
Diakonhjemmet 
Workshop & Idé genering



FRIS - FRIvilighet i Sykehus vant 4 timers workshop 
med EGGS Design som premie på innovasjonsuken. 

Fokus var på frillighet og nye måter å koordinere 

Premie på innovasjons uke

• Diakonhjemmet Sykehus ønsker i langt større grad være arena for 
frivillighet 

• Diakonhjemmet Sykehus ønske er å være morgendagens sykehus, 
der frivillige innsats blir et viktig supplement til ordinær drift 

• Diakonhjemmet Sykehus ha behov for høyere grad av koordinering 
som igangsetter innovative tiltak 



Kartlegging av de frivillige







Hvem er de frivillige i dag

PENSJONISTEN STUDENTEN HOSPITANT ARBEIDSTRENING

SØKER FELLESKAP OVERSKUDD ELEVERPASIENTFRIVILLIG



OVERSKUDD

PENSJONISTEN

SØKER FELLESKAP

STUDENTEN

• Erfaring; livserfaring og 
arbeidserfaring 

• Trygge

• Godt samarbeid med 
høyskolen (VID) 

• Godt utbytte

• Mangfold 
• Kompetanse/ kunnskap 
• Tilknytning

• Lavterskel 
• Konkret & praktisk

• Taushetsplikt 
• Rolle: savner sin gamle rolle, 

den nye dekker ikke den 
gamle

• Intern struktur 
• Læringsutbytte (insentiv)

• Litt for tilfeldig at de får 
brukt kompetansen sin 

• Ikke tilstrekkelig sett og fulgt 
opp

• Koordinering 
• Ikke føle seg marginalisert, 

mindreverdig

• Kursing 
• Rolleavklaring -rammer 
• Konkretisere oppgaver

• Mindre koordinering 
• Riktig verktøy for 

koordinering

• Kursing -løpende 
• Inspirasjonssamlinger 
• Fleksibilitet -tid

• Veien inn: Hvordan 
rekruttere 

• Hente frem skjulte talenter 
• Raushet

BEHOLDE/FUNGERER  
GODT I DAG

UTFORDRENDE I DAG ØNSKET RETNING



PENSJONISTEN

• Tidligere ansatt 
• Selvrekruttering 
• Pasient 
• Pårørende 
• PR 
• Informasjon

VEIEN INN:
• Meningsfylt fellesskap/ faglig 
• Egen aktivitet 
• Nyttig 
• Holde kontakt 
• Livserfaring

MOTIVASJON:

OPPGAVER: UTFORDRINGER:
• Oppgaver i fellesareal -resepsjon 
• Pynte 
• Vise vei 
• Følge/ være sammen med

• Taushetsplikt 
• Interessekonflikt

STUDENTEN

• VID og andre universitet  
og høyskoler 
• Inn I tiltak

VEIEN INN:
• Læring, praksis, innblikk, 

etablere kontakter 
• Utsikt til fremtidig arbeid

MOTIVASJON:

OPPGAVER: UTFORDRINGER:
• Våketjeneste 
• Postvert 
• Helseoppgaver som de er 

kompetente til

• Struktur internt 
• Viktig med rammer 
• Verktøy for håntering 
• Krever mindre koordinering ved 

rett bruk av verktøy



• Kunnskap og tilknytning til oss 
• Kan være både internt og eksternt 

initiert 
• Gjennom ansatte 
• Gjennom sosiale medier

VEIEN INN:
• Glad I institusjonen 
• Gir energi 
• Gir mening 
• Å bli sett 
• Får bidratt med medisin- 
kompetanse

MOTIVASJON:

OPPGAVER: UTFORDRINGER:
• Fleksibilitet med tanke på tid per 

måned -4 timer per uke 
• Sykehusverter 
• Mentorer 
• Våkere

• Forstå systemene/ ydmykhet for 
systemene 

• Kan bli tilfeldig om de får brukt 
kompetansen 

• At de ikke blir sett og tilstrekkelig 
fulgt opp 

• Kontinuitet 

“SØKER FELLESKAP”

• Lavterskel 
• Egen sårbarhet/ balast 
• Konkret utfordring

VEIEN INN:
• Være del av et felleskap 
• Meningsfylt arbeid 
• Føle seg verdsatt/ blir sett 
• Nye impulser 
• Ser mer av personen 
• Skjulte talenter

MOTIVASJON:

OPPGAVER: UTFORDRINGER:
• Konkrete praktiske oppgaver

“OVERSKUDD”



Idegenerering
Hvordan kan vi…



… sikre at vi har det rette fundament for løpende å utvikle og igangsette nye tiltak? 

… sikre samspill og koordinering mellom de ulike tiltakene i huset? 

… sikre at vi har den rette balansen mellom ulike grupper av frivillige? 

… øke samarbeidet mellom ulike grupper frivillige og ansatte på Diakonhjemmet 
sykehus? 

… sikre en bedre ansvarsfordeling mellom de frivillige og Diakonhjemmet sykehus? 

… sikre at vi motiverer og beholder de frivillige?









Løsningsforslag 1: Digital plattform

Hvordan kan vi koordinere og kvalitetssikre informasjon alle veier?

PROBLEMSTILLING:

FUNKSJONER PÅ PLATTFORMEN:

JEG TRENGER HJELP TIL:

PASIENT

BEHOV   -   MATCH          

Oppgave

Oppgave

Ut på tur

Hjem til lunsj

MATCH MAKER  
-Mellom pasient og frivillig 

-Man ´gir bud´på en arbeidsoppgave, førstemann til 
mølla. 

-Direkte match, slipper å gå gjennom hierarkiet. Færre 
steg = mindre ressurskrevende.  

OVERSIKT OVER ARBEIDSOPPGAVER  
-Matcher arbeidsoppgave med den riktige 
kompetansen 

-Bare de arbeidsoppgavene du har kompetanse til å 
løse kommer opp i oversikten. 

LEDIGE 
ARBEIDSOPPGAVER:

Pynte i stua Følge hjem 
torsdag Vanne planter

FRIVILLIG

OVERSIKT OVER KOMPETANSEN TIL DE 
FRIVILLIGE 
-For å sikre at de frivillige får brukt kompetansen og 
talentet sitt.  

-God match mellom kompetanse og oppgave 



Løsningsforslag 1: Digital plattform

Hva er første steg?

• Oversikt over hva er gjort til nå 
• Idedugnad: Hvor trykker skoen mest? 
• Lignende verktøy: Hva finnes fra før? 
• Kategorisering av grupper og 

oppgaver 
• Finansiering 

Hva er andre steg?

• Jobbe fram løsninger 
• Finne partner 
• Kontakte AHO (Arkitektur- og 

designhøgskolen) 

Hva er fremtidige steg?

• Ferdig utviklet verktøy/ plattform



Løsningsforslag 2: Organisere horisontalt

Hvordan kan vi sikre samspill og koordinering mellom de ulike 
tiltakene i huset?

PROBLEMSTILLING:

VERDI: 
- Fællesskab  
- Inspiration 
- Viden

Ulike tiltag:

NETTVERK FOR FRIVILIGE 

- Digitale nettverk 
- Fysiske møter og seminarer for 
  frivillige

ETABLERE SERVICELINEN TIL
Å HA ANSVAR FOR DE FRI-
VILLIGE  
-Et samlingspunkt  for de frivillige (fysisk    
og organisatorisk)

ETABLERE AVDELINGSVISE FRI-
VILLIGHETS KOORDINATOER 
- Møtes hver eller hver anden måned 
- Anvar er på avdeling og ikke person 

VERDI: 
- Bedre udnyttelse av ressourser (Diakonhjemmets Sykehus) 
- Tager bedre vare på de frivillige (Diakonhjemmets Sykehus) 
- Fællesskab og øget moivasjon (De frivillige)

ENDRE SOSIONOM STILLING  
-Endre stilling til å ha ansvar for frivillighets 
koordinering i sykehus og med 
organisasjoner 

Der er behov for tiltag, som sikrer en mere horisontal struktur og sikrer 
mere synlighet rundt de frivillige. 

“Endre socionom stillingen” var det tiltak, som var højst prioritert



Løsningsforslag 2: Organisere

Hva er første steg? Hva er andre steg? Hva er fremtidige steg?

Endring av sosionom stillingen 
Møte mellem Gudmund, Aud Irene, 
Pernille.  
Ansvarlig: Gudmund

• Inn i sykekirkeledermøte i februar • Stillingen endret

Nettverk for frivillige 
Oprette Facebook gruppe 
Ansvarlig: ikke funnet ennå

Strategi for møter på tvers 
Møte mellom forskjellige 
avdelingene 
Ansvarlig: Gudmund 

• Etablerer nettverk til de frivillige

• Etablere nettverk til de ansatte

• Nettverket oppe og går

• Internt servicecenter som de 
frivilliges kontakt- og møtepunkt




