
Tid som gave  i Valdres , - frivillighetsprosjekt 
        ( Fase to av ; «Sammen om lindring» )   

 

Gjennomføre en pilot innenfor bruk av frivillige i helse og omsorgstjenesten til alvorlig syke, 

med VLMS som knutepunkt: Tid som gave - i Valdres  

 

Vi vil bygge på erfaringer andre ( Sandefjord og Termik)  har gjort og bruke deres modell – 

videreutvikle denne til intermediæravdeling i Valdres Lokalmedisinske senter. Hensikten med 

prosjektet er å utvikle en god (Valdres) modell for organisert frivillighet til alvorlig syke slik 

at livskvaliteten til den syke kan ivaretas på en mer helhetlig måte enn i dag. Frivillighet er 

satsingsområde i kommunenes langsiktige planstrategi. 

 

Målgruppen for prosjektet er pasienter med kort forventet levetid (i palliativ fase og deres 

pårørende både i hjemmet og i institusjon) 

Målet:  
Frivillige bidrar til at pasienten og deres pårørende opplever livskvalitet  

og verdighet i livets siste fase (ulike diagnoser, utvidet definisjon av palliasjon). 

De frivillige må føle seg trygge i arbeidet. 

 

Modellen for organiseringen av de frivillige ivaretar behovet for den frivillige, de berørte  

ansatte på institusjon og i hjemmetjenesten, den alvorlig syke og deres pårørende. 

 

Veiledning til de frivillige,- ca 1 g/mnd, skal skje med regional kreftkoordinator og eventuelt 

andre fagressurser ( kreftsykepleier kreftpol.) 

  

Pilot  i 2017/2018 ( ett år fra oppstart): 

Målet er å rekruttere 8 frivillige aktive både i hjemmene og i Intermediæravdelingen ved 

VLMS. To av kommunene vil være med i piloten; Vestre Slidre og Etnedal. Samarbeid med 

relevante frivillige organisasjoner i Valdres – for rekruttering av frivillige. Eks; Røde kors, 

Frivilligsentralen, Sanitetskvinnene, Bygdekvinnelaget, Støttegruppa for kreftrammede og 

pårørende, brukerutvalget m.flere. 

 

Planleggingsfase: august-oktober 2017 

Rekruttering : oktober-november 2017 

Opplæringskurs frivillige: nov/des 2017 

Utprøvingsfase: vinter/vår 2018 

 

Finansiering fra Fylkesmannen Oslo/Akershus i samarbeid med Kompetansesenter lindrende 

beh. – 250 000 

Helse og sosialsjefene i Valdres er styringsgruppe. Vestre Slidre kommune er vertskommune 

og regional kreftkoordinator er prosjektleder. En  helseleder og en repr.fra frivilligsentral er 

med i prosjektgruppa sammen  med de tre koordinatorene. 


