
Lægeerklæring vedrørende værgemål
FRH 005

Sendes til Patientoplysninger
Personnummer, navn, adresse og evt. telefonnummer

Familieretshuset 
Værgemålskontoret
Postboks 1060 0900 
København C

Sagsnummer:
5798000362222EAN-nummer:

Personreference:

Relevant sygehistorie
Beskriv relevant sygehistorie, herunder hvilken betydning tilstanden skønnes at have for patientens evne 
til at tage vare på sine økonomiske eller personlige forhold.

Diagnose på dansk
Diagnose på dansk

Lægens vurdering af patientens tilstand
(Patienten kan kun være omfattet af ét af nedenstående punkter)
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2. Patienten skønnes at have en sygdom eller at være i en stærkt svækket tilstand, der gør patienten uegnet
til at varetage sine økonomiske forhold (§5, stk. 2)

(Udover at patienten selv skal være i stand til at anmode om iværksættelse af værgemål efter denne bestemmelse, vil 
patienten også blive indkaldt til et vejledningsmøde hos Familieretshuset. Personen skal således være i stand til at deltage i 
og forstå det overordnede indhold af et vejledningsmøde, herunder med nytte kunne udtale sig om værgemål.)

1. Patienten skønnes 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
eller personlige forhold (§5, stk. 1)
(Personer, der er omfattet af denne bestemmelse, vil typisk ikke selv være i stand til at anmode om et værgemål og vil 
almindeligvis ikke med nytte kunne udtale sig fornuftsmæssigt om værgemålet. Det er dog ikke ensbetydende med, at 
patienten ikke kan modsætte sig værgemålet, eksempelvis fordi vedkommende ikke har en erkendelse af sin sygdom og 
sine behov.)

3. Patienten skønnes at være uerfaren, have svækket helbred eller være i en anden lignende tilstand, der
gør, at patienten har behov for hjælp til at varetage sine økonomiske forhold (§7)

(Personer, der er omfattet af denne bestemmelse, skal selv være i stand til at handle i økonomisk henseende, idet værgen 
alene har en rådgivende funktion. Personen skal altså selv kunne sørge for, at der hæves penge, betales regninger mv. efter 
vejledning og støtte fra værgen. Personen skal endvidere selv være i stand til at varetage et tilsyn med værgen og aftale et 
eventuelt vederlag med værgen.)



Lægeerklæring vedrørende værgemål
FRH 005

CPR-nr., navn

Tilstandens varighed

Varig
Forbigående Angiv forventet længde:

Patientens eventuelle mening om værgemål
Hvis patienten har udtalt sig om et eventuelt værgemål anføres patientens mening her

Grundlag for lægeerklæringen
Personlig undersøgelse

Ja (hvis ja, oplys dato) Dato:
Nej Oplys hvilket andet grundlag:

Eventuelle bemærkninger

Erklæringsgivende læge
Dato og underskriftLægens navn, adresse, telefonnr., og SE-eller personnr. (Stempel)

For sygehus angives desuden afdeling
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Vejledning til lægeerklæring i forbindelse med værgemålssag

Vejledning til udfyldelse af erklæring: 
Vi skal bede om, at nedenstående vejledning læses igennem inden udfyldelse af erklæringen. Du kan lave 
lægeerklæringen ud fra journaloplysninger. Er disse, ud fra en lægelig vurdering ikke tilstrækkelige til at lave erklæringen, 
kan du indkalde borgeren til konsultation eller tage på hjemmebesøg. 

Den lægelige vurdering af patientens helbred: 
Patienten skal opfylde visse medicinske betingelser, og den medicinsk tilstand skal være årsag til den manglende evne til 
at varetage sine anliggender, hvis Familieretshuset skal kunne iværksætte eller ændre et værgemål. 

Der er tre forskellige kategorier af medicinske betingelser, som er gradueret efter tilstandens alvorlighed og som juridisk 
gensidigt udelukker hinanden. 

Det er vigtigt, at det af lægeerklæringen klart fremgår, om patienten falder ind under kategori 1, 2 eller 3 (erklæringens pkt. 
1-3) – eller om patienten slet ikke falder ind under nogen af kategorierne.

De tre kategorier af medicinske betingelser er følgende: 

Værgemålslovens §5, stk.1 (pkt. 1 i erklæringen) 
Det fremgår af § 5, stk. 1, i værgemålsloven, at der kan iværksættes værgemål for den, der på grund af sindssygdom, 
herunder svær demens, eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at 
varetage sine anliggender, hvis der er behov for det. 

Personer, der er omfattet af værgemålslovens § 5, stk. 1, vil typisk ikke selv være i stand til at anmode om et værgemål 
og vil almindeligvis ikke med nytte kunne udtale sig fornuftmæssigt om værgemålet. Det er dog ikke ensbetydende med, at 
patienten ikke kan modsætte sig værgemålet, eksempelvis fordi vedkommende ikke har en erkendelse af sin sygdom og 
sine behov. 

Værgemålslovens §5, stk.2 (pkt. 2 i erklæringen) 
Det fremgår af § 5, stk. 2, i værgemålsloven, at der kan iværksættes værgemål for den, der på grund af sygdom eller svært 
svækket tilstand er uegnet til at varetage sine økonomiske anliggender, og som selv anmoder herom. 

Udover at patienten selv skal være i stand til at anmode om iværksættelse af værgemål efter værgemålslovens § 5, stk. 2, 
(eller efterfølgende mundtligt eller skriftligt tiltræde ansøgningen), vil patienten også blive indkaldt til et vejledningsmøde 
hos Familieretshuset, hvor vi blandt andet vil vejlede om retsvirkningerne af iværksættelsen af et værgemål. For at være 
omfattet af § 5, stk. 2 skal personen således være i stand til at deltage og forstå det overordnede indhold af et 
vejledningsmøde. 

Værgemålslovens §7 (pkt. 3 i erklæringen) 

Det fremgår af § 7 i værgemålsloven, at der iværksættes samværgemål for den, der på grund af uerfarenhed, svækket 
helbred eller anden lignende tilstand har behov for hjælp til at administrere sin formue eller varetage andre økonomiske 
anliggender, og som selv anmoder om det. 

Personer, der er omfattet af værgemålslovens § 7, skal selv være i stand til at handle i økonomisk henseende, idet 
værgen alene har en rådgivende funktion. Personen skal altså selv kunne sørge for, at der hæves penge, betales 
regninger mv. efter vejledning og støtte fra værgen. Personen skal endvidere selv være i stand til at varetage et tilsyn 
med værgen og aftale et eventuelt vederlag med værgen. 

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.

Familieretshuset, den 24. maj 2022 
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