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Vil du anmode om en digital fuldmagt
fra en borger?
Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode
personen om en digital fuldmagt.
Det kan eksempelvis være, at du som pårørende ønsker at have adgang til et
familiemedlems journal fra sygehuset under et sygdomsforløb, eller skal hjælpe til med
kontakten til det offentlige, mens din ven er ude at rejse.
Når du har anmodet om en digital fuldmagt, kan du vælge, at anmodningen sendes som
digital eller fysisk post. Borgeren kan godkende forespørgslen via fuldmagtsløsningen eller
ved at underskrive den fysiske fuldmagt og sende den til Digitaliseringsstyrelsen. Det
betyder, at borgeren, som du anmoder om fuldmagt fra, ikke er nødsaget til at have et
NemID eller tilgå den digitale fuldmagtsløsning for at afgive digital fuldmagt.
Når borgeren har godkendt fuldmagten, kan du med din egen NemID, handle på
borgerens vegne i de digitale løsninger, der er givet fuldmagt til.
Digitale fuldmagter fungerer ligesom fuldmagter på papir. Borgeren bestemmer, om du
kan få en fuldmagt, og hvilke begrænsninger, der evt. skal være. Borgeren vil altid kunne
se, hvordan du handler på dennes vegne og kan altid tilbagekalde fuldmagten.

> Nedenfor kan du se, hvordan du anmoder om en fuldmagt.
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Klik på fanebladet ꞋAnmod om fuldmagtꞋ.
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Du kan logge på
den digitale
fuldmagtsløsning på
https://fuldmagtnemlog-in.dk eller
via borger.dk under
Fuldmagt.
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Klik på knappen ꞋStartꞋ.
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Du skal nu vælge, hvilken borger du vil anmode om en fuldmagt. Angiv
personens navn og adresse eller CPR-nummer.

Husk, at du altid
kan se, hvor
langt du er
kommet, ved at
se på trinnene i
toppen af
skærmen

Når du har indtastet oplysningerne, skal du klikke på ‘Næste’.
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Nu skal du vælge, hvad du vil anmode om fuldmagt til.
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Du kan vælge at anmode om én eller flere fuldmagter. Du kan vælge,
om du ønsker, at fuldmagterne vises i kategori- eller listevisning.
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Flere af
fuldmagterne
forekommer i
flere kategorier.
Den enkelte
fuldmagt skal
kun vælges en
gang, og er
derfor forvalgt i
de resterende
kategorier.
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Læs mere om
fuldmagten ved
at klikke på
linket på den
specifikke
fuldmagt.

Sæt hak ved de bokse, du vil anmode om fuldmagt til.
Når du har valgt hvilke fuldmagter, du vil anmode om, skal du klikke
på ꞋNæsteꞋ.
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Nu skal du vælge, hvor længe fuldmagten skal gælde.
Du kan vælge den udløbsdato, som systemet har forslået dig, ved at
markere boksen ꞋVælg denne foreslåede udløbsdatoꞋ.

Husk, at du altid
kan lave en
ny fuldmagt, når
den gamle udløber
eller forlænge den
eksisterende.

Du kan også vælge selv at indtaste en udløbsdato i boksen ꞋJeg vil selv angive
en datoꞋ og finde datoen ved at klikke på kalenderikonet.
Når du har valgt datoen, skal du klikke på ꞋNæsteꞋ.
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Du kan nu tilføje en personlig meddelelse til borgeren, som sendes sammen
med anmodningen.
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Du kan her vælge at sende anmodningen med fysisk post til borgeren.
Når du har udfyldt meddelelsen, skal du klikke på ”Næste”.
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Du skal nu bekræfte, at oplysningerne, du har indtastet, er korrekte.
Hvis du vil ændre noget, kan du klikke på ꞋForrigeꞋ-knappen. Når du har
kontrolleret, at oplysningerne er rigtige, skal du klikke på ‘Bekræft’.
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Du har nu anmodet om en fuldmagt og kan se din kvittering. Personen, du har anmodet
om en fuldmagt, vil i sin digitale postkasse få besked om, at der ligger en fuldmagt klar til
godkendelse. Hvis du har valgt at sende anmodningen med fysisk post, vil personen også
modtage anmodningen i sin postkasse.
Du vil få besked i din digitale postkasse, når personen godkender eller afviser din
anmodning. Når personen har godkendt anmodningen, kan du, med din egen NemID
logge på den digitale løsning, du har fået fuldmagt til, og handle på personens vegne.
Når fuldmagten er ved at udløbe, vil du få besked om det i din digitale post, og du kan
anmode om forlængelse af fuldmagten eller vælge at anmode om en ny. Du kan til enhver
tid annullere fuldmagten, hvis du er færdig med at bruge den.
Hvis du vil se en samlet oversigt over alle de fuldmagter, du har anmodet om, fået eller
givet, kan du klikke på ꞋMine fuldmagterꞋ.

