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Frivillig-aftale 

Den frivilliges personlige oplysninger: 

 

Navn: ___________________________________________________________________ 

 

Adresse: _________________________________________________________________ 

 

Postnr. + by: _____________________________________________________________ 

 

Telefon: _________________________________________________________________ 

 

E-mail adresse: ___________________________________________________________ 

 

Cpr.nr.: __________________________________________________________________ 

 

 

Funktion i sundhedsklinikken: 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Aftale: 

 

Sundhedsklinikken er etableret i et samarbejde mellem Lægeforeningen, Dansk Flygtningehjælp og 

Røde Kors i Danmark. Drift, administration samt juridisk og økonomisk ansvar ligger alene hos Rø-

de Kors. Den frivillige behandler vil derfor være frivillig under Røde Kors på lige fod med alle andre 

frivillige i Røde Kors og forpligter sig til at overholde Røde Kors´ principper og være loyal i sit ar-

bejde i respekt for de mennesker, som får gavn af Røde Kors´ indsats. Du kan læse mere om Røde 

Kors´ principper på: http://www.frivillig.drk.dk/sw81493.asp     

 

Den frivillige forpligter sig ved sin underskrift til at overholde tavshedspligt med hensyn til de per-

sonlige oplysninger og private forhold, som den frivillige får kendskab til gennem sit frivillige arbej-

de. Tavshedspligten er gældende så længe den frivillige er tilknyttet sundhedsklinikken, men også 

når den frivillige ophører sit arbejde som frivillig under Røde Kors. 

 

Den frivillige har ikke pligt til at anmelde sundhedsklinikkens patienter til de danske myndigheder, 

selv om patienterne har ulovligt ophold i Danmark. 

Der kan kun blive tale om indberetning til myndighederne i forhold til serviceloven § 153 og 154, 

hvis der er tegn på, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling. 

En indberetning vil dog altid ske i tæt samarbejde med den ansvarlige leder af sundhedsklinikken. 

 

Røde Kors har udarbejdet en særlig pressestrategi vedrørende sundhedsklinikken. Det betyder, at 

al kommunikation om sundhedsklinikken foregår via ledelsen i Røde Kors. Ingen frivillige må uden 

forudgående aftale med Røde Kors udtale sig om sundhedsklinikken – hverken om patienterne, 

driften eller projektet generelt. Alle henvendelser fra medier eller andre interesserede gives videre 

til leder af sundhedsklinikken. En overtrædelse af denne aftale kan medføre, at frivilligaftalen må 

ophøre. 

 

Leder af sundhedsklinikken har det daglige ansvar for sundhedsklinikken, hermed også for de frivil-

liges arbejde og trivsel. Alle spørgsmål og ønsker fra den frivillige rettes til den daglige leder. 

Spørgsmål af sundhedsfaglig karakter bringer den daglige leder videre til sparringsgruppen og ko-

ordineringsgruppen. 

 

Du kan læse mere om Røde Kors´ frivillig politik på: http://frivillig.drk.dk/sw46937.asp  

 

 

Denne aftale er indgået i henhold til Røde Kors´ principper og frivilligpolitik 

 

 

_____________________________________    ________________________________________ 

Den frivilliges navn                                            Den daglige leders navn 

 

_____________________________________    ________________________________________ 

Den frivilliges underskrift                                   Den daglige leders underskrift 

 

 

____________________                                   ______________________ 

Dato                                                                 Dato 
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http://frivillig.drk.dk/sw46937.asp
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