
Lægeerklæring vedrørende fremtidsfuldmagter 

Oplysninger om patienten/fremtidsfuldmagtsgiver 
Navn  
Cpr.-nummer  
Adresse  
Postnummer  
By  

Relevant sygehistorie 

Beskriv relevant sygehistorie, herunder forløbet af den forudgående helbredsmæssige svækkelse, og 
hvordan de helbredsmæssige forhold konkret påvirker den pågældendes muligheder for selv at 
varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold. 

Diagnose (bedes anført både på dansk og latin) 



2 

Lægens vurdering af patientens tilstand 

Skønnes patienten som følge af syg-
dom, svækket mental funktion eller 
helbred el. lign. ikke længere at væ-
re i stand til at varetage sine økonomiske
forhold?  

JA        NEJ 

Skønnes patienten som følge af syg-
dom, svækket mental funktion eller 
helbred el. lign. ikke længere at væ-
re i stand til at varetage sine person-
lige  forhold? 

JA        NEJ 

Skønnes patienten at være i stand til 
at forstå betydningen af fremtids-
fuldmagtens ikraftsættelse? 

JA        NEJ 

Tilstandens varighed 

Varig 

Forbigående 

Hvis forbigående, hvor langt sygdomsforløb forventes så? 

Grundlag for lægeerklæringen 

Lægeerklæringen er udarbejdet af patientens egen praktiserende læge?

JA   Patientens læge siden (årstal)  

NEJ  Hvis nej, hvad er da relationen til patienten 

Har personlig undersøgelse fundet sted? 

JA    Dato 

NEJ 
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Eventuelle bemærkninger 

Lægens kontaktoplysninger 
Navn  

Adresse  

For sygehuslæger angives desuden 
sygehusafdeling 

E-mail  

Dato og lægens underskrift 
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Vejledning til lægeerklæring i forbindelse med fremtidsfuldmagter

Om fremtidsfuldmagtsordningen 

Ved lov nr. 618 af 8. juni 2016 er der indført en ordning om fremtidsfuldmagter. Ordningen er trådt i kraft den 1. 
september 2017.  

En fremtidsfuldmagt er et privatretligt alternativ til værgemål og giver borgerne mulighed for selv at udpege en 
eller flere fremtidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige) til at varetage økonomiske og/eller personlige 
forhold, hvis borgeren (fuldmagtsgiveren) på et eventuelt fremtidigt tidspunkt ikke længere selv har evne hertil 
som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende.  

Fuldmagtsgiveren opretter selv  - mens vedkommende fornuftsmæssigt er i stand til det  - fremtidsfuldmagten. 
Det sker som hovedregel direkte i Fremtidsfuldmagtsregistret via en digital selvbetjeningsløsning. 
Fuldmagtsgiveren vedkender sig efterfølgende fremtidsfuldmagten for en notar.  

Hvis fuldmagtsgiveren efterfølgende mister evnen til selv at varetage sine forhold, skal fremtidsfuldmagten for at 
blive virksom sættes i kraft af Familieretshuset. Det sker som udgangspunkt efter anmodning fra den, der er 
udpeget som fremtidsfuldmægtig. I nogle tilfælde vil fuldmagtsgiveren også selv kunne indlede 
ikraftsættelsessagen. Afgørelser om ikraftsættelse vil herefter blive tinglyst i Personbogen, således at 
fremtidsfuldmægtigen over for tredjemand bliver klart legitimeret til at handle på fuldmagtsgiverens vegne.  

Familieretshuset afgørelse om ikraftsættelse vil bl.a. være baseret på lægelige oplysninger om 
fuldmagtsgiverens helbredstilstand. En anmodning om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt skal derfor 
vedlægges en lægeerklæring. 

  

Nærmere om lægeerklæringen 

Lægeerklæringen skal dokumentere, hvorvidt fuldmagtsgiveren pga. sygdom, svækket mental funktion eller 
helbred eller lignende ikke længere har evne til selv at varetage sine forhold inden for fuldmagtens områder 
(personlige og/eller økonomiske forhold). 
  
Lægeerklæringen forudsættes derfor at omfatte følgende elementer: 
  
· En redegørelse for fuldmagtsgivers helbredsmæssige forhold, herunder   
  - diagnosen, og  
  - om fuldmagtsgiveren efter en lægelig vurdering har evne til at varetage sine 
    økonomiske og personlige forhold.  
  
· Om muligt oplysninger om forløbet af den forudgående helbredsmæssige 
  svækkelse, og hvordan de helbredsmæssige forhold konkret påvirker pågældendes 
  muligheder for selv at varetage sine forhold.  
  
· En vurdering af om fuldmagtsgiveren er i stand til at forstå betydningen af 
  fremtidsfuldmagtens ikraftsættelse. 
  

Hvem udarbejder lægeerklæringen 

Lægeerklæringen forudsættes som udgangspunkt at skulle udarbejdes af fuldmagtsgiverens praktiserende 
læge, der typisk vil have et godt og opdateret billede af vedkommendes aktuelle tilstand og sygdomshistorie. 
Om nødvendigt vil erklæringen tillige kunne udarbejdes af f.eks. en speciallæge, en plejehjemslæge eller en 
læge på hospital eller andet behandlingssted.



Hvem indhenter lægeerklæringen 

Fremtidsfuldmægtigen kan sammen med fuldmagtsgiveren  - eller om nødvendigt fuldmagtsgiverens nærmeste 
pårørende  - indhente lægeerklæringen. De nærmeste pårørende inddrages (dvs. medvirker til indhentelsen) 
efter reglerne i sundhedsloven om stedfortrædende samtykke ved patientens inhabilitet.  
  
Fremtidsfuldmægtigen rekvirerer som udgangspunkt lægeerklæring med inddragelse af fuldmagtsgiveren 
(patienten). Det kan f.eks. ske ved, at fuldmagtsgiveren giver fremtidsfuldmægtigen særskilt fuldmagt til eller på 
anden måde skriftligt eller mundtligt samtykker til at fuldmægtigen indhenter lægeerklæringen, at 
fremtidsfuldmægtigen og fuldmagtsgiver sammen underskriver en erklæring på, at de ønsker en lægeerklæring, 
eller at fremtidsfuldmægtigen og fuldmagtsgiveren sammen møder op hos lægen til en konsultation etc.   
  
Når patienten eller en stedfortrædende pårørende rekvirerer lægeerklæring 

Fuldmagtsgiveren (patienten) selv eller dennes nærmeste pårørende vil desuden i nogle tilfælde rekvirere 
lægeerklæring uden at andre medvirker hertil. I så fald udarbejdes lægeerklæringen efter de almindelige regler i 
sundhedslovgivningen. 
  
Hvem udleveres lægeerklæringen til 

Lægeerklæringen udleveres til fuldmagtsgiveren eller den stedfortrædende pårørende. 
  
Fuldmagtsgiveren kan bestemme, at fremtidsfuldmægtigen skal have erklæringen udleveret. 
  
Hvem betaler lægeerklæring 

Lægeerklæringen betales af den fremtidsfuldmægtig, der har rekvireret den.  
  
Hvis fuldmagtsgiveren selv eller en stedfortrædende pårørende rekvirerer erklæringen alene, betaler 
vedkommende for erklæringen.   
  
Hvor findes lægeerklæringsblanketten 

Lægeforeningen og Justitsministeriet har aftalt, at vedlagte blanket kan bruges til at afgive lægeerklæringen. 
Blanketten findes på Familieretshuset hjemmeside www.familieretshuset.dk samt på Lægeforeningens 
hjemmeside www.laeger.dk under attester. 
  
Behandling af personoplysninger 
Familieretshuset udfører behandling af personoplysninger ved elektronisk databehandling, og 
databeskyttelsesforordningen gælder derfor for sagsbehandling af enhver art i Familieretshuset. Ønsker du 
information herom, kan du læse mere på www.familieretshuset.dk/persondata 
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Lægeerklæring vedrørende fremtidsfuldmagter 
Oplysninger om patienten/fremtidsfuldmagtsgiver 
Navn  
Cpr.-nummer  
Adresse  
Postnummer  
By  
Relevant sygehistorie 
Beskriv relevant sygehistorie, herunder forløbet af den forudgående helbredsmæssige svækkelse, og hvordan de helbredsmæssige forhold konkret påvirker den pågældendes muligheder for selv at varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold. 
Diagnose (bedes anført både på dansk og latin) 
2 
Lægens vurdering af patientens tilstand 
Skønnes patienten som følge af syg-
dom, svækket mental funktion eller 
helbred el. lign. ikke længere at væ-
re i stand til at varetage sine økonomiske
forhold?  
JA 
       NEJ 
Skønnes patienten som følge af syg-
dom, svækket mental funktion eller 
helbred el. lign. ikke længere at væ-
re i stand til at varetage sine 
person-
lige
 forhold? 
JA 
       NEJ 
Skønnes patienten at være i stand til 
at forstå betydningen af fremtids-
fuldmagtens ikraftsættelse? 
JA 
       NEJ 
Tilstandens varighed 
Varig 
Forbigående 
Hvis forbigående, hvor langt sygdomsforløb forventes så? 
Grundlag for lægeerklæringen 
Lægeerklæringen er udarbejdet af patientens egen praktiserende læge?
JA   
Patientens læge siden (årstal)  
NEJ  
Hvis nej, hvad er da relationen til patienten 
Har personlig undersøgelse fundet sted? 
JA   
 Dato 
NEJ 
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Eventuelle bemærkninger 
Lægens kontaktoplysninger 
Navn  
Adresse  
For sygehuslæger angives desuden 
sygehusafdeling 
E-mail  
Dato og lægens underskrift 
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Vejledning til lægeerklæring i forbindelse med fremtidsfuldmagter
Om fremtidsfuldmagtsordningen
Ved lov nr. 618 af 8. juni 2016 er der indført en ordning om fremtidsfuldmagter. Ordningen er trådt i kraft den 1. september 2017. 
En fremtidsfuldmagt er et privatretligt alternativ til værgemål og giver borgerne mulighed for selv at udpege en eller flere fremtidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige) til at varetage økonomiske og/eller personlige forhold, hvis borgeren (fuldmagtsgiveren) på et eventuelt fremtidigt tidspunkt ikke længere selv har evne hertil som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende. 
Fuldmagtsgiveren opretter selv  - mens vedkommende fornuftsmæssigt er i stand til det  - fremtidsfuldmagten. Det sker som hovedregel direkte i Fremtidsfuldmagtsregistret via en digital selvbetjeningsløsning. Fuldmagtsgiveren vedkender sig efterfølgende fremtidsfuldmagten for en notar. 
Hvis fuldmagtsgiveren efterfølgende mister evnen til selv at varetage sine forhold, skal fremtidsfuldmagten for at blive virksom sættes i kraft af Familieretshuset. Det sker som udgangspunkt efter anmodning fra den, der er udpeget som fremtidsfuldmægtig. I nogle tilfælde vil fuldmagtsgiveren også selv kunne indlede ikraftsættelsessagen. Afgørelser om ikraftsættelse vil herefter blive tinglyst i Personbogen, således at fremtidsfuldmægtigen over for tredjemand bliver klart legitimeret til at handle på fuldmagtsgiverens vegne. 
Familieretshuset afgørelse om ikraftsættelse vil bl.a. være baseret på lægelige oplysninger om fuldmagtsgiverens helbredstilstand. En anmodning om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt skal derfor vedlægges en lægeerklæring.
 
Nærmere om lægeerklæringen
Lægeerklæringen skal dokumentere, hvorvidt fuldmagtsgiveren pga. sygdom, svækket mental funktion eller helbred eller lignende ikke længere har evne til selv at varetage sine forhold inden for fuldmagtens områder (personlige og/eller økonomiske forhold).
 
Lægeerklæringen forudsættes derfor at omfatte følgende elementer:
 
· En redegørelse for fuldmagtsgivers helbredsmæssige forhold, herunder  
  - diagnosen, og 
  - om fuldmagtsgiveren efter en lægelig vurdering har evne til at varetage sine
    økonomiske og personlige forhold. 
 
· Om muligt oplysninger om forløbet af den forudgående helbredsmæssige
  svækkelse, og hvordan de helbredsmæssige forhold konkret påvirker pågældendes
  muligheder for selv at varetage sine forhold. 
 
· En vurdering af om fuldmagtsgiveren er i stand til at forstå betydningen af
  fremtidsfuldmagtens ikraftsættelse.
 
Hvem udarbejder lægeerklæringen
Lægeerklæringen forudsættes som udgangspunkt at skulle udarbejdes af fuldmagtsgiverens praktiserende læge, der typisk vil have et godt og opdateret billede af vedkommendes aktuelle tilstand og sygdomshistorie. Om nødvendigt vil erklæringen tillige kunne udarbejdes af f.eks. en speciallæge, en plejehjemslæge eller en læge på hospital eller andet behandlingssted.
Hvem indhenter lægeerklæringen
Fremtidsfuldmægtigen kan sammen med fuldmagtsgiveren  - eller om nødvendigt fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende  - indhente lægeerklæringen. De nærmeste pårørende inddrages (dvs. medvirker til indhentelsen) efter reglerne i sundhedsloven om stedfortrædende samtykke ved patientens inhabilitet. 
 
Fremtidsfuldmægtigen rekvirerer som udgangspunkt lægeerklæring med inddragelse af fuldmagtsgiveren (patienten). Det kan f.eks. ske ved, at fuldmagtsgiveren giver fremtidsfuldmægtigen særskilt fuldmagt til eller på anden måde skriftligt eller mundtligt samtykker til at fuldmægtigen indhenter lægeerklæringen, at fremtidsfuldmægtigen og fuldmagtsgiver sammen underskriver en erklæring på, at de ønsker en lægeerklæring, eller at fremtidsfuldmægtigen og fuldmagtsgiveren sammen møder op hos lægen til en konsultation etc.  
 
Når patienten eller en stedfortrædende pårørende rekvirerer lægeerklæring
Fuldmagtsgiveren (patienten) selv eller dennes nærmeste pårørende vil desuden i nogle tilfælde rekvirere lægeerklæring uden at andre medvirker hertil. I så fald udarbejdes lægeerklæringen efter de almindelige regler i sundhedslovgivningen.
 
Hvem udleveres lægeerklæringen til
Lægeerklæringen udleveres til fuldmagtsgiveren eller den stedfortrædende pårørende.
 
Fuldmagtsgiveren kan bestemme, at fremtidsfuldmægtigen skal have erklæringen udleveret.
 
Hvem betaler lægeerklæring
Lægeerklæringen betales af den fremtidsfuldmægtig, der har rekvireret den. 
 
Hvis fuldmagtsgiveren selv eller en stedfortrædende pårørende rekvirerer erklæringen alene, betaler vedkommende for erklæringen.  
 
Hvor findes lægeerklæringsblanketten
Lægeforeningen og Justitsministeriet har aftalt, at vedlagte blanket kan bruges til at afgive lægeerklæringen. Blanketten findes på Familieretshuset hjemmeside www.familieretshuset.dk samt på Lægeforeningens hjemmeside www.laeger.dk under attester.
 
Behandling af personoplysningerFamilieretshuset udfører behandling af personoplysninger ved elektronisk databehandling, og databeskyttelsesforordningen gælder derfor for sagsbehandling af enhver art i Familieretshuset. Ønsker du information herom, kan du læse mere på www.familieretshuset.dk/persondata
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