
Til: rette myndighedsperson om Corona smitte- og konsekvens begrænsning 

 

Lindeballe den 14. marts 2020 

Vedrørende: Hasteanmodning om stillingsoprettelse til aktivering og styrkelse af et landsdækkende 
lokalt civilt og frivilligt Corona beredskab 

Med 138,8 smittede per 1 million indbyggere1, ligger Danmark i dag på en fjerdeplads i Corona 
udbredelse i verden. Derfor anmoder jeg om hastebehandling af en beslutning, om at oprette en 
midlertidig stilling under rette myndighed, der skal have disse formål: 

1. At aktivere den lokale civilbefolkning i at begrænse Corona smitteudbredelsen 
2. At aktivere den lokale civilbefolkning i at minimere smitte af ældre og andre med høj risiko for at 

udvikle den kritiske helbredstilstand, der kan overbelaste sundhedssystemet 

Opfordringen til oprettelse af stillingen skal ses på baggrund af allerede opståede Karantæne hjælps 
grupper på Facebook, hvor frivillige lokale tilbyder indkøbshjælp til karantæneramte, ældre og andre i 
Corona risiko grupperne. 

Med baggrund i min erfaring fra tidligere privat virke og fra forskningsansættelse ved Aalborg 
Universitet om aktivering af lokalsamfundenes civile frivillighed, ønsker jeg selv at ansøge om stillingen. 

Stillingens opgaveformål tager sit udgangspunkt i allerede opståede civile frivilligheds Facebook 
”Karantænehjælps grupper”. Efter kontakt og afklarende løsningsdrøftelse med initiativtagere, ældre, 
frivillige og civile almindelige borgere, kan følgende fremlægges som overordnede konklusioner og 
anbefalinger: 

1. Folk vil gerne hjælpes og hjælpe hinanden, men social psykologiske faktorer skal overvindes. Der 
skal derfor, som punkt 1, være helt lokale Facebook grupper. Yderligere skal det tydeligt 
kommunikeres grupperne er specifikt oprettet for frivillige der ønsker at hjælpe med ”Corona 
indkøbshjælp”, samt naturligvis for de som har behov for hjælpen.  
 

2. Befolkningen har en generel høj grænsetærskel om at anmode om hjælp. Derfor bør det fremgå, 
at ældre målgruppen især opfordres til at søge hjælpen af hensyn til samfundsfællesskabet. De 
gør altså samfundet og os alle en tjeneste ved at søge de frivilliges hjælp til indkøb, da de derved 
medvirker til at mindske risiko for smitte og overbelastning og sygehuse. 
 

3. Det er vanskeligt at få budskabet ud til ældre på en forståelig måde, der også medfører den 
ønskede handling. Derfor bør de lokale indkøbssteder involveres. Der anbefales opslag og trykt 
materiale. Dette kan uddeles til ældre der, hvor de foretager indkøb. Det trykte materiale skal 
henvise til den eller de lokale Facebook grupper, der er oprettet til formålet. 
 

4. Ikke alle ældre kan, tør eller vil benytte Facebook, og derfor anbefales også at oprette lokale 
frivillige ”telefonkæde” beredskaber. Det findes ofte allerede i kirkelige- og ældrefællesskaber. 

                                                           
1 Kilde: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries  

Olav Lange Hansen 
Telefon: 29424250 
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Derfor anbefales det at kontakte ældresagens lokale grupper og kirkernes præster om dette. 
 

5. Den største udfordring i aktivering er oftest at finde og overtale personer til at tage initiativtager 
rollen. Jeg spurgte initiativtageren til gruppen ”Hjemmekarantæne Sorø”, om hun ville medvirke 
som med-initiativtager til at udbrede initiativet i landet. Hun svarede: ”Det er et rigtig godt 
initiativ, og relevant, jeg har dog ikke tid til at stå for mere lige nu, da jeg også har en 1 årig mv 
og jeg vil helst heller ikke risikerer at fremstå som om jeg skal sole mig i noget, det kan 
desværre blive tolket på så mange måder i dag”. Den sidste del fremhæver en sociale frygt, 
som ofte begrænser civilsamfundets initiativ. Den barriere kan mindskes ved at give 
”autoritetsmandat”, hvilket netop denne stilling vil kunne gøre.  

I den ekstraordinære og hastigt eskalerende Corona situation, har jeg valgt at igangsætte arbejdet 
øjeblikkeligt på fuld tid. Det sker med forhåbentlig og forventning til at denne anmodning 
hastebehandles med hurtig positiv tilkendegivelse om den midlertidige stillings oprettelse.  

Jeg har anvendt fredag på interviews, og har aftalt besøg i Sønderjylland i dag lørdag og i morgen 
søndag. Det er med henblik på yderligere input fra lokale, og på at lynhurtigt at igangsætte den første 
lokale effektive løsning, som kan danne eksempel for udbredelse til hele landet.  

Jeg ser frem til en hurtigst mulig besvarelse. 

Med venlig hilsen 
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