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Digital kvarlåtenskap 
 

1. Förberedelser 

"Digital kvarlåtenskap" innebär allt digitalt material som du lämnar efter dig. Den inkluderar 

e-postmeddelanden, textmeddelanden, digitala foton, innehåll på sociala medier, dokument 

lagrade på din dator eller i molntjänster och tjänster du abonnerat på. 

Digitalt material kan förutom i telefonen, på surfplattan, på datorns hårddisk, i flash-enheter 

och molntjänster finnas hos olika internetleverantörer. 

Genom att planera din digitala intressebevakning kan du hjälpa dina nära och kära att 

förverkliga din vilja och dina önskemål angående din digitala kvarlåtenskap. Utan kunskap 

om åtminstone dina viktigaste användarnamn och lösenord blir det arbetskrävande eller 

eventuellt omöjligt att reda ut din digitala kvarlåtenskap. 

★  Skriv ner dina viktigaste användarnamn och lösenord. 

★  Se till att en betrodd person vet var och hur du skrivit ner dem. 

★  Radera användarkonton i tjänster du inte längre använder. 
 

1.1. Praktiska tips 

1. Skriv upp användarnamn och lösenord för olika tjänster och apparater. För många 

tjänster används telefonnumret som bekräftelse. 

 

2. Du måste inte nödvändigtvis skriva upp alla användarkonton - endast konton och 

tjänster som innehåller för dig viktiga dokument, foton eller där du har pengar 

placerade eller innestående. Eller tjänster du debiteras för. 

Skriv upp användarnamn och lösenord för åtminstone följande tjänster: 

● e-postkonton (alla) 

●  Telefon- och internetoperatörer, befintliga avtal, fakturerade tjänster 

●  Molntjänster (Dropbox, Google Drive, iCloud, OneDrive ...) 

●  Sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ...) 

●  Streamingtjänster (Netflix, Spotify, ViaPlay, BookBeat ...) 

●  Köpta spel och e-böcker 

●  Användarkonton för spel och betaltjänster (Veikkaus, PayPal, eBay ...) 
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ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD FÖR INTRESSEBEVAKNING AV DIGITAL 
KVARLÅTENSKAP   (exempel) 
Tjänst, konto Användarnamn Lösenord Bekräftelse 
Laptop  anders aason  
e-post anders.ason@gmail.com oliakierufgy tel.nr 
Google-konto anders.ason@gmail.com eyrthekxhn tel.nr 
Smarttelefon PIN (SIM-kort) = 24680 PIN (telefon) = 24680  
Facebook anders.ason@gmail.com liiluetury tel.nr 
Netflix    
Tabell 1.  Användarnamn och lösenord för intressebevakning av digital kvarlåtenskap  

 

En utförligare tabell finns under Digitestamentsärenden i bilagan Intressebevaknings-

fullmakt.  

 

3. Många skriver upp sina lösenord i en tabell på sin dator. Ett alternativ är också ett 

häfte. Var noga med att berätta för din betrodda person var den här informationen kan 

hittas vid behov. 
 

 

Figur 1. Exempel ur ett lösenordshäfte. 

 

SÄTT ATT UPPBEVARA DOKUMENT MED ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD: 

★ Spara dokumentet i en molntjänst (t.ex. Google Drive) och ge din betrodda person 
åtkomst till dokumentet. 

★ Spara dokumentet på datorn och skydda det med lösenord. Ge datorn och lösenordet till 
din betrodda person. 

★ Skriv ner dina användarnamn och lösenord på ett papper eller i ett häfte och förvara det i 
ett kassaskåp, på ett annat säkert ställe eller i ett slutet kuvert i testamentet.  

★ Använd en lösenordshanterare och ge dess lösenord till din betrodda person. 
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4. Om du har registrerat dig i tjänster som du inte längre använder, radera först kontots 

historik och ta sedan bort kontot helt. 

 

 

Figur 2. Radering av Facebook-konto  

(Meny > Inställn. > Din FB-information) 

 

 

Figur 3. Radering av Twitter-konto  

(Meny > Inställn. > Inaktivera ditt konto) 
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5. Gör upp en intressebevakningsfullmakt medan du fortfarande mentalt och fysiskt är i 

god form. Information: 

https://dvv.fi/sv/intressebevakningsfullmakt  

 

6. I vissa tjänster (t.ex. Facebook, Google) kan du i inställningarna ge en betrodd person 

behörighet att efter ditt frånfälle ställa om ditt konto till en minnessida eller att avsluta 

kontot. Se de tjänstspecifika instruktionerna: 

● Vad händer med miE Facebook-konto om jag går bort?  

https://www.facebook.com/help/103897939701143  

● Om hantering av inaktiva Google-konton  

https://support.google.com/accounts/answer/3036546?hl=sv  

 

Tänk också på var och hur du vill lagra dina minnen av ditt liv för eftervärlden. Somliga 

skriver till exempel memoarer och sparar bilder på en extern hårddisk. Det finns också 

kommersiella tjänster för att hedra en persons minne, som t.ex. Epooq ja Emonum.  

 

7. Använd tjänsterna som vanligt och oroa dig inte för morgondagen! 

 

1.2. Intressebevakningsfullmakt 

I en intressebevakningsfullmakt bestämmer du vem som i framtiden sköter om dina 

angelägenheter, ifall du inte själv förmår sköta dem. En intressebevakningsfullmakt 

rekommenderas som ett sätt att förbereda sig för framtiden, och det lönar sig att 

upprätta en sådan i ett så tidigt skede som möjligt. Ifall man kan sköta sina 

angelägenheter ända till livets slut, tas inte intressebevakningsfullmakten i bruk. 

 

Till intressebevakare utses en betrodd person – vanligen make / maka, barn, en annan 

nära släkting eller vän. Det rekommenderas att ersättare utses för intressebevaknings-

fullmäktigen. För dessa används termerna ”andrahandsfullmäktig” och ”vice fullmäktig”. 

 

I bilagan finns under Digitestamentsärenden en modell för intressebevakningsfullmakt, 

med fingerade namn och resurser insatta. Tillämpa på din egen situation; ta bort sånt 

som inte är relevant och lägg till om något fattas.  

 

Intressebevakningsfullmakten måste undertecknas och bevittnas och gärna gås igenom 

med jurist.  

 

Intressebevakningsfullmakt heter framtidsfullmakt i Sverige och edunvalvontavaltakirja 

på finska.   
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2. Efter dödsfallet 

Efter den persons död, vars intressebevakare du varit, måste du efter sorgen och de mest 

akuta praktiska arrangemangen fundera på hur du ska förfara med den avlidnes digitala 

kvarlåtenskap. Den avlidne kan ha registrerat sig i många tjänster och kommer att förbli 

registrerad om hans/hennes profiler inte uttryckligen raderas. Dessutom kan han/hon ha 

massor av foton och andra filer på sin dator och sin telefon. 

Enklast vore att ha en lista med olika användarnamn och lösenord sammanställd av den 

avlidne. Modell för en sån lista finns under Digitestamentsärenden i bilagan. Om det inte 

finns någon lista är det svårt eller i vissa fall omöjligt att handha den digitala kvarlåten-

skapen. 

 

2.1. Praktiska tips 

1. Stäng inte telefonabonnemanget först. Många tjänster kan ha ett telefonnummer som 

användarnamn eller bekräftelse. Om du inte kan öppna den avlidnes / avlidnas telefon, 

kontakta hans / hennes internetoperatör för hjälp. 

 

2. Stäng inte heller av den avlidnes / avlidnas e-post. e-postadressen fungerar sannolikt 

som användarnamn för de flesta av de tjänster han / hon använde. 

 

3. Ta en tjänst i taget reda på hur du tar bort den avlidnes / avlidnas information. Till 

exempel kan många tjänsteleverantörer kräva en kopia av dödsattesten för att radera 

informationen om den avlidne / avlidna. 

 

Dödsattesten utfärdas och fås av den läkare som behandlat den avlidne / avlidna under 

hans / hennes sista sjukdom, läkaren som genomfört dödsorsaksutredningen eller 

ansvarig läkare. Efter rättsmedicinsk obduktion av obduktionsläkaren eller rättsläkaren. 

 

4. Observera också att den avlidne / avlidna kan ha pengar i vissa tjänster, till exempel 

på ett Veikkaus-konto, på en pokersida eller hos t.ex. PayPal. 

 

5. Be om hjälp. Vänner kan ha erfarenhet i liknande situationer. Många andra aktörer kan 

också hjälpa, till exempel frivilliga handledare. 
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3. Referenser, länkar 

DIGIJÄÄMISTÖT osa 1- Ennakointia ennen kuolemaa (Enter ry, på finska) 

DIGIJÄÄMISTÖT osa 2 - Pois digimaailmasta kuoleman jälkeen (Enter ry, på finska) 

HOK-Elanto - Instruktioner och formulär för att uttrycka din digitala sista vilja (på finska): 

http://www.hok-elannonlakipalvelu.fi/palvelut/digitaalinen-tahtoni/  

Vad händer med mitt Facebook-konto om jag går bort?: 

https://www.facebook.com/help/103897939701143  

Tuleva perillinen, muista hoitaa nämä käytännön asiat (på finska): 

www.tuleva.fi/artikkeli/perillinen-muista-hoitaa-nama-kaytannon-asiat) 

Lag om intressebevakningsfullmakt:  

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070648 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: 

https://dvv.fi/sv/myndigheten-for-digitalisering-och-befolkningsdata 

 

Mer information om intressebevakning: 

https://dvv.fi/sv/intressebevakningsfullmakt  

Basmodell för intressebevaknings-fullmakt: 

http://www.kotka.spfpension.fi/aldrastryggt/intrbev/exempel_intrbevfullm/  

Upprättande av en intressebevakningsfullmakt och dess innehåll: 
https://www.sipoo.fi/se/social-

_och_halsovardstjanster/service_for_aldre_och_handikappservice/servicehandledning_och_info/int

ressebevakningsfullmakt  

 

ENTER ry är en i Nyland verksam förening för seniorer som vill främja seniorers digitala kompetens 

www.entersenior.fi 

info@entersenior.fi  

Du hittar Enter också på  Facebook,   Twitter,    Instagram  och  YouTube 
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BILAGA: Intressebevakningsfullmakt  

Uppgjord i enlighet med lagen om intressebevakningsfullmakt, 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070648 

(Exempel) 

 

Ikraftträdande 

Jag bestämmer att denna fullmakt skall träda i kraft om jag förlorar förmågan att sköta 

mina angelägenheter på grund av sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna eller 

försvagat hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak.  

 

Bemyndigande 

Fullmaktsgivare: Anders Ason, född 31.2.1933 

 Högsjögatan 9, 00100 HELSINGFORS 

Fullmäktig: Anna Ason, född 30.2.1938 

 Högsjögatan 9, 00100 HELSINGFORS 

1 andrahandsfullmäktig  Bertil Ason, född 31.9.1970 

och 1 ersättare Stengrundsgatan 3, 02600 ESBO 

2 andrahandsfullmäktig Cecilia Ason, född 31.11.1973 

och 2 ersättare Bergtoppsvägen18, 06100 BORGÅ 

3 ersättare  Xerxes Underberg, född 31.4.1977 

utanför familjen Storåkervägen 33, 02400 KYRKSLÄTT 

Jag befullmäktigar Anna Ason att företräda mig  

1. i ärenden gällade min egendom och andra ekonomiska ärenden; och  

2. i sådana ärenden gällande min person vilkas betydelse jag inte förmår förstå 

vid den tidpunkt som fullmakten skall användas.  

Den fullmäktige får med denna fullmakt också sälja eller byta fastigheter som jag äger 

samt ansöka om inteckning och upplåta panträtt i dem. En förutsättning är att mina 

barn Bertil och Cecilia båda ger sitt medgivande till varje fastighetsaffär.  

Denna fullmakt gäller också för alla bankärenden och ger rätt att besöka mitt 

bankfack.  

Den fullmäktige får med denna fullmakt också sköta alla mina placeringar, sälja, köpa 

och byta dem efter eget gottfinnande. Värdepappersplaceringar är begränsade till 

börslistade aktier och fonder. Placeringarna skall vara så likvida att tillräckliga medel 

vid behov finns tillgängliga för vård och omvårdnad.  
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Den fullmäktige har också rätt att öppna all post till mig och sköta uppkommande 

ärenden.  

 

Arrangemang för ställföreträdande  

Jag utser de ovan nämnda två andrahandsfullmäktige till andrahandsfullmäktige i ovan 

nämnda prioritetsordning för den eventualiteten att Anna Ason inte tar emot upp-

giften som fullmäktig, avstår från uppdraget eller blir permanent förhindrad att sköta 

uppdraget.  

Jag utser de ovan nämnda tre ersättarna till ersättare i ovan nämnda prioritetsordning 

för den eventualiteten att den fullmäktige på grund av sjukdom, resa, jäv eller av 

annan orsak blir tillfälligt förhindrad att sköta uppdraget eller angelägenhet.  

Ersättaren utanför familjen sköter i fall av jäv endast de angelägenheter som den 

jäviga fullmäktige inte får sköta. Ersättaren fyller de krav på ojävighet som ställs i §17 i 

lagen.  

När ersättaren enligt uppdrag fattar ett beslut skall han / hon ge beslutet, gåvobrevet, 

köpebrevet eller motsvarande skriftligt till den fullmäktige. Den fullmäktige genomför 

sedan beslutet, t.ex. med kontoöverföring. Det centrala för jävighet är beslutet och 

inte banktransaktionerna.  

 

Definitioner och ansvar 

I denna fullmakt avser termen fullmäktig antingen den fullmäktige som sköter upp-

draget eller också den fullmäktige samt alla andrahandsfullmäktige. Fullmäktige som 

sköter uppdraget har övergripande ansvar för all skötsel och alla angelägenheter.  

Ersättare har ansvar endast för de uppdrag och angelägenheter som givits honom / 

henne.  

Vård och vårdvilja avser medicinsk vård.  

Omvårdnad och omvårdnadsvilja avser icke-medicinsk vård och omvårdnad, inbegripet 

boende i lämpligt vårdhem eller motsvarande.  

 

De fullmäktiges samarbete 

De fullmäktige skall efter fullmaktens undertecknande komma överens om förvaringen 

av fullmakten, om fullmaktens fastställande, vid behov om överföring av uppdraget 

som fullmäktig, skötseln av angelägenheterna och rapportering samt om att ge upp-

drag till ersättaren utanför familjen och dennes rapportering. Ändamålet skall vara att 

alla angelägenheter blir skötta i alla uppkommande situationer.  

Detta ovanstående inbegriper inte de ersättare som inte är fullmäktiga. 
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Skötsel av angelägenheter gällande person  

Då beslut fattas om sådana angelägenheter gällande min person vilkas betydelse jag 

inte förmår att förstå skall den fullmäktige följa min vårdvilja samt eventuell omvård-

nadsvilja.  

Den fullmäktige skall också arrangera min vård och omvårdnad enligt min vårdvilja och 

eventuella omvårdnadsvilja, och bevilja tillräckliga medel för vård och omvårdnad av 

god kvalitet. Huvudvikten skall vara ett liv värt att leva.  

 

Omvårdnadens kvalitet  

Omvårdnaden skall vara av god kvalitet, eventuellt definierad i omvårdnadsvilja. Mina 

besparingar skall användas i första hand för min egen omsorg och omvårdnad och 

först i andra hand för kommande arv.  

 

Bankärenden  

Den fullmäktige skall skaffa egna bankkoder och motsvarande för mina bankkonton 

och skall stänga mina nuvarande bankkoder. Om den fullmäktiges person bytes skall 

den andrahandsfullmäktige som övertar helhetsansvaret skaffa egna bankkoder och 

stänga de tidigare givna bankkoderna.  

Den fullmäktige har rätt att besöka mitt bankfack. Nyckeln till bankfacket skall bevaras 

tillsammans med originalfullmakten. Vid det första besöket skall banken och den 

fullmäktige skall tillsammans uppgöra en innehållsförteckning över de dokument och 

annat som finns i bankfacket.  

 

Digitestamentsärenden 

Den fullmäktige skall ombesörja att användning av min dator, kamera och telefon-

anslutning avslutas så att ingen information (t.ex. säkerhetskopior) kvarblir i moln-

tjänster, olika konton (t.ex. Google-konto, Microsoft-konto) avslutas, informationen i 

olika apparater raderas permanent och att den information (t.ex. foton) tillvaratages 

som jag vill ha i familjearkivet. Mitt Facebook-konto, mina e-postkonton och mot-

svarande skall likaså tömmas och avslutas. Detta ska ändå göras i sådan ordning att 

arbetet inte i onödan försvåras eller rentav omöjliggörs (se 2.1. Praktiska tips). 

Alternativt: mitt Facebook-konto skall efter min död / redan under min livstid ändras 

till ett minneskonto där ingen utomstående får skriva information. Facebook har 

definierat minneskonto men endast för avlidna personer. Övriga konton och moln-

tjänster skall tömmas och avslutas.  
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Datorns hårddisk samt kamerans och telefonens minneskort skall, efter att mina 

konton avslutats och all personlig information raderats, krossas och förstöras. Det 

räcker inte att endast ta bort innehållet och det som finns i papperskorgen.  

Alla konton och tjänster i tabell 1 nedan ska tömmas och avslutas. Tabellen upptar 

inloggningsparametrar för konton / tjänster jag vanligen använder via min dator.  

 

ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD FÖR KONTON / TJÄNSTER I MIN DATOR 
Tjänst, konto Användarnamn Lösenord Bekräftelse 
Laptop  anders aason  
e-post 1 anders.ason@gmail.com Oliaki erufgy +35801234567 

e-post 2 anders.ason@kolumbus.fi hkalsduhf +35801234567 

AdLibris andersason uilkujfjhbk  

AirBnB anders.ason@gmail.com uiliuwe  

Alko anders.ason@gmail.com äpoklhjk  

Booking.com anders.ason@gmail.com yjtvjyhtdstg  

DropBox anders.ason@gmail.com Uiyu ghdhgj  

eBookers anders.ason@gmail.com Yuh gjjgh sdhg  

Elisa kundtj. anders.ason@gmail.com opöpooi  

Facebook anders.ason@gmail.com liiluetury +35801234567 

Finnair anders.ason@gmail.com lkuluihkj  

FinnKino anders.ason@gmail.com öpooipliu  
Google anders.ason@gmail.com eyrthekxhn +35801234567 

HSL/HRT anders.ason@gmail.com Ilukuerh  

Huuto.net Andersason Jljytyf df  
IKEA anders.ason@gmail.com Lk uyd uj  
IlmoNet andersason Ioki7ergfy  
Lippu.fi anders.ason@gmail.com H8ia34w7rfhj  
MicroSoft anders.ason@gmail.com 87eriuhg  
NetFlix anders.ason@gmail.com Pili74wry  
NetPosti andersason Öoiukjwyeg  
Oikotie andersason Iukj hjuie  
Omakanta anders.ason@gmail.com Lk uyd uj  
Telia kundtj. andersason 38o37jk  
Tori.fi anders.ason@gmail.com Fer9o   
Veikkaus anders.ason@gmail.com Mjöoawl4.8ru  
Verkkokauppa anders.ason@gmail.com Jk.kjue67  

Tabell 1.  Användarnamn och lösenord för konton / tjänster i min dator. 

Alternativt: Alla användarnamn och lösenord till mina konton / tjänster på internet 

finns tillgängliga genom lösenordshanteraren KeePass vars ikon ligger på skrivbordet i 

min laptop. Master Keyword till lösenordshanteraren är lawefljhkbfb. 
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Alla konton och tjänster i tabell 2 nedan ska också tömmas och avslutas. Tabellen 

upptar inloggningsparametrar för konton / tjänster jag vanligen använder via min 

smarttelefon.  

 

ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD FÖR KONTON / TJÄNSTER I MIN TELEFON 
Tjänst, konto Användarnamn Lösenord Bekräftelse 
Smarttelefon PIN (SIM-kort) = 24680 PIN (tel.) = 24680  

EasyPark +35801234567 yrgdfbr  

FinnKino anders.ason@gmail.com öpooipliu  
HelMet 200005758895 123456  
HSL/HRT anders.ason@gmail.com Ilukuerh  
Lippu.fi anders.ason@gmail.com H8ia34w7rfhj  
MobilePay andersason H87ihhnbc  
NetFlix anders.ason@gmail.com Pili74wry  
Nordea koder anders.ason@gmail.com   
Nordea Mob. anders.ason@gmail.com   
PayPal anders.ason@gmail.com Hkj,jhs  
TaskuParkki anders.ason@gmail.com kujygfdc  
TaxiHerlsinki anders.ason@gmail.com Tyj cdfmm  

Tori.fi anders.ason@gmail.com Fer9o   
Twitter anders.ason@gmail.com J9809p43gjnm  

VR matkalla anders.ason@gmail.com Uk h hkj  
WhatsApp anders.ason@gmail.com Io ioyu  

Tabell 2.  Användarnamn och lösenord för konton / tjänster i min telefon. 

 

Gåvor 

Den fullmäktige skall ombesörja att varje barnbarn får en födelsedagsgåva varje 

födelsedag tills han eller hon fyller 18 år. Gåvans storlek skall vara 10 euro för varje 

fyllt år.  

Den fullmäktige skall ombesörja att varje barnbarn får en penninggåva som bröllops-

present. Gåvans storlek skall vara 10 000 €.  

Familjens utomstående ersättare skall sköta dessa gåvor eftersom de fullmäktige är 

jäviga. Den fullmäktige har rättighet och skyldighet att sköta erforderliga banktrans-

aktioner på skriftligt givet uppdrag av familjens utomstående ersättare.  

 

Sommarstugans underhåll och överlåtelse  

Den fullmäktige bör årligen sammankalla familjens relevanta personer att komma 

överens om underhåll av sommarstugan, och att sedan bevilja tillräckliga medel att 

skäligt underhåll kan göras.  
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Alternativ 1: Då jag inte mer klarar av att vistas på sommarstugan skall sommarstugan 

säljas till gängse pris. Mina barn skall godkänna försäljningen för att säkra att priset är 

gängse. Ingen av grannarna får köpa sommarstugan.  

Alternativ 2: Då jag inte mer klarar av att vistas på sommarstugan skall den överlåtas 

som gåva åt mitt barnbarn Gustaf Ason. Familjens utomstående ersättare skall sköta 

denna gåva eftersom de fullmäktige är jäviga.  

 

Bostad 

Så länge som jag bor i min bostad, skall den fullmäktige årligen besiktiga bostaden och 

vid behov omsköta att bostaden repareras och utrustas enligt de behov som omvård-

nadspersonalen bestämmer. Mer brådskande reparationer skall genomföras vid 

behov. 

Alternativ 1: om jag flyttar permanent ut ur min bostad, skall den fullmäktige tömma 

och sälja bostaden och lösöre. Mina barn skall godkänna försäljningen för att säkra att 

priset är gängse. Erhållna pengar skall placeras.  

Alternativ 2: om jag flyttar permanent ut ur min bostad, skall bostaden överlåtas som 

gåva till min son Bertil Ason. Familjens utomstående ersättare skall sköta denna gåva 

eftersom de fullmäktige är jäviga. Lösöret skall överlåtas, säljas eller doneras som om 

det vore arvsskifte.  

 

Jaktvapen 

När denna fullmakt fastställs fyller jag inte mera de personkrav som skjutvapen-

tillstånd förutsätter. Om och när polisen får vetskap om detta kan den göra ett beslut 

att återta tillståndet. Efter ett sådant beslut bör mina jaktvapen överlåtas åt någon 

annan som har vederbörligt tillstånd inom 3 månader. (välj ett eller flera alternativ 

t.ex. enligt nedan) 

Alternativ 1: Den fullmäktige skall redan innan sådant beslut se till att mina jaktvapen 

säljs till någon i den jaktförening i vilken jag har varit aktiv.  

Alternativ 2: Den fullmäktige skall redan innan sådant beslut ge jaktvapnen som gåva 

åt min dotter Cecilia Ason som har skjutvapentillstånd. Familjens utomstående 

ersättare skall sköta denna gåva eftersom de fullmäktige är jäviga. 

Alternativ 3: Den fullmäktige skall överlåta vapnen åt polisen att förstöras.  

 

Husdjur 

Om jag inte mer klarar skötseln av mina husdjur, två hundar, skall de avlivas. De är så 

gamla att det inte är värt att ge dem åt någon annan.  
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Dödsbo  

Om jag är delägare I ett dödsbo så att den fullmäktige inte kan sköta mina intressen på 

grund av jäv skall familjens utomstående ersättare sköta detta. Om detta inte är 

möjligt skall myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare magistraten 

som har fusionerats) utse en intressebevakare för ändamålet.  

 

Redogörelser för skötsel av angelägenheter  

De följande redogörelserna skall genomföras om fullmakten fastställs.  

Efter det fullmakten fastställes skall den fullmäktige till Myndigheten för digitalisering 

och befolkningsdata lämna in en förteckning över tillgångar och skulder på det sätt 

som fastställs i lagen.  

Den fullmäktige skall hålla tillräcklig bokföring om ekonomiska angelägenheter att han 

eller hon kan rapportera till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om 

den begär sådan rapportering.  

Den fullmäktige skall göra tillräckliga anteckningar om beslut gällande min person.  

Den fullmäktige skall göra tillräckliga anteckningar om vilka perioder de olika full-

mäktige ansvarar för den fullmäktiges uppgifter samt samt de tidsperioder och 

uppgifter för vilka ersättare tillfälligt utför delegerade uppgifter. 

De fullmäktige skall sammanträda en gång per år och då skall de fullmäktige som har 

skött den fullmäktiges uppgifter redogöra för föregående års händelser.  

 

Konfidentiell information  

Oberoende av tystnadspliktsbestämmelserna har alla andrahandsfullmäktige rätt till 

samma information om mig som den fullmäktige har rätt att få för sitt uppdrag. De 

fullmäktige har ytterligare rätt att diskutera sinsemellan om denna information 

oberoende av sekretessbestämmelserna.  

Ersättaren utanför familjen har rätt endast till den information som behövs för att 

kunna genomföra de uppdrag som han eller hon har givits.  

 

Den fullmäktiges ersättning 

Den fullmäktige och ersättare har rätt att av fullmaktsgivarens medel få ersättning för 

nödvändiga kostnader samt ett arvode som är skäligt i förhållande till uppdragets art 

och omfattning. 
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Slutredovisning 

Jag bestämmer att när intressebevakningsfullmakten upphör att gälla är den full-

mäktige skyldig att göra en slutredovisning med sådan noggrannhet att boupp-

teckningen underlättas.  

 

Koordinering med vårdviljan  

I vårdviljan har jag bestämt vilka personer (anhöriga) som bör höras om min vårdvilja 

inte är tillräckligt klar för medicinsk vård. De samma personerna bör meddelas till 

sjukhusens patientjournaler som anhöriga. Detta bör göras så att det inte finns olik-

heter i dessa dokument. Den fullmäktige är förpliktad att säkerställa att koordinering 

görs.  

[Helsingfors datum] 

 

 

........................................ 

Anders Ason 

pensionär, Helsingfors 

 

Vittnesintyg 

Vi, samtidigt närvarande ojäviga vittnen, intygar att Anders Ason, som vi personligen 

känner, egenhändigt i vår närvaro har undertecknat denna intressebevakningsfull-

makt. Vi konstaterar att Anders upprättat fullmakten av egen fri vilja och fullt med-

veten om dess betydelse. Vi vittnen fyller de krav på ojävighet som ställs i §8 i lagen.  

[Helsingfors datum] 
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