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Professor Torstein Frantzen, Juridisk fakultet, Norge

Dersom en person mister dømmekraften kan han settes under vergemål. Et alterna-
tiv til vergemål er at han på forhånd, altså mens han har dømmekraften i behold, 
oppretter en fullmakt der det fremgår hvem som skal ivareta hans interesser der-
som han selv ikke lenger er i stand til det. Dette omtales som en fremtidsfullmakt. 
Fremtidsfullmakter er nokså vanlige i en del land som bygger på common law, men 
er etter hvert også innført i enkelte europeiske land. I Finland ble det vedtatt og 
iverksatt en lov om fremtidsfullmakter (intressebevakningsfullmakt) i 2007, mens det 
i Norge og Sverige foreligger lovutkast. I Danmark anvendes fremtidsfullmakter i en 
viss utstrekning, men uten at det er gitt lovregler om dette. Nedenfor gis det en kort 
innføring i rettsinstituttet fremtidsfullmakt. Et hovedsynspunkt er at det er behov for 
offentlig kontroll med representasjonsordninger for demente. Det anføres seks teser 
som gir uttrykk for en kritisk innstilling til fremtidsfullmakter. I stedet for å tillate 
fremtidsfullmakter bør det vurderes om reglene for vergemål kan gjøres mer fleksible 
og i større grad ta hensyn til den hjelpetrengendes ønsker. Blant annet bør hovedre-
gelen være at når en person tidligere har gitt uttrykk for hvem han ønsker som verge, 
skal denne oppnevnes.

Noen rettslige utgangspunkter vedrørende representasjon1. 

Rettsinstituttet fremtidsfullmakt er et alternativ til at person som mister dømmekraf-
ten settes under vergemål. Gjennom en fremtidsfullmakt kan en voksen person op-
prette en fullmakt der fremgår hvem som skal ivareta han interesser dersom han selv 
ikke lenger er i stand til det. Han kan også gi instrukser om hvordan oppdraget skal 
utføres.

Enhver myndig person har som hovedregel og utgangspunkt rettshandelsevne, 
det vil si evne til å forplikte seg selv, eksempelvis inngå en avtale. Rettshandelsevnen 
kan bortfalle midlertidig, for eksempel i forbindelse med ulykker eller forbigående 
sykdom. Den kan også falle bort på grunn av demens. Demens vil i de fleste tilfeller 
ramme eldre personer og omtales da gjerne som aldersbetinget demens. Når en per-
son eksempelvis blir dement, mister han den faktiske evnen til å forplikte seg, også 
uten at det er truffet noen beslutning om dette, for eksempel ved umyndiggjøring.

Når en person ikke har mulighet til å forplikte seg selv eller andre, vil det i de 
aller fleste tilfeller være slik at andre må treffe avgjørelser på vegne av den som ikke 
selv har evne til det. Det blir altså behov for at andre treffer avgjørelsene. Et grunnlag 
for at andre kan handle på vegne av en dement er de ulovfestede reglene om nego-
tiorum gestio. Det kan også tenkes ulike former for representasjon, for eksempel ved 
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at det opprettes vergemål, enten i form av ordinært vergemål eller gjennom det mer 
begrensede hjelpevergemål.1 I tillegg kan det tenkes at fullmakter som er opprettet 
før den aktuelle tilstanden oppsto, får betydning også etter at fullmaktsgiveren har 
mistet rettshandelsevnen.2 

Dette er i korte trekk de rettslige utgangspunktene når det gjelder representasjon 
ved faktisk bortfall av den såkalte rettshandelsevnen, altså når en person mangler 
evne til å handle fornuftsmessig. 

Noe om utbredelsen av representasjonsordninger og hvor mange som 2. 
oppfyller betingelsene for å få oppnevnt en representant 

I langt de fleste tilfeller der en person blir dement fører ikke dette til at vedkommende 
blir umyndiggjort eller fratatt handleevnen. Det antas at det i år 2000 i Norge var ca. 
50.000 personer som var demente, men det var kun 537 personer som var umyndig-
gjorte og satt under vergemål. I norsk rett har man også muligheten for å opprette 
hjelpevergemål, som ikke innebærer noen beslutning om at den rettslige handleevnen 
bortfaller. Det finnes ikke sikre opplysninger om hvor mange som er under hjelpe-
vergemål i Norge, men ut fra undersøkelser foretatt av vergemålsutvalget antas det at 
rundt 30000 personer hadde fått oppnevnt hjelpeverge.3

I dansk rett medførte innføringen av vergemålsloven av 1995 at umyndiggjø-
relsesinstituttet bortfalt, selv om det fortsatt er mulig å beslutte fratakelse av den 
rettslige handleevnen. I 1991, altså før vedtagelsen av vergemålsloven av 1995, ble 
det antatt å være 25000-30.000 svært demente, men det var ca 3000 umyndiggjorte 
personer og at anslagsvis 600-800 var underlavvergemål. Lavvergemål tilsvarer no-
enlunde det norske hjelpevergemål.4 I Sverige og Finland er det et høyere antall som 
har fått oppnevnt god man eller forvalter (Sverige) eller som er under intressebevak-
ning (Finland).5

Tallene viser at i alle de nordiske landene oppnevnes det i de fleste tilfeller ikke 
noen representant der en person mister dømmekraften. Dette kan igjen indikere at 
det er et behov for alternative representasjonsordninger, eksempelvis fremtidsfull-
makter.

1  Etter dansk rett består de offentlige representasjonsordningene av vergemål og samværgemål. Etter 
svensk rett kan det opprettes forvalterskap eller det mer begrensede godmanskap, mens det etter finsk rett 
kan iverksettes intressebevakning med oppnevnelse av en intressebevakar.
2  Jf. tese nr. 1 nedenfor.
3  Også dette tallet refererer seg til tiden rundt år 2000. Se NOU 2004: 16 s. 116, 118 og 127.
4  Se Danielsen, Væregemålsloven med kommentarer, København 2006 s. 76 flg.
5  I Sverige var det i 1990 vel 50.000 som hadde fått oppnevne god man, en ordning som noenlunde 
samsvarer med det norske hjelpevergeinstituttet. Videre var det ca. 5000 forvalterskap. Se SOU 2004: 
112 s. 370. I Finland var det 1.1.2007 ca. 47.000 voksne personer som var under intressebevakning, Jf. 
informasjon fra det finske justisdepartementet
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Fremtidsfullmakter i de nordiske landene3. 

Fremtidsfullmakter er et rettsinstitutt som først og fremst er utviklet i land som byg-
ger på common law; USA, England og Wales, Skottland, Irland, Australia og Canada. 
I de senere årene er rettsinstituttet også innført i en rekke andre land, eksempel-
vis Frankrike, Finland og Østerrike. I Tyskland er situasjonen noe spesiell fordi ut-
gangspunktet i BGB er at fullmakter ikke faller bort dersom fullmaktsgiveren mister 
rettshandelsevnen. Slik sett har man i Tyskland lang tradisjon med fremtidsfullmak-
ter. Rettsinstituttet synes likevel i første rekke å ha blitt aktualisert og diskutert fra 
1990-årene. I Sveits foreligger det lovutkast vedrørende fremtidsfullmakter. I de se-
nere årene er fremtidsfullmakter også blitt introdusert i Norden.

I mandatet til den norske vergemålsinnstillingen er en fremtidsfullmakt definert 
som ”en privatrettslig adgang til ved fullmakt å arrangere representasjonsordninger 
på forhånd, med tanke på en situasjon der man selv ikke lenger er i stand til å ivareta 
sine interesser”.6 Slike fullmakter vil, dersom de innføres, være et alternativ til de tra-
disjonelle representasjonsordningene der en person mister dømmekraften og derfor 
ikke kan forplikte seg. De vil altså være et alternativ til vergemål (Norge, Danmark), 
förvaltning (Sverige) og intressebevakning (Finland).

I Finland er det vedtatt en lov om fremtidsfullmakter, Lag om intressebevaknings-
fullmakt. Loven trådte i kraft 1. november 2007. I Norge og Sverige foreligger det 
lovutkast om innføring av fremtidsfullmakter.7 I Danmark er det foreløpig ikke noe 
lovforslag, men i praksis anvendes likevel fremtidsfullmakter i en viss utstrekning. 
På Island har det har det ikke vært noen diskusjon om fremtidsfullmakter, og så vidt 
vites anvendes de heller ikke i praksis.

Det er to varianter av fremtidsfullmakter, avhengig av hva som er ikrafttredel-
sestidspunktet. En mulighet er at fullmakten trer i kraft fra opprettelsestidspunktet, 
altså mens fullmaktsgiveren har dømmekraften i behold. Den andre muligheten er 
at fullmakten først trer i kraft hvis og når fullmaktsgiveren mister rettshandelsevnen 
(blir dement). Både den finske loven og de norske og svenske lovutkastene byg-
ger på at fullmakten trer i kraft først når fullmaktsgiveren mister dømmekraften. I 
Danmark benyttes begge variantene av fremtidsfullmakter. Etter finsk rett kan det ut 
fra avtalerettslige prinsipper opprettes fremtidsfullmakter som trer i kraft fra oppret-
telsestidspunktet. Også etter finsk rett er det altså mulig å benytte begge variantene 
av fremtidsfullmakter. 

Det sentrale spørsmålet som reiser seg ved innføring av fremtidsfullmakter er 
hvor langt det bør være et offentlig ansvar å sørge for rettslig beskyttelse av inkapa-
ble voksne og hvor langt den enkelte på forhånd bør gis adgang til selv å bestemme 
hvilken beskyttelse han ønsker. Ved utforming av regler om fremtidsfullmakter er det 
noen hovedspørsmål som står sentralt:

6  Se NOU 2004: 16 s. 29.
7  Se NOU 2004: 16 s. 291 flg. og SOU 2004: 112 s. 483 flg.
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1. Bør det innføres formkrav for opprettelse av en fremtidsfullmakt, og i så fall 
hvilke?

2. På hvilket tidspunkt bør fullmakten tre i kraft, og hvordan konstateres ikraft-
tredelsen,- legeerklæring, notifikasjon til pårørende eller registrering i et offentlig 
register?

3. Bør det offentlige føre kontroll med fullmektigens handlinger, og i så fall 
hvordan?

I det følgende vil jeg ta opp enkelte spørsmål angående fremtidsfullmakter, og 
da i første rekke ut fra et norsk og nordisk perspektiv. I tråd med tradisjonen for de 
nordiske juristmøtene er det utformet teser som forhåpentligvis kan gi utgangspunkt 
for en diskusjon av ulike sider ved rettsinstituttet fremtidsfullmakt.

Tese 1: Alminnelige fullmakter faller bort dersom fullmaktsgiveren 4. 
mister rettshandelsevnen/dømmekraften. Avtaleloven § 22 bør anvendes 
analogisk

Som nevnt finnes det to hovedvarianter av fremtidsfullmakter; de som trer i kraft ved 
opprettelsen og de som trer i kraft dersom fullmaktsgiveren mister dømmekraften. 
Spørsmålet er her hva som bør være utgangspunktet ut fra gjeldende rett i de nor-
diske landene når det gjelder gyldigheten av fullmakter ved bortfall av den faktiske 
rettshandelsevnen. I Finland er det innført lovgivning om fremtidsfullmakter som 
trer i kraft dersom fullmaktsgiveren mister dømmekraften. På dette punktet er altså 
rettstilstanden klar.

I de nordiske landene er hovedregelen at avtaler som er inngått av en person 
som har mistet dømmekraften (for eksempel på grunn av demens) ikke er gyldige 
og det uavhengig av medkontrahentens gode eller onde tro om ugyldighetsgrunnen. 
Spørsmålet er om samme utgangspunkt gjelder dersom en dement person inngår en 
avtale ved fullmektig. Avtalelovene i Danmark, Norge, Sverige og Finland bygger på 
nordisk lovsamarbeid og er i store trekk samsvarende. Det følger av § 22 i de norske, 
danske, svenske og finske avtalelovene at fullmakter bortfaller dersom fullmaktsgi-
veren blir gjort umyndig, er kommet under vergemål med fratakelse av den rettslige 
handleevnen eller det er opprettet forvalterskap. Det bestemmelsene ikke sier noe om 
er om fullmakter bortfaller dersom fullmaktsgiveren mister rettshandelsevnen uten å 
bli umyndiggjort. Spørsmålet blir om bestemmelsene skal tolkes analogisk eller anti-
tetisk, altså om fullmakten skal falle bort i andre tilfeller der fullmaktsgiveren mister 
den faktiske rettshandelsevnen.

Det er bemerkelsesverdig at betydningen av avtaleloven § 22 er blitt fortolket 
ulikt i de nordiske landene. I Danmark og Finland har man lagt til grunn en motset-
ningsslutning, med den følge at fullmakter forblir gyldige selv om fullmaktsgiveren 
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eksempelvis blir dement.8 I Sverige er utgangspunktet det motsatte, altså at fullmak-
ter i slike tilfeller bortfaller.9 I norsk rett er det uklart hva som er gjeldende rett.10

En analogisk anvendelse av avtaleloven § 22 innebærer at den også anvendes på 
tilfeller der en person har mistet rettshandelsevnen, men uten at det er truffet noen 
beslutning om dette, for eksempel gjennom umyndiggjøring. Hensynet til den som 
kommer i en demenssituasjon kan tilsi at det ikke tillegges noen betydning hvorvidt 
rettshandelsevnen bortfaller gjennom en rettslig avgjørelse eller ikke. På grunn av 
tilstanden er han avskåret fra selv å foreta seg noe, og da bør rettsstillingen ikke på-
virkes av omstendigheter han ikke kan påvirke. Han kan ikke tilbakekalle fullmakten 
og han kan ikke på annen måte kontrollere fullmektigens handlinger. Dersom hoved-
formålet med avtaleloven § 22 er å beskytte en person som mister dømmekraften, bør 
løsningen være at avtaleloven § 22 tolkes analogisk.

En antitetisk tolkning kan for det første begrunnes rent formelt. Når vi ikke har 
noen bestemmelse om at fullmakten bortfaller, så gjelder den videre. Det kan videre 
innvendes at en analogisk tolkning skaper en usikker situasjon både for fullmektigen 
og tredjemann. Fullmektigen kan være avtalemessig forpliktet til å handle så lenge 
fullmaktsgiveren har dømmekraften i behold, mens han risikerer å komme i erstat-
ningsansvar dersom han handler etter at fullmaktsgiveren har mistet dømmekraften. 
For tredjemann vil det være usikkert om fullmaktsgiveren har forpliktet seg gjennom 
fullmektigens handling. Dette kan igjen svekke tilliten til fullmakter generelt, og det 
kan særlig gjøre det vanskelig for eldre personer å benytte fullmektig.11

Selv om det er et stigende antall demente vil det likevel generelt sett være svært 
liten risiko for å lide tap for den som handler i tillitt til en fullmakt. I de tilfeller der 
det kan være tvil om tilstanden vil fullmektigen formodentlig av eget tiltak i de al-
ler fleste tilfeller unnlate å benytte seg av fullmakten. I motsatt fall risikerer han å 
komme i erstatningsansvar og tredjemann vil derfor bare lide tap i de få tilfellene der 
ytelsene ikke kan tilbakeføres og fullmektigen ikke er søkegod. Det kan også nevnes 
at den generelle tilliten til fullmakter neppe er annerledes i Sverige og Danmark, selv 
om gyldighetsspørsmålet vurderes ulikt. Legger man til grunn at hovedregelen er at 
fullmakten bortfaller når fullmaktsgiveren mister den faktiske rettshandelsevnen vil 
det også kunne bidra til å skjerpe både fullmektigens og medkontrahentens aktsom-
het når det kan mistenkes at fullmaktsgiveren ikke har dømmekraften i behold.

8  For dansk rett, se Danielsen, Værgemålsloven med kommentarer s. 78, Lynge Andersen, Aftaleloven med 
kommentarer, København 2005 s. 147 og Ussing, Aftaler paa formuerettens omraade, København 1945 s. 
320. For finsk rett, se forarbeidene til Lag om intressebevakningsfullmakt, RP 52/2006 rd s. 5 og 9.
9  Se SOU 2004: 112 s. 476. Det sies der at atskillig taler ”för att en fullmakt enligt svensk rätt i de fleste 
situastioner saknar verkan när fullmaktsgivaren lider av bristande rättslig handlingsförmåga på det område 
fullmakten omfattar”. Dette utgangspunktet foreslås også lovfestet i svensk rett, se SOU 2004: 112 s. 523 
flg. Ödlöw, Ställföreträdare för vuxna s. 96 flg. tar ikke klart standpunkt til spørsmålet, men hevder de 
sententia ferenda at fullmakten ikke bør falle bort, se s. 104.
10  Slik også NOU 2004: 16 s. 292 der det nevnes hensyn for og mot at fullmakten faller bort dersom full-
maktsgiveren mister rettshandelsevnen.
11  Se mer inngående Ödlöw, Ställföreträdare för vuxna, Stockholm 2005 s. 85 flg., særlig side 96 flg.
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Et utgangspunkt om at fullmakten faller bort når den faktiske rettshandelsevnen 
faller bort kan hevdes å være problematisk fordi også fullmakter til å betale løpende 
utgifter til det daglige husholdet da vil falle bort. Slike problemer oppstår imidlertid 
også i alle de tilfellene der det ikke er opprettet fullmakter for dette formålet.12 Det 
springende punktet blir hvem som skal beskyttes; fullmaktsgiveren som er blitt de-
ment, eller medkontrahenten og fullmektigen.

Tese 2: Fullmakter vedrørende ”løpende betalinger” i de norske og 5. 
svenske lovforslagene vil stort sett dekke de praktiske behovene. For 
finsk rett vil allminnelige fullmakter kunne dekke de praktiske behovene

I både de norske og svenske forslagene til lovgivning om fremtidsfullmakter er det 
tatt inn bestemmelser om at visse fullmakter som ikke er opprettet etter de krav som 
gjelder for fremtidsfullmakter skal være gyldige også dersom fullmaktsgiveren mi-
ster rettshandelsevnen. Dette innebærer formodentlig en endring av svensk gjeldende 
rett ettersom man i Sverige har tolket avtalslagen § 22 slik at fullmakter faller bort 
dersom fullmaktsgiveren mister dømmekraften.13 For norsk rett vil en slik bestem-
melse muligens være en endring av gjeldende rett, men vil i alle fall innebære en 
rettsavklaring.

Etter de norske og svenske lovforslagene er det fullmakter som omfatter lø-
pende betalinger eller ”periodisk återkommande betalningar” som forblir gyldige.14 
Det kan være fullmakter som er gitt til en kredittinstitusjon, typisk en bank, eller 
fullmaktene kan være gitt en tredjeperson. Et praktisk typetilfelle vil være autogi-
robetalinger av eksempelvis husleie, strøm, forsikring, telefon m.m. Det fremgår 
av det svenske forslaget at også ”andre penningöverföringar”, altså betalinger som 
ikke er periodiske skal omfattes. Det er noe uklart hvilke typer betalinger man her 
har ment skal omfattes, men trolig vil utgifter til den daglige husholdning, lege, 
behandlingsutgifter, klær osv. omfattes. I de norske lovmotivene sies det at denne 
typen utgifter i utgangspunktet omfattes av bestemmelsen om løpende betalin-
ger.15 I finsk rett er som nevnt utgangspunktet at fullmakter ikke bortfaller selv om  

12  Dersom den anførte tesen om at fullmakter faller bort dersom fullmaktsgiveren mister dømmekraften 
legges til grunn oppstår et annet spørsmål. Kan det opprettes en fullmakt som trer i kraft på det tidspunk-
tet fullmaktsgiveren mister dømmekraften? Hensynet til å beskytte fullmaktsgiveren kommer muligens i 
en noe annen stilling dersom fullmaktsgiveren med åpne øyne ønsker å gi avkall på denne beskyttelsen. 
Spørsmålet faller utenfor det som omfattes av tese 1 og utdypes ikke videre.
13  Det kan nevnes at den svenske avtaleloven § 22 i SOU 2004: 112 foreslås endret slik at fullmakter faller 
bort dersom fullmaktsgiveren mister dømmekraften. Dette skal imidlertid ikke gjelde for de løpende full-
maktene ”periodisk återkommande betalningar”, se lovutkastet i SOU 2004: 112 s. 1136 og 1183-1184.
14  Se for norsk rett, utk. § 10-14 i NOU 2004: 16 s. 304-305 og for svensk rett, Förslag till lag om fram-
tidsfullmakter m.m. och om behörighet i vissa fall för anhöriga § 23 i SOU 2004: 112 s. 1027. Bestem-
melsen er kommentert samme sted s. 526 flg.
15  Se NOU 2004: 16 s. 304-305.
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fullmaktsgiverens mister dømmekraften. I Lag om intressebevakningsfullmakt er det 
av den grunn ikke gitt særregler for løpende fullmakter. I forarbeidene sies det ikke 
noe om hvilket omfang en slik formløs fullmakt kan ha innenfor det økonomiske 
området, men det må antas at slike fullmakter kan omfatte alle formuerettslige spørs-
mål.

Dersom de norske og svenske lovutkastene vedtas vil vi altså på dette punktet 
få en noenlunde lik rettstilstand i Norge, Sverige og Finland.16 Det vil være mulig 
å opprette en fremtidsfullmakt som trer i kraft når fullmaktsgiveren mister dømme-
kraften, eller det kan opprettes en alminnelig fullmakt som fortsetter å gjelde dersom 
fullmaktsgiveren mister dømmekraften. Den som ønsker en representasjonsordning 
uten medvirkning fra myndighetene kan da velge mellom vanlig fullmakt og frem-
tidsfullmakt.

Vedtas de norske og svenske lovutkastene vil jeg anta at en vanlig fullmakt vil 
bli foretrukket i de fleste tilfellene. En fordel med en vanlig fullmakt er at den trer 
i kraft mens fullmaktsgiveren har dømmekraften i behold. Fullmaktsgiveren kan da 
se hvordan fullmaktsforholdet fungerer i praksis. Fullmakten kan endres eller tilba-
kekalles dersom fullmektigen ikke opptrer som forventet. Det vil også fremstå som 
enklere og mindre konsekvensfylt å opprette en vanlig fullmakt. Det er ikke krav om 
vitner og det vil ikke være en fullmakt som retter seg utelukkende mot en situasjon 
der fullmaktsgiveren har mistet dømmekraften.

Det vil i praksis gjerne også være slik at demens utvikler seg gradvis. En vanlig 
fullmakt vil her være mer fleksibel fordi fullmektigen kan vurdere hjelpebehovet 
og gradvis øke bistanden ut fra behovet til enhver tid. En fremtidsfullmakt, ut fra 
finsk rett, og de norske og svenske lovutkastene, bygger derimot på en forutsetning 
om et bestemt ikrafttredelsespunkt. Det kan være vanskelig å fastslå et slikt eksakt 
ikrafttredelsestidspunkt. Nettopp på ikrafttredelsestidspunktet blir det også umulig 
for fullmaktsgiveren å føre noen kontroll med fullmektigens handlinger og han kan 
heller ikke tilbakekalle fullmakten.17

En fremtidsfullmakt kan være mer omfattende enn en løpende fullmakt som stort 
sett vil dekke de dagligdagse behovene. Dette kan sies å være en fordel med en frem-
tidsfullmakt. Etter min oppfatning er dette likevel ikke noe som vil føre til, eller 
som bør føre til at mange velger fremtidsfullmakter i stedet for løpende fullmakter. 
Bistandsbehovet vil i mange tilfeller være tilstrekkelig ivaretatt ved at dagligdagse 
behov dekkes, altså at regninger betales, nødvendige reparasjoner og vedlikehold 
foretas, utgifter til medisiner og behandling dekkes, dagligvarer kjøpes inn osv. Når 

16  Som nevnt vil også nokså omfattende økonomiske disposisjoner kan trolig være omfattet av en almin-
nelig fullmakt etter finsk rett, saml. RP 52/2006 rd s. 14. Slik sett vil det bli en forskjell mellom finsk rett på 
den ene side og norsk og svensk rett på den andre siden.
17  Denne innvendingen mot fremtidsfullmakter kan unngås ved å velge samme løsning for fremtidsfull-
makter som for alminnelige fullmakter, altså at fullmaktsgiveren selv bestemmer ikrafttredelsespunktet. 
Slik er løsningen eksempelvis i tysk og amerikansk rett, se for tysk rett eksempelvis Langenfeld, ZEV 
1996 s. 340 og for amerikansk rett, Uniform Power of Attorney Act, Section 110 (a). 



166 Torstein Frantzen

det gjelder andre disposisjoner, typisk salg av boligen, vil (og bør) det etableres 
enn viss kontroll gjennom det offentlige.18 Det kan gjelde kontroll med behovet for 
å selge, at salgsprosessen gjennomføres tilfredsstillende og at fullmaktsgiveren får 
vederlaget.

Tese 3: Dersom fremtidsfullmakter innføres, bør de ikke kunne om-6. 
fatte medisinsk behandling

Etter den finske loven, og etter de norske og svenske lovutkastene kan fremtidsfull-
makter omfatte både økonomiske og personlige formål.19 Når det gjelder personlige 
formål vil det være en del disposisjoner som er av en så svært personlig karakter at 
det ikke kan overlates til andre å treffe avgjørelser. Eksempler på slike disposisjoner 
kan være adopsjon, inngåelse av ekteskap, opprettelse av testament, erkjennelse av 
farskap.20

Under kategorien personlige formål faller også spørsmål vedrørende medisinsk 
behandling.21 Når det gjelder medisinsk behandling vil enkelte avgjørelser være 
av svært personlig karakter, slik at de i utgangspunktet ikke kan overlates til en 
fullmektig. I det norske lovutkastet vedrørende fremtidsfullmakter er det forutsatt 
at en fullmektig skal regnes som pårørende i forhold til pasientrettighetsloven.22 
Også i det svenske lovforslaget er forutsetningen at en fullmektig likestilles med 
et såkalt ”vårdombud”, hvilket innebærer at fullmektigen først og fremst ivare-
tar informasjonsfunksjoner, men slik at han også i noen tilfeller kan samtykke til 
visse typer medisinsk behandling.23 Dette synes også å være utgangspunktet i finsk 
rett.24 Poenget i denne sammenhengen er at fullmektigen ikke får mer vidtgående 
kompetanse enn den en pårørende ville hatt dersom det ikke forelå noen fremtids-
fullmakt.

I forhold til disse praktisk viktige spørsmålene vil en fremtidsfullmakt ikke 
innebære noe annet enn en blant flere måter å ta stilling til hvem som skal regnes 
 
18  Slike disposisjoner vil i utgangspunktet ikke kunne foretas gjennom en løpende fullmakt etter at full-
maktsgiveren har mistet dømmekraften. Se eksempelvis motivene til det norske lovutkastet der det sies at 
„kjøp eller salg av eiendom, omfattes ikke av denne bestemmelsen“, NOU 2004: 16 s. 304-305.
19  Se Lag om intressebevakningsfullmakt § 2, förslag till lag om framtidsfullmakter m.m. och om behö-
righet i vissa fall för anhöriga § 2 og utkast til lov om vergemål § 10-2.
20  Saml. Lag om intressebevakningsfullmakt § 2 tredje ledd og utkast til Lag om intressebrevakningsfull-
makt § 2 tredje ledd der disse disposisjonene nevnes som eksempler på disposisjoner som ikke kan omfat-
tes av en fullmakt. I det norske lovutkastet er det ikke tatt inn eksempler på disposisjoner som ikke kan 
omfattes av en fremtidsfullmakt. Det fremgår imidlertid av motivene til lovutkastet at tilsvarende grenser 
forutsettes å gjelde etter norske regler om fremtidsfullmakt, se NOU 2004: 16 s. 295. 
21  Slik også NOU 2004: 16 s. 295, SOU 2004: 112 s. 500 og Rp 52/2006 rd s. 18.
22  Se NOU 2004: 16 s. 295. 
23  Se SOU 2004: 112 s. 500 og 578.
24  Se Rp 52/2006 rd s. 18.
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som nærmeste pårørende.25 En fremtidsfullmakt innebærer dermed ikke noe reelt  
fullmaktsforhold. Fordi betegnelsen er misvisende kan det være en fare for at både 
fullmektigen, pårørende og helsepersonellet oppfatter fullmakten som å ha større be-
tydning enn den reelt sett har. Dette kan føre til uklarheter og misforståelser.

En annen innvending mot å akseptere fremtidsfullmakter vedrørende medisinske 
spørsmål er at det kan bli uklart hvem som er rette vedkommende til å ivareta de 
funksjonene som følger av å være nærmeste pårørende.26 Dersom det er opprettet en 
fremtidsfullmakt vedrørende personlige formål kan det være uklart hva som omfat-
tes av fullmakten. Dersom fullmakten i tillegg er spesifisert til å gjelde medisinske 
formål, vil det for så vidt også være klart hvem fullmaktsgiveren ønsker skal ivareta 
hans interesser på dette området. I prinsippet beror det imidlertid på en tolkning av 
fullmakten hva fullmaktsgiveren har ment.

I motivene til det norske lovutkastet sies det at en fullmakt vedrørende personlige 
formål „også omfatter avgjørelser i medhold av pasientrettighetsloven og lignende 
lover, med mindre annet fremgår av fullmakten”.27 Også i motivene til den finske 
loven sies det at en fullmakt som gjelder personlige formål omfatter spørsmål om 
pasientrettigheter.28 I motivene til det svenske lovutkastet sies det derimot at når det 
gjelder representasjon innenfor ”hälso- och sjukvårdens område” … ”bör det krävas 
att det är uttryckligen angivet i framtidsfullmakten”.29

Uttalelsene gir uttrykk for ulike tolkningspresumsjoner. Det kan neppe forutsettes 
at enhver som oppretter en fremtidsfullmakt som omfatter personlige formål er seg 
bevisst betydningen av å spesifisere eller ikke å spesifisere at medisinsk behandling 
skal være omfattet av fullmakten. Det kan her oppstå en rekke uklarheter. Dersom det 
kreves spesifikasjon kan det tenkes at det er brukt ord og uttrykk som etterlater tvil 
om hva som ment. Det kan videre tenkes at fullmaktsgiveren, uten at det fremgår av 
25  Av den norske pasientrettighetsloven følger det at pårørende er ”den pasienten oppgir som pårørende og 
nærmeste pårørende”, se pasientrettighetsloven § 1-3 bokstav b. I den danske sundhedsloven er det ikke 
tatt inn noen bestemmelse om hvem som regnes som nærmeste pårørende eller om at pasienten selv kan 
utpeke nærmeste pårørende. Etter svensk rett synes utgangspunktet å være at dersom pasienten har utpekt 
en fullmektig vil denne få den informasjonsfunksjonen som nærstående har, se SOU 2004: 112 s. 578. Se 
også s. 506. Dette synes også å være utgangspunktet i finsk rett, se Rp 52/2006 rd. 
26  Dersom det er oppnevnt en verge og vergemålet omfatter personlige formål vil det klare utgangspunktet 
være at det er vergen som anses som nærmeste pårørende og som kan samtykke til medisinsk behandling. 
Dette følger direkte av den danske sundhedsloven § 18 første ledd. Se også Danielsen, Vergemålsloven 
s. 127. I den norske pasientrettighetsloven § 1-3 bokstav b er det tatt inn en prioritetsliste med hensyn til 
hvem som skal regnes som nærmeste pårørende, der verge og hjelpeverge er sist på listen. Det innebærer 
at selv om det oppnevnes en verge nettopp for å utelukke dem som ellers regnes som nærmeste pårørende, 
så oppnås ikke formålet fordi vergen fortsatt står sist på listen. 
27  Se NOU 2004: 16 s. 295.
28  Se Rp 52/2006 rd s. 18.
29  Se SOU 2004: 112 s. 500. Se også lovforslagen på side 1034 § 8. Det kan nevnes at i tysk rett er regelen 
at dersom det gjelder samtykke til et medisinsk inngrep, der det er dødsrisiko eller fare for en alvorlig og 
langvaring skade som følge av inngrepet er det ikke tilstrekkelig med samtykke fra en fullmektig. Det 
kreves også tillatelse fra vergemålsretten og det kreves at fullmakten er skriftlig og uttrykkelig omfatter de 
aktuelle inngrepene, se BGB § 1904.
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fullmakten, har gitt uttrykk for at medisinsk behandling omfattes. Det kan hevdes 
at slike spørsmål løses ved at det utvikles standardformularer der fullmaktsgive-
ren krysser av på ulike spørsmål, slik at det sikres at fullmaktsgiverens har tatt 
stilling til mulige tvilsspørsmål. Standardformularer forteller imidlertid ikke hva 
fullmaktsgiveren har oppfattet og det vil derfor likevel kunne oppstå uklarheter 
med hensyn til hva som er ment. Det vil også være tilfeller der det ikke er benyttet 
noe standardformular.

En annen kilde til uklarhet kan være at fullmaktsgiveren i forbindelse med et 
forestående operativt inngrep gir uttrykk for at en annen enn den som er angitt i 
fullmakten skal representere ham. Dersom fullmaktsgiveren på dette tidspunktet er 
svekket kan det være uklart om fullmakten er trådt i kraft, eventuelt om den skal 
anses tilbakekalt.30 Det kan også tenkes at fullmakten er opprettet mange år før 
behovet for medisinsk behandling oppstår. Dersom det har vært liten eller ingen 
kontakt mellom fullmaktsgiveren og fullmektigen etter at fullmakten er opprettet 
kan det være uklart om helsepersonellet skal forholde seg til fullmektigen eller de 
(øvrige) pårørende.

Den typen uklarheter som er antydet her kan lett føre til tvil med hensyn til 
hvem som skal regnes som pasientens/fullmaktsgiverens representant. Disse uklar-
hetene kan føre til at helsepersonellet må bruke betydelige ressurser på å løse ju-
ridiske spørsmål vedrørende representasjon. Det vil være en uheldig ressursbruk. 
Det vil derfor skape best forutberegnelighet dersom fremtidsfullmakter ikke kan 
omfatte medisinsk behandling. De problemene som er antydet her kan også opp-
stå i forhold til andre spørsmål av personlig karakter. Det kan være spørsmål om 
hvor langt det er mulig overføre beslutningskompetanse, hva fullmaktsgiveren har 
ment skal omfattes av fullmakten, hvilken vekt det skal legges på fullmaktgiverens 
egne uttrykte ønsker der det kan være tvil om han har dømmekraften i behold og 
hvilken vekt det skal legges på nærståendes pårørendes ønsker. Det kan slik sett 
reises spørsmål om det i det hele tatt er hensiktsmessig å tillate fremtidsfullmakter 
vedrørende personlige formål.

Tese 4: De behov som ønskes ivaretatt gjennom fremtidsfullmakter, 7. 
kan ivaretas gjennom vergemålslovgivningen

Fremtidsfullmakter vil være et alternativ til andre representasjonsordninger der 
myndighetene oppnevner en person som skal ivareta den representertes interesser 
når han selv ikke lenger er i stand til dette. Slike representasjonsordninger (op-
prettelse av vergemål eller förvaltarskap, eller oppnevnelse av en intressebevakare  
 
30  I SOU 2004: 112 s. 615-616 sies det at når pasienten meddeler helsepersonellet hvem som skal repre-
sentere ham, bør en slik meddelelse ”ha företräde framför ett tidigare meddelat förordnande i en formenlig 
framtidsfullmakt”.
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eller god man) kan føre til helt eller delvis bortfall av rettshandelsevnen.31 En utvik-
lingstendens i de nordiske landenes vergemålsrett vedrørende beskyttelse av voksne  
personer er at beskyttelsestiltakene skal være så lite inngripende som mulig og så 
godt tilpasset det individuelle behovet som mulig.32 Det kan hevdes at en fremtids-
fullmakt samsvarer med disse utviklingstendensene. Fullmakten er optimalt tilpas-
set det individuelle behovet fordi den er utformet av den som representeres og den 
er ikke mer inngripende enn nødvendig, blant annet fordi fullmektigen i utgangs-
punktet ikke er underlagt offentlig kontroll.

Fremtidsfullmakt er en privat representasjonsordning på siden av vergemålsre-
glene. Fordelen med en fremtidsfullmakt vil i hovedsak være at fullmaktsgiveren 
kan avgjøre hvem som skal representere ham, hvordan oppdraget skal utføres, og 
det er en smidig ordning der det offentlige i utgangspunktet ikke involveres gjen-
nom kontrolloppgaver. Slik de norske og svenske lovutkastene legger opp til blir 
det i en viss forstand enten/eller løsninger. Enten blir det full styring fra det of-
fentlige gjennom vergemålsreglene, eller det offentlige holdes utenfor fordi det er 
opprettet en fremtidsfullmakt.

Den finske lag om interessebevakningsfullmakt gir i prinsippet en privat re-
presentasjonsordning på siden av vergemålsreglene. Det offentlige er imidlertid 
tillagt nokså vidtgående kontrollfunksjoner. Av slike kontrollfunksjoner kan stikk-
ordsmessig nevnes at det kreves en offentlig registrering av at fullmakten er trådt 
i kraft, fullmektigen skal avlegge en ”egendomsförteckning” til vergemålsmyn-
digheten og fullmektigen skal føre regnskap.33 Etter min oppfatning gir de finske 
reglene en mer hensiktsmessig avveiing av hensynet til selvbestemmelsesrett mot 
hensynet til samfunnsmessig kontroll enn de norske og svenske lovutkastene. Nok 
et alternativ til den finske modellen og den foreslåtte norsk/svenske modellen vil 
være å imøtekomme behovet for et mer fleksibelt alternativ til vergemålsreglene 
gjennom en mer fleksibel vergemålslovgivning. Her nevnes noen punkter, (men 
listen er ikke ment å være uttømmende). Det er også grunn til å nevne at de tre 
punktene som nevnes her i en viss utstrekning allerede er implementert i de nor-
diske landenes vergemålslovgivning.

1. Vergemålslovgivningen bør ha en klar prioritering av hvem som normalt bør 
oppnevnes som verge (ektefelle, samboer, barn osv.).34

31  Jeg går ikke her nærmere inn på de ulike nordiske landenes rett der både terminologi og rettsvirkninger 
varierer noe. For en oversikt, se eksempelvis NOU 2004: 16 s. 119 flg. og SOU 2004: 112 s. 385 flg. 
32  Se NOU 2004: 16 s. 22, SOU 2004: 112 s. 432 flg. og Danielsen, Værgemålsloven s. 74. Saml. også 
Europarådsrekommandasjon 12 (99) 4 om prinsipper vedrørende den rettslige beskyttelse av inkapable 
voksne.
33  Se lag om intressebevakningsfullmakt blant annet §§ 27 og 29-32.
34  I norsk rett fremgår det av vergemålsloven § 7 andre ledd at ektefellen bør ”opnevnes medmindre 
denne ønsker å bli fritatt, eller hensynet til den umyndiggjortes tarv krever at en annen velges”. I utkastet 
til ny vergemålslov er det foreslått: ”Ektefellen eller samboer kan oppnevnes som verge hvis det må antas 
å være ubetenkelig” se utk. § 5-3 i NOU 2004: 16 s. 377. Utover dette er det verken i gjeldende lov eller 
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2. Det bør lovfestes at dersom en person har gitt uttrykk for hvem som bør opp-
nevnes som verge, skal denne oppnevnes med mindre gode/særlige grunner tilsier 
at ønsket ikke bør tas til følge.35

3. Dersom den som settes under vergemål har gitt uttrykk for hvem som bør 
oppnevnes som verge, bør vergemålsmyndigheten gis mulighet til å tillate mindre 
omfattende regnskapsplikter.36

De to første punktene ivaretar hensynet til autonomi og forutberegnelighet for 
den hjelpetrengende. Det bør være mulig å bestemme hvem en ønsker som re-
presentant for det tilfelle at det oppstår behov for representasjon. Dersom verge-
målslovgivningen ivaretar dette hensynet vil det ikke være nødvendig å opprette 
en fremtidsfullmakt for å skape klarhet om hvem som skal være representanten. 
Opprettes det en fremtidsfullmakt har fullmaktsgiveren med bindende virkning av-
gjort hvem som skal være fullmektig. Dette kan være uheldig. Forholdet mellom 
fullmaktsgiveren og fullmektigen kan ha endret seg etter at fullmakten ble oppret-
tet, eller det kan være andre forhold som tilsier at fullmektigen ikke er egnet. Det 
vil være en hensiktsmessig sikkerhetsventil at vergemålsmyndighetene vurderer 
om den ønskede representanten skal oppnevnes.

Det tredje punktet åpner for at det også innenfor vergemålslovningen kan til-
lates mer uformelle ordninger. Dette kan igjen føre til at det blir mindre byrdefullt 
å påta seg verv som verge. Når det gjelder punkt tre bør det også legges vekt på om 
den som settes under vergemål har uttrykt ønske om en mindre byrdefull ordning. 
Noe omformulert blir altså tesen at istedenfor et nytt rettsinstitutt noe på siden av 
vergemålslovgivningen vil det være mer hensiktsmessig ivareta de samme beho-
vene innenfor den alminnelige strukturen.

lovutkastet sagt noe om hvem som bør oppnevnes. I den danske vergemålsloven er det ikke uttalelser om 
hvem som bør oppnevnes som verge, se nærmere vurderingen av hvem som bør oppnevnes i Danielsen, 
Værgemålsloven s. 196 flg. I svensk rett (Föräldrabalken) er det heller ikke uttalelser om hvem som bør 
oppnevnes.
35  Dette er ikke lovfestet eller foreslått lovfestet i norsk eller dansk rett. Det er likevel klart nok at det vil 
tillegges stor vekt dersom den hjelpetrengende i forkant muntlig eller skriftlig har gitt uttrykk for hvem 
som bør oppnevnes. Se nærmere om dette, Danielsen, Værgemålsloven s. 209 flg. I svensk rett fremgår det 
av Föräldrabalken 11 kap. § 12 første ledd at den som utpekes av den hjelpetrengende som hovedregel skal 
oppnevnes. Regelen foreslås videreført, se nærmere SOU 2004:112 s. 812 flg.
36  I den norske vergemålsloven er det i § 77 fastsatt at vergen kan fritas ”for årlig regnskap etter nærmere 
fastsatte regler”. I forskrift av 27.6.1975 nr. 9516 § 9 første ledd er det gitt en fritaksbestemmelse som 
relaterer seg til bestemte midler. Bestemmelsen er foreslått videreført, se NOU 2004: 16 s. 257. Etter den 
danske vergemålsloven § 29 har vergen regnskapsplikt. Dersom en gift person er under vergemål har 
likevel vergen som hovedregel ikke regnskapsplikt, se § 33 første og tredje ledd. I svensk rett er gjeldende 
regnskapsregler foreslått videreført. Reglene skiller ikke mellom hvem som er oppnevnt eller grunnlaget 
for oppnevningen, se nærmere SOU 2004:112 s. 183 flg. og 1006-1007.
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Tese 5: Uklarheter med hensyn til ikrafttredelse, fullmektigens kom-8. 
petanse, kontrollmulighetene, vilkårene for tilbakefall, risikoen for inte-
ressekonflikter osv. svekker forutberegneligheten for fullmaktsgiveren, 
fullmektigen, medkontrahenter, pårørende og arvinger

Slik de norske og svenske lovutkastene er formulert kan det være uklart på hvilket 
tidspunkt fullmakten trer i kraft. Ikrafttredelsestidspunktet er det tidspunktet da full-
maktsgiveren har mistet dømmekraften. I og med at dømmekraften gjerne svekkes 
gradvis settes fullmektigen i en vanskelig situasjon. Han kan ikke handle før fullmak-
ten er trådt i kraft og han kan ikke vente for lenge med å tiltre oppdraget. I mange 
tilfeller er han avhengig av å innhente en legeerklæring, men det kan være uklart for 
fullmektigen hvilke krav som stilles til en slik legeerklæring.

Det kan være uklart for fullmektigen hvilken kompetanse han har. Det beror på en 
tolkning av fullmakten, men også på en tolkning av skriftlige eller muntlige instruk-
ser til fullmektigen (oppdragsavtalen). For den som skal handle i tillit til fullmakten 
kan det også være uklart hvor langt fullmektigen kan binde fullmaktsgiveren. Dette 
kan føre til at tredjemann vegrer seg for å inngå en avtale, eller det kan være uklart 
for tredjemann hvor langt et påbud som fullmektigen gir er bindende, eksempelvis 
oppsigelse av leieavtale, kjøp og salg av fast eiendom, andre kjøp og salg osv. Det 
kan også være uklart hvor langt medkontrahentens undersøkelsesplikt går i forhold 
til spørsmål om god tro.

Det er videre uklart for fullmaktsgiveren, fullmektigen og andre berørte, - på-
rørende og tredjemenn - hva som kreves for at vergemålsmyndighetene skal tilba-
kekalle fullmakten. Tilbakekall kan være aktuelt fordi fullmektigen ikke utfører de 
oppgavene fullmaktsgiveren har forutsatt eller fordi fullmakten misbrukes. Hvordan 
fullmaktsgiveren har forutsatt at fullmakten skal brukes beror imidlertid på avtalen 
dem imellom. Derfor er det vanskelig for utenforstående å ta stilling til når de bør 
melde fra til vergemålsmyndigheten, og det blir vanskelig for vergemålsmyndigheten 
å ta stilling til om den bør gripe inn. For pårørende vil det også være et problem at 
de ikke har noen innsynsrett. Uten innsynsrett er det svært vanskelig å avdekke om 
det skjer urettmessige uttak fra bankkonto, eller hvor vederlaget ved salg av fast 
eiendom, verdipapirer eller løsøre tar veien. Fullmektigen kan også påvirke arve-
fordelingen ved at han selger eller gir bort gjenstander som fullmaktsgiveren har 
testamentert bort.

Tese 6: Det er ikke behov for rettsinstituttet fremtidsfullmakt9. 

Tesen er delvis ment som en konklusjon på de fem første tesene. Dersom en person 
mister dømmekraften vil det i de aller fleste tilfeller være behov for at noen andre 
treffer bestemmelser på hans vegne. Enten dette gjøres gjennom en myndighetsopp-
nevnt representant, eller representasjonsforholdet etableres uten medvirkning fra det 
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offentlige, vil det være utenkelig med ordninger som utelukker offentlig kontroll. 
Etter finsk rett er det som nevnt nokså omfattende løpende offentlig kontroll med 
fullmektigen. I de norske og svenske lovutkastene er det lagt opp til mindre formelle 
ordninger, der det offentlige ikke trer inn før det begjæres.

Hovedbegrunnelsen for at det offentlige som hovedregel ikke fører noen kontroll 
med fullmektigens handlinger vil være at det er fullmaktsgiveren selv som ved å opp-
rette fullmakten har gitt uttrykk for at han ønsker en slik ordning. Etter min oppfat-
ning er dette ikke en tilstrekkelig begrunnelse for at det offentlige kan fraskrive seg 
ansvaret for avgjørelser vedrørende en dement persons økonomiske og personlige 
forhold. Reglene om beskyttelse av voksne (vergemålsreglene) har lange historiske 
linjer og bygger nettopp på at det offentlige har et ansvar for å ivareta interessene til 
personer som har mistet dømmekraften. Disse hensynene blir ikke borte selv om det 
velges et annet rettslig utgangspunkt gjennom fullmaktsreglene. Kjernen i diskusjo-
nen om innføring av fremtidsfullmakter er hvor langt vergemålsretten kan privati-
seres og hvilket ansvar og hvilken rolle det offentlige skal ha. Diskusjonen berikes 
av at det anføres alternative modeller for beskyttelse av inkapable personer. Svaret 
bør imidlertid ikke være at eldre personer må ta stilling til om de ønsker offentlig 
kontroll eller om de ikke ønsker offentlig kontroll. Det siste oppnås ved å opprette en 
fremtidsfullmakt, mens det første blir resultatet om det ikke opprettes noen fullmakt. 
Problemstillingen bør i stedet være om, og i så fall hvordan, en person på forhånd 
kan gi anvisninger på hvordan et eventuelt vergemål skal utøves. Sagt på en annen 
måte blir spørsmålet hvilke regler innenfor vergemålslovgivningen som bør være 
deklaratoriske.




