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Sådan giver du en anden person 
en digital fuldmagt 

Digital fuldmagt kan være en god idé, hvis du har brug for hjælp til 
digital selvbetjening i det offentlige. Du kan fx give digital fuldmagt til et 
familiemedlem, en advokat eller plejepersonale. 

Hvad er en digital fuldmagt?
Med en digital fuldmagt kan en anden person handle på dine vegne i den digitale 
kommunikation med det offentlige. Derfor er det vigtigt, at du har tillid til den person, 
du giver fuldmagten til. Uanset om det er et familiemedlem, en ven eller en tredje 
person.

Når du afgiver en digital fuldmagt, ved du altid, hvem der kan handle på dine vegne. 
Og du kan altid annullere fuldmagten igen.

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

• Hvis du gerne vil have, at dine forældre hjælper dig med at søge SU, hvis du fx er 
ude at rejse.

• Hvis et familiemedlem skal have adgang til din sundhedsjournal under et 
sygdomsforløb.

• Hvis du som forælder har brug for, at dit barn hjælper dig med at melde flytning eller 
vælge læge.

Du behøver ikke have NemID, men det skal den anden person 
have
Du kan afgive en digital fuldmagt, uanset om du har NemID eller ej. Men personen, 
som du har givet fuldmagt til, skal bruge sit eget NemID for at handle på dine vegne.

Du kan give digital fuldmagt til forskellige løsninger
På www.borger.dk kan du give flere forskellige fuldmagter fx til flytteløsningen eller til 
at søge SU.
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Sådan gør du, hvis du har NemID

Hvis du har NemID, kan du selv give en anden person en digital fuldmagt. 
Det kræver, at du har den anden persons CPR-nummer eller adresse.

Du giver en 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 løsninger, du kan give digital fuldmagt til. Klik på Videre.

5 Log på med dit NemID.

6 Når du er logget ind, bliver du præsenteret for en kort tekst om, hvad du kan med en 
digital fuldmagt. Klik på Start.

7 Vælg, hvem der skal have fuldmagt. Indtast personlige oplysninger. Klik på Næste.

8 Vælg, hvad personen skal have fuldmagt til. Klik på Næste.
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9 Under udløbsdato vælger du, hvor længe fuldmagten skal gælde. Klik på Næste.

10 Du får nu en oversigt over fuldmagten, som skal godkendes. Klik på Fortsæt til 
underskrift. 

11 Godkend med dit NemID.

12 Fuldmagten er nu oprettet, og du modtager en kvittering i din digitale postkasse. Det 
gør modtageren også, og personen kan nu handle på dine vegne i de udvalgte digitale 
selvbetjeningsløsninger. 
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Sådan gør du, hvis du ikke har 
NemID

Du kan lade den person, som du ønsker at give fuldmagt til, anmode 
dig om den. 

Når personen har anmodet om digital fuldmagt, modtager du fuldmagten i et brev med 
posten. Den ser sådan her ud:

Du godkender ved at underskrive og sende fuldmagten retur med brev til 
Digitaliseringsstyrelsen. Adressen står nederst på fuldmagten. 

Personen, som skal anmode om fuldmagt, kan læse mere i vejledningen ”Sådan 
anmoder du en anden person om en digital fuldmagt”.
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