
Tilbud Organisation Beskrivelse Adresse info Kontakt 

Bisidder-
ordning 
og juridisk 
hjælp

Børns
Vilkår

Tilbyder 
bisiddere til 
børnesamtale i 
kommune eller 
Familieretshus

Trekronerga
de 26, 2500 
Valby

Børn & 
unge op til 
18 år, 
samt til 
unge i 
efterværn 
(til 23 år)

Telefon:
25 55 55 59

Dialog- & 
Bisidder-
ordning

Københavns 
Kommune

Tilbyder hjælp til 
at udfylde 
ansøgninger, 
skrive breve til 
samt forstå 
breve fra 
offentlige 
myndigheder.

Tilbyder 
bisiddere ved 
møder med det 
offentlige.

Carl Th. 
Dreyers Vej 
298, 2500 
Valby

Borgere i 
Køben-
havns
Kommune

Telefon: 
53 64 11 60

Mail:
info@borgerret
shjaelpen.dk

Kom forbi 
kontoret hver 
onsdag, kl. 
11:00-15:00.

Bisidder-
ordning til 
voksne

Landsfor-
eningen for 
Børn og 
Forældre

Alle bisiddere 
kan vejlede, 
guide og støtte 
den enkelte 
forælder og 
eventuelle 
pårørende i 
mødet med den 
offentlige 
forvaltning.

Sct. Mathias 
Gade 38, 2. 
sal,
8800 Viborg

Benzin-
udgifter 
for 
bisidder 
skal 
dækkes: 
3,56kr per 
kilometer

Pengene 
doneres til 
forening-
ens
arbejde

Telefon:
88 62 60 62

Mail: 
info@lfbf.dk

Sinds 
bisidderor
dning

SIND Tilbyder 
bisiddere, der 
kan hjælpe dig 
med at skabe en 
konstruktiv dialog 
under mødet og 
med at følge op 
på de aftaler, du 
indgår.

Blekinge 
Boulevard 2
2630 
Taastrup

N/A Telefon: 
70 23 27 50

http://borgerretshjaelpen.dk
http://lfbf.dk
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Rådgiv-
ning til at 
navigere i 
psykiatrien

Bisidder-
ordning

Landfor-
eningen
Bedre 
Psykiatri

Tilbyder faglig 
viden og sparring 
på de 
problemstillinger 
og udfordringer 
man kan opleve 
som pårørende til 
en med psykisk 
sygdom.

Rådgivning om
samarbejdet med 
det offentlige.
Hjælp til at komme 
videre med 
behandlings-
systemet.
Vanskelige 
dilemmaer, 
udfordringer og 
situationer som 
pårørende.
Hvordan man 
håndterer og 
navigerer i rollen 
som pårørende.

Læder-
stræde 34, 
4, 1201 
København 
K

N/A Telefon: 
71 74 34 91

Kontaktformula
r: 
https://www.be
drepsykiatri.dk/
hjaelpradgivnin
g/skriv

Chat: 
https://www.be
drepsykiatri.dk/
hjaelpradgivnin
g/chat

Bisidder-
ordning

Frivilligcenter 
Bistand

Tilbyder retshjælp 
og social-
rådgivning. fra 
frivillige jurister og 
socialrådgivere 
samt studerende 
på sidste år af 
deres uddannelse. 
Rådgivningen kan 
hjælpe med 
besvarelse af 
spørgsmål inden 
for eksempelvis 
sygedagpenge, 
skilsmisse og 
klagevejledning. 

Tilbyder desuden 
hjælp til 
udfærdigelser af 
lettere skrivelser for 
borgere med en 
indkomst med 
beløbsgrænsen for 
fri proces. 

Tagensvej 70, 
1. sal
2200 
København 
N

Tilbuddet 
er åbent 
for alle, 
uanset 
hvor du 
bor i 
landet. 

Telefon: 
35 39 71 97. 

Mandag-
torsdag: 10-
12.30/13-15
Onsdag: 17-19
Fredag: 10-
12.30 og 13-
14.30

PERSONLIG 
RÅDGIVNING
Mandag-
torsdag: 13-15
Onsdag: 17-19

Mail:
srb@sr-
bistand.dk

https://www.bedrepsykiatri.dk/hjaelpradgivning/skriv
https://www.bedrepsykiatri.dk/hjaelpradgivning/chat
http://sr-bistand.dk
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Bisidder-
ordning

Headspace -
Det Sociale 
Netværk

Tilbyder anonymt 
og gratis 
ungerådgivning.

Alt, hvad man har 
brug for at snakke 
om – og bisidning
v. f.eks. lægeforløb 
eller lign.

Kun frivillige.

Har centre i 
hele 
Danmark

For 
unge.

Under-
retnings-
pligt

Telefon: 
31 10 13 30

Juridisk 
støtte

Settlementet Tilbyder gratis 
juridisk rådgivning 
til enhver borger. 
Få hjælp til at 
kende dine 
rettigheder, forstå 
en afgørelse, 
formulere en klage 
eller anden 
rådgivning og 
sparring indenfor 
en række 
retsområder. 
Rådgivningen 
varetages af en 
jurist og en 
socialrådgiver 
samt frivillige 
jurister, 
socialrådgivere og 
studerende. 
Rådgivningen 
foregår telefonisk 
eller ved et aftalt 
møde i 
København.

Dybbøls-
gade 41,
1721 
København 
V

For alle 
borgere

Duk op på deres 
caféer og 
lignende.

Telefon:
50 59 81 85

settlementet@se
ttlementet.dk

sikkerpost@settle
mentet.dk

Mailrådgivning: 
eva.tetzlaff@settl
ementet.dk

http://settlementet.dk
http://settlementet.dk
http://settlementet.dk

