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Vågetjenesten 

 

 

Frivillig medmenneskelig støtte 

 

Sallingsund 

Vi dækker hele Skive Kommune 

I Selde og Fur henvises til vågerne på Fur. 

   

 

Samarbejde med Vågetjenesten 

Om frivillig medmenneskelig støtte 

(tidligere Tryghedstjenesten) 

Til Personalet 
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Vågetjenesten 

Vågetjenesten omfatter afløsning og vågeopgaver, og er alene et 

tilbud om medmenneskelig støtte og aflastning givet af motiverede 

ressourcepersoner i samarbejde med fagfolk og/eller familien. 

Ressourcepersonerne er tilknyttet Vågetjenesten på frivillig basis og 

er fortrolige med omsorgen for kronisk syge og døende. 

De frivillige ressourcepersoner udfører ikke plejepersonalets 

opgaver, eksempelvis personlig pleje,  rengøring eller madlavning.  

Vågetjenesten er en frivillig og ulønnet tjeneste under Ældre Sagen 

og er derfor gratis. 

 

Hvad kan vi tilbyde 

De frivillige ressourcepersoner yder medmenneskelig støtte gennem 

f.eks. 

• At være til stede i hjemmet.     

• At skabe ro og tryghed i hjemmet. 

• At afløse pårørende, der passer kronisk syge og døende både i  

hjemmene og på plejecentrene. 

• At våge hos de alvorligt syge og døende, når de pårørende har 

behov for aflastning, eller der ikke er pårørende der kan være 

til stede. 

De frivillige tilbyder at være til stede 3-4 timer ad gangen. 

Der er mulighed for at lave individuelle aftaler ved behov i aften og 

nattetimerne. 
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Tavshedspligt  

De frivillige i Vågetjenesten har underskrevet Aftale om frivillig 

indsats i Landsforeningen Ældre Sagen om bl.a. tavshedspligt om 

alle personlige oplysninger, de måtte blive bekendt med. 

 

Hvordan kontaktes Vågetjenesten  

Henvendelse sker via sygeplejersken i Pleje & Omsorg. 

Sygeplejersken kontakter Vågetjenestens koordinator. Koordinator 

videregiver oplysninger til en frivillig.  

Ved behov for Vågetjenesten i hjem hvor hjemmeplejen ikke 

kommer, kan henvendelse ske direkte til koordinator. 

 

Når den frivillige kommer i hjemmet 

Når den frivillige kommer i hjemmet skal der foreligge 

kontaktoplysninger på borgeren, de pårørende samt Pleje & 

Omsorg.  

Ved aflysning af vågeopgaven ved indlæggelse, dødsfald m.v. skal 

koordinator kontaktes for at undgå unødigt fremmøde.  

 

Koordinator kan kontaktes frem til kl. 18 på tlf.:  

2498 3831 

eller 

7178 2076 

eller 

6179 1686 

  


