Jura på Demenslinien

Af Else Hansen telefonrådgiver på Demenslinien, Alzheimerforeningen

Vi oplever et stigende antal opkald på Demenslinien og kommer i år tæt på 2000.
De svære følelser og den svære kommunikation fylder meget i alle opkald til demenslinjen også når samtalen ellers handler om økonomi,
og hvordan man bedst tilrettelægger økonomien
når handleevnen forsvinder. Det har været et tema for mange henvendelser, men desværre er
mange så sent ude at det er for sent at få oprettet
en generalfuldmagt/ fremtidsfuldmagt.
For at kunne oprette en generalfuldmagt skal
handleevnen være i behold. Det vil sige, at personen i situationen forstår aftalen og konsekvenserne af den. Alzheimerforeningen anbefaler, at en
generalfuldmagt bliver oprettet af en advokat for
at så vidt muligt at sikre, at alle vigtige forhold
bliver husket. Det sikrer også, at dokumentet får
juridisk tyngde, hvis der stilles spørgsmål tvivl om
fuldmagtens gyldighed. Vi har desværre hørt om
flere tilfælde, hvor generalfuldmagten ikke er blevet anerkendt, da den skulle tages i brug.

Når man vælger at oprette en generalfuldmagt, er det vigtigt at tage med i overvejelserne,
at den kun bør gives til en person, som man har
den allerstørste tillid til. Det vil som regel ikke være et problem, når det gælder ægtefællen – men
kommer man ud i næste led, og er der flere børn,
kan der desværre opstå konflikter og mistillid,
hvilket kan ødelægge et ellers godt samarbejde i
familien.

Et familiemøde før fuldmagten oprettes kan være
en måde hvor man kan undgå efterfølgende konflikter.
På mødet fortælles åbent
om de ønsker den demensramte har og ud fra dette
aftales så, hvordan familien
bedst forvalter ønskerne.
Det er vigtigt at få snakket
igennem, hvad der skal stå i
fuldmagten om, hvem der
skal overtage, hvis f.eks.
den raske ægtefælle på et
Fordelingen af opkald til Demenslinien.
tidspunkt ikke længere er i
stand til at varetage opgaven. Hvis fuldmagtsgimange konflikter i familien og fastholde et godt
veren har et ønske om årlige gaver til familien,
samarbejde, som bliver stadig vigtigere efterhånbør dette også indskrives i fuldmagten.
den som sygdommen udvikler sig.

”Selvom spørgsmålene om økonomi og jura
ofte er meget konkrete, fylder de mange svære
følelser næsten uden undtagelse mere i samtalen.”
Else Hansen, telefonrådgiver på Demenslinien.

Ved at alle føler sig informeret, hørt og oplever at generalfuldmagten virkelig bygger på fuldmagtsgiverens ønsker, kan man på sigt undgå
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En del spørgsmål handler også om økonomi
ved indflytning i plejebolig. Der er ofte en stor bekymring for, hvordan det kommer til at se ud for
den raske ægtefælle. Vi rådgiver om, hvordan
man beregner forholdene overordnet, men det
kræver dog som oftest en individuel beregning.
Det kan vi ikke hjælpe med.
En del spørgsmål handler også om stridigheder i familien om arv og testamente. Generelt må
man sige, at når døden er indtruffet ,og der efterfølgende stilles spørgsmålstegn ved personens

handleevne, da testamentet blev oprettet – da er
det for sent, for så er en bevisførelse praktisk talt
umulig.
Vi har derimod ikke ret mange henvendelser
om magtanvendelse. Når det sker, handler det
ofte om, at den pårørende er ulykkelig over
manglende indgriben fra kommunens side med
omsorg og behandling.
Værgemål er til gengæld et område, vi ofte får
spørgsmål om på Demenslinien. Det handler typisk om hvordan og hvornår, men på det seneste
har det også handlet om lange ventetider på behandling af værgemål i Statsforvaltningen. Alzheimerforeningen er opmærksom på dette problem

og arbejder på at få myndighederne til at gøre
noget ved sagen.
Alle på Demenslinien er fagpersoner. Vores
baggrunde er forskellige, og spørgsmålene kan
være meget indviklede og omfattende, når det
gælder jura. Derfor har vi både en juridisk ekspert
og en ekspert på det sociale område, som vi kan
trække på.
Vi har ikke mulighed for at tilbyde egentlig advokatbistand men henviser i stedet til
www.danskefamilieadvokater.dk og Poul Jost
Jensen fra AdvoDan, som vi har et samarbejde
med vedr. testamenter og undervisning.
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Selvom spørgsmålene om økonomi og jura
ofte er meget konkrete, fylder de mange svære
følelser næsten uden undtagelse mere i samtalen. Derfor er ekstra vigtigt at få overblik og ro på
alle de forhold, som kan lade sig gøre, da demenssygdom i familien i forvejen er en stor belastning for alle involverede.
Demenslinien er åben på tlf. 5850 5850 alle hverdage 9.00 - 15.00, torsdag 9.00 - 18.00.

Læs mere om Demenslinien her.

