Demens og annen alvorlig
sykdom kan gjøre at du en
gang i fremtiden trenger
hjelp.
Hvis du oppretter
fremtidsfullmakt, kan du
bestemme at noen du stoler
på skal ta vare på dine
interesser den dagen du ikke
klarer det selv.
Det er opp til deg som fullmaktsgiver å
bestemme hva fremtidsfullmakten skal
inneholde, og på vergemal.no kan du ﬁnne
eksempler på fremtidsfullmakter.

En fremtidsfullmakt er en
fullmakt til én eller ﬂere
personer om å representere
fullmaktsgiveren etter at
fullmaktsgiveren på grunn
av sinnslidelse, herunder
demens, eller alvorlig
svekket helbred ikke lenger
er i stand til å ivareta sine
interesser innen de
områdene som omfattes av
fullmakten.

FREMTIDSFULLMAKT

Vergemålsloven § 78

Planlegg fremtiden din

Hvem

Hvordan

Alle over 18 år kan opprette
fremtidsfullmakt

For at fullmakten skal være gyldig som
fremtidsfullmakt, er det enkelte ting som er viktig å huske
på. Blant annet er det et krav om vitner. Du kan lese
hvilke krav som stilles til en fremtidsfullmakt på
vergemal.no.

Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå
fullmaktens betydning. Det betyr at du må skrive
fullmakten mens du har full forståelse for innholdet
i fullmakten du gir til en annen person. Så lenge du
har denne forståelsen kan du også trekke tilbake
fremtidsfullmakten, eller velge å skrive en ny
fremtidsfullmakt.

Hvem kan bli din fullmektig?

Les mer om fremtidsfullmakt på

Når
Vergemålsloven sier at fremtidsfullmakten trer i kraft
når den som har skrevet fullmakten «på grunn av
sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket
helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine
interesser» i forhold som er omfattet av
fremtidsfullmakten.

Personen du gir fullmakten til må ha fylt 18 år på
tidspunktet fremtidsfullmakten skal benyttes, og
kan ikke selv ha verge. Velg en person du stoler
på, og som vil det beste for deg.

Hvorfor
Hva skjer med interessene dine
i fremtiden hvis du skulle bli for
syk til å ivareta dem selv?
Hvis du skriver en fremtidsfullmakt kan du
bestemme nå hvordan du vil ha det i framtiden
og hvem som du vil skal ivareta dine interesser.
En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte
vergemål.
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