
HVORDAN VI 
FORBEREDER OS 
BEDST MULIGT 
– I TIDE!
Om Fremtidsfuldmagt, 
testamente, plejetestamente, 
min sidste vilje mv.



Almindelige fuldmagter kan du lave nu

Du kan give en fuldmagt til at en bestemt person kan hente 
din post, kan hente din medicin mv.

Man kan også udpege partsrepræsentanter ved fx kommunal 
sagsbehandling, sager i Ankestyrelsen mv.

Sådanne fuldmagter er helt almindelige og kræver ofte blot 
at man skriver og underskriver fuldmagten på et almindeligt 
stykke papir. 

Det er en god idé at forny dem med jævne mellemrum

Nogle fuldmagter er en-gangs fuldmagter



Fuldmagter og Udbetaling Danmark

Alle personer over 18 år kan i kontakten med Udbetaling Danmark give 
fuldmagter til, at andre kan handle på ens vegne i bestemte situationer, 

• Fuldmagt til boligstøtte mv.

• Fuldmagt til pension mv.

• Fuldmagt til familieydelser

• Fuldmagt til barsel mv.

• Fuldmagt til kontrolsag

• Fuldmagt til begravelseshjælp eller efterlevelseshjælp

• Fuldmagt til opkrævning

Link til fuldmagt, Udbetaling Danmark

https://www.borger.dk/OrphanData/fuldmagt-til-udbetaling-danmark


Fremtidsfuldmagt



§ 1 i Lov om Fremtidsfuldmagt 
(sept. 2017)

”Den, som er fyldt 18 år, og er i stand til at handle
fornuftsmæssigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt 
til at træde i kraft, 
hvis den pågældende på et senere tidspunkt som følge 
af sygdom, svækket mental funktion eller helbred eller lignende
Ikke længere har evne til at varetage sine forhold 
inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten”



5 gode grunde til at lave 
Fremtidsfuldmagt

1. Bestem selv, hvem der må handle på dine vegne, hvis du taber 
tråden

2. Kom uden om ventetid og fastlåste situationer
3. Hjælp dem, der skal hjælpe dig
4. Undgå splid i familien
5. Fremtidsfuldmagten kan være digital

Din ægtefælle er ikke berettiget til at handle på dine vegne uden en 
Fremtidsfuldmagt! Familieretshuset skal, i mangel af Fremtidsfuldmagt 
udpege en værge. Link til Familieretshuset i Aabenraa. Vær OBS! på 
laaang sagsbehandlingstid, så det kan ikke anbefales at vente med st
lave Fremtidsfuldmagten…..

https://familieretshuset.dk/om-familieretshuset/her-finder-du-familieretshuset/her-finder-du-familieretshuset-aabenraa


Fremtidsfuldmagt

SKAL underskrives hos notar

Lav Fremtidsfuldmagten i god tid

Snak med den/dem du ønsker at give fuldmagt

Du kan give fuldmagt til flere personer, fx 

a) en til økonomi og 

b) en til personlig pleje.

Stærkere juridisk stilling for fuldmagtshaver (end generalfuldmagt)

Lægeattest for begrænset evne til at kunne varetage egne interesser

Link til Testaviva for LO/FH-medlemmer
Link til Justitsministeriets vejledning
Link til tidsbestilling, Retten i Sønderborg
Om iværksættelse, Borger.dk

https://testaviva.dk/onboarding/fagligeseniorer
http://www.tinglysningsretten.dk/hvad/Documents/Justitsministeriets%20vejledning%20til%20fremtidsfuldmagter.pdf
https://prod.booksys.dk/booksys/?name=okm&init=HADNOTAR#BorgerBookLedigPlace:
https://familieretshuset.dk/fremtidsfuldmagt/fremtidsfuldmagt/hvis-du-vil-saette-en-fremtidsfuldmagt-i-kraft


Fremtidsfuldmagt

Økonomiske interesser 
fuldmagtshaver kan varetage

Eksempler
• Adgang til bank- og pensionsopsparing
• Mulighed for at betale regninger og købe gaver ved 

festlige lejligheder
• Mulighed for at sælge og købe bolig  
• Underskrive lejekontrakter og lignende

Personlige interesser
fuldmagtshaver kan varetage

Eksempler
• Følge med i sygdomsforløb, få indsigt i 

lægejournalerne og snakke med læger, sygeplejere 
og andet personale

• Hente medicin på apotek og andre vigtige personlige 
gøremål

• Modtage personlige breve fra fx offentlige 
institutioner, kreditorer og andre virksomheder. Samt 
tage dialog med disse på dine vegne. 







Testamente

• Loven bestemmer rammerne – du bestemmer 
indholdet!
•Andre end dine nærmeste, som du gerne vil 

anerkende
•Du kan forfordele fx din ægtefælle til at arve ”mest 

muligt” (Ring til TestaViva og få at vide, hvad det 
betyder)
•Du kan sikre særeje til dine arvinger



Testamente, side 2

• De efterladte skal ikke gætte, hvad du ønskede

• De efterladte får mindre anledning til konflikt

• Nedsæt boafgift – visse organisationer med almennyttigt formål 
(Ligningslovens §8a _ 30 %-reglen) Læs mere på Testaviva.dk

• Vidnetestamente eller

• Notartestamente. Da skal også forside medbringes samt 2 kopier af 
testamentet, som IKKE må være underskrevet på forhånd

• Hvis du vælger vidnetestamente er det sikreste uanset, at du får det 
registreret hos notaren. Det koster ca. 300 kr.



Pensioner og forsikringer

Din arbejdsmarkedspension er delt op i 2 dele
Pension og forsikring 

•Arveloven til nærmeste pårørende, ellers brug 
(link:) begunstigelse = hurtigere udbetaling
•Hvis du ønsker at give særeje skal det gøres via 
testamente
•Anfør ”Til boet” i tilfælde af testamente

https://www.pension.dk/medlem/seniorer/


Pension-
Danmark

Der er forskel
på pensions-
selskabernes
ordninger).

Bemærk, at
PensionDanmark i dette
tilfælde ikke følger arveloven. 
Det er en overgangsbestemmelse
for visse årgange som er årsag til det/CS



Plejetestamente

Rammes du af demens får du svært ved at udtrykke dine egne ønsker

• Er en vejledning til kommunens plejepersonale

• Skal så vidt muligt respekteres, men er ikke juridisk bindende

• Lær dig selv at kende og giv dine nærmeste hjælp til at træffe de 
svære beslutninger

• Alzheimerforeningen har et skema man kan bruge (Link). Det skal 
gemmes på din egen PC inden du kan skrive i det

https://www.alzheimer.dk/media/194781/plejetestamente_formular_til_indtastning.pdf


Behandlingstestamente (erstatter 
livstestamente pr januar 2019)
I et behandlingstestamente kan du beslutte, at du ikke ønsker 
livsforlængende behandling, herunder genoplivning ved hjertestop, i 
tre situationer:

• Hvis du ligger for døden, og behandlingen kun vil forlænge livet og 
ikke gøre, at du får det bedre eller får lindret dine smerter.  

• Hvis du er så svækket af sygdom, ulykke eller alder, at du aldrig vil 
komme til at kunne tage vare på dig selv fysisk og mentalt. 

• Hvis behandlingen kan betyde, at du overlever, men lægen vurderer, 
at de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af selve behandlingen 
vil være meget alvorlige og lidelsesfulde.



Behandlingstestamente (Link) laves på 
sundhed.dk – din sundhedsportal

•Behandlingstestamentet (Link) træder i kraft 
når lægen vurderer at du er i en tilstand 
hvor testamentet skal træde i kraft

•Er du ved bevidsthed, tager du stilling til 
behandlingen i den aktuelle situation

I modsætning til Livstestamentet er dit Behandlingstestamente juridisk 
bindende på de områder, du har tilkendegivet det skal gælde.

https://www.sundhed.dk/borger/min-side/mine-registreringer/livstestamente/
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/testamenter-og-organdonation/behandlingstestamenteregisteret


Den underskrevne papirformular

krydses af, lægges i kuverten og 
sendes til: 

Sundhedsdatastyrelsen

Behandlingstestamenteregisteret

Ørestads Boulevard 5 

2300 København S

Link til pjecen her

https://stps.dk/da/udgivelser/2018/en-god-afslutning-paa-livet/~/media/887D06227A314102B6FD817EE8C3DD9D.ashx


Min sidste vilje (Link til 
Landsforeningen Liv og Død)

• Ikke juridisk bindende

• Skal være ønsker inden for lovens grænser

• Overvej at dine ønsker skal være økonomisk gennemførlige

• Overvej familiens kultur (etik, moral, religion mv)

• Snak med dine nærmeste om dine ønsker

• Gem din sidste vilje et sted som familien kender eller vil 
”falde over”

file:///C:/Users/cs/Downloads/Min_Sidste_Vilje_Farveneutral.pdf


ATP – udbetaling til samlever

•Registrer jeres samliv i ATP for automatisk 
udbetaling af efterlevelses-penge

•50.000 udbetales hvis samlever dør som 66 
årig. Aftrappes med 10.000 frem til og med 
69 år

•Link til Kapitel 4a og til ATP ”Registrer din 
samlever”

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164210
https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/ATP-Livslang-pension-oversigt/ATP-udbetaling-ved-doed


ATP – udbetaling til samlever, side 2

•Skal have kunnet gifte sig to år før dødsfaldet

•Fælles bopæl to år før dødsfaldet

•Afdøde skal have været med i ATP mindst 2 år efter 
år 2002

•Efter år 2002 har indbetalt mindst 2 års fuldt bidrag

•Hvis ikke registreret husk at anmode om udbetaling 
hos ATP senest 5 år efter dødsfaldet


