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Fuldmagt til pårørende

Vi lever længere og længere. Antallet af personer, der bliver mere end 100 år, er
stærkt stigende. Heldigvis lever vi også sundere, så mange er både fysisk og men-
talt friske langt op i årene.

Men vi må også konstatere, at stadig flere med den stigende levealder rammes af
alzheimer, parkinson eller andre sygdomme, der kan medføre demens. Til tider er
der tale om et langsomt fremadskridende forløb, til andre tider går det meget hur-
tigt. Der er ca. 90.000 demente i Danmark. Der konstateres årligt ca. 15.000 nye
tilfælde af demens.

Når en person mister evnen til at forstå, hvad der sker og handle på egne vegne,
medfører det store problemer for de pårørende. Ud over de praktiske problemer er
der en række juridiske problemer. Den demente kan ikke indgå aftaler om f.eks.
omlægning af lån, salg af hus, salg af bil, udbetaling af indestående i banker, salg
af værdipapirer m.m.

De pårørende kommer til at stå i en fastlåst situation, hvor økonomiske dispositio-
ner (uanset om de er velbegrundede og fornuftige) ikke kan gennemføres. Ofte vil
det være fornuftigt for den demente at flytte til en mindre og mere overkommelig
bolig, men det forhindres, fordi den demente ikke kan indgå aftaler. I visse tilfælde
har den demente større indeståender i banker, men ægtefællen har "ikke salt til et
æg" og kan ikke få adgang til de fælles midler, fordi kontiene er oprettet i den de-
mentes navn.

Når demens er indtruffet, må man få statsforvaltningen eller domstolene til at
træffe afgørelse om værgemål. Det kan være en langsommelig og tung proces,
førend værgemålet er gennemført.

En måde at undgå den proces er ved at afgive en fuldmagt, mens man endnu er
frisk. Hvis man er gift, vil ægtefæller typisk give hinanden fuldmagt, ellers gives
den til børn eller nære venner. Den, der har fuldmagt, kan foretage alle de handlin-
ger, som fuldmagtsgiveren kunne have foretaget. Man kan også begrænse fuld-
magten til personlige forhold eller økonomiske forhold eller visse økonomiske for-
hold, hvis det er det, man vil.

At give fuldmagt er en god sikkerhed for de pårørende, men kun hvis fuldmagten er
rigtigt udarbejdet – ellers gør den mere skade end gavn. Det er derfor en god ide at
kontakte en advokat for at få råd og vejledning omkring udarbejdelse og opbeva-
ring af fuldmagt, så der er sikkerhed for, at det ønskede resultat opnås.

Man skal overveje, hvilke forhold fuldmagten skal omfatte, om fuldmægtigen skal
kunne give fuldmagten videre til en anden person, om fuldmægtigen skal kunne
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give gaver af fuldmagtsgivers formue osv. Måske vil man også gerne give nogle
retningslinier for, hvordan fuldmægtigen skal administrere formuen. Så er det med
at få det skrevet ned, mens tid er.

Man kan så håbe, at fuldmagten aldrig skal bruges – altså at demens ikke indtræf-
fer - men det er rart at have taget højde for muligheden.

Husk at få udarbejdet fuldmagten i tide. Er man først blevet dement, er det for sent
– så kan man ikke give nogen fuldmagt til noget. Den, der underskriver en fuld-
magt, skal på tidspunktet for underskrift have handleevnen i behold og fuldt ud
forstå virkningerne af fuldmagten.


