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- Det er jo ikke entydigt at være bisidder. Red-

skaberne er de samme, men det er er en ny 

sag hver gang med nye udfordringer og pro-

blemer. Derfor er det vigtigt, at jeg som bi-

sidder har et godt grundlag for at være den 

rigtige og gode støtte for familierne, siger 

Sonja Milkær.

Sonja Milkær er en erfaren bisidder og 

har arbejdet inden for det felt gennem man-

ge år. Hun har for nyligt været på bisidder-

kursus i Slagelse for at få genopfrisket rol-

lens vigtige sider. Pointen er hele tiden at 

holde sit værktøj skarpt i opgaven. Måske 

kan man sige, at selv om man er frivillig, skal 

man alligevel være professionel i sit virke som 

bisidder.
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Den gode bisidder 
er en vigtig formidler

Sonja Milkær er regions-
konsulent i Ligeværd for 
Fyn og Sydjylland. Hun er 
en af Ligeværds erfarne 
bisiddere og forklarer her, 
hvad bisidderens  
vigtige rolle indebærer.

- Der var mange forskellige deltagere 

med forskellige tilgange til at arbejde som 

bisidder. Vi var tre fra Ligeværd og bisid-

dere fra hjemløse, ordblindeforeningen, 

krisecentre, soldaterveteraner og sågar 

en bedemand. Der var således mange 

forskellige indgange til det at være bisid-

der, og det var meget inspirerende, for-

tæller hun om kurset. Hun opfordrer bi-

siddere i Ligeværd, eller medlemmer der 

har lyst til at bidrage ved at være bisid-

dere, til at benytte sig af de mange mu-

ligheder for at komme på kursus.

Formidleren

Der kan være mange forskellige grunde til 

ønsket om at få en bisidder med til de svæ-

re samtaler på kommunen. Grundlæggen-

de handler det om usikkerhed og nervøsitet 

i forhold til hvilket resultat, der kommer ud 

af mødet. Derfor er det en sikkerhed at ha-

ve en bisidder med, som man har drøftet 

problemerne med inden.

- Ønsker og udfordringer fra dem jeg er 

bisidder for skal diskuteres med kommunen, 

og jeg skal formidle og sikre, at det kan fore-

gå ligeværdigt mellem borger og kommu-

ne. Min rolle som bisidder er også at formid-

le, at kommunen som udgangspunkt er en 

god medspiller og formidle den holdning til 

borgeren. Indtager man forlods en fjendtlig 

holdning, kan man risikere, at der kommer 

det modsatte ud af det, forklarer Sonja Mil-

kær.

- Problemerne skal på bordet, og det er 

derfor en forudsætning, at jeg har mødt bor-

geren forinden og sat sig ind i sagen. Beg-

ge skal være afklaret i forhold til, hvad mø-

det skal handle om.

Inden mødet er det en god idé, at bor-

geren har givet besked om, at der deltager 

en bisidder, så mødet ikke starter med en 

akavet situation.

Ekstra opmærksomhed

Borgeren forventer hjælp fra bisidderen, men 

bisidderen skal hverken være jurist eller so-

cialrådgiver for at opfylde den forventning. 

Derimod skal bisidderen kunne hjælpe med 

at stille de vigtige spørgsmål.

- Det er vigtigt at vide, hvor meget tid 

der er afsat til mødet, så tiden ikke render 

fra mødet og vigtige spørgsmål ikke bliver 

belyst. Hvis den ikke foreligger på forhånd, 

beder jeg om dagsordenen fra kommunen. 

Det er vigtigt at få relevante punkter føjet til, 

inden mødet starter, fortæller Sonja Milkær 

videre.

- Som bisidder skal jeg være med til at 

sikre, at mødet bliver afholdt til alles tilfreds-

hed, og at der bliver skrevet et referat af mø-

det. Jeg gør de forældre eller andre jeg er 

bisidder for opmærksom på, hvornår der bli-

ver truffet en afgørelse på mødet og sikrer, 

at den altid foreligger skriftligt og med kla-

gevejledning, understreger Sonja Milkær.

Det tredje øre

- Vi er jo alle voksne mennesker, der bruger 

vores sunde fornuft, men det kan være svært 

at holde overblikket. Jeg er ”det 3. øre” og 

skal være opmærksom på borgerens vegne. 

Det er sagsbehandleren, der er uddannet i 

love og paragraffer. Jeg er meget bevidst om, 

at jeg ikke er part i sagen, men jeg skal bi-

drage til, at oplysningerne kommer frem og 

beslutningerne bliver –populært sagt – truf-

fet på et så oplyst grundlag som muligt. Der 

er det vigtigt, at borgerne får sagt det de 

gerne vil, og jeg efter mødet kan være med 

til at opsummere, hvad der blev sagt på mø-

det, slutter Sonja Milkær. 


