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Sådan udsteder du en digital 
fuldmagt for en borger

Med en digital fuldmagt kan et familiemedlem eller en ven hjælpe en 
borger med digital selvbetjening i det offentlige. Som kommune kan I 
hjælpe med at oprette digitale fuldmagter, hvis I er oprettet som betroet 
organisation i den digitale fuldmagtsløsning.

Hvad er en digital fuldmagt?
En digital fuldmagt giver mulighed for, at en borger kan lade en anden person handle 
på sine vegne i den offentlige digitale selvbetjening. Personen kan fx være et 
familiemedlem eller plejepersonale, og vedkommende kan blandt andet hjælpe med at 
melde flytning og søge SU eller følge med i sundhedsjournalen på www.sundhed.dk.

Når borgeren og den pårørende selv klarer det
Borgeren har mulighed for enten selv at afgive fuldmagten digitalt eller lade den 
pårørende anmode om fuldmagten. 

Når en pårørende anmoder om en digital fuldmagt, kan anmodningen sendes med 
brev til borgeren. Borgeren godkender derpå ved at underskrive fuldmagten og sende 
den til Digitaliseringsstyrelsen, som opretter fuldmagten digitalt. Det kan være 
nødvendigt, hvis borgeren ikke selv har NemID eller har svært ved det digitale. 

Når I som kommune skal hjælpe med at oprette fuldmagten
Som kommune har I mulighed for at hjælpe borgere med at oprette digitale 
fuldmagter. Det kan fx være aktuelt, hvis en borger møder op i borgerservice med 
ønske om at oprette en fuldmagt til et familiemedlem. I kan enten oprette fuldmagten 
sammen med borgeren eller godkende en underskrevet anmodning om fuldmagt, som 
borgeren har med. 

Begge dele kræver, at I er oprettet som betroet organisation i den digitale 
fuldmagtsløsning. En betroet organisation er ganske enkelt en kommune, der kan 
oprette og godkende fuldmagter på vegne af en borger.
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Sådan bliver din kommune i 
stand til at udstede digitale 
fuldmagter

Din kommune skal være oprettet som betroet organisation i den digitale 
fuldmagtsløsning for at kunne hjælpe borgere og pårørende med at 
oprette digitale fuldmagter. 

Det er kun NemLog-in administratoren, der kan anmode om, at kommunen bliver 
oprettet som betroet organisation og dermed gå gennem de følgende trin.

1 Send en mail til nemlogin@digst.dk, og anmod om at blive oprettet som betroet 
organisation.

2 Når du har fået en kvittering på, at kommunen er oprettet som betroet organisation, skal 
du gå ind på https://brugeradministration.nemlog-in.dk. Klik på Brugeroversigt, 
og udpeg de medarbejdere, der skal kunne udstede og godkende fuldmagter med 
deres NemID-medarbejdersignatur. Det gør du ved at sætte flueben i boksen ved 
Betroet medarbejder.
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Sådan udsteder du en digital 
fuldmagt for en borger

Når din kommune er oprettet som betroet organisation, kan du hjælpe 
borgere og pårørende med at oprette digitale fuldmagter. Se her 
hvordan.

1 Gå ind på den digitale fuldmagtsløsning på https://fuldmagt.nemlog-in.dk, og log på 
med din NemID-medarbejdersignatur.

2 Klik på Vælg borger.

3  Indtast CPR-nummeret på den borger, du skal oprette en digital fuldmagt for.

4 Klik på Start for at oprette en fuldmagt sammen med borgeren. Hvis du klikker på 
Mine fuldmagter, kan du godkende en underskrevet anmodning.
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5 Først vælger du, hvem der skal have fuldmagten. Du skal angive personens navn og 
enten adresse eller CPR-nummer. Klik på Næste.

6 Derpå vælger du, hvad fuldmagten skal gælde til. Du kan godt give fuldmagt til flere 
digitale selvbetjeningsløsninger på én gang. Klik på Næste.

7 En digital fuldmagt kan kun gælde i en begrænset periode. Derfor skal du enten 
acceptere den udløbsdato, der bliver foreslået, eller selv angive en. Klik på Næste.

8 Dine valg bliver nu opsummeret på skærmen. Hvis de er korrekte, så klik på Fortsæt 
til underskrift.
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9 Du bliver nu mødt af en NemLog-in signeringsside. Klik på Underskriv.

Fuldmagten er nu oprettet. Din organisation samt afgiver og modtager af fuldmagten 
får en kvittering med digital eller fysisk post.

Herefter kan fuldmagtsmodtageren handle i de udvalgte digitale 
selvbetjeningsløsninger med sin egen NemID.

På www.digitaliser.dk ligger vejledninger til, hvordan du som betroet 
medarbejder kan oprette, godkende og tilbagekalde fuldmagter. 

Vælg Grupper og derpå gruppen Digital fuldmagt, som du kan søge frem i 
søgefeltet. Klik på Ressourcer og til sidst Manualer. 

Eller klik her, hvis du læser online.

https://digitaliser.dk/resource/3710079
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