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Fylkesmannen informerer om legens rolle i vergemålsaker 
 

Fylkesmannen er vergemålsmyndighet for alle kommunene i fylket, og behandler saker om 

vergemål i første instans. Dette følger av vergemålsloven av 2010, som trådte i kraft 1. juli 

2013.  

 

Legene har en viktig rolle i dette arbeidet. Fylkesmannen forsøker derfor her å gi litt 

informasjon, som kan gjøre legenes arbeid lettere.  

 

 Etter vergemålsloven § 56 har legen anledning til å begjære (søke om) vergemål. I tillegg 

kan personen selv, ektefelle, samboer, foreldre, nærmeste livsarving eller søsken begjære 

vergemål.  

 

 Vergemålsloven § 20 angir fem vilkår som må være oppfylt før vi kan opprette vergemål 

for voksne. Vilkårene knytter seg til:  

 at personen har en medisinsk tilstand (diagnose); sinnslidelse, demens, psykisk 

utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig 

svekket helbred,  

 at personen ikke er i stand til å ivareta sine interesser (personlige og/eller 

økonomiske),  

 at personen har behov for verge (dvs. at personen ikke er tilstrekkelig ivaretatt 

gjennom andre ordninger/personer),  

 at det er en årsakssammenheng mellom personens tilstand og personens 

manglende evne til å ivareta egne interesser, og   

 at personen som skal settes under vergemål, har samtykket. Dersom personen ikke 

forstår hva vergemål innebærer (ikke er samtykkekompetent), er det ikke krav om 

samtykke.  

 

 For at Fylkesmannen skal kunne saksbehandle sakene godt nok, herunder avklare om 

vilkårene for vergemål foreligger, kreves det at vi legger en legeerklæring til grunn for 

vedtaket, jf. vergemålsloven § 59 første ledd, bokstav a.  

 

 Legeerklæringen må beskrive ovennevnte vilkår, og Fylkesmannen vil særlig understreke 

behovet for en tilstrekkelig samtykkevurdering når det gjelder spørsmålet om vergemål. 

Fylkesmannen foretar etter dette en selvstendig vurdering av om vilkårene for vergemål er 

oppfylt.  

 

 En sjekkliste for samtykkevurderingen er vedlagt dette brevet.  
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På www.vergemål.no finner du aktuelle skjemaer som kan benyttes: begjæringsskjema (GA-

8025B), legeerklæring (GA-8026B) og samtykkeerklæring (GA8027B). 

 

Kostnadene til legeerklæringen dekkes av den som har bedt om legeerklæringen. Når 

Fylkesmannen innhenter legeerklæringen, sendes faktura til Fylkesmannen. Arbeidet 

godtgjøres med 0,5 ganger den offentlige salærsatsen per erklæring, p.t. kr 485,-. Det 

beregnes ikke mva. på erklæringen.  

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom noe er uklart, eller dersom det er ønskelig å diskutere 

konkrete saker. Du kan gjerne ringe vår vergemålstelefon, tlf. nr. 909 71 307.  

 

Fylkesmannen ser fram til et fortsatt godt samarbeid med fastlegene i Østfold.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Juridisk avdeling 

v/faggruppe vergemål  

 

 

 

Vedlegg:  

Sjekkliste for samtykkevurdering 

 

Kopi:  

Fylkesmannen i Østfold v/Helse- og sosialavdelingen  
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SJEKKLISTE - SAMTYKKEVURDERING  
 

I utgangspunktet kreves samtykke til vergemål fra den det gjelder. Vi kan bare unnlate å 

innhente samtykke dersom personen ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer 

eller ved spørsmål om fratakelse av rettslig handleevne.  

 

Samtykkekompetansen kan variere over tid og den kan være knyttet til enkelte områder eller 

flere områder. Samtykkekompetansen må derfor vurderes konkret. Det kan for eksempel være 

at en person ikke har samtykkekompetanse når det gjelder spørsmål om helsehjelp, men at 

han/hun likevel er i stand til å forstå spørsmål om vergemål.  

 

Det er neppe et krav at vedkommende må foreta objektive og rasjonelle valg for å bli vurdert 

som samtykkekompetent.  

 

For å kunne vurdere om vedkommende har samtykkekompetanse i saker som gjelder 

vergemål, må følgende sjekkes:  

 

 Kan vedkommende uttrykke et valg?  

 Forstår vedkommende informasjon som er relevant i forhold til beslutning om 

vergemål, for eksempel om diagnose og årsakssammenheng?  

 Kan vedkommende relatere spørsmålet om vergemål til seg selv?  

 Har vedkommende evne til å forstå konsekvenser av valg (hva skjer hvis jeg ikke får 

oppnevnt verge)?  

 Har vedkommende evne til å resonnere og avveie mellom ulik informasjon?  

 

For at en person kan anses å være ikke samtykkekompetent når det gjelder vergemål, 

må vedkommende være ute av stand til å forstå begrunnelsen for at vergemål er 

nødvendig, hva vergemål vil innebære for ham/henne, samt være ute av stand til å ta 

stilling til vergemålets omfang og hvem som skal være verge.  

 

 

 

 


