Demensenheden

Fremtidsfuldmagt
Vejledning til borgere med en demenssygdom
og deres pårørende om fremtidsfuldmagt

Har du behov for mere viden, kan du kontakte:
Demenskoordinatorerne på telefon.
23386994
22211388
21740845
30525183
Eller på E-mail: demensenheden@greve.dk
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Hvad er en fremtidsfuldmagt?
En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i
kraft ude i fremtiden, hvis du bliver syg og svækket og
mister evnen til at træffe dine egne beslutninger vedrørende økonomi og personlige forhold.
Fremtidsfuldmagten træder også i kraft, hvis du får en
demenssygdom i en sådan grad, at du ikke i stand til at
varetage egne interesser.

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?
Fremtidsfuldmagter skal oprettes og underskrives digitalt
på www.tinglysning.dk og derefter vedstås for en notar,
hvor man møder personligt op, og bekræfter fuldmagten.
En fremtidsfuldmagt koster ca. 300 kr. at oprette
Man kan læse mere på www.alzheimer.dk eller på
www.aeldresagen.dk

Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer,
som du selv udpeger. Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i
kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne.
Du er selv fuldmagtsgiver.

Eksempel på fremtidsfuldmagt
Karl er enkemand, og har fået en demenssygdom (Karl
har besvær med at huske og handle). Karl kan nu ikke
handle på egne vegne.
Dette er en svær situation for Karl, fordi han nu ikke kan
finde ud af at betale regninger, handle ind og klare den
personlige hygiejne.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, sikre du, at det er
den/de personer(er) du har bestemt, der kan handle på
dine vegne, så det ikke bliver tilfældigt, hvem der træffer
beslutningerne for dig.
Du kan udpege din ægtefælle, bror, søster, børn over 18
år eller andre som fremtidsfuldmægtig(e).
Hvad omfatter en fremtidsfuldmagt?
Det er muligt at udarbejde en fremtidsfuldmagt, der giver
fremtidsfuldmægtige ret til at handle på vegne af dig økonomisk (bank, ejendom, værdipapir), og/eller at handle
på vegne af dig personligt (modtage behandling ved sygdom, søge offentlig støtte osv.)
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Heldigvis oprettede Karl en fremtidsfuldmagt inden, at
han blev svært dement. I fremtidsfuldmagten har Karl
skrevet sin søster ind, som fremtidsfuldmægtig.
Grundet Karls situation, sættes fremtidsfuldmagten i
kraft. Karls søster kan nu på vegne af Karl betale hans
regninger, købe gaver til de nærmeste til jul og tale med
kommunen i forbindelse med de ydelser som Karl modtager.
Karls søster er glad for at Karl nåede at oprette fremtidsfuldmagten, så hun kan hjælpe sin bror gennem hverdagen.
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