
 

 
 

Din Lokale Bisidder 

Bisiddergruppen Nordsjælland 

 

samarbejder med 

Frivilligcenter Hillerød 

Frivilligcenter Halsnæs 

  Frivilligcenter Helsingør 

   

Yderlige kontaktoplysninger: 

 

dinlokalebisidder@gmail.com 
 

www.dinlokalebisidder.dk 
 

eller 

Koordinator Erik Hendriksen 

 Tlf. 28 26 43 21 eller 50 83 08 78 

 

Alle har ret til en bisidder 

 

 

 

  Din Lokale Bisidder 

Bisiddergruppen Nordsjælland 

 

 
 

Alle har ret til en bisidder 
   

Al henvendelse kan ske via 

  

dinlokalebisidder@gmail.com 
 

www.dinlokalebisidder.dk 
  

Tlf. 28 26 43 21 eller 50 83 08 78 



Hvad er en bisidder? 

Mangler du et ekstra par øjne og ører, når du skal til møde med f.eks. 
banken, statsforvaltningen, lægen eller skifteretten, så kan en bisidder 
være løsningen. En bisidder er en ”medlytter”, der kan høre og se ting, 
som borgeren ikke kan, i en situation, hvor følelserne, angsten eller 
usikkerheden begrænser overblikket.  

Hvordan hjælper en bisidder? 

Et forløb med en bisidder består som regel i, at borgeren og bisidderen 
har et formøde, hvor de snakker om det forestående møde og aftaler, 
hvordan det helst skal forløbe.  Derefter er der selve mødet, hvor 
bisidderen er med, og sørger for, at borgeren får stillet de aftalte 
spørgsmål, og tager notater. Efter mødet følges der op på, hvad der blev 
aftalt på mødet. Er resultatet utilfredsstillende, kan det overvejes at 
klage. 

Forvaltningsloven Kapitel 3 §8 

§ 8. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling 
lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at 
parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis partens interesse i at 
kunne lade sig repræsentere eller bistå, findes at burde vige for væsentlige 
hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov. 
 

 

En bisidder har altid tavshedspligt 

 

Bisidderopgaver 
 

Støtte ved besøg hos f.eks.: 

Kommunen: 

 Sagsbehandler 
 Boligstøtte 
 Pensionsansøgning 
 Visitation i eget hjem 
 Hjælpemidler m.m. 

Advokat 

Statsforvaltningen 

Skifteretten 

Læge 

Hospital 

Bank og Posthus 

Forsikringsselskab 

 

En bisidder tilbyder følgeskab med et par ekstra ører og øjne. 

Fire ører hører bedre end to 

 

En bisidder har været på kursus for at lære, hvordan der bedst kan 
støttes op om den enkelte. 

 

Det er gratis at gøre brug af en bisidder 


