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Læger uden Grænser
i dit testamente

Din vigtigste arving
... kan være en,
du aldrig har mødt
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Børn og voksne på flugt fra krig og naturkatastrofer er en
af Læger uden Grænsers største patientgrupper. Ligesom
her i en flygtningelejr i Sydsudan, hvor vi i en lang årrække
har hjulpet og fortsat hjælper tusindvis af børn, som lider
af livstruende underernæring.
5041 0767
Svanemærket tryksag
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Giv livet videre
Når vi en sjælden gang imellem tænker på, hvad der skal
ske, når vi ikke længere er her, er det meget almindeligt
at tænke over, hvilket aftryk vi sætter på verden. I livet og
bagefter. Her kan et testamente hjælpe os, så vi har størst
mulig indflydelse på, hvordan de penge og ejendele, som vi
efterlader os, skal bruges. Et testamente gør det samtidigt
nemmere for pårørende, fordi de ikke skal være i tvivl om
vores ønsker for arven.
Mange, der efterlader en arv til deres nærmeste, har samtidig et behov for at støtte en sag, der ligger deres hjerte
nær og kan gøre en væsentlig forskel for andre. Vælger du
at inkludere Læger uden Grænser i dit testamente, vil du
være med til at redde liv, som ellers ikke vil blive reddet.
Mange menneskers liv vil i mange år fremover blive forbedret, nærmest uanset arvens størrelse.
Din fremtidige støtte vil være med til at sikre, at hjælpen
kommer frem til de mennesker, som har mest brug for den
rundt om i verden. Det viser et globalt udsyn og en grundlæggende omsorg, der rækker ud over dem, vi kender. Livet
er værdifuldt. Uanset hvem vi er, og hvor vi kommer fra.

Malin Palmér
Direktør i Læger uden Grænser
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Hvad står Læger uden Grænser for?
Læger uden Grænser (MSF) er en international, humanitær og uafhængig organisation, der arbejder i verdens brændpunkter.
Vi yder medicinsk nødhjælp – oftest til
mennesker, som ellers ikke ville få hjælp. Vi
arbejder i flygtningelejre og krigszoner og
under naturkatastrofer, epidemier og
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hungersnød. Samtidig kæmper vi for adgang til livsvigtig medicin og behandling.
Ca. 65.000 medarbejdere redder hvert år
millioner af liv i over 70 lande rundt om i
verden.

Foto: © Franck Ngonga/MSF

Vacciner ankommer til Kwamouth i DR Congo. Vaccinationer er
en vigtig del af vores indsats, når vi bekæmper udbrud og giver
forebyggende beskyttelse til børn i flygtningelejre eller i lande, hvor
sundhedssystemerne ikke kan varetage opgaven. I DR Congo alene
vaccinerer Læger uden Grænser hvert år hundredtusindvis af børn.

Din støtte sikrer upartisk nødhjælp
Over 98 procent af vores indtægter kommer
fra privatpersoner, virksomheder og fonde.
Det er med til at sikre vores neutralitet og
uafhængighed, så vi kan rykke hurtigt ud,
når katastrofen rammer.
Alle liv er værdifulde
Det er de nødlidendes behov, der styrer
vores hjælp. Vi lader os ikke stoppe af
landegrænser, men hjælper, hvor nøden
er størst, uanset etnicitet, køn, religion og
politisk overbevisning.
Pligt til at vidne
Under humanitære kriser oplever vi ofte
overgreb på civile og brud på internationale
konventioner. I disse tilfælde ser vi det som
vores opgave at bære vidnesbyrd om umenneskelige forhold, hvis det kan gavne den
befolkning, vi hjælper.

VORES UDSENDTE
Vores udsendte læger, sygeplejersker og
logistikere, som udsendes for første gang,
får kun 14.105 kr. om måneden.
Baggrunden for vores lønpolitik er respekt
for de midler, vi modtager, så vi kan redde
så mange liv som muligt i felten.

Lokale medarbejdere
Vores arbejde i felten bliver i høj grad udført
af lokale ansatte, der lever og bor tæt på
vores projekter. Vi opbygger sundhedsfaglig kapacitet og kompetencer i lokalområdet, så vores hjælp også har en effekt på
lang sigt.

Tallene på denne side er fra 2020.

Effektivitet
Når katastrofen indtræffer, er Læger uden
Grænser ofte blandt de første, der når frem
med hjælp. I mange områder er vi den eneste lægehjælp overhovedet. Lave omkostninger til administration gør, at vi udnytter
ressourcerne til nødhjælp maksimalt.

Mussa på et år er langsomt ved at genvinde
kræfter og appetit, efter han blev indlagt med
underernæring på vores hospital i Kenema, Sierra
Leone. Sierra Leone er blandt de lande, hvor der
dør flest gravide og små børn. Derfor er mange
danske donationer fra arv gået til hospitalet i
Kenema.
Foto: © Vincenzo Livieri/MSF
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Birgitte Possing:

“Læger uden Grænsers arbejde
er enestående”
Der er faldet en sten fra Birgitte Possings
hjerte. Hun har nemlig efter grundige
overvejelser besluttet sig for, hvad der skal
ske med hendes formue, når hun en dag
ikke er her mere. Arven skal gå til Læger
uden Grænser, og det skal den, fordi det
arbejde, vi udfører, er i tråd med, hvordan
Birgitte har levet sit liv.
”Læger uden Grænser gør et
enestående arbejde kloden rundt. Ingen
politik, ingen ideologi. Ren humanisme.
Læger uden Grænser hjælper der, hvor der
er brug for det, og det kan jeg rigtig godt
lide. Ligesom den måde de bruger pengene
på. Hvis man får midler nok til et projekt,
så stopper man med at modtage penge til
det. Man tænker sig om og prioriterer sine
midler ordentligt.”
Noget helt særligt
Selvom der er mange organisationer, der
gør et rigtig godt stykke arbejde, så ligger
Læger uden Grænser Birgittes hjerte
nærmest. ”Man kan se, hvad pengene går til.
Man kan se, hvordan Læger uden Grænser
hjælper mennesker, der har brug for det.
Børn, syge og svage mennesker, der ikke får
anden hjælp.”
Udover det humanistiske aspekt er
princippet om, at langt størstedelen af
pengene i Læger uden Grænser skal gå til
medicinsk nødhjælp, et princip Birgitte kan
stå inde for.
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”Pengene går direkte til
det, jeg gerne vil have,
de går til: Ren nødhjælp.
Det princip hylder jeg.”
Humanismen i Læger uden Grænser er
noget, Birgitte kan identificere sig med. I
løbet af hendes lange karriere har hun haft
fokus på netop humanisme. Hun har været
direktør på Danmarks Humanistiske Forskningscenter, forskningschef på Nationalmuseet, er selv forsker og har siddet i et
hav af bestyrelser. En flot karriere, der gør
det muligt for hende at gøre en stor forskel
for patienter over hele kloden.

DR Congo. Der udbrød gul feber i DR Congos hovedstad, Kinshasa. For at undgå en epidemi skulle 10,5
millioner mennesker vaccineres, heraf vaccinerede vi 760.000. På billedet ser du Thierry Kasiala og hans
familie, der alle skulle vaccineres mod gul feber. Epidemien blev undgået.
Foto: © Dieter Telemans/MSF

Verden er mit barn
Birgitte har længe tænkt over, hvad der
skal ske med hendes formue, når hun ikke
er mere. ”Igennem en årrække har jeg
tænkt, at Læger uden Grænser gør det
godt. Jordskælv eller hvad det nu kan være;
Læger uden Grænser gør det bare godt,
hver gang. Jeg har efterhånden opbygget
nogle midler, og det føles bare rigtigt, at de
midler skal gå til noget godt.”
I sine 68 år på jorden har Birgitte set
verden i fremgang, og hun har set den i
modgang. Lige nu er hun bekymret for den
stigende ulighed, og hvad der sker med
vores demokrati. Selv har hun arbejdet for

at formidle sin forskning i antropologi og
historie og kæmpet for ideen om, at alle
mennesker er noget værd. ”Jeg har bidraget med viden og oplysning gennem mit
arbejde. Den grundhumanistiske tankegang
om, at det enkelte menneske er meget
værd – uanset om det er sort, brunt, hvidt,
ungt, gammelt eller en nyfødt baby – alle
er lige meget værd. Det skal vi passe på og
værne om. Ved at vokse op i den her del af
verden har man en forpligtelse til at yde sit
ypperste. Det har jeg gjort i min forskning,
og det gør Læger uden Grænser også. Det
skal de blive ved med, også når jeg er taget
herfra.”
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Hvad ønsker du at efterlade verden?
Hvis du ønsker at efterlade en del af din
formue til Læger uden Grænser, kan du
oprette et testamente. Uden et testamente
vil arven blive fordelt efter arveloven til
dine slægtninge. Har du ingen slægtninge,
tilfalder arven staten.
Hvor meget råderet har du over din formue?
Når du opretter et testamente, bestemmer
du selv, hvordan din formue skal fordeles ved
din død. Dog er det i arveloven bestemt, at
ægtefælle og livsarvinger (børn, børnebørn
og oldebørn) – også kaldet tvangsarvinger –
ikke kan afskæres helt fra at arve. Efterlader
du dig tvangsarvinger, vil du alene kunne
råde over 3/4 af formuen eller 3/8, hvis du
har en ægtefælle eller sidder i uskiftet bo.
Har du ingen tvangsarvinger, har du råderet
over hele din formue.
Boafgift (tidligere arveafgift)
Som nødhjælpsorganisation er Læger uden
Grænser fritaget for at betale boafgift og
tillægsboafgift til staten. Det betyder, at hvis
du efterlader et legat eller en procentdel af
din arv til os, vil vi modtage det fulde beløb.

Du kan betænke Læger uden Grænser i
dit testamente, uden at dine arvinger
kommer til at arve mindre
Har du ingen tvangsarvinger, vil du kunne
bestemme, at dine familiemedlemmer
arver en større procentdel af din formue,
og at Læger uden Grænser indsættes til at
arve den resterende procentdel og samtidig betaler bo- og tillægsboafgiften for de
familiemedlemmer, som arver dig.
Dine familiemedlemmer får præcis den
samme arv udbetalt, som hvis de skulle
betale bo- og tillægsboafgift (måske endda
mere), og Læger uden Grænser vil, uden at
det koster dine familiemedlemmer noget,
modtage restbeløbet efter betaling af boog tillægsboafgift. På samme måde kan
du betænke Læger uden Grænser, hvis du
efterlader dig børn. Ønsker du at oprette
sådan et testamente, anbefales det, at
du kontakter en advokat, der kan lave de
nøjagtige beregninger for dig.

Hvem skal betale boafgift?
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Ægtefælle og velgørende organisationer

Ingen afgift

0%

Livsarvinger (herunder børn, børnebørn
og oldebørn) samt forældre

Boafgift

15 %

Alle andre arvinger

Tillægsboafgift Yderligere 25 %

Hvordan opretter
jeg et testamente?
Formelle krav
Et testamente skal være skriftligt og
underskrevet af dig selv – enten for en
notar eller to vidner, der ikke er betænkt i
testamentet.
Notar
Det anbefales at få testamentet
underskrevet hos en notar, fordi notaren
opbevarer en kopi af testamentet. På den
måde er du sikret, at testamentet altid vil
komme for dagens lys ved din død, og at
der ikke er tvivl om, at det er dig, der har
underskrevet testamentet. Et besøg hos
notaren koster ca. 300 kr. Notaren bevidner, at du er fornuftsmæssigt i stand til at
oprette et testamente, og at underskriften
er ægte.

Advokat
I princippet kan du selv skrive dit testamente, men Læger uden Grænser tilråder,
at du henvender dig til en advokat. Det giver
den største sikkerhed for, at dit testamente
bliver udformet korrekt og ikke bliver
erklæret ugyldigt. Advokathjælp til at udforme testamentet behøver ikke at være en
dyr affære. Du kan kontakte en advokat for
at få et overslag over, hvad det vil koste.

Mary James er blot fire måneder gammel. Hun er
indlagt på vores hospital i FNs område til beskyttelse af civile i Malakal, Sydsudan. Her bliver hun
behandlet for tuberkulose.
Foto: © Anna Surinyach/MSF

Gratis rådgivning om dit testamente
Hvis du har besluttet dig for at betænke Læger uden Grænser (MSF) i dit testamente,
kan du få gratis bistand og rådgivning til at udfærdige dit testamente hos Moltke-Leth
Advokater i København, der på denne måde støtter Læger uden Grænser. Moltke-Leth
Advokater har stor erfaring inden for arveret.
Kontakt Vibeke Samuelsen på tlf. 33 11 65 11 eller på mail vs@moltke-leth.dk og
henvis til aftalen med Læger uden Grænser. Der må påregnes en behandlingstid
på op til en måned. Alle oplysninger behandles fortroligt, og advokaten har tavshedspligt. Du er også velkommen til at kontakte Læger uden Grænser for yderligere
information på tlf. 39 77 56 56.
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Akutmodtagelsen på et af de hospitaler i Syrien,
som Læger uden Grænser støtter. Læger uden
Grænser har, siden konflikten i Syrien brød ud,
hjulpet den syriske civilbefolkning, som er hårdt
ramt af den blodige borgerkrig.
Foto: © Robin Meldrum/MSF
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Hvordan forbereder jeg mødet
med advokaten?
Hvis du forbereder dig, kan du spare tid og penge hos advokaten.
Her er en liste over de vigtigste overvejelser, du skal gøre dig, og de
oplysninger, du bør medbringe til mødet med advokaten:
Har du tidligere oprettet testamente? Medbring gerne en kopi af 		
dette.
Er du gift, eller har du tidligere været gift? Skal din samlever betænkes på lige fod med en ægtefælle? Medbring personnummer på
ægtefælle/samlever/tidligere ægtefælle samt evt. ægtepagt.
Er ægtefælle eller børn afgået ved døden? Medbring dato herfor.
Sidder du i uskiftet bo? Medbring skifteretsattest og evt. fællesboopgørelse.
Medbring navn og adresse på eventuelle børn og børnebørn.
Medbring navn og adresse på dem, du ønsker at betænke, for eksempel familie, venner, organisationer. Medbring også gerne fødselsdato
eller personnummer på dem, du vil betænke.
Hvordan skal arven fordeles? Skal særlige boeffekter overdrages til
bestemte personer?
Hvad skal der ske med eventuelle husdyr?
Har du særlige ønsker om din bisættelse/begravelse, eventuelt
vedligeholdelse af gravsted?
Er der særlige bestemmelser i livs- eller ulykkesforsikring, kapitaleller ratepension om, hvem der skal have beløbet udbetalt efter din
død? Medbring gerne papirer på dette.
Hvem skal stå for bobehandlingen?
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Spørgsmål og svar
Kan jeg ændre mit testamente?
Dit testamente kan til enhver tid ændres
eller tilbagekaldes, medmindre der er indført en bestemmelse om uigenkaldelighed.
Opretter du testamente i fællesskab med din
ægtefælle/partner, bør det fremgå af testamentet, om længstlevende senere skal have
mulighed for at ændre testamentet.
Hvordan opbevarer jeg testamentet?
Dit testamente bør opbevares sammen
med dine øvrige personlige papirer. Når
testamentet er registreret hos notaren, opbevares en kopi i notarens arkiv. På denne
måde kan du være sikker på, at den skifteret, der skal behandle boet, får kendskab
til dit testamente via Centralregistret for
Testamenter. Fortæl gerne dine nærmeste,
at du har oprettet et testamente.
Skal Læger uden Grænser underrettes
om mit testamente?
Vi modtager gerne besked, hvis Læger
uden Grænser er betænkt i dit testamente,
men det er op til dig. Testamenter og arvesager behandles fortroligt.
Hvem fordeler arven, når jeg er gået bort?
I dit testamente kan du vælge, hvem der
skal stå for bobehandlingen. Det kan for
eksempel være den advokat, der har hjulpet
med at udforme testamentet.
Hvad sker der med indbo og værdigenstande?
Hvis du har valgt at testamentere indbo,
ejendom, værdipapirer eller lignende til
12

Læger uden Grænser, får vi værdierne
omsat til penge, så arven hurtigst muligt
kan komme til gavn ude i verden.
Kan jeg bestemme, hvilket land
eller hvilken sag pengene skal gå til?
Da Læger uden Grænser primært arbejder med akut nødhjælp i forbindelse med
naturkatastrofer, krige, hungersnød og
epidemier, kan det være svært at forudsige, hvor der bliver mest brug for pengene i
fremtiden. Ikke-øremærkede midler er med
til at sikre Læger uden Grænsers fleksibilitet
og evne til at rykke hurtigt ud, hvorimod øremærkning kan medføre øgede administrationsomkostninger. Kontakt derfor Læger
uden Grænser, hvis du har særlige ønsker.
Hvordan bliver pengene brugt?
Læger uden Grænser yder først og fremmest lægelig assistance til befolkninger
i nød og arbejder for at hjælpe dem både
på kort og lang sigt. Pengene går blandt
andet til:
•

Medicinsk nødhjælp ved naturkatastrofer og i flygtningelejre.

•

Bekæmpelse af epidemier og livstruende
sygdomme som malaria, tuberkulose,
ebola og hiv/aids.

•

Mad og behandling til stærkt
underernærede børn.

I visse situationer – for eksempel ved
katastrofer – anvender Læger uden Grænser
også midler til at forsyne de nødlidende med
vand, sanitet, mad og husly.

Her kan du se eksempler på, hvor
meget selv et lille bidrag kan gøre

Hvad går pengene til?
Vores mål er, at mindst 80% af vores
indtægter går til nødhjælpsarbejde.

For 50 kr. kan vi teste
60 personer for hiv.
For 100 kr. kan vi vaccinere
23 børn mod mæslinger.
For 150 kr. kan vi give
30 doser penicillin.

Medicinsk
nødhjælp 83%

83 % til Medicinsk
nødhjælp

Fundraising 13%
Administration 4%

Kilde: Læger uden Grænsers årsberetning for 2020

Vores kirurger arbejder i verdens
brændpunkter og giver livsvigtige
operationer under krige og konflikter. Mange af vores patienter er
civile krigsofre. Her opererer vores
team en patient, der er blevet såret
af skud.
Foto: © Laurie Bonnaud/MSF
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Drengen på billedet hedder
Emanuel og blev behandlet
for ebola af Læger uden
Grænser. Han går og krammer en af vores udsendte på
vej til at forlade vores hospital som eks-ebolapatient. En
usædvanlig begivenhed i en
sammenhæng, hvor reglen
om ”ingen fysisk kontakt”
gælder. Det er en gestus, der
symboliserer en helbredt
persons status som værende
ikke smitsom. Emmanuels
mor og en af hans søstre
døde.

Foto: © Géraldine Bégué /MSF
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Ordliste

Legat: En bestemt angiven pengesum eller
bestemte ejendele.

Arveloven: Hvis du ikke har skrevet
testamente, er det arveloven, der bestemmer, hvordan din arv skal fordeles.

Notar: En notar er den person, der bekræfter underskrivning af testamenter. Notaren
finder du på dommerkontoret i byretten. Se
eventuelt www.domstol.dk

Arveklasser: Arveloven opdeler arvingerne
i tre arveklasser, som automatisk vil
arve efter dig, hvis du ikke har skrevet
testamente.
Arveklasse 1 omfatter ægtefælle, børn,
børnebørn og oldebørn. Hvis der ikke er
arvinger i arveklasse 1, går man videre til
arveklasse 2, der omfatter forældre og
søskende. Hvis der heller ikke er arvinger i
arveklasse 2, går man videre til arveklasse
3, der omfatter bedsteforældre og deres
børn. Kusiner og fætre har ikke arveret.
Boafgift: Alle arvinger – undtaget ægtefælle – skal betale boafgift af arven. Afdødes
børn og forældre skal betale 15% i boafgift.
Alle andre skal betale tillægsboafgift – i
alt 36,25%. Humanitære organisationer
som Læger uden Grænser er fritaget for at
betale boafgift.
Tillægsboafgift: Tillægsboafgiften er på
25%. Den beregnes efter fradrag af afgiften
på 15%, og den højeste afgift er derfor
ikke 40%, men 36,25%. Denne skæve brøk
fremkommer som 15% plus 25% af de
resterende 85%. Hvis boet dog er mindre
end bundfradraget for boafgift (306.800 kr.
i 2021), skal der kun betales tillægsboafgift
på 25%.

Tvangsarv: Fra den 1. januar 2008 er tvangsarven nedsat til 25% af boet. Det betyder,
at en fjerdedel af det, du efterlader dig, skal
gå til dine tvangsarvinger. I dit testamente
kan du selv bestemme, hvem der skal arve
de resterende 75%. Hvis du ikke skriver
testamente, vil arven automatisk tilfalde
dine livsarvinger og/eller ægtefælle.
Tvangsarvinger: Udtrykket tvangsarvinger
omfatter de arvinger, som har krav på
tvangsarv. Det vil sige dine livsarvinger
og din ægtefælle. Alle andre familiemedlemmer – for eksempel dine forældre,
søskende, nevøer og niecer – er med andre
ord ikke tvangsarvinger.
Legale arvinger: Opretter man ikke et
testamente, og har man ikke ægtefælle
og livsarvinger, vil arven tilfalde de legale
arvinger – forældre, søskende, søskende-børn eller forældres søskende.
Livsarvinger: Dine livsarvinger er dem, du
har givet liv til, det vil sige børn, børnebørn,
oldebørn osv.
Universalarving: Enearving, en person eller
organisation, som arver hele formuen.
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Foto: © Robin Meldrum/MSF
Læger uden Grænser
Strandlodsvej 44, 2, 2300 København S
Telefon: 39 77 56 00, e-mail: arv@msf.dk
Læs mere om Læger uden Grænser på www.msf.dk

