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Hvorfor er det en god idé at lave fuldmagter?

FORDI…………

Man kan - som udgangspunkt - ikke bare handle på andre 
menneskers vegne i juridiske forhold

• (ud over akutte nødsituationer)

• heller ikke som nærmeste pårørende

Juridiske forhold

• fx underskrive lejekontrakt, tale med myndigheder, klage over 
afgørelser, sælge et hus, opsige abonnementer, betale regninger 
i banken, se journaler…



Derfor kan der være brug for et 

juridisk handlegrundlag

Lovgivning 

→ fx i Sundhedsloven (§ 18 om stedfortrædende samtykke)

↓

Fuldmagter → forskellige typer → flere parallelle fuldmagter

• Fremtidsfuldmagter

• ”Almindelige” (måske vedvarende) fuldmagter 

• fx fuldmagt til at hente en pakke i pakkeshoppen

• fx bankfuldmagter (vha egen MitID)

• fx offentlige myndigheders og organisationers egne fuldmagter

• Digitale fuldmagter til selvbetjening ift. til visse offentlige myndigheder (vha egen MitID)

↓

Værgemål 

→ offentlig etablering af værgemål og kontrol med varetagelse af forholdene



Om ”almindelige” fuldmagter

Fuldmagter med ikrafttræden nu eller senere.

Ingen lovbestemte formkrav for oprettelse af fuldmagter.

En fuldmagt skal være udstedt, mens man har sin fornuft i behold og kan

overskue konsekvenserne af at oprette fuldmagten.

Ingen offentlig registrering.

Ingen offentlig kontrol med fuldmagtsforhold → en tillidserklæring!



Ældre Sagens pårørendefuldmagter

2 fuldmagter på Ældre Sagens hjemmeside

↓

I. Økonomiske forhold, herunder køb/salg/belåning af fast ejendom

• berettiger bl.a. en ægtefælle til at overdrage fast ejendom til sig selv eller sælge den.

• er udarbejdet til at gælde i ægteskaber med delingsformue (formuefællesskab).

II. Personlige forhold

• denne fuldmagt kan bruges af alle.

Fuldmagterne skal underskrives af enten vitterlighedsvidner eller notarpåtegnes.

Fuldmagterne gælder fra tidspunkt for underskrift.

• men kan jo gemmes i skuffen, til der er brug for dem.



Fremtidsfuldmagter
• Fuldmagter i et elektronisk register, som først træder i kraft engang ud i 

fremtiden, hvis man ikke længere kan træffe beslutninger vedrørende sine egne 

forhold.

• Lovreguleret - loven trådte i kraft september 2017 – er under evaluering nu.

• OPRETTELSE

• Fremtidsfuldmagten 

• MAN SKAL HAVE EN TEKST TIL SIN FREMTIDSFULDMAGT - et indhold

• Teksten indtastes og underskrives digitalt via www.tinglysning.dk med MitID.

• Advokatbistand tilrådes - notaren og Familieretshuset hjælper ikke med teksten til 

fuldmagten.

• ”Hviler” derefter i fremtidsfuldmagtsregistret.

• Skal efterfølgende vedkendes for en notar (300 kr.).

• Eller oprettes personligt i Familieretshuset, hvis man er fritaget for at bruge 

MitID.

http://www.tinglysning.dk/


Fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagters ikraftsættelse

• anmodning fra fuldmagtsgiver eller fremtidsfuldmægtig(e) (1010 kr.).

• med speciel lægeerklæring (betales af den, der ansøger om ikraftsættelse).

Familieretshuset træffer afgørelse om ikraftsættelse

• når man ikke længere ”som følge af sygdom, svækket mental funktion eller 

helbred el.lign.” har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som 

er omfattet af fuldmagten (Fra Fremtidsfuldmagtslovens § 1).

• mulighed for delvis ikrafttræden.

• og fremtidsfuldmagten tinglyses (offentliggøres for alle).

”Hvilende” tilsyn



Få offentliggjorte sager
(Retsinformation 13.09.2022)

Fremtidsfuldmagten kan sættes delvist i kraft.

Eksempler på, hvad ikke blev sat i kraft:

• gaver til sig selv (forbud mod selvindtræde).

• upræcist formuleret adgang til gavegivning.

• fuldmagt til min NemID/MitID.

Familieretshuset kan nægte at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, hvis det findes 

”betænkeligt”.

• Fx blev en fremtidsfuldmagt ikke sat i kraft pga. manglende habilitet ved 

oprettelsen, selv om notaren havde godkendt habilitet.



Hvilken fuldmagt skal man så vælge?

Vi anbefaler, at man opretter både en fremtidsfuldmagt OG en ”almindelig” fuldmagt.

HVORFOR dog det?

• Fordi der er nogle situationer, hvor man ifølge loven kun kan bruge en fremtidsfuldmagt og 

ikke en almindelig fuldmagt.

• Fordi der kan være et tomrum fra behovet opstår, til Familieretshuset har truffet afgørelse 

om ikraftsættelse. I dette tomrum kan en ”almindelig” fuldmagt bruges.

• Fordi nogle mennesker ind imellem har problemer med at få en ”almindelig” fuldmagt 

respekteret, selv om det ikke burde være sådan.



”Livrem og seler”

• En fremtidsfuldmagt

• +

• En ”almindelig” fuldmagt

• + 

• En bankfuldmagt (i banken)

• +

• Digitale fuldmagter (på Borger.dk) 

• +

• Evt. læseadgang til e-boks/mit.dk (på Borger.dk)



Sådan kan og må du hjælpe digitalt

Se, hvordan du kan og må hjælpe digitalt.

• https://www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/seks-gode-raad-til-

en-it-sikker-hverdag/saadan-kan-og-maa-du-hjaelpe-digitalt



Er det nødvendigt med advokatbistand?

JA – som hovedregel

Men hvis man alligevel er til ”gør det selv” 

↓

”Almindelige” vedvarende fuldmagter

• Der findes en generalfuldmagt på Domstol.dk.

• Organisationer, som har fået ”advokatsyet” fuldmagtsskabeloner.

• fx Ældre Sagens pårørendefuldmagter.

Fremtidsfuldmagter

• Justitsministeriets vejledning med 4 standardformularer (i vejledningens bilag).

• https://www.borger.dk/-/media/borgerdk/Dokumenter/justitsministeriets-vejledning-om-
fremtidsfuldmagter--pdf-.ashx



OBS. Indflytning i plejebolig uden samtykke

MAN KAN IKKE BESTEMME I EN FULDMAGT, OM OG HVORNÅR EN 

PERSON SKAL FLYTTE I PLEJEBOLIG

Det afgør kommunen eller Familieretshuset efter regler i den sociale 

lovgivning!

Det er en betingelse for myndighedernes eventuelle afgørelse om flytning 

uden samtykke, at personen ikke længere kan få den nødvendige hjælp i 

sit oprindelige hjem.



Hvad, hvis man ikke har lavet en fuldmagt?

- fordi man ikke ønsker det, eller 

- det er for sent?

Ja, måske går det hele alligevel……

• ellers kan der blive brug for værgemål 

Men man kan bestemme mere selv ved fuldmagt end under værgemål, 

hvor der er offentlig kontrol med økonomien.



Behandlingstestamenter

Oprettes digitalt på sundhed.dk 

• eller 

Oprettes på papirskema, som kan findes på sundhed.dk eller ved 

henvendelse til Sundhedsdatastyrelsen.

• Opbevares i Behandlingstestamenteregistret.





Udkast til lovforslag

Udkast til forslag til ændring af sundhedsloven.

»Forudgående fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop.

• § 25 a. Enhver, der er habil og er fyldt 60 år, kan fravælge at blive forsøgt genoplivet i 

tilfælde af hjertestop. Stk. 2. Et fravalg af genoplivningsforsøg træder i kraft syv dage efter 

registrering i et centralt register. Stk. 3. Habile borgere kan til enhver tid trække deres 

fravalg omfattet af stk. 1 tilbage. 

• § 25 b. Sundhedsdatastyrelsen opretter et centralt register for registrering af forudgående 

fravalg af genoplivningsforsøg efter § 25 a, stk. 1. Stk.2. Sundhedsministeren fastsætter 

nærmere regler om registret, herunder om hvem der har adgang til registeret, fravalgets 

registrering, udformning og gyldighed m.v.«

• Loven træder i kraft den 1. december 2024, jf. dog stk. 2……



Ring til Ældre Sagens rådgivning

Du kan ringe til Ældre Sagens 
rådgivere og få svar på dine sociale, 
juridiske, økonomiske og andre 
spørgsmål. Du kan også få rådgivning 
af vores demensrådgiver. 

Telefon: 70 89 00 81

Åbningstider: 

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 
10-14. Torsdag kl. 14-18.
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