssektoren og kommunale helsetjenester og ser et stort potensiale for å rekruttere 

flere frivillige systematisk inn til helse- sosial og omsorgssektoren i Sandefjord kommune.  

På bakgrunn av det overnevnte ønsker USHT- V i samarbeid med flere aktører å utvikle en 

frivillighetsstrategi for HSO i Sandefjord kommune og gjennomføre konkrete tiltak.  

Prosjektet har et års varighet med oppstart våren 2017.  

Prosjektet ses todelt med en intern og en ekstern prosess:  

Den interne prosessen handler om kartlegging og gjennomføring av konkrete tiltak i 

Sandefjord kommune for bedret samhandling mellom kommunen og frivillig sektor.  Den 

interne prosessen deles videre inn i 3 faser, som omhandler forankring og kartlegging, 

utarbeidelse av rapport/frivillighetsstrategi og gjennomføring av konkrete tiltak. En viktig 

del av prosjektperiode tre blir å legge til rette og utvikle en frivillighetskultur innad i 

helsetjenestene gjennom konkrete tiltak, samt bidra til et styrket samarbeid mellom 

sektorene.  

Den eksterne prosessen handler om å kartlegge frivilligheten i Vestfold innen HSO for så å 

utarbeid en rapport med funn fra kartleggingen og med bakgrunn i nasjonale føringer. 
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Prosjektet ønsker å samarbeide tett med frivillighetsorganisasjoner og benytte allerede 

utviklede modeller for organisering og gjennomføring fra Drammen kommune og Arendal 

kommune gjennom «Med hjerte for Arendal».   

Prosjektet skal også se nærmere på et eventuelt samarbeid med Verdighetssenteret i 

forbindelse med gjennomføring av tiltak i Sandefjord kommune. Prosjektet vil samarbeide 

med en leverandør, enten Evry som har nettløsningen Frida som er en teknologisk løsning for 

å registrere, følge opp, kommunisere og ha statistikk over frivillige. Alder har også en 

lignende løsning, derfor vil prosjektgruppen i oppstarten vurdere alternativene og inngå et 

samarbeid med en av partene for en pilotering i prosjektperiode 3.  

USHT- V har mandat til å inngå samarbeid med Senter for omsorgsforskning - Sør for 

prosjekt- og evalueringsstøtte gjennom prosjektperioden og til ett samarbeide med 

Innovatoriet på Høgskolen i Sørøst- Norge. 

Oppgaven prosjektet skal løse er ressurskrevende både ved kartlegging av eksisterende 

behov og frivillighetstilbudet i kommunene i Vestfold samt ved gjennomføring av tiltak. Det 

anses derfor fornuftig at prosjektet organiseres i en prosjektgruppe og en referansegruppe 

som har ulike oppgaver og møtepunkter. 
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1. Innledning 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT-V) har etter søknader mottatt til 

sammen 1 320 000 kroner fra Fylkesmannen i Vestfold for å gjennomføre prosjektet «Et 

styrket felleskap».  

USHT-V har mandat til å forvalte pengene innenfor de økonomiske rammene som er gitt. 

Prosjektet har et års varighet og har som formål å bidra til en bedret samhandling og 

samarbeid mellom kommunen og frivillighetssektoren inn helse, sosial og omsorg (HSO).  

Prosjektet ses todelt med en intern- og en ekstern prosess.  

Den interne prosessen handler om kartlegging og gjennomføring av konkrete tiltak i 

Sandefjord kommune for bedret samhandling mellom kommunen og frivillig sektor.  Den 

interne prosessen deles videre inn i 3 faser, som omhandler forankring og kartlegging, 

utarbeidelse av rapport/frivillighetsstrategi og gjennomføring av konkrete tiltak.  

Den eksterne prosessen handler om å kartlegge frivilligheten i Vestfold innen HSO for så å 

utarbeid en rapport med funn fra kartleggingen og med bakgrunn i nasjonale føringer. 

USHT- V har mandat til å inngå samarbeid med Senter for omsorgsforskning - Sør for 

prosjekt- og evalueringsstøtte gjennom prosjektperioden og til ett samarbeide med 

Innovatoriet på Høgskolen i Sørøst- Norge. 

1.1 Bakgrunn 

Ved hjelp av tidligere tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet har USHT-V ledet og 

gjennomført prosjektet Tid som gave. Tid som gave har eksistert siden 2014 og handler om å 

organisere frivillige til pasienter med kort forventet levetid. Gjennom USHT-V sitt arbeid 

med prosjektet ser vi en noen mangelfull link mellom frivillighetssektoren og kommunale 

helsetjenester og ser et stort potensiale for å rekruttere flere frivillige systematisk inn til 

helse- sosial og omsorgssektoren.  

I følge Omsorg 2020, Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015- 2020, så deltar om lag halvparten 

av befolkningen i Norge i frivillig arbeid i løpet av et år, men under 10 % av det «ubetalte» 

frivillige arbeidet skjer innen omsorgssektoren. Det er et behov for økt frivillig innsats på 

helse- og omsorgsfeltet og det er gode muligheter for å engasjere frivillige i omsorgsarbeidet. 

Regjeringen har i St meld. nr. 25 (2005-2006) om framtidas omsorgsutfordringer pekt på 5 

framtids utfordringer. To handler om det det blir mer av: 

- Nye yngre brukergrupper 

- Flere eldre med hjelpebehov 
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Og tre av utfordringene handler om det som det blir for lite av: 

- Knapphet på frivillige omsorgsyterer 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.  

1.2 Aktuelt 

En demokratisk og allsidig frivillig sektor er sentralt for et velfungerende og godt 

lokalsamfunn, frivillighet er i endring og det er viktig at vi klarer å nå nye potensielle 

frivillig ifølge Omsorg 2020.  
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«Skal vi ivareta de frivillige omsorgsressursene må de offentlige aktørene framover framstå 

som støttespillere og som gartnere som dyrker og vedlikeholder disse ressursene». 

 Rolf Rønning (2009) 

Både historisk, geografisk og organisatorisk står omsorgstjenestene plassert midt mellom 

spesialisthelsetjenesten og den frivillige omsorgen, og er delvis vokst frem som ett resultat av 

begge. Et sterkt velferdssamfunn kan, ifølge NOU, 2011:11, bare skapes sammen med 

innbyggerne. Det må bygges opp medborgerskap og tillitt til at folk vil ta ansvar og delta 

aktivt i felleskapet, ikke bare gjennom offentlige ordninger, men ved å stille opp og utgjøre 

en forskjell for hverandre i det daglige. Slikt ansvar gir seg utrykk både i organisert 

deltakelse i frivillige organisasjoner, samvirketiltak, velforeninger, brukerorganisasjoner og i 

mer uformell innsats i lokalsamfunn, familie og sosialt nettverk.  

Frivillig sektor er i endring, folk søker ikke samme omfang livslange medlemskap i 

humanitære organisasjoner, med tar gjerne del i mer intense og kortvarige prosjekter i regi 

av de samme organisasjonene. Det er ett behov for å tenke nytt om samspillet mellom de 

offentlige ordningene og det sivile samfunn og sette fokus på alternative arbeidsmetoder, 

driftsformer og organisering som utfordrer til medborgerskap (NOU, Innovasjon i omsorg, s 

54, 2011:11).  

Flere kommuner går i retningen av å utvikle overordnete frivillighetsstrategier for hele 

frivilligsektoren. I Sandefjord kommune finner man etter data søk en frivillighetsmelding fra 

2004 «La frivilligheten blomstre i Sandefjord», USHT-V ønsker å blåse liv i denne 

frivillighetsmeldingen men avgrense prosjektet til HSO.   

USHT-V vil gjennom prosjektet «Et styrket felleskap» systematisk kartlegge og gjennomføre 

konkrete tiltak for en bedret samhandling og samarbeid mellom kommunen og 

frivilligsektor med et mål om økt rekruttering av frivillige i tjenestene. 

1.3 Hensikt og mål 

Prosjektet består som nevnt innledningsvis av en intern og ekstern prosess med felles 

målsetning om et styrket systematisk samarbeid mellom frivillige organisasjoner, 

frivillighetssentralen, enkeltpersoner og HSO – med en økt rekruttering av frivillige i 

tjenestene.   

Hovedfokuset i prosjektperioden blir å gjennomføre konkrete tiltak i Sandefjord kommune 

med utgangspunkt i modell for organisering fra Verdighetssenteret og Drammen kommune 

og metodikk for bedret samarbeid og kultur fra prosjektet «Med hjerte for Arendal» fra 

Arendal kommune. 

Målgruppen for prosjektet er frivillige og pasienter/brukere innen helse- og omsorgssektoren. Samt 

kommunene i Vestfold.  
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2. Metode 
Det benyttes både kvalitativ- og kvantitativ metode i prosjektet.  

De kvantitative metodene gir oss målbare data. Det vil si data som kan utrykkes i tall eller 

andre mengdetermer, og brukes når vi ønsker å måle en variabel ved en undersøkelse enhet, 

en sosial gruppe eller – prosess.  

De kvalitative metodene er metoder som benyttes når vi trenger informasjon som ikke lar seg 

kvantifisere eller måle i tallstørrelser. For eksempel holdninger, interesser og preferanser. 

Kvalitative metoder gir oss svar på; hva, hvordan og hvorfor, men ikke hvor mange.  

De kvalitative metodene kan i motsetning til de kvantitative metodene ikke gi oss empiriske 

data. Det vil si informasjon som ved hjelp av statistiske metoder kan beregne 

sannsynligheter av. Det er derfor ikke mulig å generalisere resultatene de kvalitative 

metodene gir oss.  

Det overordnede målet til de kvantitative metodene er å skaffe nøyaktig og pålitelig 

informasjon om en problemstilling, mens målet til de kvalitative metodene er å gi oss et 

helhetsbilde av problemstillingen (http://kunnskapssenteret.com/metodetyper/).  

Det vil i oppstarten av prosjektet utarbeides spørreskjema og samtalemaler til kartleggingen 

internt og eksternt i samarbeid med Senter for omsorgsforskning Sør. 

2.1 Ekstern prosess 

Med utgangspunkt i USHT- V sitt samfunnsoppdrag om å «være pådrivere for kunnskapsbasert 

praksis, tilby ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø, og være en ressurs i utviklings- 

og implementeringsarbeid for kommunene i sitt fylke», blir det viktig at den første delen av 

prosjektet handler om å kartlegge frivilligheten innen HSO i hele Vestfold og danne seg et 

bilde av samarbeidet og samhandlingen. 

 

 

Hovedmålsetting: 

 «Et styrket systematisk samarbeid mellom frivillige organisasjoner, 

frivillighetssentralen, enkeltpersoner og Helse, sosial- og omsorg (HSO) 

med en økt rekruttering av frivillige til HSO». 
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Gjennomføring:  

1. En spørreundersøkelse til alle kommunalsjefer inne HSO i Vestfold.  

 Utarbeides av USHT-V og Senter for omsorgsforskning Sør.  

 Denne skal gi svar på, «hva skjer innen frivillighet i Vestfold»: 

 hva tenker man om rekruttering? 

 hvordan er tjenestene organisert? 

 hvordan er opplæringen av frivillige?  

 hvordan er rammene? 

 hva fremmer og hemmer? 

 

2. Utarbeides egen rapport med en presentasjon av nasjonale føringer som morgendagens 

omsorg, NOU og 2020, samt funnene i spørreundersøkelsen. På langsikt kan det bli 

aktuelt å etablere et interkommunalt læringsnettverk for frivillighet.  

2.2 Intern prosess 

Den interne prosessen omfatter Sandefjord kommune og er avgrenset til HSO.  

 

Del 1, forankring og kartlegging: 

Første del innebærer er grundig kartlegging av tilbud og behov til både tjenesteapparatet i 

kommunen og frivillig sektor. Det vil kartlegges hvordan frivillighetstilbudet i dag er 

organisert fra kommunesektoren og frivillighetssektoren, samt en grundig kartlegging av 

samarbeidet mellom sektorene.  

 

1.1 Forankring:  

 Forankring er avgjørende og bør gjøres tidlig i prosessen og så høyt oppe i systemet som 

mulig. Dette er en kontinuerlig prosess, der medarbeidere og ledere bør informeres 

fortløpende om kartlegging og mulige tiltak. Prosjektet bør også forankres i kultur. 

 

1.2 Kartlegge tjenestene i forhold til frivillighet, deres eksisterende tilbud og behov gjennom 

spørreskjema 

 Seksjon senter og hjemmetjenester 

 Seksjon bolig, aktivitet og avlastning (BOA)  

 Seksjon bo- og behandlingssenter (SBB) 

 Sandefjord medisinske 

 Seksjon familie og helse (rus & psykiatri) 

 

 Kartlegge tjenestene i forhold til hvordan frivilligheten og frivillighetskulturen har vært 

før kommunesammenslåingen – politisk:  

 hvordan har kulturen vært?  
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 hvilken forhold har ligget til rette? 

 

 Hvordan samhandler de med frivillige: 

  hvor mange frivillige i tjenestene? 

  hvordan organiserer de samhandlingen? 

  hva hemmer og fremmer? 

  hvilken aktører innen frivillighet samarbeides det med? 

  hva er ressursene for frivillighet i kommunen- frivillighetssentralene?  

 

1.3 Kartlegge frivilligheten (Frivillig sektor): Hvem er de store aktørene i Sandefjord kommune? 

Avgrense til frivillighetsorganisasjonene som har aktivitet innen HSO, kartlegge gjennom 

samtaler, deres organisering, behov og aktivitet: 

 Røde kors 

 Sanitetsforeningen 

 Frivillighetssentralen 

 Kirkeligfellesråd 

 Norsk folkehjelp 

 Nasjonalforeningen 

 

 

Del 2, analyse av kartlegging, skrives i rapport: 

Prosjektets fase to innebærer utarbeidelse av konkrete tiltak på bakgrunn av kartleggingen 

og nasjonale føringer som fremstilles i en rapport. Utfra funn vil det velges konkrete tiltak 

for gjennomføring i fase 3.  

 

Del 3, gjennomføre tiltak beskrevet i rapport: 

Tiltak beskrevet i rapporten skal gjennomføres i fase 3.  

Endring tar tid, og mye av fokuset i prosjektets tredje fase blir å etablere gode 

samarbeidsarenaer samt synliggjøre frivillighetens viktige rolle og funksjon i et 

lokalsamfunn. En stor del av dette blir å sette frivilligheten på dagsorden samt legge til rette 

for- og videreutvikle en frivillighetskultur innad i helsetjenestene gjennom konkrete tiltak. 

Tiltak vi mest sannsynlig bør gjennomføre er:  

 Prosjektgruppen vil arbeide med utgangspunkt i metodikken «Folk møter folk» fra «Med 

hjerte for Arendal». Arbeidsmetodikken handler helt kort om å skape møteplasser og være 

en brobygger mellom tjenestene.  

 En måte å skape møteplasser mellom sektorene er for eksempel ved å opprette dialog café 

eller invitere til frivillighetsråd for råd og innspill.  
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 Prosjektgruppen skal i prosjektperioden være en brobygger mellom sektorene og skal 

kunne legge til rette og veilede i forhold til organisasjonsmodeller og opplæringspakkene 

som finnes, eks. aktivitetsvenn fra Nasjonalforeningen for folkehelse. 

 Prosjektgruppen skal se på organiseringen i kommunen – bør det opprettes 

frivillighetskontakter, en overordnet frivillighetskoordinator?  

 Arrangere «happeninger» for å bedre frivillighetskulturen innad i tjenestene.  

 Prøve ut en eller flere teknologiske løsninger i prosjektperioden som Frida fra Evry eller 

Alder for å bedre rekruttering og samarbeid mellom frivilligheten og HSO og kartlegge 

effekten av et slikt tiltak. 

 

3. Fremdrift 
Milepælsplan 

ID Dato Milepæl 

M1 Juni, 

2017 
Når prosjektorganiseringen er godkjent og formalisert  

M2 
Juni,  

2017 
Når prosjektplanen er ferdig utformet og godkjent 

M3 
Juni,  

2017 
Når samarbeid med aktører er formalisert og prosjektet er forankret 

M4 
Sept, 

2017 
Når prosjektets første fase starter med en Kick off samling 

M5 
Sept,             

2017 
Når verktøy for kartlegging er ferdig utviklet og godkjent 

M6 
Nov,  

2017 
Når frivillighetstilbudet i kommunene og frivillighetssektor er kartlagt 

M7 
Nov, 

2017 
Når rapporten med utvalgte tiltak for gjennomføring er ferdigstilt 
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M8 
Des,  

2017 
Når piloteringsfasen med gjennomføring av tiltak starter  

M9 
Mai,   

2018 
Når konkrete tiltak er gjennomført  

M10 
Juni,  

2018 
Når piloteringsfasen avsluttes og implementeres 

 

3.1 Fremdrift – og aktivitetsplan 

Fremdriftsplan 2017-2018, ligger også vedlagt som vedlegg 1. 
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Aktivitetsplan 2017-2018, ligger også vedlagt som vedlegg 1 
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4. Organisering 
Oppgaven prosjektet skal løse er ressurskrevende både ved kartlegging av eksisterende 

behov og frivillighetstilbudet i kommunene i Vestfold samt ved gjennomføring av tiltak. Det 

anses derfor fornuftig at prosjektet organiseres i flere grupper som har ulike oppgaver og 

møtepunkter:  

 Prosjektgruppe: Prosjektgruppen vil bestå av ett fåtall fagpersoner som har 

beslutningsmyndighet og som er utfører av arbeidet. Gruppen møtes regelmessig.  

 Referansegruppe: Da det er en omfattende kartlegging av eksisterende tilbud og 

behov organiseres det en gruppe som møtes jevnlig for å rådspørres underveis, disse 

organiseres i en referansegruppe og vil bestå av representanter fra HSO og 

frivilligsektor. Referansegruppe rådspørres ved behov enten sammen eller hver for 

seg.    

Det er forventet ved prosjektslutt at tiltak er gjennomført og det er skrevet en anbefaling i 

sluttrapport for å sikre videre måloppnåelse også etter prosjektslutt.  

Prosjektet eies av USHT Vestfold og er forankret hos Fylkesmannen i Vestfold samt ledelsen 

ved seksjonsledere i senter, hjemmetjeneste og institusjonstjenesten, og hos Helse- og 

Sosialsjefen i Sandefjord kommune. 

4.1 Prosjektgruppe 

Prosjektgruppen har beslutningsmyndighet og er utfører i prosjektperioden 

Rolle Navn Tilhørighet 

Prosjektleder Ida Eide Johansen  USHT- V 

Prosjektmedarbeider Anita Nilo Fagsykepleier, USHT-V 

Prosjektmedarbeider Eva Nyhus Enhetsleder, dagsentertilbud 

Prosjektmedarbeider 
Linda Sørensen 

Linnestad 
Folkehelseprosjekt, avd. Andebu 

Samarbeidspartner/prosjektstøtte Per Gunnar Disch 
Førstelektor, Senter for 

omsorgsforskning, Sør 
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Høgskolen i Sørøst- Norge 

 

4.2 Referansegruppe 

Møtes jevnlig, rådspørres 

Representanter fra HSO Roller 

Elisa Thaqi 

 

Stabs konsulent seksjon senter og 

hjemmetjenesten 

 

Vigdis Vatne 

 

Konsulent seksjon BOA 

 

? 

 

Sandefjord Medisinske senter 

? Seksjon Bo- og behandlingssenter 

? Seksjon familie og helse 

Gerd Numme 

 

Tjenestekontor 

? 

 

Miljøarbeider Nygård 

Anne Sofie 

 

Leder for senterdrift Sandefjord Kommune 

Sissel Bekkelund 

 

Prosjektleder, Boligkontor 

Karin ? 
Leder for Homestart i Sandefjord 

Representanter fra 

Frivillighetsorganisasjoner 

Roller 

Silke Vrede Leder frivillighetssentralen i Andebu 

Elisabeth Fevang 
Leder frivillighetssentralen i Sandefjord 
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? 

 

Leder/representant for Røde Kors Sandefjord 

? 

 

Sanitetsforeningen i Sandefjord 

? Leder for Kirkeligfellesråd 

? Leder for Norsk folkehjelp 

? 
Nasjonalforeningen 

Representanter fra 

Brukerorganisasjoner 

Roller 

Randi Hovde 
Lærings- og mestringssenteret 

 
Brukerrepresentant 

Somatisk sykdom 

 

Brukerrepresentant 

Personer med utviklingshemming 

 

Brukerrepresentant 

Fysisk sykdom 

 

Brukerrepresentant 

Vanskeligstilte 

 

Brukerrepresentant 

Rus og psykiatri 

 

4.5 Samarbeidspartner 

Prosjektgruppen vil samarbeide med Senter for omsorgsforskning – Sør om prosjektstøtte og 

evalueringsstøtte. Prosjektet vil samarbeide med Innovatoriet på Høgskolen i Sørøst Norge. 

Samarbeidet med Innovatoriet er på forespørsel fra Innovatoriet om ett tettere samarbeid om 

frivillighet. Det arrangeres 8 turer til Høgskolen og Innovatoriet for å se på velferdsteknologi for 

de frivillige som en engangshendelse i prosjektet. Prosjektet vil ellers samarbeide tett med 

alle kommuner i Vestfold og de frivillige lag- og organisasjoner som er interessert. Prosjektet 

har i planleggingsfasen vært i møte med Arendal Kommune for å høre om deres prosjekt 
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«Med hjerte for Arendal», som er en etablert langsiktig frivillighetssatsning. Prosjektet har også 

i planleggingsfasen vært i møte med Frivillighet Norge for å høre om deres nasjonale 

satsning ved nettportalen Frivillig.no, https://frivillig.no/    

Prosjektet skal se nærmere på et eventuelt samarbeid med Verdighetssenteret i forbindelse 

med gjennomføring av tiltak i Sandefjord kommune. Prosjektet vil samarbeide med en 

leverandør, enten Evry som har nettløsningen Frida som er en teknologisk løsning for å 

registrere, følge opp, kommunisere og ha statistikk over frivillige. Alder har også en lignende 

løsning, derfor vil prosjektgruppen i oppstarten vurdere alternativene og inngå et samarbeid 

med en av partene for en pilotering i prosjektperiode 3.  

4.6 Aktører, roller og ansvarsfordeling 

 Prosjektet rapportere til lederen av FOU/USHT-V 

 USHT Vestfold har etablert fag- og samarbeidsråd som skal bidra til å sikre 

måloppnåelse 

 USHT Vestfold har ansvar for spredning av modellen 

 USHT Vestfold følger Helsedirektoratets retningslinjer for rapportering 

 Ekstern revisor attesterer prosjektets regnskap i henhold til Helsedirektoratets krav  

 USHT – V ved prosjektleder har ansvaret for å lede prosjektet 

 

5. Risikoutfordringer 
1. Manglende samarbeid med frivillige organisasjoner i kommunene i Vestfold 

2. Manglende forankring i de ulike kommunene 

3. Manglende interesse fra kommunene for å «tenke frivillighet» 

4. Manglende oppfølging og ansvar av tiltakene etter prosjektslutt 

 

6. Suksesskriterier 
1. Forankring hos ledelsen i de ulike kommunene 

2. Forankring av prosjektet hos de ulike frivillighetsorganisasjonene 

3. Forankring av prosjektet hos avdelingslederne og ansatte  

4. Samarbeid med brukerorganisasjoner 

5. Samarbeid med frivillige 

6. God kartlegging og innsamling av data 

 

https://frivillig.no/
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7. Plan for implementering 
For å lykkes med en frivillighetssatsning innen HSO i Sandefjord Kommune er man 

avhengig at noen har ansvaret og følger opp også etter prosjektslutt. Prosjektgruppen vil i 

prosjektet teste ut organisasjonsmodeller for bedre samarbeid med frivilligheten ved for 

eksempel frivillighetskontakter i avdelingene og en eventuell overordnet 

frivillighetskoordinator. Prosjektgruppen vil lage rammer og struktur for videre drift også 

etter prosjektslutt.  

Det er avgjørende for å lykkes at prosjektet forankres hos ledelsen i kommunen. Det må også 

i de ulike kommunene være et ønske om samarbeid med frivillighetsorganisasjoner og/eller 

ett ønske om å ha frivillige inn i tjenestene. Prosjektet har en unik mulighet for å sette 

frivillighet på dagsorden og bidra til å skape en «frivillighets kultur» i tjenestene, dette kan 

man bidra til ved å arrangere en stor lansering av prosjektet gjennom en frivillighets 

konferanse, kick off eller lignende. Prosjektet vil også gjennom kartlegging og samtaler med 

alle interessenter få en mulighet til å diskutere muligheter og begrensninger for frivillighet 

inn mot helse- og omsorg i Vestfold fylke og Sandefjord Kommune. 

 

8. Rapportering og oppfølging 
Det skal skrives evaluering midtveis i prosjektet og en sluttrapport ved avslutning av 

prosjektperioden i juni 2018. 
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9. Økonomi 
Kostnadsoverslag 2017 

 

Lønnsutgifter med sosiale utgifter 

 

 

710 000 

 

Reiseutgifter, arrangementer, møter og konferanser 

 

90 000 

 

Konsulenttjenester 

 

0 

 

Trykking, publikasjon  

 

20 000 

 

Prosjektstøtte og evalueringsstøtte fra Senter for 

omsorgsforskning - Sør 

 

350 000 

 

Gjennomføring av 8 kurs for frivillige på 

Innovatoriet 

 

30 000 

 

Samarbeidsmøter, hospitering og administrative 

kostnader 

 

60 000 

 

Frakt, bevertning og diverse kostnader 

 

90 000 

Sum utgifter 1 350 000 

Inntekter fra Helsedirektoratet 1 350 000 

SUM 0 
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Vedlegg 1, Rapporterings mal 

Rapporten skrives midtveis i prosjektet og ved prosjektslutt. Rapporten sendes til prosjektgruppen og 

styringsgruppen. Rapportering er prosjektleders ansvar. 

Prosjektinformasjon 

Gjelder rapporteringsperioden (f.eks. midtveis rapportering) 

Tittel på prosjektet 

Prosjekteier(e) 

Prosjektleder  

Prosjektgruppe og medarbeidere 

Oppsummering 

Oppsummering mål for prosjektet (kan i visse tilfeller ha behov for revidering) 

Hovedaktiviteter i prosjektet i aktuell periode 

Preliminære (foreløpige) resultater 

Grad av måloppnåelse 

 

Planlagt videre aktivitet 

Eventuelle avvik fra prosjektbeskrivelsen/ fremdriftsplanen 

 

Kort vurdering av status i prosjektet 

Beskrivelse Status Endringer siste periode Kommentar Tiltak 

Fremdrift     
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Kostnader     

Ressursbehov     

Risiko/ utfordringer 

i prosjektet 
    

 

Status:  : OK, : Varsel, kan kreve handling dersom nødvendig, : Krever omgående handling for 

å korrigere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


