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B esøgsvenner, lektiehjæl-
pere, fodboldtrænere,
hjerteløbere, indsamle-
re, mentorer og besty-
relsesmedlemmer. Fire

ud af ti danskerne udfører frivilligt
arbejde. Og frivillighed er afgørende
for den danske velfærd,mener seks
ud af ti danskere.
Det viser nye tal fra TrygFonden, der

har undersøgt frivillighed iDanmark.
Samtidigmener flere endhver anden
dansker, at frivillighed bliver vigtige-
re i fremtiden for at løse velfærdsop-
gaver. Resultaterne fra TrygFondens
Frivillighedsundersøgelse overrasker
ikke professor i sociologi påRoskilde
Universitet, ThomasP. Boje.
– Frivillighed er blevet vigtigere end
førhen, fordi den betalte velfærd er
blevet rationaliseret og effektivise-
ret. Der er simpelthen ikke tid nok
til, at for eksempel plejehjemsperso-
nalet kan sidde og talemed beboerne
20minutter ad gangen. De frivillige
har tiden, og de går til opgavenmed
ønsket omat gøre noget for et andet
menneske, siger ThomasP. Boje.
Det bekræftes af TrygFondens un-
dersøgelse, somviser, at syv ud af ti
frivilligemotiveres af at hjælpe andre
mennesker. ThomasP. Boje påpeger

dog, at der er en vigtig skelnenmel-
lemvelfærdssektorens rolle og de
frivilliges rolle. For frivillige er gode
til at skabe sammenhængskraft i
samfundet,mende skal og kan ikke
løse de sociale og sundhedsmæssige
problemer.
–Man skal huske på, at frivillighed
aldrigmå overtage velfærdsområ-
derne. De skal varetages af professi-
onelle. De frivilligemå udelukkende
være et supplement til at løse kerne-
opgaven, siger Thomas P. Boje.

Hunde i velfærdens tjeneste
TrygFondens besøgshundekorps
er et af eksemplerne på engagerede
frivillige, der tilfører en ekstra di-
mension tilmere velfærd forældre
og udsatte borgere.Hvert år ermere
end 200.000ældre og udsatte i kon-
taktmed et af de i alt 800 frivillige
besøgs-teams, der består af nøje
udvalgte ejere og deres hunde.Det
bliver til 39.000 frivillige timer på
blandt andet plejecentre hvert år,
hvor hundene vækker glæde,mind-
sker ensomhed og giver lys i øjnene
hos deældre.
Trine Christensen, der er områdele-
der på Arresø Plejehjem iHalsnæs,
er enigmed danskerne i, at frivillige
er et vigtigt element for den danske
velfærd. Plejehjemmet har været en
del af TrygFondens besøgshunde-
ordning i seks år.
– Hundene har stor betydning for
de ældre og er et kæmpe lyspunkt i
deres hverdag. Det er tydeligt at se,
at de frivillige besøgshunde-teams
har betydning for især de ældres
mentale velfærd. Vi ser glæde og
smil i beboernes øjne, siger Trine
Christensen.
TrygFonden stiller en række krav til
de frivillige, som skal have evnerne
og viljen til at omgås sårbare borge-
re. Det kræver derfor en optagelses-
prøve at blive en del af TrygFondens
Besøgshunde.
–Det er afgørende, at både hund
og ejer er godt rustet til atmøde de
ældre og sårbaremennesker – både
fysisk ogmentalt. Derfor gør vi os
umagemed at udvælge vores besøgs-
hunde-teams, siger TrineHeide-
mann, underdirektør i TrygFonden.
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FRIVILLIGE ER VIGTIGE
FOR VELFÆRDEN,
MENER DANSKERNE
Frivillighed er central for den danske
velfærd. Det mener seks ud af ti dan-
skere i en ny undersøgelse. Samtidig
mener flertallet, at frivillighed kun bliver
vigtigere fremover for at løse velfærds-
opgaverne i samfundet.

tekst THOMAS KOKHOLM

TrygFonden står bag frivilligheds-
ordningen Besøgshunde, hvor et
korps på mere end 800 hunde og
deres ejere hver dag bidrager til
øget velfærd for beboere på lan-
dets plejecentre og plejeboliger.
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