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Vil du godkende eller afvise en
forespørgsel om en fuldmagt på
vegne af en borger?
Som betroet medarbejder kan du blive stillet overfor at skulle godkende eller afvise en
forespørgsel om fuldmagt på vegne af en borger. Eksempelvis en forespørgsel fra en
pårørende, som ønsker at lette hverdagen for borgeren.
Du vil modtage en forespørgsel på en fuldmagt, som du derefter kan godkende eller afvise på
vegne af borgeren.
Når du har godkendt en digital fuldmagt på en borgers vegne, ved borgeren altid, hvem der
har handlet på dennes vegne og fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes.
> Du kan se i trinnene nedenfor, hvordan du godkender eller afviser en forespørgsel.

1

1

Siden åbner automatisk under fanebladet ꞋAnmod om fuldmagt’.
Klik på ‘Vælg borger’.
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Et vindue åbner, hvor du skal indtaste CPR-nummeret på den borger, du skal
tilbagekalde fuldmagten på vegne af.
Du kan også vælge at udpege borgeren via vedkommendes PID-nummer ved at
klikke på ꞋUdpeg via PIDꞋ.
Når du har indtastet CPR-nummer eller PID-nummer, skal du klikke på ꞋVælg
borgerꞋ.
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Øverst i højre hjørne kan du nu se, hvilken borger du handler på vegne af.
Her kan du også vælge, hvis du igen ønsker at handle på vegne af din
organisation eller skifte til en anden borger.
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Klik på fanebladet ꞋMine fuldmagterꞋ.
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Du kan nu se en liste over alle de fuldmagter, borgeren har afgivet eller fået en
forespørgsel på, under ‘Afgivne fuldmagter’.
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Kig listen igennem for at finde den fuldmagt, du vil godkende eller afvise. Du
kan læse mere om, hvad fuldmagten indeholder, ved at klikke på linket under
ꞋDetaljerꞋ.
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Klik på ‘Godkend eller afvis’-knappen ved den fuldmagt, du skal tage
stilling til.
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Læs detaljerne om fuldmagten og klik på enten ‘Godkend’ eller ‘Afvis’.
Husk at anføre at der er modtaget en fuldmagt på papir fra borgeren og
evt. referencenummer hertil.
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Du kan ikke rette
i detaljerne i
fuldmagten, men
med borgerens
accept kan du
altid afvise
fuldmagten og
selv lave en ny,
hvis du vil ændre
indholdet.
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Hvis du vælger at afvise forespørgslen, åbner et nyt vindue, hvor du skal
bekræfte, at du vil afvise fuldmagten.
Klik på ꞋAfvisꞋ eller klik på ꞋAnnullerꞋ, hvis du fortryder.
Du kan nu se i oversigten over fuldmagter, at fuldmagten er afvist.
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Hvis du fortryder
en afvisning, kan
du med
borgerens accept
altid lave en ny
fuldmagt ved at
klikke på
fanebladet ꞋGiv
fuldmagtꞋ.
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Hvis du vælger at godkende forespørgslen, åbner et nyt vindue, hvor du skal
underskrive fuldmagten med din nøglefil. Klik på fanen ꞋSigner med nøglefilꞋ og
klik på ꞋGennemse Ꞌ for at finde din nøglefil.
Klik på ꞋUnderskrivꞋ og indtast din adgangskode i det vindue, der åbner.
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Du har nu godkendt en fuldmagt på vegne af en borger og kan se din kvittering.
Personen, borgeren har givet fuldmagten til, vil i sin digitale postkasse få besked om, at
personen nu har fået en fuldmagt. Borgeren, som du har afgivet fuldmagten på vegne af,
får ligeledes en kvittering på, at fuldmagten er afgivet.
Når fuldmagten er ved at udløbe, vil borgeren få besked om det i sin digitale post, og kan
forlænge fuldmagten eller lave en ny, hvis dette ønskes.
Hvis du vil se en samlet oversigt over alle de fuldmagter, borgeren har givet, kan du klikke
på fanebladet ꞋMine fuldmagterꞋ.

