Sådan anmoder du
en anden person om
en digital fuldmagt
Vejledning til pårørende

Hvad er en digital fuldmagt?
Med en digital fuldmagt kan du hjælpe et familiemedlem eller en ven
med digital selvbetjening i det offentlige. Det kan fx være med at melde
flytning eller ansøge om SU eller ved at have adgang til en
sundhedsjournal.

Hvad er en digital fuldmagt?
Med en digital fuldmagt kan du handle på en anden persons vegne, når det gælder
digital selvbetjening i det offentlige.
Hvis personen, som du skal modtage fuldmagten fra, ikke selv har NemID eller har
svært ved det digitale, kan det være en god idé, at du anmoder om fuldmagten.
Når du gør det, kan du vælge at sende anmodningen pr. brev til personen, som godkender fuldmagten ved at underskrive og sende den retur til Digitaliseringsstyrelsen.

Hvornår kan en digital fuldmagt være en god idé?
En digital fuldmagt kan være en god idé i flere tilfælde:

• Hvis du som forælder skal søge SU på vegne af dit barn – fx hvis barnet er ude at
rejse.

• Hvis du som pårørende skal have adgang til dit familiemedlems sundhedsjournal
under et sygdomsforløb.

• Hvis du som barn skal hjælpe en forælder med at melde flytning til en ny adresse og
vælge læge.
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Sådan anmoder du en anden
person om en digital fuldmagt
Du skal bruge CPR-nummeret eller adressen på den person, du vil
anmode om digital fuldmagt.

Du anmoder om digital fuldmagt på denne måde:

1

Gå ind på www.borger.dk, og vælg Samfund og rettigheder.

2

Vælg Fuldmagt.

3

Klik på Start under Giv og anmod om digital fuldmagt.
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4

Du ser nu listen over de digitale selvbetjeningsløsninger, du kan anmode om digital
fuldmagt til. Klik på Videre.

5

Log på med dit NemID.

6

Når du er logget ind, skal du vælge fanebladet Anmod om fuldmagt. Her bliver du
præsenteret for en kort tekst om, hvad du kan med en digital fuldmagt. Klik på Start.

7

Vælg, hvem du vil anmode om fuldmagt, og indtast personlige oplysninger. Klik på
Næste.
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8

Vælg, hvad du skal have digital fuldmagt til. Klik på Næste.

9

Under udløbsdato vælger du, hvor længe fuldmagten skal gælde. Klik på Næste.

10

Under Meddelelse kan du skrive en meddelelse, som bliver sendt til personen
sammen med din anmodning.
Du bør vælge, at fuldmagten også bliver sendt pr. brev til personens adresse. Det gør
du ved at sætte flueben i boksen under den personlige meddelelse. Det er en god idé,
hvis dit familiemedlem eller din ven har svært ved det digitale eller ikke har NemID.
Klik derpå på Næste.

11

Du får nu en oversigt over anmodningen, som skal godkendes. Klik på Bekræft.
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12

Anmodningen om fuldmagt er nu sendt. Personen, du anmoder om fuldmagt, får
anmodningen i sin Digital Post eller som brev, hvis du har valgt det.

Når personen enten har accepteret anmodningen digitalt eller har underskrevet og
returneret den fysiske fuldmagt til Digitaliseringsstyrelsen, modtager I begge en
kvittering pr. brev eller i Digital Post.
Du skal bruge dit eget NemID for at handle på vegne af vedkommende i de digitale
løsninger, som personen har givet dig fuldmagt til.
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