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D
enne håndbog er til dig, der støtter flygtninge, 
indvandrere og efterkommere og hjælper 
med det, vi i Dansk Flygtningehjælp, kalder 
hverdagsrådgivning. Det vil sige praktiske 
og personlige forhold, kommunikation med 

myndigheder, institutioner, banker og andre. 

Hverdagsrådgivning findes som et specifikt tilbud, men 
foregår også som en del af andre tilbud som eksempelvis 
netværksfamilier og mentorrelationer. I nogle frivilliggrupper 
kaldes indsatsen medborgerhjælp, frivillige bisiddere 
eller 1-til-1 relationer. I denne håndbog kalder vi den 
hverdagsrådgivning. 

Hverdagsrådgivning er en vigtig og meget betydningsfuld 
indsats. Både nyankomne flygtninge, og flygtninge og 
indvandrere med flere års ophold, kan opleve små og store 
udfordringer i mødet med de danske myndigheder og 
systemer. Systemerne kan virke tunge og bureaukratiske 
i forhold til den enkeltes situation, og hjælp fra en frivillig 
hverdagsrådgiver er en virkelig god håndsrækning. 

Som frivillig er det vigtigt, at du kan hjælpe flygtninge og 
indvandrere (medborgere) med at forstå budskaber, søge 
svar på spørgsmål, og samtidig støtte den enkelte i at få 
det bedste ud af de handlemuligheder, der er til stede i en 
given situation. Det er også vigtigt, at du som frivillig er i 
stand til at sætte grænser for, hvornår og hvor langt, du 
kan og vil hjælpe. 

I dette hæfte finder du en række gode råd, definitioner og 
henvisninger, som vi håber, kan hjælpe og inspirere dig i 
rollen som hverdagsrådgiver.
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Skab forståelse for muligheder og 
rettigheder
Som hverdagsrådgiver kan du møde mange forskelligartede 
opgaver. Det kan dreje sig om alt fra spørgsmål om job og 
aktivering til forståelse af breve og regninger, samt om kontakten 
til offentlige institutioner og myndigheder. Eksempler på forskellige 
hverdagsproblematikker kan være; hjælp til at bestille rejsekort, 
navigere på Nem-id, at forstå et brev fra kommunen, hjælp til at 
formulere et svar på en forespørgsel fra boligselskabet, børnenes 
skole eller andet. En hverdagsrådgiver kan også hjælpe med at 
udfylde ansøgningsskemaer, opskrive til daginstitution, bede om 
aktindsigt mv. 

Hverdagsrådgiverens opgave er at støtte den enkelte flygtning 
eller indvandrer i at skabe forståelse for muligheder og rettigheder i 
mødet med det danske system og samfund. Det er derfor vigtigt at 
være helt afklaret med, hvad du faktisk kan hjælpe med, og hvad 
du skal søge svar på hos andre. Hvis du ikke føler dig kvalificeret 
til at besvare et spørgsmål, eller hvis du finder emnet for privat 
og personligt, kan du hjælpe med at finde ud af, hvem der kan 
afklare spørgsmålet. Medborgeren har ret til den bedste hjælp 
og derfor bør du overveje, om den bedste hjælp er at henvise til 
fagprofessionelle. Er du i tvivl, kan du altid kontakte din koordinator 
eller konsulent for støtte og afklaring. 

AT VÆRE HVERDAGSRÅDGIVER
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AT VÆRE HVERDAGSRÅDGIVER

Som frivillig i Dansk Flygtningehjælp skal du 
behandle den viden og de oplysninger, du får 
om flygtningenes private og personlige forhold, 
fortroligt. 

Der er ti principper for frivilligt arbejde i 
Dansk Flygtningehjælp, og i forbindelse med 
hverdagsrådgivning er følgende principper 
særligt vigtige:

• Relationen bygger på gensidig  
respekt og ligeværd 

• Du har tavshedspligt

• Du skal henvise til fagprofessionel 
rådgivning, hvis du er i tvivl

• Du skal kontakte din koordinator eller 
konsulent, hvis du er i tvivl

Du kan læse mere om de ti principper og  
Dansk Flygtningehjælps værdier på  
www.flygtning.dk/frivillig.
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En del hverdagsrådgivere hjælper flygtninge 
og indvandrere med at udfylde ansøgninger om 
familiesammenføring. Familiesammenføring er 
bundet op på et komplekst regelsæt og en praksis, 
som er vigtig at kende til, for at få udfyldt en 
ansøgning korrekt. 

Vi anbefaler derfor, at du enten først deltager 
i et af Dansk Flygtningehjælps kurser om 
familiesammenføringsreglerne eller udfylder 

så meget som muligt af skemaet sammen med 
medborgeren og herefter altid konsulterer en 
Frivilligrådgivning for en gennemgang af skemaerne. 

Du kan også vælge at henvise medborgeren direkte 
til Frivilligrådgivningen. Det er dog en god hjælp for 
de travle frivillige i Frivilligrådgivningerne, hvis du og 
medborgeren har udfyldt så meget af skemaerne som 
muligt på forhånd.

Støtte til ansøgning  
om familiesammenføring
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Hjælp til selvhjælp
Den frivillige indsats i Dansk Flygtningehjælp baserer sig på 
princippet om hjælp til selvhjælp. Balancen mellem hjælp 
og hjælp til selvhjælp afhænger naturligvis af den enkeltes 
ressourcer, sprogkompetencer og netværk, men du må 
insistere på vigtigheden af, at du hjælper medborgeren til 
fremover at kunne klare sig selv. Det er medborgeren, der 
bestemmer retning og hastighed for beslutninger vedrørende 
eget liv og egen fremtid, og som har medansvar for at afdække 
sine handlemuligheder. 

Hjælp til selvhjælp handler også om at tage udgangspunkt 
i medborgerens ressourcer, og om at styrke den enkeltes 
tro på, at kunne handle og skabe forandring i egen 
livssituation. I praksis betyder det, at du som hverdagsrådgiver 
altid skal inddrage medborgeren i hele forløbet; både 
informationssøgning, udfyldelse af skemaer, brevskrivning, 
kontakt til myndigheder osv. – også selvom det kræver mere 
tid. En anden måde at yde hjælp til selvhjælp på, er ved 
at guide medborgeren videre til på egen hånd at kontakte 
myndigheder eller andre, eksempelvis ved hjælp af en liste over 
ting, der er vigtige at spørge til eller at få viden om. 

Som hverdagsrådgiver er det ikke din rolle at være 
partsrepræsentant. En partsrepræsentant repræsenterer 
medborgeren i en sag hos kommunen, en offentlig forvaltning, 
politiet eller sundhedsvæsenet. En partsrepræsentant kan 
egenhændigt tage kontakt til myndigheden og bede om 
oplysninger, indgive ansøgninger og klager for medborgeren.

Rollen som bisidder
Mange hverdagsrådgivere får i flere tilfælde en rolle som 
bisidder. En bisidder er defineret som støtte til en borger, 
hvis sag behandles hos kommunen, eller til en patient i 
sundhedsvæsenet. Bisidderen har ikke en selvstændig rolle 
i sagsbehandlingen, men har en vigtig funktion til et konkret 
møde. Bisidderen behøver ikke at have fagkundskab, men skal 
have et personligt overskud til at varetage opgaven.

En bisidder kan følge en medborger til samtaler ved offentlige 
myndigheder afhængigt af den enkelte medborgers behov og 
den enkelte sag – det kan f.eks. være til socialforvaltningen, 
jobcenter, udlændingestyrelsen og advokater. En bisidder 
kan hjælpe med at forklare og forenkle vigtige budskaber 
og pointer under eller efter en samtale og kan give tryghed i 
selve situationen.  Du kan læse mere om rollen som bisidder 
på www.frivillighed.dk/guides/rollen-som-frivillig-bisidder. 
Her er også god vejledning og støtte til dig som bisidder og 
hverdagsrådgiver.

Fuldmagt 
Hverdagsrådgiverens rolle er at støtte medborgeren i at træffe 
de beslutninger, der er rigtige for vedkommende. Du kan aldrig 
handle på vegne af medborgeren, med mindre vedkommende 
har givet dig lov til det. Det kan enten være skriftligt (via en 
fuldmagt) eller mundtligt, ved at medborgeren beder dig sige 
noget på vegne af vedkommende, når I er til møde sammen. 
Har du brug for et dokument om fuldmagt ligger der en 
skabelon her: www.flygtning.dk/frivillig/dokumenter
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Tolkning 
Alle borgere har - efter en individuel 
vurdering fra eksempelvis læge eller 
sagsbehandler - krav på tolkning 
ved lægebesøg og møder med 
offentlige myndigheder, hvis personen 
der henvender sig, ikke behersker 
det danske sprog tilstrækkeligt 
godt (forvaltningslovens §7). Det er 
myndigheden, der bestiller en tolk. 
Borgeren kan spørge, om det er 
muligt at få en tolk til mødet. Hvis det 
ikke er muligt at få en tolk med, kan 
vedkommende overveje at bruge en 
person fra sit eget netværk til at tolke. 
Det er vigtigt, at det er en person, 
vedkommende har tillid til, og som er 
over 18 år. 

I flere dele af landet har Dansk 
Flygtningehjælp frivillige hverdagstolke, 
der kan rekvireres af frivillige til at 
oversætte i mødet mellem frivillig og 
medborger, men som ikke må eller 
kan erstatte professionel tolkning. 
Du kan få mere information og 
lave en aftale med en hverdagstolk 
hos koordinationsgruppen på 
hverdagstolke@gmail.com eller læse 
mere om hverdagstolke på  
www.flygtning.dk/frivillig.

Ret til aktindsigt 
Borgeren har altid ret til aktindsigt 
i alle dokumenter, der vedrører 
vedkommendes sag. Retten omfatter 
også ret til aktindsigt i journaler, interne 
notater (bortset fra foreløbige notater 
til internt brug) telefonnotater, lægelige 
oplysninger osv. 

Vejledningspligt 
En forvaltningsmyndighed skal i 
fornødent omfang yde vejledning 
og bistand til personer, der retter 
henvendelse om spørgsmål inden for 
myndighedens sagsområde. Du kan 
hjælpe med at skabe overblik og indsigt 
ved at informere medborgeren om 
vedkommendes ret til vejledning i sager, 
hvor der er - eller vil blive - truffet en 
afgørelse af en forvaltningsmyndighed.

Viden om aktindsigt og myndigheders 
vejledningspligt kan være relevant viden 
der er værd at dele med medborgeren, 
for at sikre lige rettigheder. 

RETTIGHEDER
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Tavshedspligt
Som frivillig har du tavshedspligt. 
Tavshedspligten omfatter informationer 
og oplysninger om familieforhold, 
seksuelle forhold, privatøkonomiske 
forhold, sygdom, straf, misbrug og 
sociale problemer. Du må ikke bryde 
din tavshedspligt – heller ikke til andre 
frivillige eller familiemedlemmer. Er du 
i tvivl, eller har du brug for rådgivning 
og støtte, så anonymiser borgeren og 
konsulter din koordinator eller konsulent.

Underretningspligt
Du har som alle andre borgere en 
underretningspligt, hvis du oplever, at et 
barn eller en ung person under  
18 år har behov for hjælp og mistrives, 
eksempelvis på grund af vold, 
mishandling, omskæring eller seksuelle 
overgreb. Du skal underrette kommunen. 
Underretningspligten er en personlig 
pligt. Spørg din koordinator eller 
konsulent, hvis du er i tvivl.

Oplysningspligt
Din tavshedspligt kan tilsidesættes for 
oplysningspligt, hvis du er vidende om en 
alvorlig forbrydelse som kan forhindres, 
eller hvis du er vidende om justitsmord 
(bevidst eller fejlagtig domfældelse af en 
uskyldig person). Økonomisk kriminalitet 
eller socialt bedrageri er ikke omfattet af 
din oplysningspligt. Du skal henvende 
dig til politiet, hvis du har informationer 
eller viden, der kan forhindre en alvorlig 
forbrydelse, eller hvis du er vidende om 
justitsmord. Er du i tvivl, så spørg din 
koordinator eller konsulent.

FRIVILLIGES FORPLIGTELSER

Kommunale kan- og skal-opgaver
Landets kommuner har en række forpligtelser i forhold til flygtninge, 
eksempelvis bolig og danskundervisning. Men på nogle områder er 
der forskel på, hvad kommunerne hjælper med. 
 
På www.flygtning.dk/frivillig/viden finder du dokumentet 
’Kommunale kan- og skal-opgaver’, som er en beskrivelse af, hvad 
kommunerne kan hjælpe med, og hvad de skal hjælpe med. Mange 
regler ændrer sig, og dokumentet opdateres derfor løbende.
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RÅD OG VEJLEDNING...

Frivilligrådgivningen
Oplever du som hverdagsrådgiver at blive stillet over 
for juridiske, sociale eller psykologiske problematikker, 
som du vurderer, kan have indgribende konsekvenser 
for medborgerens liv, er det vigtigt at du sammen med 
medborgeren konsulterer eller henviser til en af Dansk 
Flygtningehjælps Frivilligrådgivninger. De frivillige rådgivere har 
juridisk, socialfaglig og psykologisk baggrund og modtager 
løbende opkvalificering og faglig support fra fagkonsulenter i 
Dansk Flygtningehjælp. Frivilligrådgiverne yder gratis, uvildig 
og tværfaglig rådgivning i spørgsmål om blandt andet:

• Opholdstilladelser: Familiesammenføring, permanent 
ophold, forlængelse, klager, statsborgerskab

• Integration: Integrationsloven og integrationsprogrammet, 
afgørelser, klagemuligheder

• Sociale forhold: Ydelser, pensionsrettigheder, 
boligproblemer

• Familieforhold: Skilsmisse, forældremyndighed

• Andre juridiske spørgsmål

• Psykosociale forhold: Familieproblemer, oplysning og 
vejledning om behandlingsmuligheder etc. 

 
Frivilligrådgivningen kan ikke hjælpe med at formidle bolig eller 
føre en retssag. Der er i nogle Frivilligrådgivninger mulighed 
for tolkning. Kontakt den pågældende rådgivning og hør 
nærmere.

Hverdagsrådgiverne og Frivilligrådgivningen kan med stor 
fordel etablere et samarbejde lokalt. En løbende kontakt 
kan sikre, at I kan trække på hinandens ressourcer og 
kompetencer til gavn for medborgeren. 

På www.flygtning.dk/frivillig/raadgivning kan du 
finde den nærmeste Frivilligrådgivning, åbningstider og 
kontaktinformation.

Asyl og repatriering
Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling yder rådgivning om asyl 
og repatriering (frivillig hjemvenden til hjemlandet). 

33 73 50 00 mandag til fredag mellem kl. 8.30 og 16. 
Fredag dog kun til kl. 15. 

advice@drc.dk

Traumer og PTSD
Dansk Flygtningehjælps Center for Udsatte Flygtninge tilbyder 
rådgivning til frivillige, der møder flygtninge med traumer og 
har tvivl og spørgsmål.  

33 73 53 99 mandag til fredag mellem kl. 9 og 16. 

udsatte@drc.dk 

Dansk Flygtningehjælp har udgivet et hæfte til frivillige om 
traumer og PTSD (posttraumatisk stresssyndrom). Her kan du 
læse om, hvad du skal være opmærksom på og hvad du kan 
gøre for at hjælpe. Hæftet kan du få tilsendt eller finde på  
www.flygtning.dk/frivillig/viden. Du kan blive klogere på 

traumer og PTSD på vidensportalen www.traume.dk.

10



11

   

Din koordinator
Din koordinator er den frivillige person eller personer 
i din frivilliggruppe, der har ansvaret for den konkrete 
aktivitet. Det kan være frivilliggruppens formand, 

koordinator eller aktivitetsansvarlige.

Din konsulent 
Som frivillig i Dansk Flygtningehjælp har du mulighed 
for at få hjælp og sparring fra din konsulent i Dansk 
Flygtningehjælp, og du kan dermed trække på hele 
Dansk Flygtningehjælps viden om flygtninge og 
integration. Det skal du benytte dig af! 

Find din konsulent på  
www.flygtning.dk/frivillig/kontakt

nyidanmark.dk
Viden om integration, lovgivning og rettigheder kan du læse 
mere om på www.nyidanmark.dk, www.integrationsviden.dk og 

på www.borger.dk.

flygtning.dk
Dansk Flygtningehjælps hjemmeside med viden om lande, asyl, 
nyeste lovgivning og Dansk Flygtningehjælps høringssvar m.m.

flygtning.dk/frivillig/viden
Dansk Flygtningehjælps hjemmeside for frivillige. Her 
finder du materialer om eksempelvis lektiehjælp og 
sprog, netværksfamiliearbejdet, mentorforløb og støtte 
til traumatiserede flygtninge. Du kan også finde viden 
om flygtninge og integration, herunder jobsøgning, regler 
og lovgivning, økonomiske ydelser, boligplacering og 

uddannelsesstøtte.

flygtning.dk/frivillig/kurser
Du kan tilmelde dig kurser i Dansk Flygtningehjælp på  
www.flygtning.dk/frivillig/kurser. Center for Frivilligt Socialt 
Arbejde har ligeledes en god hjemmeside med mange gode 
råd, overvejelser og henvisninger samt en række gode kurser 
du kan tilmelde dig. Se mere på www.frivillighed.dk 

...OG VIDEN
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