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En fremtidsfuldmagt kan
forebygge
mange problemer
Da Linda Holmbergs mand, Ole, blev ramt af en blodprop i hjernen, blev hendes liv vendt på hovedet.
Oveni usikkerhed og livskrise kom en række praktiske og økonomiske problemer, som meget let kunne
være forebygget – havde hun og Ole blot kendt til muligheden for at tegne en fremtidsfuldmagt.
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Den 10. februar 2018 ændrede Linda
Holmbergs liv sig for altid. Sammen med
sin mand Ole er hun ved at gøre sig klar
til at gå ud, da han pludselig klager over
en voldsom hovedpine. Det bliver hurtigt klart, at Ole er ramt af en stor blodprop i hjernen. Ambulancen bliver
tilkaldt, Ole kommer på hospitalet og
overflyttes til Rigshospitalet, hvor han
ligger bevidstløs i fire uger. I sig selv en
frygtelig situation, men meget hurtigt
støder yderligere problemer til:
”Meget hurtigt efter Ole bliver ramt,
kommer jeg økonomisk i klemme”, fortæller Linda og uddyber: ”Jeg er blevet
opereret i ryggen og er derfor ikke længere i stand til at køre bil med manuelt gearskifte. Ole og jeg har derfor besluttet
at skifte bilen ud med en med automatgear og har allerede fundet en bil og aftalt en købspris, men pengene til
bilkøbet står på Oles konto – og dem har
jeg pludselig ingen lovlig adgang til”.

Fuldkommen afhængig af en bil
Linda har mere end nogensinde brug for
bilen, for nu kan Ole ikke længere være

hendes chauffør – og hun tager dagligt
ind til Rigshospitalet for at være hos Ole.
Hun skriver derfor til det, som nu hedder Familieretshuset, og dengang var
Statsforvaltningen: Hun har brug for adgang til pengene, som står på sin mands
konto.
Det får hun bare ikke. I stedet får hun et
afslag, som begrundes med, at pengene
står på Oles konto og dermed juridisk tilhører ham – og man vurderer ikke, at et
bilkøb vil gavne Ole i hans nuværende
situation.
”Efter fire uger kommer Ole til bevidsthed igen. Men han er ramt i begge frontallapper og er ikke i stand til at tage
stilling til noget som helst. Selvom jeg
faktisk har en sms, som beviser, at vi var
enige om bilkøbet, inden han blev ramt,
kan jeg ikke få lov til at hæve pengene
på hans konto. Jeg er næsten desperat
på det tidspunkt: Ole er blevet overflyttet til Holbæk Sygehus, og jeg er inde hos
ham hver eneste dag for at hjælpe med
hans personlige hygiejne og bare være
hos ham. Selvfølgelig går der tog og bus-

ser, men ind imellem ringer de til mig
sent om aftenen eller på andre tidspunkter, hvor jeg skal afsted med kort
varsel. Så jeg er fuldstændig afhængig af
at have en bil”, siger Linda.

Afslag på afslag
Men det hjælper ikke: Linda får afslag på
afslag fra Statsforvaltningen, og sagen
trækker ud. Der går faktisk et helt år på
denne facon, og i stedet for at bruge de
penge, som faktisk står på kontoen, er
Linda til sidst tvunget til at låne penge
til bilkøbet. Desuden er hun nødt til at
præsenteret et nøjagtigt regnskab for
alle udgifter til Ole – til tøj, hygiejne, mad
osv. – for at kunne hæve af hans pension.
Det er en enorm belastning for Linda
oveni den i forvejen dybt ulykkelige situation, hun og Ole står i. Statsforvaltningen har naturligvis juraen på sin side
og agerer fuldkommen korrekt i henhold til lovgivningen, og faktisk kunne
det hele have set helt anderledes ud og
være løst meget mere smidigt, hvis Ole
blot havde tegnet en fremtidsfuldmagt.
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Kort om
fremtids
fuldmagter
Det er vigtigt, at du taler med dine
nærmeste om det, før du tegner en
fremtidsfuldmagt. Særligt den
eller dem, du vil indsætte som
fremtidsfuldmægtig. De skal være
forberedt på opgaven og indvillige
i at tage den på sig.
I en fremtidsfuldmagt er det også
muligt at indsætte subsidiære
fremtidsfuldmægtige, som kan
træde til, hvis den primære fremtidsfuldmægtige må træde tilbage.

Fremtidsfuldmagten fungerer på den
måde, at du udpeger en eller flere personer, som, hvis du bliver syg, mentalt
svækket eller andet, kan repræsentere
dig og handle på dine vegne, både personligt og/eller økonomisk. Dvs. at de
også kan få råderet over din økonomi –
og i Lindas tilfælde kunne hun altså
uden problemer have købt bilen for de
penge, hun og Ole i forvejen havde afsat
til formålet, hvis Ole havde lavet en økonomisk fremtidsfuldmagt. Hun var ligeledes sluppet for følelsen af halvvejs at
blive mistænkeliggjort for de penge, hun
brugte på Oles hverdag.

Tegn en fremtidsfuldmagt!
”Vi kendte ikke noget til nogen fremtidsfuldmagt. Det havde vi aldrig hørt
om, men i dag har jeg selv lavet en fremtidsfuldmagt. Det er meget enkelt og billigt – og det burde alle gøre: Der er ingen,
der ved, hvad der sker i morgen, og

hvem der bliver ramt af hvad”, understreger Linda.
I januar i år afgår Ole ved døden. Og ved
hans dødsfald bliver pengene på hans
konto frigjort, og Linda kan råde over
dem. Dog venter der hende en ny overraskelse: Linda og Ole mødte hinanden
forholdsvis sent i livet, og Ole var på det
tidspunkt fraskilt. Den ene af hans private pensioner stod ex-konen imidlertid
stadig til at arve – det havde han ikke
fået ændret.
”Så jeg har to råd til alle mennesker: Tjek
dine pensioner – sørg for, at dem, du
synes, skal have pengene, også står til at
få dem. Skriv et testamente – og glem
ikke at lave en fremtidsfuldmagt. Det
gør det meget enklere for dine pårørende, hvis ulykken en dag rammer dig”,
slutter Linda.

Det er meget enkelt at tegne en
fremtidsfuldmagt: Du skal udfylde
og underskrive den digitalt med
dit NemID i Fremtidsfuldmagtsregisteret på Tinglysning.dk.
Herefter skal du mødes fysisk
med en notar, hvor du vedkender
dig fremtidsfuldmagten. Notaren
skal dels sikre sig din identitet og
dels sikre, at du fornuftsmæssigt
er i stand til at oprette den – og at
det i øvrigt sker efter egen fri vilje.
Du skal betale en retsafgift for notarens arbejde på 300 kr.
Læs mere på borger.dk/samfundog-rettigheder/fremtidsfuldmagt
Det er også muligt at få juridisk
rådgivning – herunder om fremtidsfuldmagter – gennem Hjernesagens rådgivning. Send en mail
til testamente@hjernesagen.dk
med dine spørgsmål.

