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Røde Kors’ høringssvar til ”Udkast til Region Sjællands Frivillighedspolitik - engagerede 

borgere i en sund region” 

Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar på Region Sjællands udkast til Frivillig-

hedspolitik - engagerede borgere i en sund region. Røde Kors er i kraft af vores mange lokale afdelin-

ger i regionen til stede i mange gode og givtige samarbejder med regionens medarbejdere og enhe-

der. Det sker bl.a. i forbindelse med vores aktiviteter ift. patientstøtter på sygehusene, pårørende-

støtter, vågetjeneste for døende, besøgstjeneste mv. Vi noterer os, at dette også fremgår i jeres fri-

villighedspolitik. 

 

Glædeligt med politisk fokus på frivillighed 

Røde Kors finder det generelt glædeligt, at Region Sjællands politikere sætter fokus på samarbejde 

med civilsamfundet med en fornyelse af regionens frivillighedspolitik fra 2013. Vi mener, at civilsam-

fundet er en vigtig brik i velfærdssamfundet, der – i samspil med offentlige myndigheder – kan skabe 

positiv forandring for syge og sårbare mennesker. Det kræver tæt dialog, samarbejde og prioritering 

fra begge parter, og her er en politik med tre fokusområder et godt udgangspunkt.  

 

Positivt med fokus på nye samarbejder med frivillige på tværs  

Særligt i forhold til de svære systemovergange (f.eks. fra sygehus til eget hjem) eller overgange i li-

vet (fra en livsfase til en anden) for samfundets mest sårbare og udsatte mennesker, spiller frivillige 

en vigtig rolle. Vi sætter derfor pris på, at der lægges op til, at regionen er lydhør overfor idéer til, 

hvordan den sårbare målgruppe nemmere kan være patient i sundhedsvæsenet. Og vi står gerne til 

rådighed med vores viden og erfaringer. Vi har desuden noteret os, at regionen ønsker at etablere et 

udsatteråd, hvor bl.a. civilsamfundet kan indgå. Også her bidrager vi gerne.   

Ligeledes ser vi det som meget positivt, at regionen efterspørger videndeling om, hvordan borgere og 

patienter kan indgå i et sundt og aktivt hverdagsliv i fx en forening. Det er dokumenteret, at frivilligt 

arbejde fordobler chancen for høj mental sundhed – uanset, hvilken type aktivitet der er tale om 

(SDU 2018). Røde Kors har 33 lokale afdelinger i Region Sjælland, der er solidt lokalt forankret og 

bidrager med et hav af aktiviteter, og vi bistår meget gerne med viden om, hvor man som borger i 

regionen kan involvere sig. 

Positivt med klare rammer for det frivillige arbejde 

Røde Kors bakker op om, at der er klare rammer for det frivillige arbejde. I vores vågetjeneste gør vi 

bl.a. brug af samarbejdsaftaler med de enkelte sygehusafdelinger for at sikre klare aftaler.   
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Det er endvidere vores erfaring, at nye initiativer hurtigt kan opstå, og vi vil meget gerne samarbejde 

med regionen om at understøtte nye initiativer til gavn for den enkelte patient. 

Røde Kors vil gerne bakke op om regionens fokus på at være en attraktiv region, der afholder regio-

nale og lokale temadage, kurser og sociale aktiviteter for de frivillige. Vi vil derfor gerne systematisk 

dele relevante regionale invitationer til vores afdelinger ved hjælp af en kontaktperson, der kan bistå 

med videreformidlingen.  

Med ønske om et fortsat godt samarbejde!  

Med venlig hilsen 

Marie-Louise Gotholdt 
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Røde Kors Danmark 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


