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Få en bisidder ved sygdom 

 
En bisidder ved sygdom er en frivillig fra Ældre Sa-
gen, der tilbyder at støtte dig og yde omsorg, når du 
skal til undersøgelse eller indlægges på et af regio-
nens hospitaler. Måske er du nervøs for at skulle på 
hospitalet eller savner nogen at snakke med om for-
løbet. Det kan også være svært at huske, hvad der 
bliver sagt ved samtaler med læger og sygeplejer-
sker. 
 
En bisidder er et gratis tilbud, der vil kunne give dig 
ekstra tryghed i en svær tid. 
 
Før indlæggelse kan bisidderen besøge dig i dit 
eget hjem. Er du usikker på, hvad der skal ske under 
et hospitalsophold, kan bisidderen hjælpe med at 
finde ud af dette. Bisidderen kan du dele tanker og 
bekymringer med. 
 
Bisidderen kan ledsage dig, når du skal på hospitalet 
– men ikke sørge for transport. 
 

På hospitalet kan den frivillige, hvis du ønsker det, 
medvirke som bisidder ved de samtaler, der skal 
finde sted med læger/sygeplejersker og visitator. 
 
Hjemme igen kan bisidderen være behjælpelig med 
at sikre, at du får den hjælp fra det offentlige, som du 
er visiteret til. 
  



Få en bisidder ved sygdom 

 
Du har mulighed for at få en ledsager med til f.eks. 
øjenlæge, høreklinik, læge. 
 
Det er ingen betingelse at være medlem af Ældre 
Sagen for at få en bisidder ved sygdom. 
 
 

 
  

 

Hvis du er interesseret i at have en bisidder ved 
sygdom/behandlingsforløb, kan du henvende dig til: 
Koordinator Bendte Andersen 
Tlf. 21 32 83 52 
E-mail: bendteprivat@gmail.com 
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Få en bisidder ved sygdom 

 
Ældre Sagens bisidder ved sygdom 
 

• er frivillig og ulønnet 

• har tavshedspligt 

• kan legitimere sig ved ID-kort med billede, ud-
stedt af Ældre Sagen 

• har gennemgået Ældre Sagens kursus i social-
humanitære aktiviteter samt bisidderkursus 

• har indgået en aftale med Ældre Sagen i Høje 
Taastrup 

• er omfattet af Ældre Sagens forsikring for frivillige 

• deltager ikke i patientens pleje 

• må ikke træffe beslutninger på patientens vegne 

• må ikke håndtere patientens penge 

• må ikke være alene i patientens hjem 

• må ikke modtage penge eller gaver 
 
 
 
 
 
 

 
Ældre Sagen Høje Taastrup 

Kontor: 
Sundhedscenter Espens Vænge 

Espens Vænge 44 
2630 Taastrup 

 

 
Tlf: 29 74 57 43  
Åben:Tirsdag og torsdag 10-12 
E-mail:  
kontor@aeldresagenhtk.dk 
www.aeldresagen.dk/taastrup 
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