
FRIVILLIGHET

Tid som gave

VI TILBYR

• Kurs a 3,5 timer, 3 ganger
• Koordinator tilgjengelig fra mandag til fredag
• Koordinator som er med til pasienten ved 
  første besøk
• Tett oppfølging med individuelle samtaler 
  ved behov
• Sammenkomster med andre frivillige og 
  fagpersoner

TA KONTAKT

Koordinatorene er tilgjengelige 
hverdager fra kl 9–15

Besøksadesse: 
VLMS, Garlivegen 14, 2900 Fagernes

Renate Saue, tlf 90174474 
renate.saue@nord-aurdal.kommune.no

Hege Birketvedt Eklund, tlf 92665149
hege.eklund@vestre-slidre.kommune.no

Hilda Riddervold, tlf 41210296
hilda.mathilde.riddervold@nord-aurdal.kommune.no

www.vlms.no

Valdres
  lokalmedisinske senter

Valdres
  lokalmedisinske senter

M
o

n
ik

a 
N

ils
se

n 
D

e
si

g
n 

2
01

7.
 T

ry
kk

: L
a

n
d 

Tr
yk

ke
ri

  O
p

p
la

g
: 1

5
0

0



Tid som gave er et prosjekt i regi  
av helsetjenesten i Valdres. 
Prosjektet har utarbeidet en modell 
for organisering av frivillige til 
pasienter med alvorlig sykdom og 
deres pårørende. Utgangspunktet 
for modellen er Termik Norge 
(Terminal omsorg i kommunene)  
og Sandefjord kommunes erfaringer. 
Prosjektet er finansiert av Helse-
direktoret, og omfatter i første 
omgang VLMS, intermediær- 
avdelingen og hjemmetjenesten 
i en samarbeidende kommune.

Tid som gave

HVA FORVENTES DET AV DEG 

SOM FRIVILLIG?

Å være frivillig til pasienter med  lvorlig sykdom kan oppleves som 
meningsfylt, man gir av sin tid til noen som trenger det og du kan 
bidra til en forskjell i andres liv.
Som frivillig bestemmer du selv hvor mye du ønsker å stille opp 
og hva du ønsker å bidra med i samråd med vår koordinator.
Det forventes at du forplikter deg til avtalene som inngås slik at det 
blir forutsigbart for pasientene og deres pårørende. 
Det forventes at du signerer et taushetsløfte og at du forplikter 
deg til å overholde denne.

OPPDRAG

Som frivillige i Tid som gave kan du selv velge om du vil være 
hjemme hos pasienten, eller om du ønsker å være frivillig på VLMS.
Som frivillig skal du ikke utføre medisinsk faglige oppgaver. 
Din hjelp og bistand kommer i tillegg til tjenester pasienten mottar 
fra det offentlige.

EKSEMPLER PÅ OPPGAVER 

DU KAN UTFØRE:

• Besøksvenn på intermediæravdelingen, sjukeheimen eller i hjemmet
• Følgesvenn til kafe, butikk eller lignende
• Avlaste pårørende ved å sitte hos den syke
• Spille musikk, lese for pasienten eller annet
• Være en samtalepartner for pasienten eller pårørende
• Enkle omsorgsoppgaver som pårørende vanligvis bistår 
  pasienten med
• Bistå barn og ungdom i familien som trenger hjelp.


