Sendes statsforvalteren i det fylket hvor
personen som trenger verge er folkeregistrert.

XXXXXXX

Erklæring fra lege / annen sakkyndig ved opprettelse eller endring av vergemål
Praktisk informasjon
Dette skjemaet fylles ut i forbindelse med begjæring eller melding om vergemål for voksne, jf. lov av 26.
mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) §§ 56, 57 og 69. Det skal også benyttes hvis det er
behov for endringer i eksisterende vergemål.
Skjemaet sendes statsforvalteren i det fylket der personen er folkeregistrert. En adresseliste over
statsforvalterne er tilgjengelig på www.statsforvalteren.no.
Utgangspunktet er at kostnadene ved legeerklæringen dekkes av bestilleren. Dersom statsforvalteren
bestiller, og legen eller den sakkyndige ikke er ansatt i det offentlige, dekker statsforvalteren utgiften.
Arbeidet godtgjøres med 0,5 ganger den offentlige salærsats pr. erklæring. Kostnaden dekkes bare hvis
skjemaet er ferdig utfylt.
Om vergemål
For at statsforvalteren skal kunne opprette vergemål for en voksen person, må vilkårene i
vergemålsloven § 20 være oppfylt. Personen må ha en medisinsk tilstand som gjør at vedkommende
ikke er i stand til å ivareta sine interesser. Videre må personen ha behov for vergemålet. Vanlige
vergemål skal tilpasses personens behov og ønske, og kan ikke opprettes mot personens vilje.
Personen har i slike vergemål sin rettslige handleevne i behold. En person som utsetter sine interesser
for betydelig skade kan unntaksvis fratas rettslig handleevne på avgrensede livsområder ved dom etter
vergemålsloven § 22.
Erklæring fra lege eller annen sakkyndig
For å sikre en tilfredsstillende saksbehandling ved opprettelse av vergemål skal statsforvalteren legge
erklæring fra lege eller annen sakkyndig til grunn. Erklæringen må inneholde en beskrivelse av
personens medisinske tilstand, og en vurdering av om denne tilstanden er årsaken til at personen ikke
kan ivareta sine egne interesser. Erklæringen skal også inneholde legens eller annen sakkyndigs
vurdering av om personen forstår hva vergemål er og hva det vil si å samtykke til vergemålet.

Person med behov for verge
Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

E-postadresse:

Adresse der personen bor, institusjon e.l. (dersom denne avviker fra folkeregistrert adresse):

Ev. kontaktperson ved institusjon:

Telefonnummer:

Mobiltelefonnummer:
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1. Vurdering av tilstand
Etter vergemålsloven § 20 kan følgende medisinske tilstander eller diagnoser danne grunnlag for
opprettelse av vergemål:







Sinnslidelse. Dette brukes som en samlebetegnelse for ulike former for psykoser, herunder bipolar
lidelse og schizofreni, og andre typer mentale eller atferdsmessige lidelser som har oppstått som
følge av skade, sykdom eller stoffbruk.
Demens.
Psykisk utviklingshemming.
Rusmiddelmisbruk omfatter både misbruk av alkohol, narkotika og medikamenter.
Alvorlig spillavhengighet med et omfang som innebærer at vedkommende ikke er i stand til å
«ivareta sine forpliktelser».
Alvorlig svekket helbred omfatter alle former for fysiske svekkelser som kan medføre at en person
ikke makter å ivareta sine interesser.

Sett kryss ved den tilstanden som i hovedsak gir behov for vergemål
☐Sinnslidelse
☐Psykisk utviklingshemming
☐Alvorlig spillavhengighet

☐Demens
☐Rusmiddelmisbruk
☐Alvorlig svekket helbred

Utfyllende informasjon om den medisinske tilstanden/diagnosen:

Beskriv grunnlaget for vurderingen av den medisinske tilstanden/diagnosen: Konsultasjon/samtale,
tidligere opplysninger om personen, tidspunktet for når tilstanden ble vurdert og tidspunktet for
konsultasjonen.
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2. Vurdering av årsakssammenheng og hjelpebehov
Nedenfor skal du beskrive hvordan personens funksjonsnedsettelser påvirker evnen til å ivareta
egne personlige eller økonomiske interesser.
 Hvilke funksjonsnedsettelser har personen?



Hvordan påvirker dette evnen til å ivareta egne personlige eller økonomiske interesser?



Er det andre forhold enn personens medisinske tilstand som påvirker funksjonsevnen?

Nedenfor skal du, hvis mulig, gi supplerende informasjon knyttet til hjelpebehovet.
 Hvordan mener du en verge vil kunne avhjelpe behovet?
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3. Vurdering av personens forståelse av vergemål og evne til å samtykke
Nedenfor skal du vurdere om personen forstår hva vergemål er og om personen forstår hvordan
en verge kan hjelpe.


Gi en beskrivelse og en vurdering av personens evne til å forstå hva et vergemål vil innebære.

Nedenfor skal du, hvis mulig, gi supplerende informasjon om personens synspunkter på
vergemål, og personens evne til å gi statsforvalteren informasjon.


Hva tenker personen om å få verge?



Motsetter personen seg et vergemål? På hvilke måter gir personen uttrykk for dette?



Er det forhold som tilsier at statsforvalteren ikke kan gjennomføre en samtale med personen? Gi i så
fall en nærmere begrunnelse for denne vurderingen.

Underskrift
Navn på lege/sakkyndig:

Organisasjon/institusjon:

Organisasjonsnummer:

Adresse:

Postnummer:

Dato:

Poststed:

Sted:

Stempel og underskrift:
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