
 

 

 

 

Er du vores nye bisidder? 
 

 

En bisidder hjælper med at skabe tryghed og overblik – før, under og efter – et svært møde med 

fx kommunen, hos lægen eller anden offentlig myndighed. En bisidder er et sæt ekstra sæt øjne 

og ører med fokus på borgerens alm. rettigheder.  

 

Vi søger almindelige robuste og stabile voksne, der vil hjælpe andre.  

Voksne der har tid/mulighed for at tage med en borger, ofte i dagtimerne.  

Opgaverne kan være meget forskellige fx læge- eller hospitalsbesøg, møde med sagsbehandler i 

kommunen, møder om visitation til hjemmepleje og/eller hjælpemidler og møder i familiehuset. 

Hvis du har erfaringer eller særlig viden, er det godt, men slet ikke et krav. 

 

Vi er en gruppe frivillige bisiddere som hjælper borgere med at få overblik inden et møde. En 

bisidder er med ved mødet og drøfter det med borgeren efterfølgende. 

 

Er det noget for dig? 

• Du er empatisk og evner at skabe en tryg og tillidsfuld relation til den borger du skal følge. 

• Du er god til at lytte og hjælpe med at skabe overblik over situationen. 

• Du har en god portion tålmodighed, er imødekommende og forstående. 

• Har du egne erfaringer med bisiddere eller en faglig baggrund er det godt, men ikke en 

forudsætning. 

• Du skal kunne afse ca. 2-4 timer om måneden. 

• Du skal overholde tavshedspligt om dit arbejde.   

• Du skal gennemføre et kursus for bisiddere. 

 

 Som frivillig bisidder: 

• gør du en forskel for en medborger, der har brug for hjælp. 

• får du relevant uddannelse og kurser. 

• har du et netværk med de andre frivillige bisiddere og økonomiske rådgivere. 

 

Hvis du har lyst til at yde en indsats som bisidder eller du bare gerne vil høre mere, så kontakt  

Lisa Tange på mail: leder@frivilligcenter-helsinge.dk eller tlf.: 2132 2348 

mailto:leder@frivilligcenter-helsinge.dk

