
Rekvisitions- / journalnummer (udfyldes af Familieretshuset)

Lægeerklæring vedrørende værgemål 
  
 

Oplysninger om patienten

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

Navn: CPR-nummer:

EAN-nummer Personreference

Relevant sygehistorie

Beskriv relevant sygehistorie, herunder hvilken betydning tilstanden skønnes at have for patientens evne til at tage vare på 
sine anliggender.

Blanketnr. 03.08.61.021/4



Diagnose på dansk

Diagnose på dansk

Lægens vurdering af patientens tilstand 
 

 Nej 
 

 Ja

1.  
Skønnes patienten at have en sindssygdom, herunder svær demens, eller 
hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred, der 
gør patienten ude af stand til at tage vare på sine økonomiske og/eller 
personlige anliggender (§5, stk. 1)? 
  
(Hvis nej, svar på næste spørgsmål)

 Nej 
 

 Ja

2. 
Skønnes patienten at have en sygdom eller at være i en stærkt svækket tilstand, 
der gør patienten uegnet til at varetage sine økonomiske anliggender, og 
skønnes patienten at forstå, hvad det betyder at søge om værgemål (§5, stk. 2)? 
  
(Hvis nej, svar på næste spørgsmål)

 Nej 
 

 Ja

3. 
Skønnes patienten at være uerfaren, have svækket helbred eller være i en 
anden lignende tilstand, der gør, at patienten har behov for hjælp til at 
administrere sin formue eller varetage sine andre økonomiske anliggender (§7)? 
 

Tilstandens varighed

Forbigående 

Varig 

Hvis forbigående, hvor langt sygdomsforløb forventes så?
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Patientens evne til at udtale sig

Nej 

Ja 

Hvis ja, har patienten så udtalt sig, og hvad var den pågældendes mening?

Kan patienten med nytte udtale sig om evt. værgemål?

Grundlag for lægeerklæringen

Nej 

Ja                  Dato: 

Hvis nej, oplys hvilket andet grundlag 
 

Personlig undersøgelse

Evt. bemærkninger
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Lægens kontaktoplysninger

Adresse: 
 

Navn:

De lægelige oplysninger og vurderinger, der fremgår af denne attest, har snæver sammenhæng med attestens formål og kan 
alene lægges til grund for sager i forbindelse med værgemål.

E-mail: By: 
 

Postnr.: 
 

For sygehuslæger angives desuden sygehusafdeling:

Underskrift
Lægens underskrift: Dato: 

 

Se vejledning næste side 
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Vejledning til lægeerklæring i forbindelse med værgemålssag 
  
  
I forbindelse med behandlingen af en ansøgning om iværksættelse af værgemål skal Familieretshuset indhente en 
lægeerklæring om den, der er søgt om værgemål for (herefter kaldet patienten). I andre værgemålssager, f.eks. om 
ophævelse af et værgemål, kan Familieretshuset indhente en lægeerklæring, hvis det findes nødvendigt.  
  
Det følger af loven og kræver ikke patientens samtykke. 
  
Det er patientens praktiserende læge, der afgiver lægeerklæringen. Hvis patienten er eller for nylig har været indlagt på 
sygehus, kan en af de læger, der har deltaget i behandlingen på sygehuset, i stedet afgive erklæringen. Hvis det at afgive 
erklæringen forudsætter en viden eller erfaring, som patientens praktiserende læge eller sygehuslægen ikke har, er det i 
stedet en speciallæge, der afgiver erklæringen. Har ingen læge tilstrækkeligt kendskab til patienten, afgiver embedslægen 
erklæringen. 
  
Hvis det er muligt, skal lægen afgive erklæringen på grundlag af en personlig undersøgelse af patienten til brug for 
værgemålssagen. Patienten har ikke pligt til at medvirke. Hvis patienten ikke vil medvirke, kan lægen afgive erklæringen på 
grundlag af journalmateriale eller andet kendskab til patienten, som dækker patientens aktuelle situation. Det skal fremgå af 
lægeerklæringen, om den er afgivet på grundlag af en aktuel personlig undersøgelse af patienten eller på grundlag af 
journalmateriale eller andet kendskab til patienten. 
  
Patienten skal opfylde visse medicinske betingelser, hvis Familieretshuset skal kunne iværksætte et værgemål. Der er 
følgende tre kategorier af medicinske betingelser: 
  
1.   Værgemålslovens § 5, stk. 1: 
  
Værgemål efter § 5, stk. 1 kan vedrøre både økonomiske og personlige forhold. 
  
Patienten  skal på grund af  

· sindssygdom, herunder svær demens, eller  
· hæmmet psykisk udvikling eller  
· anden form for alvorligt svækket helbred  

være ude af stand til at varetage sine anliggender.   
  
2.   Værgemålslovens § 5, stk. 2:  
  
Værgemål efter § 5, stk. 2 kan kun vedrøre økonomiske forhold og forudsætter, at patienten selv anmoder om værgemålet. 
  
Patienten skal på grund af  

· sygdom eller  
· stærkt svækket tilstand  

være uegnet til at varetage sine økonomiske anliggender. 
  
3.   Værgemålslovens § 7 (samværgemål): 
  
Værgemål efter § 7 kan kun vedrøre økonomiske forhold og forudsætter, at patienten selv anmoder om værgemålet. 
Værgemål efter § 7 forudsætter også, at patienten har evner, forudsætninger og psyke til at samarbejde med en værge, da 
der ikke er nogen kontrol med  værgemålet. 
  
Patienten skal på grund af  

· uerfarenhed,  
· svækket helbred eller  
· anden lignende tilstand  

have behov for hjælp til at administrere sin formue eller varetage andre økonomiske anliggender. 
  
Det er er vigtigt, at det af lægeerklæringen klart fremgår, om patienten falder ind under kategori 1, 2 eller 3 (§ 5, stk. 1, § 5, 
stk. 2 eller § 7)  - eller om patienten slet ikke falder ind under nogen af kategorierne. 



Det er også vigtigt, at det af lægeerklæringen klart fremgår, om patienten med nytte kan udtale sig om et værgemål. Det vil 
sige, om patienten kan forstå en forklaring om, hvad det betyder at få en værge, og måske have en holdning til, hvem der i 
bekræftende fald skal være værge. Hvis patienten kan det, anmoder vi patienten om en skriftlig eller mundtlig udtalelse og 
gør patienten bekendt med, at denne har ret til et møde om sagen, inden vi tager stilling til, om der skal iværksættes et 
værgemål.  
  
Lægeforeningen og Civilstyrelsen har aftalt, at vedlagte blanket kan bruges til at afgive lægeerklæringen. Hvis du har 
digitalsignatur, kan du i stedet sende erklæringen elektronisk. Blanketten findes på Familieretshuset's hjemmeside  
www.familieretshuset.dk. 
  
Hvis du har spørgsmål til udarbejdelsen af lægeerklæringen, beder vi dig rette henvendelse til Embedslægeinstitutionen.  
  
01.07.08

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 
 

http://www.familieretshuset.dk
http://www.familieretshuset.dk/persondata

Rekvisitions- / journalnummer (udfyldes af Familieretshuset)
Lægeerklæring vedrørende værgemål
 
 
Oplysninger om patienten
Adresse:
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By:
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Relevant sygehistorie
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Diagnose på dansk
Diagnose på dansk
Lægens vurdering af patientens tilstand
 
Nej
 
Ja
1. 
Skønnes patienten at have en sindssygdom, herunder svær demens, eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred, der gør patienten ude af stand til at tage vare på sine økonomiske og/eller personlige anliggender (§5, stk. 1)?
 
(Hvis nej, svar på næste spørgsmål)
Nej
 
Ja
2.
Skønnes patienten at have en sygdom eller at være i en stærkt svækket tilstand, der gør patienten uegnet til at varetage sine økonomiske anliggender, og skønnes patienten at forstå, hvad det betyder at søge om værgemål (§5, stk. 2)?
 
(Hvis nej, svar på næste spørgsmål)
Nej
 
Ja
3.Skønnes patienten at være uerfaren, have svækket helbred eller være i en anden lignende tilstand, der gør, at patienten har behov for hjælp til at administrere sin formue eller varetage sine andre økonomiske anliggender (§7)?
 
Tilstandens varighed
Forbigående
Varig
Hvis forbigående, hvor langt sygdomsforløb forventes så?
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Patientens evne til at udtale sig
Nej
Ja
Hvis ja, har patienten så udtalt sig, og hvad var den pågældendes mening?
Kan patienten med nytte udtale sig om evt. værgemål?
Grundlag for lægeerklæringen
Nej
Ja                  Dato:
Hvis nej, oplys hvilket andet grundlag
 
Personlig undersøgelse
Evt. bemærkninger
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Lægens kontaktoplysninger
Adresse:
 
Navn:
De lægelige oplysninger og vurderinger, der fremgår af denne attest, har snæver sammenhæng med attestens formål og kan alene lægges til grund for sager i forbindelse med værgemål.
E-mail:
By:
 
Postnr.:
 
For sygehuslæger angives desuden sygehusafdeling:
Underskrift
Lægens underskrift:
Dato:
 
Se vejledning næste side
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Vejledning til lægeerklæring i forbindelse med værgemålssag
 
 
I forbindelse med behandlingen af en ansøgning om iværksættelse af værgemål skal Familieretshuset indhente en lægeerklæring om den, der er søgt om værgemål for (herefter kaldet patienten). I andre værgemålssager, f.eks. om ophævelse af et værgemål, kan Familieretshuset indhente en lægeerklæring, hvis det findes nødvendigt. 
 
Det følger af loven og kræver ikke patientens samtykke.
 
Det er patientens praktiserende læge, der afgiver lægeerklæringen. Hvis patienten er eller for nylig har været indlagt på sygehus, kan en af de læger, der har deltaget i behandlingen på sygehuset, i stedet afgive erklæringen. Hvis det at afgive erklæringen forudsætter en viden eller erfaring, som patientens praktiserende læge eller sygehuslægen ikke har, er det i stedet en speciallæge, der afgiver erklæringen. Har ingen læge tilstrækkeligt kendskab til patienten, afgiver embedslægen erklæringen.
 
Hvis det er muligt, skal lægen afgive erklæringen på grundlag af en personlig undersøgelse af patienten til brug for værgemålssagen. Patienten har ikke pligt til at medvirke. Hvis patienten ikke vil medvirke, kan lægen afgive erklæringen på grundlag af journalmateriale eller andet kendskab til patienten, som dækker patientens aktuelle situation. Det skal fremgå af lægeerklæringen, om den er afgivet på grundlag af en aktuel personlig undersøgelse af patienten eller på grundlag af journalmateriale eller andet kendskab til patienten.
 
Patienten skal opfylde visse medicinske betingelser, hvis Familieretshuset skal kunne iværksætte et værgemål. Der er følgende tre kategorier af medicinske betingelser:
 
1.   Værgemålslovens § 5, stk. 1:
 
Værgemål efter § 5, stk. 1 kan vedrøre både økonomiske og personlige forhold.
 
Patienten  skal på grund af 
·         sindssygdom, herunder svær demens, eller 
·         hæmmet psykisk udvikling eller 
·         anden form for alvorligt svækket helbred 
være ude af stand til at varetage sine anliggender.  
 
2.   Værgemålslovens § 5, stk. 2: 
 
Værgemål efter § 5, stk. 2 kan kun vedrøre økonomiske forhold og forudsætter, at patienten selv anmoder om værgemålet.
 
Patienten skal på grund af 
·         sygdom eller 
·         stærkt svækket tilstand 
være uegnet til at varetage sine økonomiske anliggender.
 
3.   Værgemålslovens § 7 (samværgemål):
 
Værgemål efter § 7 kan kun vedrøre økonomiske forhold og forudsætter, at patienten selv anmoder om værgemålet. Værgemål efter § 7 forudsætter også, at patienten har evner, forudsætninger og psyke til at samarbejde med en værge, da der ikke er nogen kontrol med  værgemålet.
 
Patienten skal på grund af 
·         uerfarenhed, 
·         svækket helbred eller 
·         anden lignende tilstand 
have behov for hjælp til at administrere sin formue eller varetage andre økonomiske anliggender.
 
Det er er vigtigt, at det af lægeerklæringen klart fremgår, om patienten falder ind under kategori 1, 2 eller 3 (§ 5, stk. 1, § 5, stk. 2 eller § 7)  - eller om patienten slet ikke falder ind under nogen af kategorierne. 
Det er også vigtigt, at det af lægeerklæringen klart fremgår, om patienten med nytte kan udtale sig om et værgemål. Det vil sige, om patienten kan forstå en forklaring om, hvad det betyder at få en værge, og måske have en holdning til, hvem der i bekræftende fald skal være værge. Hvis patienten kan det, anmoder vi patienten om en skriftlig eller mundtlig udtalelse og gør patienten bekendt med, at denne har ret til et møde om sagen, inden vi tager stilling til, om der skal iværksættes et værgemål. 
 
Lægeforeningen og Civilstyrelsen har aftalt, at vedlagte blanket kan bruges til at afgive lægeerklæringen. Hvis du har digitalsignatur, kan du i stedet sende erklæringen elektronisk. Blanketten findes på Familieretshuset's hjemmeside 
www.familieretshuset.dk.
 
Hvis du har spørgsmål til udarbejdelsen af lægeerklæringen, beder vi dig rette henvendelse til Embedslægeinstitutionen. 
 
01.07.08
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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