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Exempelfall – förändringar i fullmakter 

Den 1 juni 2020 sker vissa förändringar i hanteringen av fullmakter. Här 

hittar du som jobbar på apotek exempel på hur förändringarna påverkar 

dina kunder i olika situationer. 

Fullmakter får en giltighetstid och samtycke införs 

Det innebär vissa förändringar i hanteringen av fullmakter: 

• En ny giltighetstid införs, fullmaktens giltighet begränsas till fyra år. 

• Det tillkommer krav på samtycke till personuppgiftsbehandling för att en 

fullmakt mellan privatpersoner ska bli aktiv. 

• Det är nu möjligt för ombud att samtycka till personuppgiftsbehandlingen, 

både digitalt och på fysiskt apotek.  

• En avslutad fullmakt raderas efter 12 månader i stället för 15 som tidigare. 

Läs mer om förändringarna i lathunden för apotekspersonal eller på 

E-hälsomyndighetens webbplats: www.ehalsomyndigheten.se/fullmakter.  

Exempel 

Nedan finns ett antal exempel som beskriver hur 
fullmaktens giltighetstid påverkas beroende på 
om fullmaktsgivaren registrerat fullmakten 
innan eller efter den 1 juni 2020. I exemplen 
framgår även hur giltighetstiden påverkas om 
ombudet lämnat sitt samtycke innan eller efter 
den 1 juni 2020, samt vilken giltighetstid 
fullmaktsgivaren angivit. 

I del A, B och C är fullmakten skapad innan den 1 

juni 2020, medan i del D är fullmakten skapad 

efter den 1 juni 2020. 

 

 

 

 

http://www.ehalsomyndigheten.se/fullmakter


 

 

  2/4 

 

A. Fullmakt skapad av fullmaktsgivare innan den 1 juni 2020, 

kompletterad med ombudets samtycke innan den 1 juni 2020 

Giltighetstiden för en fullmakt kan (från och med den 1 juni 2020) som längst vara fyra år.  

Exempel 1: 

Robin har gett Eva en fullmakt och angett att den ska gälla tills vidare. Eva (ombud) har 

lämnat sitt samtycke innan den 1 juni 2020. 

Den 1 juni 2020 ändras fullmaktens giltighetstid till den 1 juni 2024. 

Exempel 2: 

Robin har gett Eva en fullmakt och angett att den ska gälla till och med den 30 juni 2020. Eva 

(ombud) har lämnat sitt samtycke innan den 1 juni 2020. 

Fullmaktens giltighetstid påverkas inte utan den gäller till och med det datum som Robin 

angett, alltså 30 juni 2020.  

Exempel 3: 

Robin har gett Eva en fullmakt och angett att den ska gälla i 10 år. Eva (ombud) har lämnat 

sitt samtycke innan den 1 juni 2020. 

Den 1 juni 2020 ändras fullmaktens giltighetstid till den 1 juni 2024. 

Exempel 4: 

Lisa är fem år den 1 juni 2020 och har två vårdnadshavare. 

Vårdnadshavarna har gett Eva (ombud) en fullmakt för Lisa, och i 

fullmakten har de angett att den ska gälla tills Lisa fyller 18 år. Eva 

har lämnat sitt samtycke innan den 1 juni 2020. 

Den 1 juni 2020 ändras fullmaktens giltighetstid till den 1 juni 2024. 

Exempel 5: 

Fabian är 16 år den 1 juni 2020 och har två vårdnadshavare. 

Vårdnadshavarna har gett Eva en fullmakt för Fabian, och i fullmakten angett att den ska 

gälla tills Fabian fyller 18 år. Eva (ombud)  har lämnat sitt samtycke innan den 1 juni 2020. 

Fullmaktens giltighetstid kommer inte att påverkas och gäller till och med det datum som 

vårdnadshavarna angett, det vill säga fram tills barnet fyller 18 år.  
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B. Fullmakt skapad av fullmaktsgivare innan den 1 juni 2020, 

kompletteras med ombudets samtycke efter den 1 juni 2020 (innan den 

31 januari 2021) 

Giltighetstiden för en fullmakt beräknas (från och med den 1 juni 2020) utifrån det datum 

när ombudet samtyckt och kan som längst vara fyra år.  

Från och med den 1 juni 2020 kan fullmakten inte användas förrän ombudet har samtyckt. 

Exempel 6: 

Anna har gett Anders en fullmakt och angett att den ska gälla tills vidare. Anders (ombud) 

lämnar sitt samtycke efter den 1 juni 2020. 

Giltighetstiden = datumet när ombudet samtycker + 4 år. 

Exempel 7:  

Anna har ett Anders en fullmakt och angett att den ska gälla till och med den 30 juni 2020. 

Anders (ombud) lämnar sitt samtycke efter den 1 juni 2020. 

Fullmaktens giltighetstid påverkas inte och gäller till och med det datum som Anna angett. 

Exempel 8: 

Anna har gett Anders en fullmakt och angett att den ska gälla i 10 år. Anders (ombud) lämnar 

sitt samtycke efter den 1 juni 2020. 

Giltighetstiden = datumet när ombudet samtycker + 4 år. 

Exempel 9: 

Anna har gett Anders en fullmakt för sitt barn som vid samtyckesdatumet är fem år, och 

angett att den ska gälla tills barnet fyller 18 år. Anders (ombud) lämnar sitt samtycke efter 

den 1 juni 2020. 

Giltighetstiden = datumet när ombudet samtycker + 4 år. 

Exempel 10: 

Anna har gett Anders en fullmakt för sitt barn som vid samtyckesdatumet är sexton år, och 

angett att den ska gälla till barnet fyller 18 år. Anders (ombud) har lämnat sitt samtycke efter 

den 1 juni 2020.Fullmakten gäller till och med det datum som Anna angett, det vill säga fram 

tills barnet fyller 18 år.  
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C. Fullmakt skapad av fullmaktsgivare innan den 1 juni 2020, ombudets 

samtycke uteblir  

Fullmakter skapade innan den 1 juni 2020 inväntar ombudets samtycke som längst till och 

med den 31 januari 2021.  

Från och med den 1 juni 2020 kan fullmakten inte användas förrän ombudet samtyckt. 

Exempel 11: 

Mikael har givit Kim en fullmakt och angett 

att den ska gälla tillsvidare. Den 31 januari 

2021 har inget samtycke registrerats från 

Kim (ombud). Fullmakten avslutas den 1 

februari 2021. 

 

 

D. Nyregistrering av fullmakt via Läkemedelskollen eller 

e-handelsapotek efter den 1 juni 2020  

Om nyregistrering av fullmakt görs via Läkemedelskollen eller e-handelsapotek inväntas 

ombudets samtycke i som längst sju kalenderdagar. 

Från och med den 1 juni 2020 kan fullmakten inte användas förrän ombudet samtyckt. 

Exempel 12: 

Mohamed ger Lars en fullmakt och registrerar fullmakten en måndag (dag 1). Lars (ombud) 

lämnar sitt samtycke på söndagen (dag 7).  Fullmakten har då både fullmaktsgivarens och 

ombudets samtycke och kan användas.  

Exempel 13: 

Mohamed ger Lars en fullmakt och registrerar fullmakten en måndag (dag 1). Lars (ombud) 

loggar in för att lämna sitt samtycke på måndagen veckan efter (dag 8). 

Fullmaktsregistreringen är avslutad, ingen fullmakt har skapats. 

 

       

 

 

 


