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Samarbeid med 
frivillige i eldreomsorg 
– juridiske dilemmaer
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INNLEDNING 

Vi ser et stadig økende fokus på samarbeid med frivillige i eldreomsorg. Dette er 
en god utvikling og noe som vil kunne være med på å høyne kvaliteten på eldre
omsorgen i Norge i årene fremover. Verdighetsenteret har sett mange gode eksempler 
på hvordan samarbeid med frivillige i eldreomsorgen fører til gode møter mellom 
mennesker, gode øyeblikk og sosialt fellesskap. Dette gjelder ikke minst for dem som 
har behov for bistand for å kunne opprettholde en sosial og aktiv hverdag, men også 
for frivillige, pårørende og ansatte.

I et juridisk perspektiv medfører imidlertid dette også en del utfordringer. Enn så lenge 
er ikke samarbeid med frivillige tilstrekkelig regulert i lovgivningen på området. Dette 
betyr at problemstillinger som oppstår i grenselandet mellom frivillig innsats og det 
offentliges behandlingsansvar, er juridisk usikre. Lovverket er fragmentert, og det 
krever en oversikt over flere juridiske områder for å ha et klart bilde av gjeldende rett. 

Frivillige havner ofte i dilemmaer omkring taushetsplikt, helsehjelp kontra frivillig 
innsats, samt etiske utfordringer. Rettsfeltet er under stadig utvikling og flere av 
lovene som regulerer området har vært gjeldende i ganske lang tid. Dette gjelder 
blant annet lov om pasient og brukerrettigheter, lov om helsepersonell og lov om 
kommunale helse og omsorgstjenester. Innholdet i og forståelsen av disse lovene 
er i stadig utvikling. Dette er krevende for alle som arbeider på fagfeltet, og for de 
som yter frivillig innsats. Verdighetsenteret arbeider for at den juridiske kunnskap 
som finnes på feltet blir formidlet ut så oppdatert og informativt som mulig.

Det er viktig at innsatsen fra de frivillige ikke hindres unødig av juridiske snublefeller. 
Verdighetsenteret har søkt juridisk rådgivning fra kommuneadvokat med god erfaring 
og kompetanse fra fagfeltet. Imidlertid er det viktig å huske at fagområdet er under 
utvikling, og at det derfor er lurt å konferere med egne juridiske krefter i tvilstilfeller. 
Innenfor helserettens område er det mange problemstillinger som ikke har klare svar. 
Da er det viktig å kunne se på disse problemstillingene lokalt. 

I dette heftet finner du en rekke spørsmål som vi har samlet i møte med praksis
feltet, samt svar fra kommuneadvokat DagHeine Bjørndal. Innholdet vil være et godt 
utgangspunkt for en diskusjon som må tas og avgjøres lokalt. Heftet vil oppdateres 
etter hvert som vi blir kjent med nye spørsmål. 

Til sist håper vi at innholdet i dette heftet gir råd og veiledning som kan bidra til et 
godt samarbeid med frivillige i eldreomsorgen.



3SAMARBEID MED FRIVILLIGE I ELDREOMSORG – JURIDISKE DILEMMAER

I dette heftet finner du en rekke juridiske spørsmål samt svar fra 
kommuneadvokat Dag-Heine Bjørndal knyttet til følgende tema: 

TAUSHETSPLIKT 
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TAUSHETSPLIKT 

Helsepersonells taushetsplikt vs. den frivilliges taushetsplikt

Det kan være at en frivillig blir oppfattet å ha samme taushetsplikt som en offentlig 
ansatt, men det stemmer ikke. Den offentlig ansatte har en sterk taushetsplikt som 
er lovbasert, og bl.a. straffesanksjonert. Den frivillige har en avtalt taushetsplikt. Det 
viktige er her å informere de som trenger å vite dette, og selvsagt at den frivillige 
avgir erklæring om taushetsplikt.

Helsepersonells taushetsplikt er lovfestet og brudd på denne er – i ytterste konse
kvens – straffbart. Den taushetserklæringen den frivillige signerer, en ikkelovfestet 
(den er avtalefestet, ikke lovfestet) taushetsplikt, medfører ikke straffeansvar dersom 
den brytes. 

Husk: Det å gjøre feil er ikke straffbart! Grensen går om en bevisst går inn for å bryte 
taushetsplikten.

Hvilke opplysninger kan den frivillige få tilgang til? 

De frivillige skal ha de opplysningene de trenger for å utføre sine oppgaver. Eksempelvis 
er det viktig å vite at den en går på tur sammen med kan bli svimmel underveis. Vi 
snakker om «Need to know». De frivillige skal ikke vite mer enn det de må vite for å 
utføre aktiviteten trygt for alle parter. Det å opplyse om nødvendige helseopplysninger 
er en del av å ha forsvarlig helsevern. 

Er frivilliges taushetserklæringer en moralsk eller juridisk taus-
hetsplikt, og skal erklæringen avgis til en frivillig organisasjon 
eller en offentlig kommunal enhet? 

Taushetsplikten i en erklæring om taushetsplikt er avtalerettslig bindende som et 
rettslig forpliktende løfte. Brudd på plikten kan i sjeldne tilfeller medføre erstat
ningsansvar, og vil også kunne være grunnlag for å avslutte den frivillige innsats – 
både hos den frivillige organisasjonen og hos mottaker av den frivillige sin innsats. 
Konsekvenser utover dette, for eksempel straffeansvar, er imidlertid ikke mulig. 
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Erklæringen har derfor mer til felles med en moralsk taushetsplikt, enn en juridisk 
taushetsplikt.

Erklæringen skal avgis fra den frivillige til den som har krav på taushet. I praksis 
kan man gjøre dette ved å skriftlig erklære taushetsplikt ved at den frivillige gir 
erklæringen til den institusjonen eller kommunale enheten som den frivillige yter 
innsats til. Mange frivillige organisasjoner har egne erklæringer om taushetsplikt 
som gis til organisasjonen. Det er godt nok juridisk, så lenge erklæringen formidles 
videre til den kommunale enheten. Dette fordi det er informasjon som den frivil
lige får fra den kommunale enheten som er taushetsbelagt, og for at kommunen 
skal kunne oppfylle krav til personvern så må kommunen vite at den frivillige har 
forpliktet seg til taushet. 

Taushetsplikt for dem under 18 år 

Personer under 18 kan skrive under på ikkeavtalebasert taushetserklæring (den som 
gjelder når en er frivillig og ikke ansatt), men her må også foreldrene signere for at 
den skal være gyldig. 

Hvordan følge opp dersom den frivillige  
bryter taushetserklæringen? 

Taushetserklæringen frivillige skriver under er en avtalerettslig konstruksjon – og det 
vil ikke få rettslige konsekvenser dersom den frivillige bryter denne. Dersom det skjer 
en gang kan man ta en prat med den frivillige forklare hvorfor dette er problematisk, 
og oppfordre til at det ikke skjer igjen. Dersom det gjentar seg kan man vurdere om 
man må avslutte samarbeidet. 

Hvem har ansvar for at den frivillige har signert  
taushetserklæring? 

Den frivillige må signere taushetserklæring før oppstart av den frivillige innsatsen. 
Leder (av tjenestested) må påse dette for å unngå brudd på taushetsplikt ved kom
munikasjon mellom tjenestested og frivillig, og koordinatoren har ansvaret i kraft av 
å være koordinator.

Medarbeidere som kun møter de frivillige som en del av sin arbeidshverdag har ikke 
ansvar.

Kan frivillige dele informasjon om brukere de deler ansvaret for? 

De kan dele informasjon som alle som er på stedet kjenner til. Om Per har en dårlig 
fot for eksempel, er det noe alle vil kunne se og kjenne til. Men de frivillige kan ikke 
seg imellom dele helseinformasjon som ikke alle kjenner til. 
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Hva når beboere deler informasjon om andre beboere og ansatte 

Beboer har ikke taushetsplikt. Pårørende har heller ikke taushetsplikt. De som har 
taushetsplikt er de ansatte og de frivillige. De ansatte har taushetsplikt gjennom 
helsepersonelloven og de frivillige har taushetsplikt gjennom taushetserklæring. 

Brytes taushetsplikt ved erfaringsutveksling i grupper? 

Det er viktig å holde eksemplene man deler generelle, og ikke gi informasjon som 
kan identifisere enkeltpersoner. Ha et fokus på å diskutere situasjon og ikke person. 
Ikke identifiserbar informasjon. 

Kan frivillige få informasjon om at personen de besøker  
har flyttet på omsorgsbolig/sykehjem? 

Informasjon om bosted er i utgangspunktet ikke taushetsbelagt. Institusjonsinn
leggelse gir derimot helseinformasjon; noe som i seg selv er taushetsbelagt. Kan 
en opplyse om hvor en person bor uten å gi informasjon om helsesituasjonen er 
det ikke taushetsbelagt. En er litt i grenseland her. Om en starter eksempelvis en 
besøkstjeneste når vedkommende bor hjemme og har en avtale der beboeren har 
signert på at det er i orden at besøksvennen blir informert om vedkommende blir 
forflyttet til institusjon er alt i sin skjønneste orden. En vil tro at det er av beboerens 
interesse å fortsette å få besøk av sin besøksvenn også etter flytting på institusjon. 
Muntlig avtale som helsepersonell har notert ned i journalen er tilstrekkelig som 
samtykke.

Hva hvis den frivillige ønsker å besøke noen som er syke? 

Det må foreligge et samtykke på forhånd for at helsepersonell/frivillighets koordinator 
skal kunne informere de frivillige om at den de besøker er syk, og eksempelvis innlagt 
på sykehus. 

Dersom det ikke er laget et samtykke på forhånd er det greit å vite at det ikke er 
noen lovregler som forhindrer noen å besøke noen som er syke. Kanskje er de syke 
hjemme, og den frivillige kommer som avtalt? Det er personen selv som bestemmer 
om han vil ha besøk. Er vedkommende ikke i stand til å uttrykke hva han vil, er det 
de pårørende som avgjør om en frivillig kan komme på besøk.

Trenger alle å signere taushetserklæring  
– også koret som holder konsert på sykehjemmet? 

Taushetserklæring trenger de frivillige primært å signere dersom de får tilgang på 
helseopplysninger. Besøker de noen eller deltar i aktivitet i fellesarealet, for eksem
pel på sykehjemmet, er dette å regne som å møte noen ute i det offentlig rom. Dit 
kan de komme som utenforstående uten å signere en taushetserklæring. Det er 
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derfor ikke nødvendig at hele koret som skal ha konsert i fellesstuen signerer en 
taushetserklæring. Det anbefales at frivillighetskoordinator sørger for at de frivillige 
som skal samarbeide på jevnlig basis inn mot mennesker som har et tjenestebehov 
signerer taushetserklæring. 

Har jeg som leder på frivilligsentral/koordinator/helsepersonell 
taushetsplikt om forhold som jeg har fått vite privat? 

Taushetsplikten følger opplysninger. Kilden til opplysningen avgjør hvorvidt infor
masjonen er taushetsbelagt eller ikke. Gråsonene er om noen forteller deg helse
opplysninger fordi de vet hvilken jobb du har, men du får opplysningene på din fritid, 
som privatperson. Oppfatter de som forteller deg om helseopplysningene at du ER 
i form av jobben din når det ble sagt – skal du handle etter taushetsplikten som 
ligger i jobben din. Får du helseopplysninger både privat og i jobben er det jobbens 
taushetserklæring som gjelder. 

Taushetsplikt ved akutt sykdom og dødsfall 

En forverring av helsetilstand er helseopplysning – og det er taushetsbelagt. Dette 
kan ikke formidles til utenforstående uten at det foreligger et samtykke på forhånd. 
Det er viktig at dette implementeres i rutiner rundt hvordan man ivaretar den frivillige. 

Samtykke kan blant annet innhentes gjennom en forhåndssamtale. Forhåndssamtaler 
er samtaler mellom den gamle, den nærmeste pårørende og helsepersonell. Tema 
for samtalene er personens ønsker om informasjon (hvem som skal få informasjon/ 
hvem som ikke skal få informasjon), ønsker om behandling/ikke behandling, og også 
spørsmål om hvem den gamle ønsker å ha hos seg når livet går mot slutten. Resultat 
av forhåndssamtaler skal dokumenteres, og skal være lett tilgjengelig. Hensikten 
med slike samtaler er at personen skal kunne komme med sine ønsker for hva som 
skal skje når de ikke lenger er i stand til å gi sine samtykker. I en forhåndssamtale bør 
også begravelse komme med så pårørende, eller personen selv, kan gi tillatelse til at 
frivillige kan delta også i de tilfeller det ikke er en annonsert begravelse, åpen for alle.

Dødsfall er ikke omfattet av taushetsplikt. Den frivillige kan opplyses om at den en 
har vært sammen med er død. Helst skal dette avklares med pårørende, men dødsfall 
er offentlig informasjon. 

En notis: Det som er allment kjent i et lokalmiljø er ikke taushetsbelagt. 

Hvordan oppbevare taushetserklæringen? 

Det anbefales at taushetserklæringen oppbevares i kommunens arkivsystem. For en 
ideell organisasjon/frivilligsentral: Det skal oppbevares betryggende i låst arkivskap 
eller sikret digitalt arkiv. Taushetserklæring bør oppbevares 10 år etter at forholdet 
er avsluttet.
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TRANSPORT 

Kan den frivillige bruke sin egen bil? 

Det må avklares på forhånd med den frivillige hvordan man ordner det med utgifter 
til bilbruk. Det må også avklares at det er bilforsikringen til den frivillige som gjelder 
ved skade. De må være klar over dette blant annet pga. egenandel og bonus. En 
avtale omkring dette må skriftliggjøres. 

Så fremt personen som skal få en håndsrekning fra frivillige er samtykkekompetent til 
å være med på tur så trenger man ikke en erklæring/godkjenning fra vedkommende.

Hva med ansatte som har brukt egen bil i tjeneste? 

Hvis ikke kommunen har tegnet egne forsikringsordninger for det, så er det bilens 
eier som har ansvaret. Skal man bruke egen bil i tjeneste bør det foreligge en avtale 
med leder i forkant. 

Hvem har ansvaret dersom det skjer en ulykke  
ved bruk av Rickshaw sykler? 

Kommunen har ansvar dersom et uhell skyldes feil og mangler med syklene. Dersom 
det er syklisten som er skyld i skaden – og man kan si at det ikke er et hendig uhell, 
så er det syklisten som har ansvaret. 

Det kan være greit å sjekke at kommunens Rickshaw sykler er forsikret, da det kan 
kreves en egen forsikring for disse.
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HÅNDTERING AV  
PENGER/GAVER 

Kan frivillige motta gaver? 

Det er ikke forbudt å ta imot gaver. Er den som gir gave samtykkekompetent kan de 
gi en gave. Jussen sier at så lenge det ikke er et, eller skaper et, avhengighetsforhold 
mellom bruker og frivillig, er det i orden med gaver. 

Dersom en frivillig mottar gaver med stor økonomisk verdi kan det være utfordrende. 
Etisk er det problematisk; det kan føre til forventninger, ubehagelige følelser eller 
liknende. Det er lurt å ha en avtale med den frivillige omkring dette med å motta gaver. 

Det å ta imot gaver er noe som kan bli tatt opp med de frivillige på erfaringssamling. 
Det handler kanskje om å øve seg på å si nei på en god måte slik at ingen mister ansikt. 

Kan frivillige kjøpe ting av eldre med demens? 

Dersom den eldre som har demens mangler samtykkekompetanse med hensyn til 
kjøp og salg (forvaltning av økonomi), så kan det ikke inngås noen kjøpsavtale. Dersom 
den eldre som ønsker å selge noe til den frivillige har samtykkekompetanse, er det 
avtalerettslig ikke noe i veien for en slik avtale. En skal likevel være varsom, ut fra at 
den eldre kan være i et avhengighetsforhold med den frivillige, slik at en kjøpsavtale 
kan bli mistenkeliggjort eller bli ansett uetisk.



11SAMARBEID MED FRIVILLIGE I ELDREOMSORG – JURIDISKE DILEMMAER

Kan frivillige utføre oppgaver som involverer  
å håndtere andres penger? 

Dersom den frivillige skal håndtere andres penger som en del av sine oppgaver – for 
eksempel ved handlehjelp – anbefales det at den som skal få handlehjelp gir en 
skriftlig fullmakt til den frivillige. 

En slik fullmakt kan inneholde: 

• Lengde på fullmakt – ikke for lang løpetid, maks et år om gangen 

• Beløp den frivillige skal disponere 

• Eventuelt hva det skal brukes på 

• Avtale om kvittering 

Det er også lurt å skrive ned hva som har blitt kjøpt sammen med en vedlagt kvitte
ring i etterkant av handleoppdraget, slik at en kan gå tilbake å se hva som har vært 
i omløp. Ved bruk av kontanter skal også eventuelt vekslepenger komme frem. En 
kan også ta bilder av pengene sammen med hånden til frivillig og den som mottar 
handlehjelp, før og etter innkjøp. 

Dersom den frivillige bistår en person som ikke selv har samtykkekompetanse til å 
håndtere egen økonomi bør ikke den frivillige ha ansvar for å disponere personens 
penger.

Hvilke oppgaver knyttet til økonomi bør den frivillige ikke gjøre? 

Når det gjelder hjelp til å betale regninger eller utføre andre banktjenester må en 
forholde seg til nettbank og BankID, noe som grenser opp mot det som er verge
målsoppgave eller personaloppgave. Dette bør ikke en frivillig gjøre. Juridisk er det 
i orden, men det er likevel frarådet. 

Kan den frivillige motta godtgjørelser? 

Utgifter i forbindelse med kjøring er ok. Den frivillige skal ikke måtte ha utgifter for å 
utføre sine oppgaver. Betaling som ikke dekker direkte utgifter skal en være forsiktig 
med. Dersom den frivillige jevnlig mottar betaling for sine tjenester, utover det å 
dekke egne utgifter, er det ikke lenger frivillig arbeid. Da er en betalt ansatt. Her kan 
det oppstå vanskelige grenseganger, som bør unngås. Jevnlige gaver kan også bli 
sett på som betaling. Arbeidsmiljøloven kommer fort på banen om det er noe som 
kan ligne på et arbeidsforhold.
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ANSVAR 

Dersom den frivillige påfører skade på eiendom elle tredjepart. 
Hvem har da ansvaret? 

Dersom en ansatt gjør skade i tjeneste så er det arbeidsgiver som må dekke dette. 
Frivillige er ikke ansatt og har ikke denne dekningen. Det vil si at den frivillige selv 
står ansvarlig 

Det kan tegnes forsikringer som dekker dette, og det bør vurderes dersom det kan 
være fare for større skader. Dersom det ikke er tegnet forsikring for den frivillige bør 
dette avklares i starten av samarbeidet. 

Forbehold: Dersom kommunen kan sies å ikke har sikret miljøet eller ikke gitt til
strekkelig opplæring kan kommunen sies å ha et ansvar  men advokaten har ikke 
selv sett noen eksempler på dette. 

Kan frivillige organisasjoner, frivilligsentraler  
eller kommuner kreve å se politiattest? 

Krav om politiattest kan bare kreves dersom den frivillige skal arbeide med barn og 
unge, eventuelt mennesker med psykisk utviklingshemming. Det kan ikke kreves 
politiattest for frivillig innsats opp mot andre grupper, for eksempel eldre eller per
soner med demens. De nærmere regler fremgår av politiregisterforskriften kap. 34, 
se særlig §341.



ØNSKER DU Å VITE MER OM SAMARBEID MED FRIVILLIGE I ELDREOMSORG?  
TA GJERNE KONTAKT MED VERDIGHETSENTERET:

Beate Magerholm 
bm@verdighetsenteret.no 
+47 988 54 020

Verdighetsenteret oppdaterer heftet med jussens utvikling.  
På våre nettsider finner du til enhver tid den siste oppdaterte versjonen: 
www.verdighetsenteret.no

Heftet er oppdatert 21.01.2022


