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Kære frivillige 

Vi er glade for, at du har valgt at arbejde som frivillig i 

Voksen handicap. For at dit arbejde kan forløbe godt, og for 

at din oplevelse kan blive så positiv som mulig, er der en 

række oplysninger, som du skal være opmærksom på.

Oplysningerne her er udarbejdet for at give dig et sæt ret-

ningslinjer, som du bør forholde dig til inden du starter som 

frivillig og som du kan arbejde ud fra, når du er frivillig og 

sammen med en borger. 

Det kan måske lyde lidt voldsomt, men det er bedst at have 

helt klare linjer omkring dit frivillige arbejde.
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Værdigrundlag

Hedensted kommunes værdier er Ansvar – Dialog – Udvikling. 

Vores samarbejde tager udgangspunkt i værdierne, sådan at vi ved  
begyndelsen af dit arbejde som frivillig laver klare aftaler om
 

• hvad der er dit og vores ansvar og opgave
• at vi løbende taler sammen om, hvordan du bedst muligt kan lykkes 

med dit arbejde som frivillig
• hvordan dit frivillige arbejde kan være udviklende for dig personligt 

og for borgerne, som  du hjælper. 
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Voksenhandicaps tilbud

Hedensted kommunes Voksenhandicap yder støtte til borgere med nedsat 
funktionsevne efter Lov om Social Service. Organiseringen af Voksenhandi-
caps tilbud sker ud fra de love og regler, der regulerer offentlige myndighe-
der. Støtten til borgerne er visiteret af Velfærdsrådgivningen og leveres af en 
lang række fagprofessionelle i botilbud og Specialvejledningen. Din indsats 
og dit arbejde som frivillig skal altså supplere de tilbud, som medarbejdere 
og ledelse dagligt yder til borgerne.  Vi forventer, at du har respekt for de 
måder, som personalet støtter den enkelte borger på og medvirker til at 
aftaler mellem borger og fagprofessionelle overholdes. 

Det er dig der bestemmer, hvilke opgaver du vil udføre
Du aftaler med lederen af tilbuddet, hvad du præcist ønsker og kan bidrage 
med, hvor ofte og hvordan. 

Hvis en borger beder dig udføre en opgave, som er omfattet af visitations-
reglerne, dvs. hvor en borger via lovgivningen er tildelt et bestemt kommu-
nalt tilbud, som skal udføres af professionelt fagpersonale, så er det på eget 
ansvar, hvis du vælger at udføre opgaven. 

Som frivillig er du ikke forpligtet til at påtage dig opgaver, du ikke ønsker at 
udføre, og du kan således altid nægte at udføre en opgave. Du skal gøre 
op med dig selv, om du vil hjælpe borgerne med personlig pleje, så som 
klippe negle, toiletbesøg og andet, når du er sammen med dem. Vælger 
du at hjælpe en borger med for eksempel forflytning, er det på eget ansvar, 
da du ikke er ansat men frivillig.

Hvis det derimod er en medarbejder ved den borger du kommer hos, som 
beder dig udføre noget af deres arbejde, bør du altid sige fra overfor dette.
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Grænsesætning
Det er vigtigt, at du som frivillig kan sætte dine grænser både i forhold til 
omfang af arbejde, type af arbejdsopgaver og relation til personen, du be-
søger. For eksempel skal du vurdere, om du er ven eller frivillig og afgøre i 
hvilket omfang, du vil dele dine kontaktinformationer og personlige oplys-
ninger med borgeren, da nogle personer med kognitive handicaps kan have 
vanskeligt ved at håndtere den slags informationer. Hvis der er opgaver, du 
bestemmer dig for, at du ikke vil varetage, er det vigtigt du holder ved det, 
så dine personlige grænser ikke overskrides. 

Sæt dig ind i borgerens behov for hjælp
Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at det er forskelligt hvilke behov for 
hjælp, borgerne har. De er vant til at modtage hjælp og kan ofte selv give 
udtryk for deres behov for hjælp. Så du skal som udgangspunkt ikke være 
bange for at spørge, hvis der er noget du er i tvivl om. Ved dit første møde 
med borgeren vil der desuden være personale tilstede, som kan hjælpe til 
at forklare borgerens behov.

Respekter tavshedspligten
Alle har krav på fortrolighed. Det er vigtigt at møde et andet menneske med 
tillid og respekt. Der ligger en stor tryghed for begge parter i at vide, at det, 
I taler om, ikke kommer videre til andre. Ansatte i kommunen er underlagt 
forvaltningslovens regler om tavshedspligt. Dette er man ikke som frivillig, 
men alle borgere er underlagt straffelovens bestemmelser om uretmæssig 
videregivelse af personlige oplysninger. Derfor skal du også som frivillig 
overholde disse bestemmelser og giver med din underskrift i samarbejds-
aftalen tilsagn herom. 

Tavshedspligten omfatter alle oplysninger om 
• Personlige
• Økonomiske
• Helbredsmæssige og 
• Sociale forhold. 
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Det betyder, at navne, adresser og alle oplysninger af følsom karakter, som 
du får kendskab til, er fortrolige. Du må gerne fortælle om dagens ople-
velser og hvilke aktiviteter, du har sammen med borgerne, men viden om 
deres personlige forhold skal du holde for dig selv. 

Indhentelse af straffeattest
For at beskytte den handicappede borger har Voksenhandicap i Heden-
sted kommune valgt at indhente straffeattest for alle ansatte og frivillige, 
der arbejder med borgeren. Du skal oplyse dit cpr-nummer til lederen af 
tilbuddet, hvor du ønsker at være frivillig og give dit skriftlige samtykke til, at 
lederen indhenter din straffeattest til offentlig myndighed. 

Denne type straffeattest indeholder oplysninger om de afgørelser, der er 
registreret i Kriminalregisteret. Det vil sige, at den indeholder oplysninger 
om samtlige domme, bøder og sager, der har ført til tiltale for overtrædelser 
af straffeloven. Denne straffeattest indeholder også afgørelser for overtræ-
delse af andre love, hvis der er givet frihedsstraf eller sket frakendelser af 
rettigheder f.eks. førerretten. Oplysningerne står på denne straffeattest i 
mindst 10 år fra den endelige afgørelse.

Hold økonomien adskilt mellem jer
Det kan skabe unødige problemer at låne penge eller andre værdigenstan-
de til hinanden som borger og frivillig. Små gaver er en naturlig ting mellem 
venner. Det er tegn på, at vi bryder os om hinanden. Men pas på det ikke 
tager overhånd.

Undgå at få adgang til personlige koder

Hvis du hjælper nogen med, f.eks. IT, skal du være opmærksom på de kom-
plikationer det kan medføre, hvis du får direkte adgang til en borgers koder, 
kreditkortoplysninger mv. Derfor frarådes dette fra Voksenhandicaps side.
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Overhold dine aftaler
Det er af stor betydning, at du overholder aftalerne. Bliver du forhindret, skal 
du give besked til den person, du har en aftale med. Det kan selvfølgelig 
ske, at du ikke kan overholde aftalen om besøget og derfor må lave en ny. 
Sker der noget akut eller uforudset den dag, du skal på besøg, så husk at 
ringe eller på anden måde melde afbud. Det er desuden vigtigt, at du fra 
start er ærlig og realistisk omkring, hvor meget tid du kan bruge på at være 
frivillig, og i hvor lang en periode. Det er fordi, du som frivillig kan komme 
til at få stor betydning for den borger, du hjælper, og det er bedre at melde 
rent ud fra start end at skuffe på sigt.

Transport og andre udgifter
Voksenhandicap giver ikke tilskud til transportudgifter ved ledsagelse eller 
transport hjem til borger. Hvis man ledsager til betalings – arrangement er 
det derfor som udgangspunkt borgeren, der bør betale for dig, men aftal 
dette med borgeren på forhånd. Hvis du er frivillig på et tilbud for flere bor-
gere, byder tilbuddet på kaffe/te i det tidsrum, du er tilstede. 

Omfang af frivilligt arbejde
Det står dig frit for hvor mange timer, du ønsker at arbejde som frivillig. 

Modtager du SU, førtidspension, folkepension eller er almindelig lønmodta-
ger, er der som udgangspunkt ikke nogle restriktioner i forhold til hvor me-
get frivilligt arbejde, du må udføre. Det er der ligeledes ikke, hvis du mod-
tager sygedagpenge eller kontanthjælp, men i disse tilfælde vil vi opfordre 
dig til at kontakte din sagsbehandler for at sikre dig, at din frivillige indsats 
ikke kan få nogen økonomiske konsekvenser. Der gælder dog specielle 
regler for frivilligt arbejde for personer, der modtager dagpenge og efterløn, 
som vi opfordrer dig til at overholde, så du ikke kommer i vanskeligheder. 

Du kan læse mere om reglerne for udførelse af frivilligt socialt arbejde her: 
www.frivillighed.dk
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Forsikringer
Voksenhandicap kan ikke tegne forsikringer, der dækker dig som frivillig, 
hvis du skulle komme til skade eller volde skade på andre under det fri-
villige arbejde. Det vil på nuværende tidspunkt derfor være din personlige 
ulykkesforsikring, der skal benyttes i tilfælde af, at der sker dig noget under 
dit arbejde som frivillig.

Har du et job, hvor igennem du er dækket af en arbejdsskadeforsikring, er 
det tilstrækkeligt at have en fritidsulykkesforsikring. Er du derimod stude-
rende eller pensionist, vil det være en heltidsulykkesforsikring, der skal til 
for at dække egen personskade under frivilligt arbejde. 

Skulle du komme til at volde skade på en anden person eller dennes 
ejendele i forbindelse med dit frivillige arbejde, vil det være din egen 
ansvarsforsikring (f.eks. som del af en familieforsikring) der anvendes til 
dækning af dette. Vi opfordrer dig derfor til at undersøge dine personlige 
forsikringsmæssige forhold og tegne ovennævnte forsikringer, hvis du ikke 
allerede har sådanne.
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Hvis du er pårørende til en borger,  
der modtager støtte fra Voksenhandicap,  
og frivillig i samme tilbud

Du vil få kendskab til din pårørende på en ny måde ved at være frivillig 
i tilbuddet. Du kan være opmærksom på at få aftalt med din pårørende, 
hvornår du er sammen med vedkommende som pårørende, og hvornår 
du er sammen med andre borgere i tilbuddet. 

Hvis du er frivillig og tidligere ansat i tilbuddet

Du skal være opmærksom på, at det kan være en god ide at italesætte din 
nye rolle overfor borgeren eller borgerne, så der ikke opstår uklarhed om, 
hvad borgerne kan bruge dig til. 

Side 9

I VOKSENHANDICAP



Yderligere information
Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information, kan du 

• søge ”De frivilliges Grønspættebog” på www.hedensted.dk 
• kontakte frivilligkoordinator Malene Skovbakke på  

telefon 20 23 51 83 eller pædagogisk konsulent  
Mette Boelt Kristiansen på telefon 30 66 72 08. 
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Information om handicaps 
Der findes mange typer af handicaps. Du kan for eksempel finde mere 
viden på følgende og mange andre hjemmesider

http://socialstyrelsen.dk/handicap

Der findes også mange foreninger for mennesker med forskellige handicaps 
og deres pårørende med hjemmesider. 

Mere viden om fysisk handicap:
http://danskhandicapforbund.dk/fakta/bevaegelseshandicap/ 

Mere viden om erhvervet hjerneskade
http://www.neuropaedagog.dk/filer/Fil36_haandbog.pdf 

I Håndbog om Neuropædagogik, er der samlet meget nyttig viden og 
forskellige former for erhvervet hjerneskade. Bogen kan hentes på oven-
stående link.
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Usynlige handicaps
Disse ”usynlige” skader er ofte dem, der giver de største vanskeligheder i 
dagligdagen, ligesom de kan være medvirkende til, at det kan være svært 
at indgå og bevare kontakten i sociale sammenhænge. Folk med usynligt 
handicap oplever ofte at skulle forsvare sig og fortælle, at det altså er et 
handicap, der gør, at de eksempelvis ikke er så hurtige, ikke kan så længe 
ad gangen, ikke bruger den ene arm, eller ikke så nemt forstår, hvad der 
bliver sagt – ikke uvilje eller dumhed!

Det er derfor vigtigt, at du spørger ind til borgernes vanskeligheder og får 
tydeliggjort, hvad det er de har brug for hjælp til.
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Forventningsafklaring mellem  
Voksenhandicap og frivillig

Den frivilliges navn: 

Tlf. nr.: 

Den frivilliges cpr-nr.: 

Voksenhandicap enheds navn: 

Tlf. nr. til kontaktperson på enheden: 

Jeg kan som frivillig deltage i flg. aktiviteter:  

  

Jeg ønsker som frivillig at arbejde med: 

Gruppen af borgere – sæt kryds 

En enkelt borger – skriv hvem  

 

Jeg kan deltage som frivillig – anfør tidspunkter du kan deltage på  

 

Side 13

I VOKSENHANDICAP



Tavshedspligt
Jeg er som frivillig oplyst om og vælger at overholde de almindelige gæl-
dende regler om tavshedspligt. Det betyder, at jeg ikke videregiver oplys-
ninger om private forhold om den eller de borgere, som jeg samarbejder 
med som frivillig i tilbud under Voksenhandicap, Hedensted kommune. 

”Private forhold” er oplysninger om 
• racemæssig eller etnisk baggrund 
• politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning 
• foreningsmæssige tilhørsforhold 
• oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold (persondata-

lovens § 7)
• oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer o.l. 

(persondatalovens § 8). 
• oplysninger om samlivsforhold 
• økonomiske og skattemæssige forhold.

Jeg er oplyst om muligheden for at læse nærmere om frivilliges 
tavshedspligt på www.frivillighed.dk 

http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Viden+%26+infor-
mation/Temaer+i+det+frivillige+arbejde/Web-h%E5ndbog+om+sam-
arbejde/H%E5ndbog+til+kommuner+om+samarbejde+med+forenin-
ger/7.19+Jura+og+samarbejde 
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Indhentelse af straffeattest

Jeg giver med min underskrift på denne forventningsafklaring tilladelse til at 
Voksenhandicap, Hedensted kommune indhenter straffeattest til offentlig 
myndighed. 

Dato og underskrift, den frivillige

Dato og underskrift, Lederen af tilbuddet
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Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
T: 7975 5000
www.hedensted.dk


