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Forord
I Seniorhåndbogen fra Faglige Seniorer finder du svar på de spørgsmål, som
optager flest seniorer. Hvad enten du allerede er gået på pension eller er i gang
med at planlægge dit kommende seniorliv, er der meget at sætte sig ind i.
Reglerne for efterløn, pension, tilskud og modregning er komplicerede.
Vi forsøger her at give dig et overblik.
På hjemmesiden www.seniorhåndbogen.dk kan du beregne, hvilke pension og
tillæg, du kan få. Kommer der ny lovgivning i løbet af året, vil du altid finde de
nyeste regler på hjemmesiden.
Vi kan også anbefale, at du tilmelder dig vores nyhedsbrev, så du altid er
opdateret med de nyeste regler.

Vi håber, at du får glæde af bogen.
Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Telefon 33 63 24 50
info@fagligsenior.dk
www.fagligsenior.dk
www.seniorhåndbogen.dk
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Pensionssatser 2019
Folkepensionen består af grundbeløb og pensionstillæg.
Hvor meget, du kan få i pension, afhænger af, hvor meget du
har i indtægt.
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Folkepension
Pensionssatser 2019
Folkepensionen består af grundbeløb og pensionstillæg.
Hvor meget, du kan få i pension, afhænger af, hvor meget du
har i indtægt.
Hvor meget kan jeg få i folkepension, hvis jeg er enlig?
Grundbeløb pr. måned før skat: 					 6.327
Pensionstillæg pr. måned før skat: 		Højst
6.923
Folkepension pr. måned i alt før skat: 		Højst 		13.250

kroner
kroner
kroner

Ældrecheck pr. år før skat:

kroner

Højst

17.600

Grænsen for din formue som enlig er
87.900 kroner. Har du mere, får du ingen ældrecheck.
Varmetillæg pr. år

Højst

9.348

kroner

6.327
3.453

kroner
kroner

9.780

kroner

Højst 		17.600

kroner

Hvor meget kan jeg få i folkepension, hvis jeg er gift?
Grundbeløb pr. person pr. måned før skat:
Pensionstillæg pr. person pr. måned før skat:
Folkepension pr. person i
alt pr. måned før skat:
Højst
Ældrecheck pr. person pr. år før skat:

Grænsen for formuen pr. par er
87.900 kroner – det samme som for en enlig.
Har I mere, får I ingen ældrecheck
Varmetillæg pr. år 		

Højst

7.399

kroner

7

Inden du går på pension
Det kan være vanskeligt at skabe sig et overblik over økonomien,
når man går på pension. De fleste går ned i indtægt, men nogle udgifter
falder også bort f.eks. a-kassekontingentet og transportudgiften til og
fra arbejde. Nogle forsikringsselskaber giver rabat til pensionister.
Gå dine udgifter igennem og se efter, hvad der falder bort.
Her får du en liste over vigtige ting, som kan hjælpe dig til at få overblik:
FOLKEPENSIONEN
Du skal selv huske at søge folkepension. Det kan du gøre tidligst 6 måneder,
før du er pensionsberettiget. Du søger på borger.dk, hvor du også kan lave en
foreløbig beregning af pensionen.
SKAT
Du skal rette din forskudsregistrering, så den afspejler din nye indtægt. I det
kalenderår, du går på pension, skal du også give Udbetaling Danmark besked
om indtægtsændringer, men i årene derefter kan du nøjes med at ændre
forskudsregistreringen, hvorefter Skattestyrelsen automatisk underretter
Udbetaling Danmark. Det er vigtigt, at din og din ægtefælles forskudsregistrering
er korrekt, det er nemlig rigtig surt at skulle betale pension tilbage, hvis du har
fået for meget, fordi du har glemt at rette forskudsregistreringen.
FERIEPENGE
Du kan godt få alle dine optjente feriepenge udbetalt på én gang, når du går på
folkepension. Det gælder både for det indeværende ferieår og fremtidige ferieår.
Du holder ikke ferie i ferielovens forstand, når du er gået på folkepension, men
du har ret til at få udbetalt dine feriepenge. Det er en god ide at få feriepengene
udbetalt, inden du går på pension, så de ikke indgår i pensionsberegningen.
ATP
ATP kan udbetales fra folkepensionsalderen. Det sker automatisk, og du får
brev fra ATP nogle måneder før. Du kan vælge at udskyde din ATP-udbetaling
helt, til du fylder 75.
PENSIONER
Du kan få overblik over dine pensionsordninger på Pensionsinfo.dk. Du skal tage
stilling til, hvornår du ønsker dem udbetalt. Det er vigtige valg, som kan have stor
indflydelse på din økonomi. Hent gratis rådgivning i din pensionskasse.
8

SOCIALE YDELSER
Der findes en række ydelser til pensionister, som du måske kan få glæde af.
Du kan søge boligydelse, varmetillæg, helbredstillæg og nedsat licens.
EJENDOMSSKAT OG EJENDOMSVÆRDISKAT
Hvis du har hus eller sommerhus, kan du søge kommunen om
lån til betaling af ejendomsskat.
Som 65-årig kan du søge Skattestyrelsen om nedslag i ejendomsværdiskatten.
Det afhænger af din indtægt, hvor meget du får.

Folkepension
Folkepensionen kommer ikke automatisk, du skal huske at søge om den.
Du kan også vælge at udskyde folkepensionen.
HVOR GAMMEL SKAL JEG VÆRE FOR AT FÅ FOLKEPENSION?
I 2019 stiger folkepensionsalderen. Er du født mellem 1. januar og 30. juni 1954
skal du være 65 ½ år før du kan gå på folkepension, og er du født mellem 1.juli og
31.december 1954 skal du være 66 år før du kan gå på folkepension.
Folkepensionsalderen vil stige løbende de kommende år.
HVEM KAN FÅ FOLKEPENSION?
For at få fuld pension skal du have boet i Danmark i mindst 40 år, fra du
fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen.
HVOR MEGET KAN JEG FÅ I FOLKEPENSION?
Folkepensionen består af grundbeløb og pensionstillæg. Begge dele er
skattepligtige. Beløbet afhænger af, om du har indtægt ved siden af 			
folkepensionen, og om du er alene, samlevende eller gift.
En almindelig enlig folkepensionist, som kun har folkepensionen, 		
får 13.250 kroner om måneden i grundbeløb og pensionstillæg. Et almindeligt
ægtepar på folkepension, som kun har folkepensionen, får tilsammen 19.560
kroner om måneden i grundbeløb og pensionstillæg.
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HVORNÅR UDBETALES FOLKEPENSIONEN?
Folkepensionen udbetales månedsvis bagud. Folkepensionen bliver
udbetalt den sidste bankdag i måneden.
KAN JEG UDSKYDE MIN FOLKEPENSION?
Du kan få en højere folkepension, hvis du venter med at søge folkepensionen
udbetalt. Udskyder du din folkepension, kaldes det at opsætte folkepensionen.

Hvornår kan jeg gå på pension?
Din pensionsalder afhænger af, hvornår du er født.
Jo yngre du er, jo ældre skal du være for at få folkepension.
PENSIONSALDEREN STIGER ÅR FOR ÅR
Vi viser alder for folkepension, som den er kendt i 2019, men
pensionsalderen vil stige i takt med levealderen. Alder for pension
og efterløn bliver hævet hvert 5. år i takt med den stigende levealder.
Næste gang, alderen bliver reguleret er i 2020.
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FØDSELSDAG

PENSIONSALDER

01.01.1954 - 30.06.1954

65 1/2 år

01.07.1954 - 31.12.1954

66 år

01.01.1955 - 30.06.1955

66 1/2 år

01.07.1955 - 31.12.1962

67 år

01.01.1963 - 31.12.1966

68 år

01.01.1967 eller senere

69 år

HVORDAN SØGER JEG OM FOLKEPENSION?
Folkepensionen kommer ikke automatisk, du skal huske at søge om den.
Du kan tidligst søge 6 måneder, før du når folkepensionsalderen.

Du søger om folkepension på borger.dk

Efterlevelsespension
Udbetalingen af folkepension stoppes med virkning
fra dagen efter pensionistens død.
Hvis din ægtefælle eller samlever dør, får du udbetalt efterlevelsespension i
3 måneder efter dødsfaldet, hvis du selv får folkepension eller førtidspension.
HVOR MEGET ER EFTERLEVELSESPENSIONEN?

Efterlevelsespensionen svarer til jeres samlede pensioner, men beskattes hos den
efterlevende. Der anvendes alene den efterlevendes personfradrag. Det betyder,
at den samlede udbetaling bliver mindre, end da begge pensionister levede.
KUN, HVIS I HAR BOET SAMMEN

Det er en betingelse, at du har haft fælles bopæl med din afdøde
ægtefælle på tidspunktet for dødsfaldet. Hvis den afdøde har boet alene for
eksempel på plejehjem, får ægtefællen ikke efterlevelsespension.

Pension på ferie i udlandet
Det vil ikke påvirke din pension, at du rejser på ferie til udlandet i et par uger i
løbet af året. Når du tager på ferie eller opholder dig i udlandet i kortere tid, har
opholdet ingen betydning for din pension og eventuelle tillæg, hvis du normalt
bor fast i Danmark og ikke flytter din adresse til udlandet.

Det vil du normalt kunne dokumentere ved, at du stadig er tilmeldt folkeregistret
i Danmark og opfylder én af følgende betingelser:
• Du rejser kun en enkelt gang, og rejsen er kortere end 12 måneder.
• Du rejser flere gange. Hver rejse er kortere end 3-4 måneder.
• De samlede udlandsrejser varer højst 6 måneder i løbet af et år.
Rejser du til et land uden for EU, EØS og Schweiz – undtaget Færøerne og
Grønland – i mere end 2 måneder, skal du give Udbetaling Danmark besked om
afrejsedato og forventet hjemkomstdato.
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Pension og flytning til udlandet
Hvis du er pensionist og ønsker at flytte til udlandet, skal du altid
først kontakte Udbetaling Danmark. Det gælder både folkepension og
førtidspension.
Flytter du din adresse til udlandet, skal Udbetaling Danmark vurdere, om dit
ophold i udlandet er midlertidigt eller en flytning.
Udbetaling Danmark tager stilling til
• Om du kan tage pensionen med dig.
• Hvilke dele af pensionen, der kan udbetales i udlandet.
Det er Udbetaling Danmark, som står for udbetalingen af pensionen,
mens du bor i udlandet.
Udbetaling Danmark giver ATP besked om, at du får udbetalt pension i udlandet.
Flytter du permanent til udlandet, er det ikke sikkert, du kan beholde de tillæg,
du får udbetalt som pensionist i Danmark.
Det gælder blandt andet dit personlige tillæg og varmetillæg, da de ikke
automatisk bliver udbetalt udenfor Danmark. Du skal derfor selv søge Udbetaling
Danmark om tillæggene, efter du er flyttet.
Du skal én gang om året udfylde en leveattest og en civilstandsattest, som sendes
til Udbetaling Danmark, for at du fortsat kan få pensionen sendt udenlands.

Få svar på spørgsmål om pension i udlandet
Kontakt Udbetaling Danmark på telefon 7012 8061, hvis du bor i Danmark.
Kontakt Udbetaling Danmark, International pension på
telefon 7012 8055, hvis du bor i udlandet.

12

Opsat folkepension og venteprocent
Du kan få en højere folkepension, hvis du venter
med at søge folkepensionen udbetalt.
Udskyder du din folkepension, kaldes det at opsætte folkepensionen. I
opsætningsperioden optjenes en venteprocent, der forhøjes, jo længere tid du
udsætter folkepensionen, og jo ældre du er, når du går på folkepension.
Hvis du er begyndt at modtage folkepension, kan du også opsætte den og senere
genindtræde med en højere folkepension.
BETINGELSER FOR OPSAT FOLKEPENSION
Du skal anmode Udbetaling Danmark om opsætning af folkepensionen. Du kan
søge om folkepension og opsættelse samtidigt på borger.dk, hvor du også kan
beregne din venteprocent.
Der er et beskæftigelseskrav for optjening af venteprocent og ret til forhøjet
folkepension. I opsætningsperioden skal du have indtægt ved personligt arbejde
i mindst 750 timer i hvert kalenderår. Du kan højst optjene venteprocent i 10 år.
Er beskæftigelseskravet ikke opfyldt for et kalenderår, kan du ikke optjene tillæg
for denne periode. I stedet får du udbetalt et engangsbeløb, der svarer til den
folkepension, du ville havde fået, hvis den ikke var opsat.
VENTEPROCENTEN
Når du vælger at overgå til folkepension, udregnes venteprocenten, og
folkepensionen forhøjes med denne procentdel i resten af din levetid.
Venteprocenten opgøres som forholdet mellem det antal måneder,
folkepensionen har været opsat, og den gennemsnitlige middellevetid for
mænd og kvinder i den pågældende tilbagetrækningsalder. Middellevetiderne
offentliggøres hvert år af Beskæftigelsesministeriet.
Ventetillægget er skattepligtigt ligesom de øvrige pensionsydelser.
KAN DET BETALE SIG AT OPSÆTTE FOLKEPENSIONEN?
Det kan være vanskeligt at regne ud, om du er bedst tjent med at få udbetalt din
folkepension frem for at udskyde den.
Du kan vælge at arbejde og få udbetalt din folkepension, mens du arbejder.
Men du får gradvist reduceret folkepensionens grundbeløb, hvis du samtidig har
en årsløn på over 329.600 kroner.
Som udgangspunkt kan det betale sig at udskyde udbetalingen, hvis du har en
arbejdsindtægt over grundbeløbets grænse for modregning, som er 329.600
kroner. Det kan også kun betale sig, hvis du regner med at blive lige så gammel
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eller ældre end gennemsnitslevealderen. Er det ikke tilfældet, vil det ofte være
bedre at få pensionen udbetalt, selvom du bliver modregnet. Ventetillægget
ophører ved din død, og der udbetales ikke noget til dine arvinger. Du kan
vælge mellem 3 måder at få udbetalt dit ventetillæg på:
1.

Livsvarigt månedligt tillæg til grundbeløb og pensionstillæg.

2.

Et højere månedligt tillæg i 10 år til grundbeløb og pensionstillæg.

3.

Et engangstillæg for det udsatte grundbeløb samt et forhøjet
månedligt pensionstillæg i 10 år.

Hvis du ikke selv vælger, hvordan du vil have dit ventetillæg udbetalt, bliver
ventetillægget udbetalt som et livsvarigt ventetillæg til din folkepension, og du
kan ikke efterfølgende vælge en anden ordning. De nye regler gælder for de
perioder, hvor du har udskudt din folkepension efter den 1. juli 2018. Ventetillæg,
der er optjent før 1. juli 2018, vil altid blive udbetalt som et livsvarigt ventetillæg
til din folkepension.

Seniorpræmie hvis du
fortsætter med at arbejde
Hvis du fortsætter med at arbejde, når du når pensionsalderen, vil
du få en skattefri seniorpræmie på 30.000 kroner udbetalt i 2020.
Seniorpræmien kan optjenes, fra du når folkepensionsalderen og 12 måneder
frem. Den udbetales, efter de 12 måneder er gået.
For at få seniorpræmien skal du:
• Være født efter 1. januar 1954 og nå pensionsalderen i 2019 eller senere.
• Arbejde mindst 30 timer om ugen i gennemsnit i det første år, efter du
når folkepensionsalderen. (Det svarer til i alt 1.560 betalte arbejdstimer
inklusive ferie).
Seniorpræmien reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.
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Folkepension efter arbejde i udlandet
For at få fuld pension skal du have boet i Danmark i mindst 40 år,
fra du fyldte 15 år til folkepensionsalderen. Opfylder du ikke
betingelserne, fordi du har boet og arbejdet i udlandet en del
af dit arbejdsliv, kan du få brøkpension i Danmark.
BRØKPENSION
Langt de fleste danske statsborgere, som bor i Danmark, har ret til fuld
folkepension. Men hvis du har boet i udlandet, risikerer du, at folkepensionen
bliver nedsat.
Har du ikke boet i Danmark i sammenlagt 40 år, nedsættes pensionen
forholdsmæssigt. Jo længere tid du har boet i udlandet, des mindre pension får
du udbetalt. Du skal dog som minimum have boet i Danmark i 3 år mellem
dit 15. og 65. år.
Hvis du ikke har boet i Danmark i 4/5 af tiden, nedsættes pensionen
forholdsmæssigt. Har du fået tilkendt brøkførtidspension (efter 1. januar
2003), kan du søge din kommune om supplement til folkepensionen efter
reglerne om personligt tillæg.
Har du optjent ret til pension i udlandet, vil dette tidsrum ikke indgå i opgørelsen
af bopælstiden i Danmark.
Det sidestilles med bopæl i Danmark, hvis
• Du var udenlands, fordi du var udsendt i dansk tjeneste.
• Du arbejdede i et dansk firma.
• Du var under uddannelse.
• Du arbejdede på et dansk skib.
Samme regler gælder for din ægtefælle i resten af dennes levetid.
Modtager du brøkpension, nedsættes Ældrechecken (den supplerende
pensionsydelse) også i forhold til antallet af bopælsår i udlandet. Hvis
Ældrechecken bliver mindre end 200 kroner, udbetales den ikke.
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Pension fra andre lande
Har du arbejdet i et andet EU-land, Norge eller Island, er du
berettiget til pension fra det pågældende land.
Når du udfylder ansøgningsskema om folkepension, er der en rubrik, hvor du
skal svare ja på spørgsmålet om arbejde i udlandet. Udbetaling Danmark ordner
herefter ansøgningen.
Eventuel pension fra udlandet har ikke betydning for beregning
af dit pensionstillæg.
FOLKEPENSION TIL IKKE-DANSKE STATSBORGERE
Hovedreglen for ikke-danske statsborgere er, at du skal have boet i Danmark
i mindst 10 år fra det fyldte 15. år. Ud af disse 10 år skal du skal have boet i
Danmark i mindst 5 år umiddelbart inden, du når pensionsalderen, for at være
berettiget til folkepension. Denne regel gælder dog ikke for EU/EØS statsborgere
og statsborgere fra Schweiz. Folkepensionen tilpasses forholdsmæssigt efter det
antal år, du har opholdt dig i Danmark.
Der gælder særlige regler for flygtninge.
KLAGE OVER AFGØRELSE OM FOLKEPENSION OG PENSIONSTILLÆG
Hvis du vil klage over en afgørelse om folkepension, ældrecheck,
pensionstillæg, varmetillæg, fastsættelsen af din formue og din personlige
tillægsprocent, skal du klage til Udbetaling Danmark.
HVIS DU VIL KLAGE KAN DU SENDE ET BREV TIL
UDBETALING DANMARK
Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.
Du kan klage digitalt på borger.dk, hvor du skal bruge NemID.
Du kan også ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 11 12 13,
hvis du ikke har mulighed for at klage skriftligt.

Klag senest 4 uger efter, du har fået afgørelsen.
Udbetaling Danmark skal have modtaget klagen senest 4 uger efter,
du har modtaget afgørelsen.
Hvis Udbetaling Danmark fastholder afgørelsen,
bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen.
16

Delpension
Ønsker du at gå ned i tid, kan delpension være en mulighed.
For hver time din arbejdstid nedsættes, får du 82 procent af højeste
sygedagpengesats. Går du for eksempel 7 timer ned i tid om ugen, vil du få 2.925
kroner om måneden i delpension oven i din løn i 2019.
Delpensionen bortfalder, når du overgår til folkepension.

HVEM KAN FÅ DELPENSION?
For at få delpension, skal du:
•

Bo i Danmark

•

Være født før 1. januar 1959

•

Arbejde i Danmark eller på et
dansk skib

•

•

• Kunne nedsætte din arbejdstid
til gennemsnitlig mindst 12
timer og højst 30 timer om 		
ugen
• Ikke have opnået eller udnyttet
retten til at få udstedt et
efterlønsbevis

Have betalt fuldt ATP-bidrag
svarende til mindst 10 år af de
sidste 20 år

• Fået opgjort din pensionsformue
af din a-kasse

Have arbejdet i Danmark 		
mindst 30 timer om ugen i 18
måneder inden for de seneste
24 måneder

• Have din arbejdsgivers accept
af, du går på delpension.

HVORNÅR KAN JEG GÅ PÅ DELPENSION?
Alderen for, hvornår du kan gå på delpension,
afhænger af, hvornår du er født:
DIN FØDSELSDAG

ALDER FOR DELPENSION

1. januar 1954 – 30. juni 1954

60 ½ år

1. juli 1954 – 31. december 1954

61 år

1. januar 1955 – 30. juni 1955

61 ½ år

1. juli 1955 – 31. december 1955

62 år

1 januar 1956 – 30. juni 1956

62 ½ år

1. juli 1956 – 31. december 1958

63 år

Er du født efter 31. december 1958, kan du ikke få delpension.
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HVOR SØGER JEG DELPENSION?
Du kan søge delpension hos Udbetaling Danmark. Du kan ikke søge digitalt, men hvis
du ringer til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 82, så svarer de på dine spørgsmål
om delpension og sender et ansøgningsskema.

Læs mere om delpension på www.borger.dk

Tjenestemandspension
Størrelsen på tjenestemandspensionen er afhængig af,
hvilken stilling du har haft, og hvor længe du har været ansat i stat,
kommune eller region.
Hvis du har ret til tjenestemandspension, er den opdelt i 3 elementer:
Egenpension, ægtefællepension og børnepension.
EGENPENSION
Egenpension beregnes efter skalatrin på fratrædelsestidspunktet og optjent
pensionsalder. Pensionsalderen regnes fra tidspunktet for din ansættelse med ret
til tjenestemandspension, dog tidligst fra det 25. år og højst i 37 år.
Pensionen beregnes med forskellige procenter af den pensionsgivende løn alt
efter antal pensionsår. Maksimalt kan det løbe op i 57 procent.
Førtidspensionering kan finde sted fra det fyldte 60. år, dog tidligst efter mindst
10 års fuldtidsbeskæftigelse. Der sker i så fald et førtidspensionsfradrag i
pensionen. Dette fradrag er livsvarigt.
Ved afgang før folkepensionsalderen gives det såkaldte 67/65-års tillæg.
Det beregnes ud fra den opnåede pensionsalder og falder væk, når retten til
folkepension indtræder. Er du født efter 1. juli 1944 og går på pension som 60/61
årig, nedsættes pensionen med 50 procent af tillægget.
Egenpensionen indeholder mulighed for svagelighedspension, kvalificeret
svagelighedspension samt pension ved tilskadekomst i tjenesten.
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ÆGTEFÆLLEPENSION FOR TJENESTEMÆND
•

Ægtefællepension kan kun udbetales ved ægteskab
eller registreret partnerskab.

•

Ægteskabet eller partnerskabet skal være indgået før, afdøde fyldte 65 år.

•

Ægteskabet eller partnerskabet skal være indgået før, afdøde
var fratrådt med ret til egen-pension.

•

Ægteskabet eller partnerskabet skal være indgået
mindst 3 måneder før dødsfaldet.

•

Ægtefællepension udgør 71 procent af egenpension. Der kan ske fradrag i 		
ægtefællepensionen ved stor aldersforskel.

•

Ægtefællepensionen bortfalder, hvis du indgår nyt ægteskab.

_____________________
BØRNEPENSIONSTILLÆG
Børnepensionstillæg udbetales til en pensioneret tjenestemands børn under 21 år.

Fradrag i tjenestemandspension ved tidlig pensionering
FYLDT 60 ÅR 1.7. 04
ELLER SENERE

FYLDT 60 ÅR SENEST 30.6.04
UDEN ERHVERVSBEGRÆNSNING

MAX 200
TIMERS
ARBEJDE

ALDER

UNDER 30

MELLEM 30 – 35

OVER 35

60 år
61 år
62 år
63 år

21 %
18 %
15 %
12 %

14 %
12 %
10 %
8 %

7%
6%
5%
4%

3,5 %
3 %
2,5 %
2 %

10 %
7 %
4 %
3 %

64 år
65 år
66 år

9 %
6 %
3 %

6 %
4 %
2 %

3%
2%
1%

1,5 %
1 %
0,5 %

2 %
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Arbejdsmarkedspension
Arbejdsmarkedspension er en del af overenskomsten for næsten
alle lønmodtagere. Formålet med arbejdsmarkedspension er at sikre
dig og alle andre lønmodtager mulighed for en god alderdom,
hvor du ikke skal vende og dreje hver en krone.
Et pensionsbidrag på 12 procent er meget almindeligt. Det er normalt aftalt, at
arbejdsgiveren betaler to tredjedele af bidraget, og du selv betaler en tredjedel af
bidraget.
HVAD DÆKKER EN ARBEJDSMARKEDSPENSION?
Din arbejdsmarkedspension giver dig en pension oven i folkepensionen og ATP.
Størrelsen af din pension afhænger af, hvor meget og hvor længe der er indbetalt
til pensionsordningen.
Arbejdsmarkedspensionen udbetales oftest som en livslang månedlig ydelse,
fra du bliver pensioneret, og til du dør. Pensionen kan også suppleres med en
ratepension, der udbetales over 10 til 25 år.
Hvis du skifter arbejde og overenskomst med tilhørende pensionsaftale, kan
det normalt bedst betale sig at overføre pensionsopsparingen til den nye
pensionskasse, så din pensionsopsparing er samlet ét sted, og du kun skal betale
administrationsomkostninger ét sted. Det er normalt gratis.
Når du går på pension, har udbetalinger fra din arbejdsmarkedspension ingen
indflydelse på folkepensionens grundbeløb, men den har indflydelse på dit
pensionstillæg.
KAN JEG FÅ UDBETALT ARBEJDSMARKEDSPENSION, MENS JEG ARBEJDER?
Hvis du er fyldt 60 år og ønsker at trappe din arbejdstid ned frem mod
pensionsalderen, kan du få en del af din arbejdsmarkedspension udbetalt
fra PensionDanmark og Industriens Pension.
KRITISK SYGDOM
De fleste arbejdsmarkedspensioner har en ordning, så du får udbetalt et
engangsbeløb, hvis du får en kritisk sygdom som for eksempel kræft eller
blodprop i hjernen.
Bliver du så syg, at du ikke kan komme i arbejde igen, kan din
arbejdsmarkedspension komme til udbetaling. Det sker, hvis din pensionskasse
skønner, at du er berettiget til pension. Pensionen vil oftest være af samme
størrelse, som hvis du havde arbejdet til folkepensionsalderen.
20

HVAD SKER DER MED MIN PENSION, HVIS JEG DØR, INDEN JEG NÅR
PENSIONSALDEREN?
Hvis du dør, inden du når pensionsalderen, har de fleste pensionsordninger en
aftale om udbetaling af et engangsbeløb til nærmeste pårørende og en løbende
pension til din ægtefælle og børn, dog højst til børnene er 24 år.
Er du ikke gift, skal du huske at tage stilling til, om din samlever skal tilføjes som
begunstiget. Det kan du gøre på pensionskassens hjemmeside.
FÅ RÅDGIVNING OM ARBEJDSMARKEDSPENSION
På pensionskassernes hjemmesider kan du selv tjekke, hvor meget du har
sparet op, dine forsikringer, hvem der arver dig, og hvor meget du får ved
kritisk sygdom.

DU KAN OGSÅ RINGE OG FÅ RÅDGIVNING
PensionDanmark

Sampension

www.pension.dk

www.sampension.dk

Telefonrådgivning 70 12 13 30

Telefonrådgivning 77 55 62 50

Industriens Pension

På www.pensionsinfo kan du se,
hvilken pensionskasse du har.

www.industrienspension.dk
Telefonrådgivning 70 33 70 70

EKSEMPEL PÅ INDBET

EKSEMPEL PÅ INDBETALING TIL ARBEJDSMARKEDSPENSION
I din overenskomst er aftalt en arbejdsmarkedspension på 12%.

Du tjener 30.000 kroner om måneden.
Hver måned bliver 3.600 kroner overført til din arbejdsmarkedspension.
Din arbejdsgiver betaler 2/3. Du betaler 1/3.
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KAPITALPENSION OG ALDERSOPSPARING
Det er ikke længere muligt at oprette en kapitalpension.
Kapitalpension er afløst af aldersopsparing.
Du kan ikke trække indbetalingerne til aldersopsparing fra i skat.
Til gengæld er udbetalingen skattefri.
I 2019 kan du indbetale op til 5.200 kroner på en aldersopsparing, hvis
der er mere end 5 år til din folkepensionsalder.
Hvis der er mindre end 5 år til din folkepensionsalder, kan du indbetale op til
48.000 kroner. Beløbet hæves gradvist til 51.100 kroner i 2023.
Du kan vælge at udskyde udbetalingen i op til 20 år, og du kan vælge, om du vil
have dem udbetalt på én gang eller i rater.
Aldersopsparingen har ikke indflydelse på beregning af helbredstillæg,
varmetillæg eller boligydelse.

FIRMAPENSIONSORDNINGER
De overenskomstaftalte pensionsordninger er de mest almindelige.
Men der findes også firmapensioner, hvor pensionen er aftalt mellem
arbejdsgiver og et privat pensionsselskab.
Firmapensionsordninger omfatter medarbejderne på en bestemt virksomhed.
Ordningen bygger på en aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte om, hvordan
pensionsordningen skal sammensættes, og hvad den skal dække. Det vil stå i din
ansættelseskontrakt, hvis du er omfattet af en firmapensionsordning.
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Økonomi på
folkepension
Folkepensionens grundbeløb
Folkepensionens grundbeløb er 6.327 kroner om måneden.
Fuldt grundbeløb svarer til 75.924 kroner om året.
HVAD BLIVER MODREGNET I GRUNDBELØBET?
Har du en arbejdsindtægt ved siden af din Folkepension, nedsættes grundbeløbet,
hvis din indtægt er på mere end 329.600 kroner.
Grundbeløbet nedsættes med 30 procent af din indtægt ud over 329.600 kroner.
Du kan have en arbejdsindtægt på omkring 583.000 kroner, før grundbeløbet
helt bortfalder.
Formue eller eventuelle andre indtægter har ingen betydning ved
beregning af dit grundbeløb.

Pensionstillæg
Udbetaling Danmark beregner dit pensionstillæg samtidig
med dit grundbeløb. Beløbet afhænger af, om du har anden indtægt,
og om du er enlig, gift eller samboende.
Har du indtægt ud over folkepensionen, har det betydning for, hvor meget du kan
få i pensionstillæg. Det drejer sig om følgende løbende indtægter:
Arbejdsindtægt (løn), renter, arbejdsmarkedspension, ratepension,
ATP m.v. Det har ingen betydning for beregning af pensionstillæg, om du har
formue. Men renteafkastet af formuen skal medtages som en indtægt. Inden
beregningen af pensionstillæg, ses der bort fra arbejdsindkomst på 100.008
kroner.
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PENSIONSTILLÆG TIL REELT ENLIGE
Er du reelt enlig, er pensionstillægget 6.923 kroner om måneden.
Det er 83.076 kroner om året.
For at få fuldt pensionstillæg må din indtægt ud over folkepensionen ikke være
højere end 87.800 kroner om året.
Pensionstillægget nedsættes med 30,9 procent af din indtægt udover 87.800
kroner og bortfalder helt, hvis du tjener cirka 356.600 kroner om året.
PENSIONSTILLÆG TIL ÆGTEPAR OG SAMLEVENDE, HVOR BEGGE ER PENSIONISTER
Når du er gift eller samlevende med en pensionist, er det fulde pensionstillæg
3.453 kroner om måneden. Det svarer til 41.436 kroner om året.
Pensionstillægget beregnes på baggrund af den samlede indkomst ud over
pensionen.
For at få fuldt pensionstillæg må jeres samlede indtægt ud over folkepensionen
ikke være højere end 175.900 kroner om året.
Pensionstillægget nedsættes med 32 procent (16 procent til hver). Tillæggene
bortfalder helt når jeres samlede indtægter ud over pensionen, er mere end
435.000 kroner om året.
PENSIONSTILLÆG HVOR ÆGTEFÆLLE ELLER SAMLEVENDE IKKE ER PENSIONIST
Hvis din ægtefælle eller samlevende ikke er pensionist, er det fulde pensionstillæg
3.453 kroner om måneden. Det svarer til 41.436 kroner om året.
Ved beregning af pensionstillæg indgår en andel af ægtefælle eller samlevers
indtægt.
I beregningen medtages halvdelen af indtægten op til 307.700 kroner.
Dine egne indtægter ud over folkepensionen indgår også fuldt ud i beregningen.
Pensionstillægget nedsættes med 32 procent af beregnet indtægt over 175.900
kroner, og bortfalder ved beregnet indtægt på tilsammen 305.400 kroner.
Der gælder særlige regler når din ægtefælle eller samlever modtager
overførselsindkomst.
Samlevende, hvor den ene eller begge har modtaget pension fra før 1. marts 1999,
betragtes som enlige ved beregning af pensionstillæg.
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Personlig tillægsprocent
Den personlige tillægsprocent bruges, når der skal beregnes:
•

Varmetillæg, helbredstillæg, ældrecheck og nedsat licens.

Udbetaling Danmark beregner din personlige tillægsprocent
i forbindelse med beregningen af din pension.
Din personlige tillægsprocent står på din pensionsmeddelelse.
PERSONLIG TILLÆGSPROCENT SOM ENLIG
Hvis du er enlig, er din personlige tillægsprocent 100 procent,
når du ikke har mere end 36.000 kroner om året i indtægt ud
over folkepensionen.
Har du indtægter udover 36.000 kroner om året, nedsættes tillægsprocenten med
1 procent for hver 517 kroner, du tjener. Der sker altså en gradvis nedtrapning
af det personlige tillæg, indtil det helt bortfalder ved indtægter udover
folkepensionen for enlige på 87.700 kroner om året.
PERSONLIG TILLÆGSPROCENT SOM ÆGTEPAR OG SAMLEVENDE
For et ægtepar er den personlige tillægsprocent 100 procent, hvis I
tilsammen ikke har mere end 71.500 kroner om året i indtægt
udover folkepensionerne.
Hvis du har fået tilkendt folkepension efter den 1. marts 1999 og lever i et
ægteskabslignende forhold, skal din personlige tillægsprocent beregnes, som om
du var gift.
Har I indtægter udover 71.500 kroner om året, nedsættes tillægsprocenten med
1 procent for hver 1.043 kroner, I tjener. Der sker altså en gradvis nedtrapning
af det personlige tillæg, indtil det helt bortfalder ved indtægter udover
folkepensionen for ægtepar på 175.800 kroner om året.

Personligt tillæg til folkepensionister
Personligt tillæg til folkepensionister kan søges hos kommunen.
Tillægget er ikke skattepligtigt.
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Personligt tillæg kan søges til enkeltudgifter som flytning, egenbetaling af briller,
diætkost, højskoleophold m.m. Tillægget kan ydes til økonomisk vanskeligt
stillede folkepensionister. Og til førtidspensionister efter de gamle regler før
2003.

INDIVIDUEL VURDERING I DIN KOMMUNE
Det er din kommune, der fastlægger, hvor meget du må have i formue for at
kunne få personligt tillæg.
Beskæftigelsesministeriet udsender dog hvert år en vejledende formuegrænse,
som i 2019 er på 87.900 kroner. De fleste kommuner anvender også et såkaldt
rådighedsbeløb. Det er det beløb, man vurderer, du skal have til rådighed til mad,
tøj og fornøjelser, når de faste udgifter er betalt.
Kommunen skal altid foretage en konkret individuel vurdering.
Der er store forskelle på kommunernes forvaltning og bedømmelse af
behov for personligt tillæg. Spørg i din egen kommune.

Ældrecheck
Ældrechecken er et engangsbeløb, som udbetales til økonomisk svagt
stillede folkepensionister med lav indkomst og lille formue. Du skal
ikke søge om Ældrechecken. Den kommer automatisk sammen med din
folkepension i slutningen af januar.
Ældrecheckens fulde beløb er 17.600 kroner i 2019.
Hvis I er et par, som begge opfylder betingelserne, får I begge to en ældrecheck.
Ældrechecken hedder også Den supplerende pensionsydelse.
HVEM KAN FÅ ÆLDRECHECK?
Du skal opfylde betingelserne for folkepension inden 1. januar i udbetalingsåret.
Det vil blandt andet sige, at du skal være berettiget til pension inden 1. januar.
HVAD ER FORMUEGRÆNSEN FOR ÆLDRECHECKEN?
Du må ikke have en samlet likvid formue på mere end 87.900 kroner.

Hvis I er ægtepar eller samlevende, må jeres samlede likvide formue
ikke være højere end 87.900 kroner. Formuen opgøres pr. 1. januar.
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HVOR MEGET KAN JEG FÅ I ÆLDRECHECK?
Størrelsen af din ældrecheck afhænger af din personlige tillægsprocent.
Er din personlige tillægsprocent 100 og din likvide formue under 87.900 kroner,
har du ret til den fulde ydelse på 17.600 kroner. Er din personlige tillægsprocent
for eksempel 25, har du ret til en ydelse på 4.400 kroner.
Er du enlig og har en indtægt ud over folkepensionen på 87.700 kroner, kan du
ikke få ældrecheck.
Er I et ægtepar, kan I ikke få ældrecheck, hvis I har indtægt på mere end ca.
175.800 kroner ud over folkepensionen. Ældrechecken er skattepligtig, men
indgår ikke i indtægtsgrundlaget for beregning af boligydelse.
Modtager du brøkpension, nedsættes ydelsen i forhold til antallet af bopælsår.
Hvis den supplerende pensionsydelse bliver mindre end 200 kroner, udbetales
den ikke.

Hvor meget må jeg have i formue
som pensionist?
Din likvide formue opgøres hvert år den 1. januar. I 2019 må den højst
være 87.900, ellers kan du ikke få ældrecheck og helbredstillæg.
HVAD ER LIKVID FORMUE?
Når man skal opgøre din formue, kigger man på:
•

Hvor meget du har stående på din bankkonto (dog kan dine
indtægter såsom folkepension, ATP udbetalt 31.12 trækkes fra).

•

Kursværdien af aktier og obligationer.

•

Om du har en kassekredit med sikkerhed i fast ejendom.

Det kaldes samlet din likvide formue.
DETTE TÆLLER IKKE MED I DIN LIKVIDE FORMUE:
• Almindelig kassekredit, som ikke har sikkerhed i fast ejendom.
• Fast ejendom.
• Bil.
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• Ting du ejer, for eksempel et værdifuldt arvestykke.

ER DU KOMMET OVER FORMUEGRÆNSEN?
Hvis din likvide formue er højere end 87.900 kroner,
har du flere muligheder: Du kan bruge pengene og forsøde dit liv, så du
når under grænsen på de 87.900 kroner den 1. januar.
Du kan give dine børn en skattefri pengegave på 65.700 i 2019.
Du kan oprette en aldersopsparing, hvor du kan indsætte op til
48.000 kroner om året for hver ægtefælle. Udbetalinger fra
alderspension er skattefri og modregnes ikke i offentlige ydelser.

Hvor meget må jeg tjene
som pensionist?
Du må gerne arbejde, når du får folkepension. Men hvor
meget du får i pension og tillæg afhænger af, hvor meget du tjener.
HVOR MEGET MÅ JEG TJENE VED SIDEN AF FOLKEPENSIONEN?
Du må tjene op til 100.008 kroner om året efter AM-bidrag., når du får
folkepension, uden at blive sat ned i pensionstillæg eller personlig tillægsprocent,
men lønnen kan have betydning for din boligydelse.
Bundfradraget på 100.008 kroner gælder for hele kalenderåret 2019 fra januar
til december, så du kan godt arbejde på fuld tid i et par måneder og holde
fri resten af året. Det år, du går på folkepension, gælder der særlige regler.
Bundfradraget bliver tilpasset det antal måneder, du er på folkepension. Går du
for eksempel på folkepension i august, er dit bundfradrag for 5 måneder. Det vil
sige 41.670 kroner.
De 100.008 kroner gælder for ”personligt arbejde”.
Det vil sige:
•

Indkomst fra løn.

•

Fratrædelsesgodtgørelse,
der bliver udbetalt og
beskattet efter 			
overgang til folkepension.

•

Den sidste efterløn, der bliver
udbetalt og beskattet efter
overgang til folkepension.

•

Indkomster fra egen virksomhed.

•

Honorarer og mødediæter.
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HVORDAN PÅVIRKER ARBEJDE GRUNDBELØBET?
Dit grundbeløb kan blive sat ned, hvis du arbejder og tjener over 329.600
kroner om året. Grundbeløbet bortfalder helt, hvis du tjener mere end
583.000 kroner om året.
HVORDAN PÅVIRKER ARBEJDE MIT PENSIONSTILLÆG OG
PERSONLIGE TILLÆGSPROCENT?
Hvis du tjener mindre end 100.008 kroner om året, påvirker din arbejdsindtægt
ikke dit pensionstillæg eller din personlige tillægsprocent.
PENSIONSTILLÆGGET:

BLIVER SAT NED
VED INDKOMST PÅ

ENLIG

BORTFALDER
VED INDKOMST OVER

87.800 kroner

356.600 kroner

SAMLEVENDE MED PENSIONIST

175.900 kroner

435.000 kroner

SAMLEVENDE MED IKKE-PENSIONIST

175.900 kroner

305.400 kroner

HVAD SKAL JEG BETALE I SKAT AF MIN FOLKEPENSION?
Du skal betale skat af din folkepension, men ikke AM-bidrag. Har du
arbejdsindtægt, skal du betale skat og AM-bidrag af hele din løn. Din pension
bliver beregnet på baggrund af din forskudsopgørelse. Derfor er det vigtigt, at
din forskudsopgørelse altid er opdateret med dine seneste indkomster.

Tjen 11.200 kroner skattefrit
Du må tjene 11.200 kroner skattefrit om året, hvis du
arbejder i private hjem for private personer.
HVILKET ARBEJDE KAN JEG UDFØRE SKATTEFRIT?
Du må arbejde i private hjem for private personer med opgaver,
som man normalt selv laver.
Det kan for eksempel være:
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•

Rengøring.

• Lektiehjælp.

•

Vask og strygning.

• Havearbejde.

•

Indkøb og madlavning.

•

Hente og bringe børn fra skole
eller børnehave.

• Vedligeholdelse og
småreparationer
på boligen.

MÅ JEG ARBEJDE FLERE FORSKELLIGE STEDER?
Du må gerne arbejde for flere forskellige, men du må højst tjene 11.200 kroner
skattefrit sammenlagt. Det er kun skattefrit, hvis du arbejder for private personer.
Arbejder du for en virksomhed, skal du betale skat.
HVAD HVIS JEG TJENER MERE END 11.200 KRONER?
Hvis du tjener mere end 11.200 kroner, skal du betale skat af beløbet over
de 11.200 kroner. Hvis du tjener mere end 11.200 kroner, skal du indberette
indtægten til Skat. Det kan du gøre ved at logge på TastSelv og vælge ændre
årsopgørelsen eller indberet selvangivelsen. Skriv din løn minus de 11.200 kr. i
rubrik 15, hvis ikke indtægten allerede er med i rubrik 12.
HVORDAN FINDER JEG ET ARBEJDE, NÅR JEG ER GÅET PÅ PENSION?
Hvis du leder efter et job hos private, hvor du kan tjene op til 11.200 kroner om
året, kan du prøve at få hjælp af din familie og venner. Først bør du finde ud af,
hvilke opgaver du vil løse. Er det rengøring, havearbejde, børnepasning eller
noget andet.
HEREFTER KAN DU PRØVE AT SPREDE BUDSKABET OM, AT DU SØGER JOB.
Her er et par ideer til, hvordan du søger:
• Skriv lidt om dig selv og hvad du
		 kan tilbyde. Tilføj evt. et billede
		 og dine kontaktoplysninger.
•
		
		
		

Bed din familie og venner
at spørge sig for, om de kender
nogen, som har brug for
hjælp i hjemmet.

• Sæt et opslag op på
opslagstavlen i det lokale 		
supermarked, beboerhus
eller lignende.
• Hold øje med annoncer i 		
lokalavisen og sæt eventuelt
selv en annonce i avisen.
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Efterlevelsespension
Udbetalingen af folkepension stoppes med virkning fra dagen efter
pensionistens død. Hvis der er en efterlevende ægtefælle eller samlever,
som også modtager social pension, får vedkommende udbetalt
efterlevelsespension i 3 måneder efter dødsfaldet.
Efterlevelsespensionen udgør parrets samlede pensioner, men beskattes hos
den efterlevende. Der anvendes alene den efterlevendes personfradrag, hvilket
betyder, at den samlede udbetaling bliver mindre, end da begge pensionister
levede. Når de 3 måneder er gået, bliver den efterlevendes pension beregnet som
enlig.
Det er en betingelse, at man har haft fælles bopæl med sin afdøde ægtefælle
på tidspunktet for dødsfaldet. Hvis den afdøde har boet alene, for eksempel på
plejehjem, får ægtefællen ikke efterlevelsespension.

ATP Livslang Pension
ATP Livslang Pension er en lovpligtig pensionsordning for næsten alle
danskere. Ordningen giver en ekstra pension til din folkepension.

Pensionen kommer automatisk til udbetaling, når du når
pensionsalderen. Hvor meget, du får i ATP Livslang Pension,
afhænger af, hvor meget du har indbetalt. Du kan se beløbet på din
personlige pensionsoversigt via www.borger.dk

FØRTIDSPENSION OG ATP LIVSLANG PENSION
Som førtidspensionist efter de nye regler (tilkendt efter 1. januar 2003)
er ordningen obligatorisk. Du betaler 1/3, og staten betaler 2/3.
Du kan vælge at udskyde udbetaling af ATP Livslang Pension,
dog senest til du fylder 75 år.
Du forhøjer din pension for hver måned, du udskyder den. Ønsker du at udskyde
udbetalingen, skal du give ATP besked inden den 5. i den måned, du når
folkepensionsalderen.
Foretager du dig ikke noget, får du automatisk udbetalt din ATP pension den
sidste bankdag i den måned, du når din folkepensionsalder.
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BIDRAGENE ER I 2019
ATP bidrag,
pensionistens andel

ATP bidrag,
statens andel

Pr. måned

Pr. måned

Årligt

94 kr.
1.128 kr.

Årligt

I alt
189 kr.

2.268 kr.

Pr. måned
Årligt 			

283 kr.
3.396 kr.

Du kan frivilligt vælge at indbetale til ATP Livslang Pension, hvis du:
• Modtager efterløn

• Modtager delpension

• Modtager overgangsydelse

• Modtager førtidspension
tilkendt før 1. januar 2003

• Modtager fleksydelse

VED DØDSFALD udbetaler ATP et engangsbeløb til din ægtefælle,
samlever og børn under 21 år efter nedenstående betingelser.
ATP får automatisk besked fra CPR-registret ved dødsfald.

Du kan se det nøjagtige beløb på www.borger.dk
Der gælder forskellige betingelser alt efter om afdøde har indbetalt til ATP før
og/eller efter 2002 (hvor reglerne blev ændret).

ATP INDBETALT EFTER 2002
Der udbetales 50.000 kr, hvorfra der trækkes afgift til staten på 40%. Beløbet
falder med 10.000 kr. årligt fra den afdødes fyldte 66 år. Beløbet falder helt væk,
når afdøde er fyldt 70 år eller mere. Det er en betingelse, at ægteskabet har varet
mindst 2 år, og at I har haft samme folkeregisteradresse i mindst 2 år inden
dødsfaldet. Desuden skal afdøde have indbetalt til ATP livslang pension i mindst
2 år efter 1.1.2002.
ATP INDBETALT FØR 2002
1. Afdøde er født efter 30.6.1925: Der udbetales et engangsbeløb
på 35% af den afdødes løbende pension
2. Afdøde er født mellem 1.7.1925 og 30.6.1941: Beløbet under
pkt 1 kan suppleres med et engangsbeløb, som afhænger af størrelsen
på efterladtes egen ATP
3. Der betales afgift til staten på 40 % af beløbet
Hvis afdøde er født før 1.7.1925: Der udbetales et engangsbeløb svarende til
halvdelen af den afdødes løbende pension. Også her afhænger størrelse af den
efterladtes egen løbende ATP. Der betales afgift til staten på 40 % af beløbet.
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Vær opmærksom på, at hvis efterladte er berettiget til udbetaling
efter flere regler, udbetales alene det største af beløbene.
For yderligere oplysninger se under
ATP Livslang Pension på www.borger.dk

Boligstøtte
Boligstøtte er en fællesbetegnelse for boligydelse, boligsikring og lån
til betaling af beboerindskud.
Den afgørende forskel mellem boligydelse og boligsikring er, at boligydelse ydes
efter mere gunstige regler end boligsikring.
BOLIGYDELSE TIL PENSIONISTER
Boligydelse er boligstøtte til folkepensionister. Boligydelse gives også, hvis du
har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003. Boligydelse kan gives til leje-,
andels- og ejerboliger. Der er forskellige regler.
HVORDAN UDBETALES BOLIGYDELSEN?
Boligydelse ydes fra den første i måneden, efter du har søgt. Den betales forud
og er skattefri. Udbetaling af boligydelse sker ofte direkte til boligselskabet, som
så trækker den fra i din husleje. Boligselskabet giver automatisk Udbetaling
Danmark besked, hvis din husleje ændrer sig.
Boligydelse til andelshavere og ejere udbetales direkte til dig.
HVORDAN SØGER JEG BOLIGYDELSE?
Du skal selv søge boligydelse digitalt hos Udbetaling Danmark. Du kan eventuelt
ansøge kommunens Borgerservice om at blive fritaget for at søge digitalt.
HVOR MEGET KAN MAN FÅ I BOLIGYDELSE?
Boligydelsen er afhængig af din husstands indkomst og formue, boligens størrelse
og boligudgiftens størrelse.
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Der kan beregnes boligydelse til en boligudgift på højst 90.000 kroner om året.
Dette beløb forhøjes med 5 procent pr. barn, hvis der er børn i husstanden
eller med 50 procent, hvis man er stærkt bevægelseshæmmet og boligen er
egnet herfor. Har du fået anvist din bolig af kommunen, og boligen er en almen
bolig eller en ældrebolig efter den tidligere ældreboliglov, er der dog ikke noget
maksimum for den boligudgift, der indgår i beregningen.

Du skal altid selv betale 11 procent af din husstandsindkomst og altid mindst
17.000 kroner årligt inden, der kan beregnes boligydelse. Har du for eksempel
en husstandsindkomst på 150.000 kroner, skal du altså selv betale 11 procent af
150.000 kroner, det vil sige 16.500 kroner inden beregning af boligydelse.
En enkelt husstand kan højst modtage 48.540 kr. pr. år i boligydelse.
Boligydelse på under 3.400 kroner om året udbetales ikke.
HVORDAN BLIVER INDTÆGT OG FORMUE BEREGNET?
Boligydelsen er afhængig af din husstandsindkomst og formue, boligens størrelse
og boligudgiftens størrelse. Når din husstands indkomst og formue skal opgøres,
indgår alle indtægter i familien. Herunder skattepligtige beløb fra folkepensionen,
men ikke Ældrechecken.
Er din husstands likvide formue under 863.300 kroner, medregnes den ikke ved
beregningen af boligydelse. (2019). Renter af formuen medregnes som indtægt
ved beregning af husstandsindkomsten.
Ved en formue på mellem 863.300 kroner og 1.726.800 kroner medregnes 10
procent i indkomstgrundlaget. Af formue herudover medregnes 20 procent i
indkomstgrundlaget. Formue ved friværdi i egen bolig medregnes også.
HVOR MANGE KVADRATMETER GIVES DER BOLIGYDELSE TIL?
Boligydelse kan kun gives til et vist antal kvadratmeter. Er du enlig, kan du højst
få boligydelse til 65 kvadratmeter, og er I et ægtepar, kan I højst få boligydelse til
85 kvadratmeter.
For et ægtepar, der bor i en bolig på 100 kvadratmeter, medregnes kun 85/100 af
boligudgiften ved beregningen af boligydelse. Stærkt bevægelseshæmmede, for
eksempel kørestolsbrugere, kan få boligydelse til 10 kvadratmeter mere end de
nævnte grænser.
Hvis din ægtefælle flytter på plejehjem, bliver din boligydelse beregnet med
samme kvadratmeter-antal, som da I boede sammen. Det gælder også for
samlever, men kun hvis I har været samlevende i mindst 5 år.
SKAL JEG GIVE BESKED, HVIS MIN INDTÆGT ÆNDRER SIG?
Er du blevet bevilget boligstøtte, behøver du ikke give Udbetaling Danmark
besked, hvis din indtægt ændrer sig. Udbetaling Danmark får løbende besked fra
Skat om ændringer i indkomsten og omberegner løbende.
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BOLIGYDELSE TIL PENSIONISTER I LEJEBOLIG
Bor du til leje, kan du søge boligydelse som tilskud.
Når boligydelsen skal beregnes, tages der udgangspunkt i den husleje, du betaler
for din bolig, og der kan højst medregnes 92.000 kroner (2019). Medmindre, du
har fået anvist lejligheden af kommunen, og boligen er en almen bolig eller en
ældrebolig efter den tidligere ældreboliglov. Du skal altid selv betale 11% af din
husstandsindkomst og mindst 17.300 kroner (2019).
Du får ikke støtte til det, du betaler ved siden af lejen, for eksempel varmebidrag
eller antennebidrag.
Ved beregningen forhøjes boligudgiften dog med særlige beløb
pr. kvadratmeter i følgende tilfælde:
•

Du betaler for vandforbrug udover lejen.

•

Du har pligt til at vedligeholde boligen helt eller delvist.

•

Din bolig opvarmes udelukkende ved el eller gas.

•

Din bolig opvarmes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg
for eksempel fjernvarme eller naturgas.

HVOR MEGET KAN JEG FÅ I BOLIGYDELSE?
Beløbet afhænger blandt andet af, hvor meget du og de øvrige personer i din
husstand tjener, og om du har formue over 863.300 kroner (2019).
Der er også regler for, hvor stor din bolig må være. En enlig person kan
maksimalt få boligydelse til 65 kvadratmeter og et ægtepar til 85 kvadratmeter.
Boligydelsen kan højst udgøre 48.540 kroner årligt.
Medmindre du har fået anvist lejligheden af kommunen og boligen er en almen
bolig eller en ældrebolig efter den tidligere ældreboliglov.
HVORDAN UDBETALES BOLIGYDELSE
Boligydelse udbetales forud til den 1. i måneden og udbetales enten til dig eller til
udlejer, afhængig af hvilke aftaler der er indgået.
Flytter du til en ny bolig, kan du få boligstøtte fra den dato, du flytter ind
og betaler husleje. Det kræver, at du søger inden, der er gået en måned fra
indflytningsdatoen.
Bor du allerede i boligen, kan du få boligsikring fra den 1. i måneden efter,
at Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.
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BOLIGYDELSE TIL PENSIONISTER I ANDELSBOLIG
Hvis du er pensionist og bor i andelsbolig, kan du søge om at få boligydelse.
KAN JEG FÅ BOLIGYDELSE TIL ANDELSBOLIG?
Andelshavere kan få boligydelsen som lån.
Du skal underskrive en gældserklæring for lånet. Lånet skal tilbagebetales ved
flytning eller død. Når boligydelsen skal beregnes, tages der udgangspunkt i den
husleje, du betaler for din andelsbolig. Du får ikke støtte til det, du betaler ved
siden af lejen, for eksempel varmebidrag eller antennebidrag.
Ved beregningen forhøjes boligudgiften med særlige beløb pr. kvadratmeter, hvis:
•

Du betaler for vandforbrug udover lejen.

•

Du har pligt til at vedligeholde boligen helt eller delvist.

•

Din bolig opvarmes udelukkende ved el eller gas.

•

Din bolig opvarmes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg for 			
eksempel fjernvarme eller naturgas.

De andelshavere, som inden den 1. juni 2008 har fået boligydelse med 40 procent
tilskud og 60 procent lån, beholder denne beregningsmåde.
BEREGN, OM DU KAN FÅ BOLIGYDELSE
Reglerne for beregning af boligydelse afhænger af mange faktorer. Det kan være
svært selv at vurdere, om du er berettiget til boligydelse, eller om din boligydelse
er beregnet korrekt.
Du kan lave en vejledende beregning af din boligydelse på www.borger.dk

HVOR MEGET KAN JEG FÅ I BOLIGYDELSE?
Ydelsen afhænger blandt andet af, hvor meget du tjener og har i formue.
Der er også regler for, hvor stor din bolig må være.
BOLIGYDELSE TIL PENSIONISTER I EJERBOLIG
Er du boligejer, kan du få boligydelsen som lån.
Der skal tinglyses et pantebrev til sikkerhed for lån i boligen, og du skal
underskrive en gældserklæring.
Der skal være dækning for lånet inden for den offentlige ejendomsvurdering.
Lånet skal tilbagebetales ved flytning eller død. Renten på lånene er svarende til
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Nationalbankens diskonto pr. 1. oktober året før. Nationalbankens diskonto har
siden juli 2012 været 0 procent.
Bor du i ejerbolig – parcelhus eller ejerlejlighed, opgøres boligudgiften ud fra de
udgifter, der er ved din bolig.
Der medregnes normalt 80 procent af renter og afdrag på lån i boligen.
Dertil kommer ejendomsskatter, ejendomsværdiskat, vej- og kloakbidrag og
standardudgift til vedligeholdelse.
Hvis du får boligydelseslån, kan du ikke få lån til betaling af ejendomsskatter.
Du må vælge.
HVOR MEGET KAN MAN FÅ I BOLIGYDELSE?
Ydelsen afhænger blandt andet af, hvor meget du tjener, og om du har formue.
Der er også regler for, hvor stor din bolig må være.
LÅN TIL EJENDOMSSKATTER I EJERBOLIG
Hvis du er pensionist eller på efterløn og ejer din egen bolig, er der
mulighed for at få lån til betaling af de kommunale ejendomsskatter. Lånet
kaldes også indefrosset ejendomsskat.
Du kan også søge lån til tilslutningsafgift til kollektive anlæg som for
eksempel fjernvarme.
Den enkelte kommune kan beslutte, om lånemuligheden også omfatter
vej- og kloakudgifter.
HVEM KAN FÅ LÅN TIL EJENDOMSSKATTER?
Betingelserne for at få lån til ejendomsskatter er, at du eller din ægtefælle er fyldt
65 år eller får folkepension, førtidspension, delpension eller efterløn.
Du kan få lån uanset størrelsen af din indkomst eller formue.
KRAV FOR AT FÅ LÅN TIL EJENDOMSSKATTER
Du skal
• Modtage efterløn eller pension.
• Bo fast i Danmark.
• Have friværdi nok i boligen.
• Have en så høj offentlig vurdering, at den dækker lånet.
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• Underskrive en gældserklæring.

FRIVÆRDI OG SIKKERHED FOR LÅNET
For at kommunen må yde lånet, er det en betingelse, at der er friværdi i
ejendommen.
Lånet skal sammen med øvrige tinglyste hæftelser på ejendommen ligge indenfor
den seneste offentlige vurdering.
Som sikkerhed for kommunens ydelse af lånet skal der tinglyses et skadesløsbrev
eller ejerpantebrev.
Rente af ejendomsskat 2019: 0,88 %. Renten fastsættes hvert år efter
markedsniveauet og tilskrives én gang årligt ved årets udgang. Kommunen skal
hvert år senest 1. marts give dig besked om, hvor meget du skylder, hvilke skatter
lånet har dækket og tilskrevne renter.
TILBAGEBETALING AF LÅNET
Lånet skal tilbagebetales ved flytning, salg eller dødsfald. Hvis du flytter til en
anden ejerbolig, kan du dog få gælden flyttet med. Kommunen kan også lade
lånet blive i din bolig, hvis et andet medlem af husstanden overtager den, når
ejeren dør eller flytter på plejehjem.
Ægtefællen har krav på, at lånet bliver i boligen.
KAN JEG LÅNE TIL EJENDOMSSKATTER I MIT SOMMERHUS?
Du kan vælge at få lån til betaling af ejendomsskatterne, hvis du har et
sommerhus, men du kan kun få lån til én ejendom. Lånet ydes af den kommune,
ejendommen ligger i.
KAN JEG FÅ LÅN TIL EJENDOMSSKATTER, HVIS JEG FÅR BOLIGYDELSESLÅN?
Hvis du får boligydelseslån, kan du ikke få lån til betaling af ejendomsskatter.
Du må vælge.
Spørg i din kommune, hvad der bedst kan betale sig for dig.
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Boligsikring
Boligsikring kan som hovedregel kun gives til lejere. Boligen
skal være en helårsbolig med eget køkken.
HVEM KAN FÅ BOLIGSIKRING?
Boligsikring kan søges af alle (medmindre de får folkepension eller førtidspension
tilkendt før 1.januar 2003, så hedder det boligydelse). Førtidspensionister, der
har fået tilkendt pension efter 1. januar 2003 og er stærkt bevægelseshæmmede,
kan søge om boligsikring som lån til ejer- og andelsboliger.
HVOR MEGET KAN JEG FÅ I BOLIGSIKRING?
En enkelt husstand kan i 2019 højst modtage 42.984 kr. i boligsikring
på et år. Boligsikring under 3.156 kr. for et år udbetales ikke.

Boligsikringen beregnes på grundlag af husleje, antal beboere i lejligheden,
husstandens samlede indkomst og boligens størrelse.
Når boligsikringen skal beregnes tages der udgangspunkt i den husleje,
du betaler for din bolig.

Du får ikke støtte til det, du betaler ved siden af lejen, for eksempel
varmebidrag eller antennebidrag.
Ved beregningen forhøjes boligudgiften
dog med særlige beløb pr. kvadratmeter i følgende tilfælde:
•

Du betaler for vandforbrug udover lejen.

•

Du har pligt til at vedligeholde boligen helt eller delvist.

•

Din bolig opvarmes udelukkende ved el eller gas.

•

Din bolig opvarmes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg
for eksempel fjernvarme eller naturgas.

Boligens størrelse beregnes efter brutto-areal i kvadratmeter. Der regnes
med 65 m2 for den første person og 20 m2 pr. øvrige personer. Hvis du er
bevægelseshæmmet, kan der medregnes 85 m2. Hvis I for eksempel bor to
personer i en bolig på 90 m2, kan der derfor kun medtages 85 m2 i beregningen
af boligsikring.
Det samlede antal personer i boligen, både børn og voksne indgår, når man
ser på husstandens størrelse. Samtlige beboeres indtægter indgår, når
boligsikringen skal beregnes.
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Du kan beregne, hvor meget du kan få i boligstøtte på www.borger.dk

HVORDAN UDBETALES BOLIGSIKRING?
Boligsikring udbetales forud til den 1. i måneden og udbetales enten til dig
eller til udlejer, afhængig af hvilke aftaler der er indgået.
Flytter du til en ny bolig, kan du få boligsikring fra den dato, du flytter ind
og betaler husleje. Det kræver, at du søger inden, der er gået en måned fra
indflytningsdatoen.
Bor du allerede i boligen, kan du få boligsikring fra den 1. i måneden
efter, at Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

HVIS DU VIL KLAGE OVER BOLIGSIKRING
Hvis du vil klage over en afgørelse om boligsikring, skal du sende
klagen til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Du kan også ringe på telefon 70 12 80 83,
hvis du ikke har mulighed for at klage skriftligt.
Udbetaling Danmark skal have modtaget klagen senest 4 uger efter, du har
modtaget afgørelsen. Hvis Udbetaling Danmark fastholder afgørelsen, bliver din
klage sendt videre til Ankestyrelsen.

Lån til beboerindskud
Hvis du flytter til en ældrebolig, bofællesskab eller anden bolig i
alment byggeri, kan du søge kommunen om lån til beboerindskud.
Kommunen har pligt til at give dig lånet, hvis:
• Boligen er opført efter
den 1. april 1964.

• Din indtægt er under
246.000 kroner om året.

HVOR MEGET KAN JEG LÅNE? Du kan låne til hele beboerindskuddet.
HVORDAN BETALER JEG LÅNET TILBAGE?
Du skal som hovedregel ikke betale renter og afdrag på lånet de første fem
år af låneperioden. Efter fem år skal du begynde at betale lånet tilbage. Hvis
du bor i lejlighed, skal du tilbagebetale lånet i løbet af 10 år. Renten er på
nuværende tidspunkt 4,5 % af restgælden.
Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om lån til beboerindskud.
Hvis du vil flytte til en anden kommune, skal du søge
beboerindskudslån i den nye kommune.
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Varmetillæg til pensionister
Varmetillæg kan ydes til folkepensionister. Det er ikke skattepligtigt
og udbetales sammen med pensionen. Reglerne gælder også for
førtidspensionister efter de gamle regler før 2003.
Du kan kun få varmetillæg, hvis din personlige tillægsprocent er over 0 procent.
Varmetillægget nedsættes i takt med din personlige tillægsprocent. Din formue
har ingen betydning for ydelse af varmetillæg.
HVAD GIVES DER VARMETILLÆG TIL?
Varmetillæg ydes uanset opvarmningsform, og uanset om du bor i leje-, andelseller ejerbolig. Hjælpen beregnes ud fra et gennemsnit af dine sidste tre års
dokumenterede varmeudgifter. Husk derfor altid at gemme dine kvitteringer
eller varmeregnskaber. Dine udgifter til opvarmning af vand indgår også i
beregningerne.
Hvis du får boligydelse, vil du blive kompenseret for dette fradrag ved et tillæg til
din boligudgift, når boligydelsen beregnes. Hvis din kompensation i boligydelsen
bliver større end det beløb, du ”mister” i varmetillæg, fradrages det overskydende
beløb i dit varmetillæg.
Har du fjernvarme eller anden kollektiv varmeforsyning, beregnes dit varmetillæg
dog kun på grundlag af 90 procent af din varmeregning, fordi fradraget på
10 procent dækker udgifter til drift og vedligeholdelse, som der ikke kan ydes
varmetillæg til.
Hvis dit hjem er opvarmet med el for eksempel el-panel, varmepumpe eller elovn fratrækkes det årlige el-forbrug et husholdningsfradrag på 3.600 kroner for
enlige og 4.600 kroner for samlevende og ægtepar.
Er opvarmningsformen gas er husholdningsfradraget 700 kroner for enlige og
800 kroner for samlevende og ægtepar.
HVORDAN BEREGNES VARMETILLÆG?
Enlig – hvor meget varmetillæg kan jeg få?
Du kan højst få 9.348 kroner årligt i varmetillæg, når du er enlig. Som
enlig skal du altid selv betale de første 5.200 kroner om året.
Par – hvor meget varmetillæg kan vi få?
I kan højst få 7.399 kroner årligt i varmetillæg som gifte og samlevende
pensionister. Som ægtepar skal I altid selv betale de første 7.800 kroner om året.
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Hvis du har fået tilkendt pension efter den 1. marts 1999 og lever i et
ægteskabslignende forhold, skal dit varmetillæg beregnes som om, du er gift.

Varmetillægget nedtrappes i 3 intervaller:
I.

Der ydes varmetillæg med 75 procent af dine udgifter mellem
egenbetalingen 5.201 kroner for enlige og 7.801 kroner for par
og op til 13.300 kroner pr. år.

II. Der ydes varmetillæg med 50 procent af dine udgifter mellem
13.301 kroner og op til 17.700 kroner pr. år.
III. Der ydes varmetillæg med 25 procent af dine udgifter mellem
17.701 kroner og op til 22.000 kroner pr. år.
Der ydes ingen varmetillæg til den del af udgifterne, der overstiger 22.000 kroner
pr. år. Det maksimale beregningsgrundlag kan forhøjes med 6.600 kroner pr.
voksen i husstande med mere end 2 personer.
Du kan søge varmetillæg på borger.dk

Helbredstillæg til pensionister
Som folkepensionist kan du søge helbredstillæg til udgifter i forbindelse
med medicin og behandlinger. Helbredstillæg er skattefrit.
Reglerne gælder også, hvis du er førtidspensionist efter de gamle
regler før 2003.
HELBREDSKORT
For at få helbredstillæg, skal du søge om et helbredskort hos Udbetaling
Danmark. Kortet fornys automatisk hvert år ved årsskiftet.
HVEM KAN SØGE HELBREDSTILLÆG?
Du kan søge helbredstillæg, hvis du er pensionist og har en personlig
tillægsprocent over 0 og en likvid formue på under 87.900 kroner.
Grænsen på 87.900 kroner gælder også for ægtefællers og samlevers samlede
formue. Din likvide formue er den samlede værdi af kontantbeholdning,
bankindestående og værdipapirer. Formuegrænsen gælder både på
ansøgningstidspunktet og ved den årlige formueopgørelse.
ALMINDELIGT HELBREDSTILLÆG
Almindeligt helbredstillæg dækker en del af de udgifter, du har til medicin,
tandlæge, fysioterapi, høreapparat, fodterapi efter henvisning, kiropraktor
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og psykologhjælp. Der kan kun ydes helbredstillæg til de typer medicin og
de behandlinger, som sundhedsloven også yder tilskud til. Sundhedsloven
yder blandt andet tilskud til det meste lægeordinerede medicin, til almindelig
tandbehandling og til visse behandlinger hos kiropraktorer. Til lægeordineret
medicin ydes kun tilskud til prisen for det tilsvarende billigste lægemiddel.
TILSKUD VED KRONISK SYGDOM
Er du kronisk syg, har du ret til et kronikertilskud. Tilskuddet udbetales
automatisk. Det betyder, at du højest kan have en egenbetaling på 4.110 kroner til
tilskudsberettiget medicin i en periode på et år. Beløbet er for 2019.
Har du store udgifter til medicin, skal dit apotek tilbyde dig mulighed for at
fordele egenbetalingen på 4.110 kroner årlig over årets måneder, så du kommer
til at betale 342,50 kroner om måneden.
Apoteket skal indberette aftalen til Det Centrale Tilskuds Register (CTR).
Det er et register, som alle apoteker har adgang til.
Kronikertilskud 2019: 41.110 kroner. (pr. måned 342,50 kroner)

HVOR MEGET KAN JEG FÅ I HELBREDSTILLÆG?
Hvis du har en personlig tillægsprocent på 100, og din likvide formue er under
87.900 kroner, har du ret til et helbredstillæg på 85 procent af dine egne udgifter.
Du kan se din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.
Hvis du får andre tilskud for eksempel fra en privat sygeforsikring, skal disse
tilskud trækkes fra, inden Udbetaling Danmark beregner helbredstillægget.
Hvis du har en udgift til medicin på 300 kroner efter fradrag af sundhedslovens
tilskud, vil helbredstillægget dække 255 kroner. Din egen reelle udgift er herefter
45 kroner.
Helbredstillægget nedsættes i takt med din personlige tillægsprocent.
Hvis din personlige tillægsprocent er beregnet til 60 på grund af indtægter
ud over folkepensionen, vil du få 60 procent af det, du ville have fået ved en
tillægsprocent på 100.
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Tilskud til tandproteser, briller
og fodbehandlinger
Som pensionist kan du søge tilskud til tandproteser, briller og
fodbehandlinger. Ordningen kaldes Udvidet helbredstillæg.
Du kan søge om tilskud, hvis du har udgifter til:
• Tandproteser.

• Briller.

• Fodbehandlinger med
henvisning fra lægen.

• Udvidet
		 tandbehandling.

Du skal ansøge hos din kommune inden behandlingen eller varen bestilles, og
kommunen skal vurdere, om udgiften er nødvendig.
TILSKUD TIL TANDPROTESE
Helbredstillæg til tandproteser gives til udgiften til billigste, men tilstrækkelig
aftagelig protese. Hvis du ønsker en fast protese, kan du dog også få tilskud, som
så beregnes i forhold til udgiften til en aftagelig protese.
TILSKUD TIL BRILLER OG KONTAKTLINSER
Helbredstillæg til briller kan gives til udgiften til stel og glas til en standardbrille,
men ikke til glas med ”glidende overgang” og ikke til almindelige læsebriller.
Medmindre der er en forskel mellem glassene på 1 dioptri eller derover, eller
du har en bygningsfejl på 1 dioptri eller mere på mindst ét øje. Hvis du ønsker
kontaktlinser, bliver tilskuddet beregnet i forhold til udgiften til en standardbrille.
Hvis du ønsker brilleglas med ”glidende overgang”, bliver tilskuddet beregnet i
forhold til en standardbrille med indbygget læsefelt.
DU VÆLGER SELV LEVERANDØR
Kommunen kan indgå prisaftaler med leverandører, for eksempel tandteknikere,
optikere og fodbehandlere. Men du kan alligevel selv vælge, hvilken leverandør
du vil bruge. Dit tilskud vil så blot blive beregnet på grundlag af den udgift,
kommunen eventuelt har indgået en prisaftale om.
SÅDAN SØGER DU: Helbredstillæg er en ret, du har, hvis de generelle
betingelser er opfyldt. Kommunen skal ikke beregne dit rådighedsbeløb som
ved ansøgning om andre personlige tillæg. På borger.dk kan du se, hvordan
du søger din kommune om udvidet helbredstillæg (vælg kommune og se
oplysninger for din kommune). Du kan søge om personligt tillæg til den del
af udgiften, helbredstillægget ikke dækker, hvis du er vanskeligt
stillet økonomisk.

45

Tilskud til høreapparater
Folkepensionister og førtidspensionister efter den gamle ordning kan
søge om yderligere økonomisk tilskud til høreapparat fra kommunen.
Et høreapparat fra det offentlige er gratis efter henvisning fra en ørelæge. I de
fleste regioner er transporten til høreundersøgelsen også gratis. Batterier udleveres
gratis af regionen, uanset om du har fået dit høreapparatet fra det offentlige eller
hos en privat forhandler med offentligt tilskud. Rettelse af indstillinger osv. er
gratis på en offentlig høreafdeling og det offentlige tilbud er oftest det bedste.
DU KAN FÅ NYE HØREAPPARATER HVERT 4. ÅR
Der kan være ventetid på at få et høreapparat fra det offentlige, og det betyder,
at der er en del der køber høreapparatet hos en privat forhandler, og det kan
være rigtig dyrt. De høreapparater, man køber privat, er ikke bedre end dem, de
offentlige bevilger. Hvis du kan vente, får du et bedre apparat gratis fra samme
producent, som du kommer til at betale ekstra for hos et privat hørecenter.
HØREAPPARAT HOS PRIVATE FORHANDLERE
Du kan også få et høreapparat gennem en privat forhandler, men du kan kun
få tilskud én gang inden for en periode på 4 år. Du skal søge om tilskud, før du
køber høreapparatet, og den private forhandler skal være godkendt.
Det er regionen, som yder tilskuddet.
Tilskuddet er:
• Høreapparat på første øre på op til 4.129 kroner (2019).
• Høreapparat på andet øre på op til 2.373 kroner (2019).
Mange private forhandlere tilbyder, at du kan betale 108 kroner om
måneden for at få større tryghed, men kan du få høreapparatet hos
det offentlige, får du samme tryghed gratis der.
Faglige Seniorer mener ventetiden på høreapparater hos
det offentlige er et problem. Faglige Seniorer arbejder for, at
få ventelisterne sat ned.
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Nedsat licens til pensionister
Du kan søge om at få nedsat licensen, hvis du er folkepensionist,
blind eller svagtseende. Får du nedsat licens, skal du betale 963,50
kroner i licens i stedet for det fulde beløb 1.927 kroner.
Som folkepensionist kan du få nedsat licens, hvis du har en personlig
tillægsprocent på 100 procent. Reglerne gælder også, hvis du er på førtidspension
tilkendt før 2003. Får du nedsat din medielicens, skal du betale 963,50 kroner
i licens i stedet for den fulde beløb på 1.927 kroner.
307.000 folkepensionister levede i 2018 op til kravene om at få nedsat
medielicensen. Og dermed havde mulighed for at spare næsten 1.300 kroner
om året. Men ifølge Danmarks Radio Licens var kun 195.000 personer tilmeldt
nedsat medielicens.
NEDSAT LICENS TIL BLINDE OG SVAGTSEENDE
For blinde eller svagtseende skal ansøgningen udfyldes i samarbejde med Dansk
Blindesamfund eller din blindekonsulent. Blinde og svagtseende kan dog kun få
nedsat licensen, hvis der ikke er nogen normalt seende i husstanden.
MEDIECHECK

Hvis din personlige tillægsprocent er 100, får du automatisk en mediecheck
sammen med ældrechecken i januar. Mediechecken er på 235 kroner før skat i 2019
og 469 kroner i 2020.
For at få mediechecken skal du opfylde disse betingelser:

• Du skal være på folkepension
eller på førtidspension
tilkendt før 2003.
• Din personlige tillægsprocent
skal være 100.

• Du skal være berettiget til 		
folkepension i december.
Du får automatisk mediechecken, hvis du
opfylder betingelserne. Du skal ikke søge
selv. Mediechecken bliver udbetalt til din
Nemkonto sammen med din folkepension
sidst i januar. Din boligstøtte bliver ikke
sat ned, fordi du får mediecheck.

SÅDAN SØGER DU NEDSAT LICENS

Hent et ansøgningsskema på DR’s hjemmeside
Få underskrift og stempel fra din kommune, som skal bekræfte,
at din personlige tillægsprocent er 100 procent. Send ansøgningsskemaet til:
DR Licens, DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C.
Nedsættelsen sker fra den dag, DR Licens har modtaget din
ansøgning med kommunens bekræftelse. Det er desværre ikke muligt at få
licensen refunderet med tilbagevirkende kraft, hvis du har glemt at søge.
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Førtidspension

Hvad får jeg i førtidspension pr. måned i 2019?
Enlige: 18.875 kroner om måneden, heraf udgør
pensionstillægget 5.169 kroner om måneden.
Andre: 16.044 kroner om måneden, heraf udgør
pensionstillægget 4.442 kroner om måneden.
Beløbene er skattepligtige og til en vis grad afhængige af eventuel
anden indtægt.
HVEM KAN FÅ FØRTIDSPENSION?
Du kan få tilkendt førtidspension, hvis du er mellem 18 år og
folkepensionsalderen og under ingen omstændigheder kan komme helt eller
delvist i arbejde eller i uddannelse.
Personer mellem 18 og 39 år kan kun tilkendes førtidspension i helt særlige
tilfælde. Det kræves, at det er helt åbenbart – og dokumenteret – at der
overhovedet ikke er nogen arbejdsevne og uddannelsesmulighed.
Du har kun ret til førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat, og du
ikke kan forsørge dig selv eller kan blive hjulpet til at blive helt eller delvist
selvforsørgende.
Som udgangspunkt skal du igennem et ressourceforløb via din kommune. Med
mindre det skønnes, ud fra den foreliggende dokumentation, at du er helt uden
arbejdsevne.
Ressourceforløbet skal afklare, om du kan få forbedret din arbejdsevne gennem
aktivering, revalidering, behandling eller på anden måde, så du kan forsørge dig
selv helt eller delvist ved almindeligt arbejde eller et fleksjob.
Ressourceforløb - se næste side. HVAD ER ET RESSOURCEFORLØB?
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HVAD ER ET RESSOURCEFORLØB?

Formålet med et ressourceforløb er at hjælpe dig i arbejde eller uddannelse.
Samtidig skal et ressourceforløb afklare, om du har nogen arbejds- og
uddannelsesevne i behold.
Et ressourceforløb kan bestå af mange forskellige tilbud. Det kan for eksempel være
beskæftigelsestilbud, sundhedsmæssige og sociale tilbud, der bliver kombineret og
koordineret på tværs.

Du skal have en koordinerende sagsbehandler, som er en gennemgående
person under forløbet, og som er den, der er ansvarlig for at samordne og
varetage dine interesser på tværs af de forskellige lovområder.
Et ressourceforløb kan vare fra 1 til 5 år. Det er muligt at få tilbudt flere ressourceforløb.
Under forløbet får du en ressourceforløbsydelse på samme niveau som din hidtidige
ydelse, for eksempel kontanthjælp. Under ressourceforløbet har du ret til ferie og ret til
at tage til udlandet i ferien.
Kun hvis det er helt åbenlyst, at du ikke har nogen arbejdsevne i behold, kan du få
tilkendt førtidspension uden et ressourceforløb.

Folketinget har nedsat et udvalg, som skal evaluere førtidspensionsreformen
fra 2013. Det forventes at kunne føre til lovændringer i løbet af 2019.
TILKENDELSE AF FØRTIDSPENSION
Det er din kommune, der træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Det
sker på grundlag af en rehabiliteringsplan. Denne plan skal dokumentere, at alle
muligheder i forhold til beskæftigelse og uddannelse er udtømt. Afgørelsen skal
træffes senest tre måneder efter, sagen er overgået til reglerne om førtidspension.
Der kan også træffes afgørelse om, at sagen skal genoptages på et givet tidspunkt.

HVIS DU VIL KLAGE OVER FØRTIDSPENSION
Hvis du vil klage over kommunens afgørelse om førtidspension eller
seniorførtidspension, skal du sende klagen til kommunen inden 4 uger efter,
du har modtaget afgørelsen. Afgørelsen skal så genvurderes af kommunen
inden 4 uger efter, klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder afgørelsen, bliver din klage sendt
videre til Ankestyrelsen.
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Seniorførtidspension
Hvis du har højst 5 år til folkepensionsalderen og har en aktuel og
langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, har du mulighed for at søge
kommunen om seniorførtidspension.
HVAD ER BETINGELSERNE FOR SENIORFØRTIDSPENSION?
Din arbejdsevne skal være nedsat, så du ikke kan forsørge dig selv ved et
almindeligt arbejde eller et fleksjob. Kommunen kan anmode om dokumentation
for din helbredstilstand, men der vil ikke blive iværksat ressourceforløb for at
fremme arbejdsevnen.
Der skal være 5 år eller kortere tid til, du når din folkepensionsalder. Du skal have
en aktuel og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil sige mindst 20-25
års beskæftigelse.
Du skal søge kommunen om seniorførtidspension. Kommunen skal afgøre sagen
senest 6 måneder efter, de har modtaget din ansøgning.
HVOR MEGET FÅR JEG I SENIORFØRTIDSPENSION I 2019?
Det beløb, du får i seniorførtidspensionen,
svarer til almindelig førtidspension.
Enlige: 18.875 kroner pr. måned, heraf udgør pensionstillægget 5.169 kroner.
Andre: 16.044 kroner pr. måned, heraf udgør pensionstillægget 4.442 kroner.
Beløbet er skattepligtigt og til en vis grad afhængigt af eventuel anden indtægt.
HVIS DU VIL KLAGE OVER SENIORFØRTIDSPENSION
Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om seniorførtidspension,
skal du klage til kommunen inden 4 uger. Afgørelsen skal genvurderes af
kommunen inden 4 uger efter, klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin

afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen til afgørelse.

FØRTIDSPENSION TILKENDT FØR 2003
Hvis du har fået tilkendt eller har søgt førtidspension før 1. januar 2003,
gælder der særlige regler for dig.
Hvis du er på den gamle førtidspensionsordning, afhænger beløbet af, om du
har fået tilkendt højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhøjet
almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension.
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Både grundbeløb, pensionstillæg og erhvervsudygtighedsbeløb er skattepligtige,
men ikke invaliditetsbeløbet. Flere af beløbene er afhængige af eventuel anden
indtægt hos dig selv eller din eventuelle ægtefælle eller samlever.
Højeste førtidspension
REELT ENLIGE
Grundbeløb
Invaliditetsbeløb
Erhvervsudygtighedsbeløb
Pensionstillæg
I alt

6.315
3.138
4.237
6.560
20.250

ANDRE
6.315
3.138
4.237
3.170
16.860

Mellemste førtidspension
REELT ENLIGE
Grundbeløb
Invaliditetsbeløb
Pensionstillæg
I alt

6.315
3.138
6.560
16.013

ANDRE
6.315
3.138
3.170
12.623

Forhøjet almindelig førtidspension
REELT ENLIGE
Grundbeløb
Førtidsbeløb
Pensionstillæg
Ekstra tillægsydelse
I alt

6.315
1.642
6.560
1.496
16.013

ANDRE
6.315
1.642
3.170
1.496
12.623

Almindelig førtidspension
REELT ENLIGE
Grundbeløb
Pensionstillæg
Tillægsydelse
I alt

6.315
6.560
3.138
16.013

ANDRE
6.315
3.170
3.138
12.623

PERSONLIGT TILLÆG FOR FØRTIDSPENSIONISTER
Hvis du er førtidspensionist efter de gamle regler før 2003, kan du søge
personligt tillæg til din førtidspension hos kommunen. Tillægget er ikke
skattepligtigt.
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Personligt tillæg kan søges til enkeltudgifter som: flytning, egenbetaling
af briller, diætkost, højskoleophold m.m. Det er din kommune, der
fastlægger, hvor meget du må have i formue for at kunne få personligt tillæg.
Beskæftigelsesministeriets vejledning for formuegrænse
i 2019 er 87.900 kroner.

De fleste kommuner bruger også et rådighedsbeløb. Det er det beløb, man
vurderer, du skal have til rådighed til mad, tøj og fornøjelser, når de faste udgifter
er betalt. Kommunen skal altid foretage en konkret individuel vurdering. Der
er store forskelle på kommunernes forvaltning og bedømmelse af behov for
personligt tillæg. Spørg i din egen kommune.
FØRTIDSPENSION OG DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSPENSION
Førtidspensionister har via den supplerende arbejdsmarkedspension mulighed
for i lighed med lønmodtagere at optjene et supplement til folkepensionen.
Ordningen blev indført i 2003. Det er en frivillig ordning, som tilbydes
førtidspensionister. Både efter de gamle regler før 2003 og de nye regler efter
2003. Udbetaling Danmark orienterer personer, der får tilkendt førtidspension,
om ordningen. Som førtidspensionist betaler du selv 1/3 til ordningen, og staten
betaler 2/3.
Bidraget skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Der betales
arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingerne på samme måde som med ATP og
andre pensionsordninger. Du kan selv vælge, om bidraget skal indbetales til ATP,
et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse.
Pensionen er livsvarig, og udbetalingen starter, når du når folkepensionsalderen.
Hvis du er blevet folkepensionist efter 2010, får du udbetalt den supplerende
pension sammen med ATP Livslang Pension.
Den supplerende pension indgår ikke i fællesboet og skal derfor ikke deles i
forbindelse med skilsmisse. Ved dødsfald bliver din supplerende pension udbetalt
som et engangsbeløb til boet, hvis du er født i 1948 eller senere.
Der bliver trukket 40 % i afgift til staten.
Den supplerende pension er en meget fordelagtig ordning, der kun kan anbefales,
hvis man er førtidspensionist. Da ordningen er frivillig, kan man til enhver tid
udtræde af den. De opsparede midler kommer dog først til udbetaling, når du
bliver folkepensionist.

BIDRAGENE ER I 2019:
Pensionistens
Andel

Statens
Andel

Pr. måned

Pr. måned

Årligt

177 kr.
2.124 kr.

Årligt

I alt
355 kr.
4.260 kr.

For yderligere oplysninger se www.borger.dk

Pr. måned
Årligt

532 kr.
6.384 kr.
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Hvornår er jeg reelt enlig?
For at vurdere om du er ”reelt enlig”, ser
Udbetaling Danmark blandt andet på, om du bor alene
eller sammen med nogen, og om I har fælles husførelse.
Begrebet reelt enlig anvendes blandet andet i forbindelse med beregning af
tillæg til pensionen. Er du i tvivl, kan det være en god ide at bede kommunen
om en konkret vurdering.
HVAD ER FÆLLES HUSFØRELSE?
Fælles husførelse er, når du ret fast deler udgifter med en anden til for eksempel
bolig, el, varme, forsikring, telefon, internet, bil, mad eller lignende.
For at du reelt er enlig, skal din økonomi være adskilt fra andres. Du må for
eksempel ikke have fælles husførelse med en anden. Det gælder uanset, om den
person er din kæreste eller ej.
Skal I på rejse, er det bedst, at I bestiller og betaler rejsen hver for sig. I skal også
betale måltiderne hver for sig eller skiftes til at betale. Hvis I hver især lægger
50 % af betalingen ved hvert måltid, bliver I typisk ikke set som reelt enlige.
Som reelt enlig kan du godt invitere en person til ret fast at spise hos dig, hvis
du betaler for maden. Du kan også spise hos en anden person, hvis han eller hun
betaler.
Grænsen for samvær bliver vurderet i hvert enkelt tilfælde. Så hvor tit du som
reelt enlig kan spise sammen med en konkret person, er ikke klart. Men hvis
du spiser sammen med en kæreste eller en anden person ca. hver anden dag,
skiftevis hos en af jer, bliver I nok stadig set som reelt enlige.
JEG BOR SAMMEN MED NOGEN - ER JEG REELT ENLIG?
Loven ser dig ikke som enlig, hvis du lever sammen med en anden i noget, der
kan ligne et ægteskab – eller kunne blive til et ægteskab. Det er grundlaget i
forbindelse med pension og tillæg.
Bor du for eksempel sammen med et af dine børn, din søster, din far eller din
niece, er reglerne dog anderledes, for dem kan du ikke blive gift med. Derfor kan
du stadig få for eksempel pension og tillæg som reelt enlig. Vil du søge boligstøtte,
tæller det dog også med, hvis du bor sammen med et familiemedlem eller ven.
Det har også betydning, om personen er fyldt 18 år eller ej. Her drejer det sig om
hele husstandens indtægt og formue.
VI ER SEPARERET - ER JEG REELT ENLIG?
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Er du separeret fra sin ægtefælle, ser loven dig typisk som enlig. Det samme
gælder, hvis du er gift, men lever adskilt fra din ægtefælle.

MIN ÆGTEFÆLLE ER PÅ PLEJEHJEM - ER JEG REEL ENLIG?
Flytter din ægtefælle i ældre- eller plejebolig, bliver I normalt begge set som
reelt enlige.
JEG EJER BOLIG, BIL ELLER FRITIDSHUS MED ANDRE - ER JEG REELT ENLIG?
Du må gerne dele bolig med en anden, hvis I lever totalt adskilt, både med hensyn
til økonomi og det praktiske. Du kan også være reelt enlig, hvis du har en grad af
økonomisk fællesskab med en person, som du ikke bor sammen med. Det gælder
uanset, om det er en kæreste eller ej.
I må for eksempel eje en bil, en båd eller et fritidshus sammen,
så længe I opfylder disse betingelser:
• I lever hver for sig og I har hver jeres økonomi.
• I deler ikke andre faste udgifter.
• I tager jer ikke fælles af det praktiske i hverdagen.
MÅ JEG FÅ HJÆLP, HVIS JEG BLIVER SYG?
Hvis du bliver syg og har brug for, at din kæreste eller en anden person
passer dig, må vedkommende gerne bo hos dig imens.
Du må dog kun få hjælp til det praktiske, og I skal stadig holde jeres
økonomi adskilt.
FÅ MERE INFORMATION OM REGLERNE FOR REELT ENLIGE
Læs mere om at være enlig eller samlevende hos Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering. www.star.dk. Er du i tvivl om, hvad du må, er det en god ide
at skrive dine konkrete spørgsmål til din kommune eller Udbetaling Danmark
og bede dem svare skriftligt.
UDBETALING DANMARK SKAL VEJLEDE OG AFGØRE
Udbetaling Danmark har pligt til at vejlede om regler og praksis for, hvornår
man ses som reelt enlig. Det er også Udbetaling Danmark, der afgør din status
som enlig i sager om for eksempel folkepension og førtidspension. De bestemmer
også, hvor mange i husstanden, der medregnes, når du søger om boligstøtte.
HVIS DU VIL KLAGE OVER AFGØRELSEN OM DIN STATUS
Du kan klage over en afgørelse fra Udbetaling Danmark om din status som
enlig eller samlevende. Du kan også klage over afgørelser om, at du skal betale
støtte tilbage. Hvordan du skal klage, står i brevet fra Udbetaling Danmark

med den afgørelse, du vil klage over.

55

Efterløn
Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Din efterlønsalder afhænger af, hvornår du er født.
Jo yngre du er, jo ældre skal du være, for at kunne gå på efterløn.
EFTERLØNSALDEREN STIGER ÅR FOR ÅR
Vi viser reglerne for efterlønsalder, som de er kendt i 2019, men efterlønsalderen
vil stige i takt med levealderen.
FØDSELSDAG

EFTERLØNSALDER

ÅR PÅ EFTERLØN

Før 01/01 1954
1/01 1954 – 30/06 1954
1/07 1954 – 31/12 1954
1/01 1955 – 30/06 1955
1/07 1955 – 31/12 1955
1/01 1956 – 30/06 1956
1/07 1956 – 31/12 1958
1/01 1959 – 30/06 1959
1/07 1959 – 31/12 1962
1/01 1963 – 31/12 1966
1/01 1967 – 31/12 1970
1/01 1971 – 31/12 1974
1/01 1975

60 år
60 ½ år
61 år
61 ½ år
62 år
62 ½ år
63 år
63 ½ år
64 år
65 år*
66 år*
67 år*
67 ½ år*

5 år
5 år
5 år
5 år
5 år
4,5 år
4 år
3,5 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

* Folkepensionsalderen for personer, som er født efter den 31. december 1962,
er lige nu 68 år. Men folkepensionsalderen fastsættes ved lov og vil blive 		
reguleret hvert 5. år. Næste gang alderen bliver reguleret er i 2020.
Det forventes derfor, at folkepensionsalderen vil stige gradvis og dermed 		
også efterlønsalderen. Alder markeret med * stjerne er derfor den forventede
efterlønsalder.
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BETINGELSER FOR EFTERLØN
Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at gå på efterløn?
•

Du skal være medlem af en a-kasse.

•

Du skal have nået efterlønsalderen.

•

Du skal have betalt efterlønsbidrag i 30 år og senest startet betalingerne,
da du fyldte 30 år. Du kan opnå ret til efterløn efter nogle mildere
betingelser, hvis du er født før 1. januar 1978.

•

Du skal have ret til dagpenge for at kunne gå på efterløn.
Du skal altså være til rådighed for arbejdsmarkedet. Du må ikke være
syg eller ude af stand til at påtage dig arbejde. Derudover skal du opfylde
et indkomstkrav. Det vil sige, at du skal have tjent mindst 233.376 kr.
inden for en 3-årig periode – der kan højst medregnes 19.448 kr. pr. måned.

•

Du eller dit pensionsselskab skal indberette værdien af dine
pensionsordninger til din a-kasse, fordi der skal ske en modregning.

•

Du skal bo i Danmark, Færøerne, Grønland, Island, Norge, 				
Liechtenstein, Schweiz eller et EU-land. Du vil som hovedregel
blive beskattet, som hvis du fortsat boede i Danmark.

Hvis du bor uden for EØS-landene, kan du få udbetalt efterløn i op til tre
måneder pr. kalenderår. Du har pligt til at oplyse din a-kasse om ophold uden for
EØS-lande. (EØS-landene er EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz).
Udbetalingen af efterlønnen stopper ved udgangen af den måned, hvor du når
folkepensionsalderen.
HVOR MEGET KAN JEG FÅ I EFTERLØN?
Din efterlønssats afhænger af, hvornår du går på efterløn. Du får den samme
efterlønssats i hele efterlønsperioden.
Efterlønssatsen er op til 91 procent af din tidligere indtægt, dog højst den
maksimale dagpengesats.
Hvis du venter med at gå på efterløn, til du har opfyldt udskydelsesreglen
efter, at du har fået dit efterlønsbevis, kan du få efterløn svarende til den
højeste dagpengesats. Det er 18.866 kroner om måneden i 2019, hvis du er
fuldtidsforsikret.
FULDTIDSFORSIKRET
91 procent: 17.168 kroner om måneden
100 procent: 18.866 kroner om måneden
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DELTIDSFORSIKRET
91 procent: 11.445 kroner om måneden
100 procent: 12.577 kroner om måneden
Spørg din a-kasse om, hvor meget du kan få i efterløn.

UDSKYD DIN EFTERLØN
Er du født i 1955 eller før, kan du få gavn af at udskyde din overgang til
efterløn i to år. Det kan betyde, at du får bedre vilkår i forhold til efterlønssats,
pensionsmodregning samt ret til optjening af skattefri præmie.
I 2019 betyder det, at hvis du venter med at gå på efterløn i mindst 2 år efter,
at du har fået dit efterlønsbevis, kan du få efterløn svarende til den højeste
dagpengesats. Det er 18.866 kroner om måneden i 2019.
Toårs-reglen går ud på, at du venter mindst 2 år på at gå på efterløn fra datoen på
dit efterlønsbevis. I denne periode skal du arbejde i mindst 3.120 timer, hvis du er
fuldtidsforsikret, eller 2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret.
Opfylder du ikke toårs-reglen, vil alle pensionsordninger medføre, at din efterløn
bliver mindre. Det gælder uanset om dine pensioner bliver udbetalt sammen med
efterlønnen eller ej.
I visse situationer er der ret til et bundfradrag, der samlet
kan udgøre op til 16.000 kr. årligt.

KAN JEG FÅ GLÆDE AF TOÅRS-REGLEN?
Din fødselsdag er afgørende for, om du kan få glæde af toårs-reglen.
Jeg er født 1. januar 1956 eller senere
• Pensioner vil altid medføre fradrag, uanset om du udskyder at gå
på efterløn. For dig har udskydelsen derfor alene betydning for
optjening til skattefri præmie.

Jeg er født mellem 1. januar 1956 og 30. juni 1956
• Du kan udskyde efterlønnen i mindst halvandet år og arbejde
i mindst 2.340 timer, hvis du er fuldtidsforsikret.

Jeg er født mellem 1. juli 1956 og december 1958
• Du kan udskyde efterlønnen i mindst et år og arbejde i mindst
1.560 timer, hvis du er fuldtidsforsikret.
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Jeg er født mellem 1. januar 1959 og 30. juni 1959
• Du kan udskyde efterlønnen i mindst et halvt år og arbejde i
mindst 780 timer, hvis du er fuldtidsforsikret.

Jeg er født 1. juli 1959 eller senere
• Du har en tre-årig efterlønsperiode. Du kan optjene præmie umiddelbart,
når du når efterlønsalderen. Men går du på efterløn tidligere end et år før
folkepensionsalderen, kan du ikke længere optjene timer til præmien, uanset
at du arbejder samtidig med efterlønnen.

Efterlønsbevis
Dit efterlønsbevis udstedes af din a-kasse, når du opfylder
betingelserne for at gå på efterløn. Det giver dig blandt andet
ret til at gå på efterløn, selv om du senere skulle blive syg.
Efterlønsbeviset er a-kassens erklæring om, at du opfylder betingelserne
for at få efterløn.
HVORNÅR FÅR JEG MIT EFTERLØNSBEVIS?
Din a-kasse vil normalt kontakte dig i god tid, inden du når
efterlønsalderen.
A-kassen udsteder automatisk efterlønsbeviset med virkning fra den dag,
hvor du har mulighed for at gå på efterløn.
FORTRYDELSESORDNINGEN
Fortrydelsesordningen er et tilbud til dig, hvis du har fortrudt, at du ikke
har tilmeldt dig efterlønsordningen. Fortrydelsesordningen giver mulighed
for at opnå efterløn på nedsatte satser, hvis du har haft et langvarigt og
uafbrudt medlemskab af a-kassen.
Ordningen forudsætter blandt andet, at:
• Du har været tilmeldt i mindst 15 år før din efterlønsalder.
• Du indbetaler efterlønsbidrag i mindst 15 år inden
din efterlønsalder.
• Du ikke har fået dine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i efteråret
2012 eller i 2018.
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Modregning i efterlønnen
Din efterløn bliver næsten altid mindre, hvis du har en personlig
pensionsopsparing eller en arbejdsmarkedspension. Det overrasker
mange seniorer.
HVILKE INDTÆGTER BLIVER MODREGNET I EFTERLØNNEN?
Pensioner og indtægt fra arbejde kan betyde modregning i din efterløn.
Flere former for indtægter kan modregnes i din efterløn.
Blandt andet:
• Løn.
• Fratrædelsesgodtgørelse.
• Dagpengegodtgørelse for
1. og 2. ledighedsdag.
• Pensioner.

• Feriegodtgørelse og løn
under ferie.
• Indtægter fra borgerlige
ombud og offentlige og 			
private hverv, der ikke anses
for arbejde for eksempel 		
bestyrelsesarbejde.

HVILKE INDTÆGTER BLIVER IKKE MODREGNET I EFTERLØNNEN?
Det er ikke alle indtægter, der bliver modregnet i efterlønnen.
Disse indtægter bliver ikke modregnet:

• Erstatninger for eksempel
efter en arbejdsskade.

• Indtægt ved udlejning,
der ikke kan betragtes som 		
erhvervsmæssig og overskud
af egen bolig.

• Indtægt ved salg af fast
ejendom .

• Renter, aktieudbytte, arv, 		
gaver og gevinster.

• Underholdsbidrag.		

• Invaliditetsydelse efter lov
om social pension.

• Efterlevelseshjælp.

• Forpagtningsafgift.

• Pension, der udbetales som
følge af tabt arbejdsevne for
eksempel svagelighedspension.

Din a-kasse kan fortælle dig, hvad der vil blive modregnet
i din efterløn
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HVORDAN BLIVER FERIEPENGE MODREGNET I MIN EFTERLØN?
Din efterløn bliver mindre, hvis du er på efterløn og holder ferie med løn eller
feriegodtgørelse. Efterlønnen nedsættes dag for dag, mens du holder ferien.
Du bliver også modregnet, hvis du har optjent feriepenge og feriepengene
udbetales i efterlønsperioden eller op til tre måneder før, du går på efterløn,
uden at du holder ferie.
Det er derfor en god ide, at afholde hele din ferie, inden du går på efterløn.
Hvis dine feriepenge før skat er mindre end din efterløn før skat, kan du få
udbetalt forskellen som efterløn.
HVORDAN PÅVIRKER UDBETALING AF PENSION MIN EFTERLØN?
Modregningen af pension i efterlønnen afhænger af, hvilken form for pension du
får, og hvornår du er født.
Født 1. januar 1956 eller senere
• Er du født 1. januar 1956 eller senere, vil alle pensionsordninger som
udgangspunkt nedsætte din efterløn.

Se her, hvad du kan få modregnet:
PENSIONSORDNINGER

HVIS DIN PENSION
HVIS DIN PENSION
UDBETALES SOM
UDBETALES LØBENDE
ENGANGSBELØB ELLER IKKE
UDBETALES

Livsvarige pensioner (uden
depotværdi), som er led i et
ansættelsesforhold.

64 % af den forventede årlige 64 % af den pension du får
pension før skat trækkes fra i udbetalt før skat trækkes fra i
din efterløn.
din efterløn.

Livsvarige pensioner (uden
depotværdi), som er private.

64 % af den forventede årlige 64 % af den pension du får
pension før skat trækkes fra i udbetalt før skat trækkes fra i
din efterløn.
din efterløn.

Pensioner med
depotværdi, som er led
i et ansættelsesforhold.

4 % af depotet før skat skal
trækkes fra din efterløn.

4 % af depotet før skat skal
trækkes fra din efterløn.

4 % af depotet før skat skal
trækkes fra din efterløn.

4 % af depotet før skat skal
trækkes fra din efterløn.

Påvirker ikke din efterløn.

Påvirker ikke din efterløn.

(Kapitalpension og aldersopsparing)

Pensioner med depotværdi,
som er private.
(Kapitalpension og aldersopsparing)

ATP, ægtefælle- og
samleverpension,
børnepension og
invalidepension.
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Født før 1. januar 1956
• Går du på efterløn uden at have udskudt din overgang til efterløn i mindst
2 år fra efterlønsbevisets virkning, bliver du som udgangspunkt modregnet for
alle dine pensioner

Se her, hvad du kan få modregnet:
PENSIONSORDNINGER

Livsvarige pensioner (uden
depotværdi), som er led i et
ansættelsesforhold

HVIS DIN PENSION
HVIS DIN PENSION
UDBETALES SOM
UDBETALES LØBENDE
ENGANGSBELØB ELLER IKKE
UDBETALES
80 % af den forventede
årlige pension før skat minus
bundfradrag på 16.000 kr.

50 % af den pension du får
udbetalt før skat trækkes fra i
din efterløn.

60 % af resultatet.
Livsvarige pensioner (uden
depotværdi), som er private

80 % af den forventede
årlige pension før skat minus
bundfradrag på 16.000 kr.

80 % af den forventede
årlige pension før skat minus
bundfradrag på 16.000 kr.

60 % af resultatet trækkes fra 60 % af resultatet trækkes fra
din efterløn.
din efterløn.
Ikke aktuelt.
Pensioner med depotværdi, som 5 % af depotet. Minus
er led i et ansættelsesforhold
bundfradrag på 16.000 kr.
(Kapitalpension og
60 % af resultatet trækkes fra
aldersopsparing)
din efterløn.
Pensioner med depotværdi,
som er private
(Kapitalpension og
aldersopsparing)

5 % af depotet. Minus
bundfradrag på 16.000 kr.

Ikke aktuelt.

60 % af resultatet trækkes fra
din efterløn.

Påvirker ikke din efterløn.
ATP, ægtefælle- og
samleverpension, børnepension
og invalidepension

Påvirker ikke din efterløn.

Dog har du mulighed for at slippe for modregning, hvis du udskyder din
efterløn 2 år og derfor opfylder betingelserne for 2 års reglen – også kendt som
udskydelsesreglen. Gør du det, skal din efterløn kun modregnes for løbende
udbetalte pensioner, der har været led i dit ansættelsesforhold.
Det kan for eksempel være tjenestemandspension og arbejdsmarkedspension,
der bliver udbetalt som en løbende ydelse.
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Her kan du se, hvad der bliver modregnet, hvis du opfylder 2 års reglen.
PENSIONSORDNINGER

HVIS DIN PENSION
HVIS DIN PENSION
UDBETALES SOM
UDBETALES LØBENDE
ENGANGSBELØB ELLER IKKE
UDBETALES

Livsvarige pensioner (uden
depotværdi), som er et led i et
ansættelsesforhold.

Påvirker ikke din efterløn.

55 % af den pension du får
udbetalt trækkes fra i din
efterløn.

Livsvarige pensioner (uden
depotværdi), som er private.

Påvirker ikke din efterløn.

Påvirker ikke din efterløn.

Pensioner med depotværdi, som Påvirker ikke din efterløn.
er led i et ansættelsesforhold
(Kapitalpension og
aldersopsparing).

Påvirker ikke din efterløn.

Pensioner med depotværdi, som Påvirker ikke din efterløn.
er et led i et ansættelsesforhold
(Ratepension).

55 % af den pension du får
udbetalt trækkes fra i din
efterløn.

ATP, ægtefælle- og
Påvirker ikke din efterløn.
samleverpension, børnepension
og invalidepension.

Påvirker ikke din efterløn.

Du har ret til et bundfradrag på 16.000 kroner i 2018. Opfylder du ikke 2 års reglen
(udskydelsesreglen), vil alle dine pensioner indgå i beregningen af det beløb, som din
efterløn bliver nedsat med.

HVORDAN FÅR A-KASSEN INFORMATION OM MIN PENSION?
Cirka tre måneder før du når efterlønsalderen, giver din pensionskasse din
a-kasse besked om din pensionsformue. Din a-kasse sender dig en pensionsoversigt sammen med dit efterlønsbevis. Det er vigtigt, at du selv tjekker, om
oversigten er korrekt og giver din a-kasse besked, hvis din pension ændrer sig.
Du kan se en oversigt over dine pensioner på hjemmesiden
www.pensionsinfo.dk.
HVOR KAN JEG SE, HVOR MEGET JEG VIL BLIVE MODREGNET I MIN EFTERLØN?
På hjemmesiden www.efterloensberegner.dk kan du beregne, hvor meget du kan
få i efterløn, og hvad der vil blive modregnet.
HVOR KAN JEG FÅ INFORMATION OM MODREGNING I EFTERLØNNEN?
Reglerne er meget komplicerede, så vi anbefaler, at du kontakter din a-kasse.
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De kan bedst rådgive dig, fordi de har alle de nødvendige informationer.

Seniorjob
Du har ret til et seniorjob, hvis du opfylder anciennitetskravet
for at få efterløn og opbruger din dagpengeret mindre end
5 år før efterlønsalderen.
Et seniorjob er en ekstraordinær ansættelse i kommunen på sædvanlige lønog ansættelsesvilkår. For mange seniorer betyder et seniorjob bedre tryghed i
overgangen fra arbejdsmarkedet til efterløn og pension.
Du har kun ret til seniorjob, hvis du betaler til efterlønsordningen. Hvis du
stopper i efterlønsordningen, mister du retten til at få et seniorjob.
HVORNÅR KAN JEG FÅ ET SENIORJOB?
Du kan tidligst få et seniorjob 5 år før, du kan gå på efterløn. Hvis du for
eksempel kan gå på efterløn som 62-årig, kan du derfor tidligst få tilbudt
seniorjob som 57-årig.
Her er nogle af de væsentligste regler for retten til seniorjob:
•

Din bopælskommune har pligt til at ansætte dig i et seniorjob i
kommunen, når du opfylder betingelserne. Du skal selv sende en ansøgning
til kommunen – der er ingen blanketter. Du kan tidligst søge 3 måneder før og
senest 2 måneder efter, at din dagpengeret udløber.

•

Kommunen skal tilbyde ansættelse i et seniorjob på fuld
overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er
fuldtidsforsikrede og 30 timer om ugen til deltidsforsikrede.

•

Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter
samtale med dig. Blandt andet under hensyn til dine kvalifikationer og interesser.
Løn- og arbejdsvilkårene skal være overenskomstmæssige eller svare til det, der 		
sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde.

•

Seniorjob er støttet arbejde og kan derfor ikke berettige til
en ny dagpengeret.

•

Når du er i seniorjob, skal du være tilmeldt uden ydelse i
jobcenteret, og du skal tage imod formidlet arbejde. Får du ordinært
arbejde og bliver uforskyldt ledig, har du fortsat ret til seniorjob. Men hvis du
genoptjener ny ret til dagpenge, bortfalder din ret til et nyt seniorjob.

SKAL JEG HAVDE OPBRUGT HELE MIN DAGPENGEPERIODE?
En yderligere betingelse er, at du skal have opbrugt hele din dagpengeperiode
– herunder eventuel forlængelse, inden du kan få et seniorjob. Datoen bliver
altså udskudt, og du må søge igen, hvis du har muligheden for forlængelse af
dagpengeperioden på baggrund af arbejde, som du har udført, mens du var ledig.
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Det betyder, at dagpengeretten kan blive længere end 2 år. Forlængelsen
kan betyde, at dagpengeretten bliver op til 1 år længere. I forhold til retten til
seniorjob er det ophøret af den ordinære dagpengeperiode på 2 år, der skal ligge
mindre end 5 år før efterlønsalderen.
Kontakt din a-kasse. De kan vejlede dig om seniorjob.

SENIORJOB
Ansættelse af personer i seniorjob skal medføre en nettoudvidelse af antallet
af ansatte i den pågældende kommunale virksomhed.

Skattefri præmie
Hvis du fortsætter på arbejdsmarkedet og venter med at gå
på efterløn, har du mulighed for at optjene en skattefri præmie.
Du kan i særlige situationer også optjene skattefri præmie af de arbejdstimer, du
har efter at du er gået på efterløn.
Du optjener en præmie, hver gang du arbejder 481 timer.
HVOR MEGET FÅR JEG I SKATTEFRI PRÆMIE?
En præmieportion er fra 1. januar 2019:
Fuldtidsforsikret: 13.584 kroner Deltidsforsikret: 9.055 kroner

DU KAN HØJST FÅ 12 PRÆMIER.
Hvis du får dagpenge eller efterløn, kan din præmie blive nedsat.
Kontakt din a-kasse for mere information om skattefri præmie.

HVORNÅR KAN JEG FÅ UDBETALT MIN SKATTEFRI PRÆMIE?
Du får helt automatisk udbetalt din skattefri præmie, når du når
folkepensionsalderen.
HVAD SKER DER MED MIN SKATTEFRI PRÆMIE, HVIS JEG DØR INDEN
PENSIONSALDEREN?
Hvis du dør, inden du når folkepensionsalderen, bliver din
optjente præmie udbetalt til dine arvinger.
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Fleksydelse
Fleksydelse er en efterlønslignende ordning for personer i fleksjob. Den kan gives
til personer med en varig begrænsning i arbejdsevnen, og som ikke kan få eller
fastholde beskæftigelse på normale vilkår.
HVOR MEGET KAN JEG FÅ I FLEKSYDELSE?
Din fleksydelse afhænger af din alder, og hvornår du starter på fleksydelse.
Fleksydelsen beregnes på grundlag af dine pensioner og din indkomst.
Du kan aldrig få mere i fleksydelse end din gennemsnitlige indkomst de sidste
12 måneder før, du starter på fleksydelse.
Hvis den beregnede fleksydelse er under 100 kroner om måneden, får du
ikke udbetalt noget.
Se satser før skat for 2019:
FØDT

START PÅ FLEKSYDELSE

HØJESTE BELØB

FØR 01.01.1956

Indtil 5 år før alder for folkepension

206.076 kr.

FRA 01.01.1956 til 30. 06. 1959

Mellem 3 og 5 år før alder for folkepension

206.076 kr.

FRA 01.01.1956 til 30. 06. 1959

Indtil 3 år før alder for folkepension

226.392 kr.

EFTER 30.06.1959

Indtil 3 år før alder for folkepension

226.392 kr.
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Transport
Transport med pensionistrabat
Hvis du får folkepension eller førtidspension, kan du få rabat på
abonnementskort til tog og bus.
Uden for Storkøbenhavn kan kortet bruges døgnet rundt.
PENSIONISTKORT I STORKØBENHAVN
På hverdage er pensionistkortet ikke gyldigt:
• I DSB tog i hovedstadsområdet (alle zoner) på hverdage
		fra klokken 7 til 9 og klokken 15 til 17.
•		
I busser, havnebussen, metro og lokalbanetog i Storkøbenhavn
		(zonerne 1-4, 30-33 og 40-44) på hverdage fra klokken 7 til 9.

65-BILLET OG RABAT TIL TRANSPORT TIL fOLKEPENSIONISTER
Hos DSB og Arriva kan du købe billetter med rabat, hvis du er fyldt 65 år.
Du skal kunne dokumentere din alder ved køb af billetten og ved billettering
i toget. Ved rejse med en 65-billet får du 25-50 procent rabat på togbilletten
afhængigt af hvilken ugedag, du rejser på.
RABAT PÅ TRANSPORT TIL FØRTIDSPENSIONISTER
Er du under 65 år og modtager pension, skal du have et legitimationskort
hos DSB. Kortet er gratis, men du skal vise din seneste pensionsmeddelelse
eller en blanket fra din kommune eller borgerservice, der bekræfter, at du er
førtidspensionist.

Betalt transport til læge,
undersøgelse og behandling
Som pensionist kan du ofte få transporten betalt, når du skal
til læge, hospital og genoptræning. Er du ikke pensionist, kan du
68 i nogle tilfælde også få gratis transport.

BETALT TRANSPORT TIL PENSIONISTER
Skal du til og fra nødvendig undersøgelse eller behandling, for eksempel hos læge,
speciallæge eller på hospital, så kan du som pensionist få dækket den billigste
form for transport. Det er for eksempel bus. Men turen skal i alt koste dig over
43 kroner tur og retur, for at du kan søge om penge. Det gælder, uanset om du
skal indlægges eller hjem samme dag. Din region kan også vælge selv at sørge for
transport til dig, når du for eksempel skal til hospitalet.
Vælger du et andet hospital end det, du bor tættest på, eller en anden behandler
end din region ville have henvist dig til, har du ikke krav på at få betalt
transporten. Regionen kan dog vælge at betale alligevel.
Tit kan du få betalt transport til genoptræning, efter du er udskrevet
fra sygehus. Du kan også køre gratis med ambulance eller siddende
sygetransport til og fra blandt andet læge eller hospital, hvis for eksempel en læge
mener, det er nødvendigt.
Du kan eventuelt også køre i egen bil, hvis for eksempel en
læge mener, det er nødvendigt. Så får du statens laveste takst. I 2019
er den 1.98 kroner pr. kilometer for den kortest mulige strækning.

BETALT TRANSPORT, HVIS JEG IKKE ER PENSIONIST
Hvis du ikke er pensionist, skal den korteste rute på www.krak.dk vise mindst
50 km mellem dit hjem og det sted, du skal til undersøgelse eller behandling.
Samtidig skal det koste mindst 102 kroner at komme frem og tilbage med den
billigste form for transport.
Hvis for eksempel en læge mener, du er for syg eller svækket til at køre med for
eksempel bus eller tog, kan du eventuelt få betalt andre former for transport, for
eksempel sygetransport eller ambulance. Det kan dog ske, at du bliver kørt til
hospitalet, hvor personalet vurderer, at du er frisk nok til at tage hjem med bus.
Hvis for eksempel en læge mener, det er nødvendigt, kan du eventuelt køre i egen
bil. Så får du statens laveste takst. I 2019 er den 1.98 kroner pr. kilometer for den
kortest mulige strækning.
HVIS JEG HAR EN LEDSAGER MED?
Hvis du har særlige handicap eller skal til en meget svær samtale, kan for
eksempel en læge bestemme, at du har brug for en ledsager. Den person kan også
typisk få sin transport sammen med dig betalt, men bliver du indlagt på hospital,
skal ledsageren selv betale for sin tur hjem igen.
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HVORDAN FÅR JEG BETALT TRANSPORTEN?
Du skal selv betale i første omgang. Den måde, du får penge på, kan variere lidt
fra region til region, men typisk er det sådan: Personalet på behandlingsstedet
udfylder en ansøgning.
Den skal du skrive under og sende til din kommune, hvis du har været hos din
praktiserende læge. Har du været på hospitalet, er det din region, der
skal betale. Tit kan du også aflevere ansøgningen, hvor du blev behandlet.
Det står på ansøgningsskemaet, hvor det skal afleveres. Husk at vedhæfte
dokumentation. Du får pengene ind på din NemKonto. Det kan godt tage cirka
5 uger, før de bliver overført. Det beløb, du får, kan aldrig være højere end dine
faktiske udgifter til transport.
HVOR FÅR JEG MERE INFORMATION OM BETALT TRANSPORT?
Det kan være en fordel for dig at kontakte din kommunes eller din regions
”kørselskontor”, før du lægger planer. Nogle kommuner og regioner har særlige
kontrakter med for eksempel taxiselskaber, eller de ser helst, at du kører med
Flextrafik, som oftest er en minibus, der samler passagerer op. Ofte skal turen
bestilles på forhånd– typisk senest dagen før. Du kan risikere at vente op til 1
time på din ”flexbus”, fordi chaufføren skal hente og bringe flere mennesker
undervejs.
Er du i tvivl om noget, så kontakt på forhånd Borgerservice eller sagsbehandleren
i din kommune, når det drejer sig om transport til egen læge. Det har regionen
ikke noget med at gøre.
Har du spørgsmål om transport til hospitalet, er det derimod din region,
du skal have fat i. Du kan også spørge om råd der, hvor du skal behandles.

FÅ HJÆLP TIL TRANSPORT I DIN REGION
Region Nordjyllands kørselskontor
har telefon 9764 8030.
Mail: kk@rn.dk
Region Midtjyllands kørselskontor
har telefon 7023 6248.
Mail: prakoe@rm.dk
Region Syddanmarks kørselskontor
har telefon 7011 3111.
Mail: kontakt@rsyd.dk.
Her er det særligt vigtigt at skrive,
hvilket sygehus du skal til, for regionen
sender din mail videre til det.
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Region Sjællands kørselskontor hedder
også ”Befordringsservice” og har telefon
7015 3515. Mail: regionsjaelland@
regionsjaelland.dk. Her er det særligt vigtigt
at skrive, hvilket hospital du skal til.
Region Hovedstaden – her er ikke noget
kørselskontor, men du kan kontakte
patientvejlederne i forbindelse med de
enkelte hospitaler.

HVIS DU VIL KLAGE
Vil du klage over et afslag fra din kommune eller din region på støtte til
transport til eller fra nødvendig undersøgelse eller behandling, eller er du utilfreds
med beløbets størrelse, kan du gøre det til Styrelsen for Patientsikkerhed.
www.stps.dk Du skal klage inden 4 uger efter, at du har fået afgørelsen, eller du
er blevet opmærksom på, at du kan klage. I helt særlige tilfælde kan du godt få
behandlet din klage efter de 4 uger.

Fornyelse af kørekort til pensionister
Når dit kørekort udløber, skal du henvende dig til Borgerservice i din
kommune, hvis du ønsker at få fornyet kørekortet. Du skal medbringe
foto og dit gamle kørekort.
Hvis dit gamle kørekort ikke er en EU-model, det vil sige i kreditkortformat,
skal du også medbringe sygesikringsbevis.
HVOR LÆNGE GÆLDER ET FORNYET KØREKORT?
Alle kørekort, der udstedes eller fornyes efter 1. juli 2017 er gyldige i
15 år uanset indehaverens alder.
Det er altid udstedelsesdatoen og ikke din fødselsdato eller din ansøgningsdato,
som er afgørende for, hvor længe dit kørekort er gyldigt.
Er dit kørekort udstedt tidligere end januar 2013, skal kortet under alle
omstændigheder fornyes senest 18. januar 2033.
Disse regler gælder kun for kørekort til gruppe 1-køretøjer. Det vil sige almindelig
bil til privat kørsel, knallert, motorcykel og bil med stort påhængskøretøj. Der
gælder særlige regler for erhvervskort og kørekort til bus og lastbil.
SÆRLIGE REGLER, HVIS DU ER SYG
Du skal være opmærksom på, at i alle tilfælde kan gyldigheden være kortere og
fastsat individuelt for eksempel på grund af helbredsmæssige oplysninger. Det
kan ske, hvis du har diabetes eller en anden sygdom, der påvirker din evne til at
køre bil.
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SPØRG DIN LÆGE OM DU SKAL DROPPE KØREKORTET
Du skal være opmærksom på, at det altid er dit eget ansvar, om du er i stand til at
køre bil på forsvarlig vis, eller om træthed eller sygdom gør kørsel uansvarlig.
Oplever du helbredsmæssige problemer i forhold til bilkørsel, bør du opsøge din
læge, der kan anbefale en vejledende helbredsmæssig køretest eller udstede et
lægeligt kørselsforbud, hvis lægen finder din tilstand uforenelig med bilkørsel.

Handicapkørsel
Hvis du ikke kan benytte de offentlige transportmidler, fordi
du er stærkt bevægelseshæmmet og for eksempel benytter rollator
eller kørestol, kan du søge din kommune om hjælp til
transport til fritidsformål.
Kommunen vurderer dit behov og beslutter, om kørsel kan bevilges.

HANDICAPKØRSEL: 104 ENKELTURE OM ÅRET
Godkendes du til handicapkørsel, har du ret til 104 enkeltture pr. år.
De fleste kommuner har aftaler med trafik-, bus- og taxiselskaber om kørsel.
Læs på din kommunes hjemmeside om kommunens tilbud. Kommunen
fastsætter din betaling for handicapkørsel, som normalt afregnes pr. kilometer.
Kørselsbevilling til fritidsformål må ikke benyttes til kørsel til behandling hos
læge, tandlæge eller anden form for behandling.
Nogle kommuner har digital ansøgning.
På borger.dk kan du se, om din kommune tilbyder digital ansøgning.
Hvis kommunen ikke har digital ansøgning, får du oplyst telefonnummer til din
kommunes borgerservice.
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Sundhed
Demens
Der findes omkring 90.000 mennesker i Danmark
med demens. Antallet er stigende, og der konstateres cirka
15.000 nye tilfælde hvert år.
HVAD ER DEMENS?
Demens er fællesbetegnelsen for en lang række sygdomme i hjernen, som
svækker patienternes funktionsevne. Den mest kendte demenssygdom er
Alzheimers.
Demens rammer hyppigst ældre mennesker og viser sig ved svigtende
hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdagen. Årsagen er forandringer i
hjernen, der svækker mentale færdigheder som for eksempel orienteringsevne og
hukommelse.
Demenssygdomme udvikler sig med forskellig hast, men fælles er, at de er
fremadskridende, og at de ikke kan helbredes. Der findes dog medicin, som kan
udskyde eller mildne symptomerne for en periode.
For at kunne stille en demens-diagnose vil lægen vurdere flere forskellige
faktorer som sygdomshistorie, blodprøver, mentale prøver og fysisk
helbredsundersøgelse. En tidlig diagnose har stor betydning for at kunne sætte
gang i et behandlingsforløb, der så længe som muligt kan fastholde den dementes
hidtidige funktionsniveau.
HVORDAN KAN JEG FOREBYGGE DEMENS?
Du kan selv hjælpe med til at nedsætte risikoen for demens ved at holde dig aktiv
både fysisk i form af regelmæssig motion og mentalt ved at holde hjernen aktiv.
Desuden kan en sund kost og nedsættelse af tobaks- og alkoholforbrug virke
forebyggende. Kontrol med blodtryk og kolesteroltal har også en gavnlig virkning.
DEMENSKOORDINATOR
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Efterhånden som sygdommen skrider frem, får den demensramte et øget behov
for omsorg og pleje. Kommunernes demenskoordinatorer har til opgave at støtte
og vejlede den demente og de pårørende. Det er ofte en meget stor belastning for
de pårørende med de praktiske opgaver omkring pleje samtidig med, at det er en
stor psykisk belastning for en ægtefælle at se sin ægtefælle forsvinde rent mentalt.

10 tegn på demens
1. Svækket hukommelse.
Det er normalt at glemme en aftale eller en besked for senere at komme i tanke om 		
det. Det er derimod ikke normalt at glemme, hvor man er på vej hen eller hvem, 		
man lige har talt med.

2. Besvær med at udføre velkendte opgaver.
Det er normalt at glemme at tænde for kaffemaskinen, når man vil lave kaffe.
Det er derimod ikke normalt at sætte termokanden på gasblusset eller 			
kogepladen.

3. Problemer med sproget.
Det er normalt, at have problemer med at finde det rigtige ord ind imellem.
Det er derimod ikke normalt helt at glemme enkelte ord, for så at erstatte dem
med andre ord, der ikke giver mening.

4. Manglende orientering i tid og sted.
Det er normalt at tage fejl af datoen eller ikke at kunne finde vej på nye steder.
Det er derimod ikke normalt at bytte rundt på døgnets timer eller at fare vild i et 		
område, man kender.

5. Dårlig eller nedsat dømmekraft.
Det er normalt at man ikke får taget regntøjet med – trods optræk til regn.
Det er derimod ikke normalt at glemme, det er vinter og tage sommertøj på 			
udendørs.

6. Problemer med at tænke abstrakt.
Det er normalt at have problemer med at forstå meningen med et ordsprog.
Det er derimod ikke normalt at tage ordsproget helt bogstaveligt.

7. Ting forkerte steder.
Det er normalt at glemme, hvor man har lagt sine nøgler eller briller.
Det er derimod ikke normalt at lægge strygejernet i fryseren eller flæskestegen
i kommodeskuffen.

8. Forandringer i humør og adfærd.
Det er normalt, at blive ked af det og have en rigtig dårlig dag.
Det er derimod ikke normalt, at have humørsvingninger, der tilsyneladende opstår
uden grund fra det ene øjeblik til det andet.

9. Ændringer i personligheden.
Det er normalt at holdninger og synspunkter kan ændres med årene.
Det er derimod ikke normalt at personen ændrer sig drastisk og for eksempel
hurtigere bliver forvirret, mistænksom eller vred.

10. Mangel på initiativ.
Det er normalt at have en dag, hvor man ikke kan tage sig sammen til noget.
Det er derimod ikke normalt at være passiv hele tiden, og have brug for 			
stikord,opmuntring og støtte til at komme i gang.
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MERE VIDEN OM DEMENS
Nationalt Videnscenter for Demens har en hjemmeside med mange
nyttige informationer. www.videnscenterfordemens.dk
Du kan ringe til Demenslinien på telefon 58 50 58 50. Du kan ringe alle hverdage
klokken 9-15 og søge råd og vejledning både som pårørende og som demensramt.
Du kan være anonym, hvis du ønsker det.

PLEJETESTAMENTE
Har du ønsker til din pleje, hvis du får konstateret demens, kan du oprette
et plejetestamente.
Plejetestamentet skal vejlede plejepersonale og de pårørende i, hvordan du
ønsker din pleje. Kommunen skal så vidt muligt respektere de ønsker, du har
givet udtryk for i plejetestamentet. Plejetestamentet er vejledende, og kommunen
har ikke pligt til at følge alle dine ønsker.

Fremtidsfuldmagt
En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft
engang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen
til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold.
Du kan give fremtidsfuldmagt til én eller flere personer, som du selv udpeger.
Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er den eller de personer såkaldte
fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne.
Du er selv fuldmagtsgiver.
Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes
i kraft og virke, hvis du en dag bliver syg eller mentalt svækket.
En fremtidsfuldmagt er et privat og selvvalgt alternativ til værgemål. Ordningen
er ny, og den trådte i kraft den 1. september 2017.
HVEM KAN OPRETTE EN FREMTIDSFULDMAGT?
Du kan oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du er fyldt 18 år og er i stand
til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du skal være i stand til at
forstå konsekvenserne af oprettelsen. Du kan for eksempel ikke oprette en
fremtidsfuldmagt, hvis du er under værgemål.
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HVAD KOSTER EN FREMTIDSFULDMAGT?
En fremtidsfuldmagt koster ingenting. Men der vil være udgifter til notar. Og der
vil senere være udgifter til lægeerklæring, når fremtidsfuldmagten skal i brug.
FÅ EN GRATIS FREMTIDSFULDMAGT OG GRATIS JURIDISK RÅDGIVNING
Er du medlem af et LO-forbund (FH), kan du gratis oprette en fremtidsfuldmagt
og andre vigtige juridiske dokumenter på www.testaviva.dk. Det gælder også, hvis
du er pensionistmedlem.
Har du spørgsmål, når du skal oprette din fremtidsfuldmagt, kan du også få gratis
juridisk rådgivning hos Testaviva. Op til 5 timer om året, når du er medlem af et
LO-forbund (FH).

Ældretandpleje og omsorgstandpleje
Ældres sundhed og livskvalitet afhænger ikke mindst af
en god mundhygiejne og gode tænder.
Dårlige tænder er skyld i blandt andet kredsløbssygdomme, dårlig ernæring,
dårligt selvværd, social isolation og ringere livskvalitet. Alt dette og en stigende
levealder gør det vigtigt, at ældre vedligeholder deres tænder.
Foruden det almindelige helbredstillæg, som kan søges af pensionister til
blandt andet tandbehandling, er der efter konkret vurdering mulighed for at
få tilbudt omsorgstandpleje.
HVAD ER OMSORGSTANDPLEJE?
Omsorgstandpleje er et kommunalt tilbud til ældre, som på grund af sygdom
eller handicap ikke har mulighed for at komme til tandlæge. Det kan være ældre,
som bor på plejehjem, men også ældre gangbesværede i eget hjem. Det afgørende
for at kunne få tilbudt omsorgstandpleje er, at den ældre ikke kan bruge de
almindelige muligheder for tandbehandling.
HVEM BEVILGER OMSORGSTANDPLEJE?
Det er Social- og Sundhedsforvaltningens lokalkontor, hvor du bor,
hjemmesygeplejen eller plejehjemsforstanderen, der vurderer behovet for
omsorgstandpleje.
HVILKE BEHANDLINGER KAN OMSORGSTANDPLEJEN TILBYDE?
Der tilbydes primært forebyggende og vedligeholdende behandling. Det er for
eksempel tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner og -reparationer og
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tandudtrækning. Behandlingen foregår primært i patientens hjem, men kan,
hvis det er nødvendigt, foregå på specialklinik, som regel på et kommunalt
plejecenter.
HVAD KOSTER DET AT FÅ BEHANDLING HOS OMSORGSTANDPLEJEN?
Det koster 530 kroner om året at være tilmeldt den kommunale omsorgstandpleje. Det er egenbetaling. Selve behandlingen er gratis. Beløbet bliver automatisk
fratrukket i den sociale pensionsudbetaling. Er der behov for, at behandlingen
foregår på kommunal tandklinik, gælder bevillingen også transport til
behandling.
Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, er der mulighed for tilskud til
egenbetaling til omsorgstandpleje på op til 350 kroner om året. Er du godkendt
til omsorgstandpleje, kan du ikke samtidig få tilskud fra sygesikringen.
MERE INFORMATION OM OMSORGSTANDPLEJE
Du kan få flere informationer om ældretandpleje her:
www.omsorgstandpleje.dk, www.seniortandpleje.dk og digital selvbetjening
på sundhed.dk
Som borger har du mange muligheder for digital selvbetjening på hjemmesiden
www.sundhed.dk. Du kan få adgang til en lang række personlige tjenester og data
som for eksempel din journal fra sygehus. Du kan også finde generel information om
sundhed, sygdom og patientrettigheder fra det offentlige.

Sundhed.dk: Dine personlige tjenester
Du skal logge på med NemID for at se dine personlige oplysninger på sundhed.dk.

DU KAN BLANDT ANDET SE:
Din sundhedsjournal: Et samlet overblik
over de seneste oplysninger registreret
om dig vedrørende behandlinger, medicin,
lægemiddelallergier m.m.
Journal fra sygehus (e-journal): Adgang
til dine personlige journaloplysninger fra de
offentlige sygehuse i Danmark.
Journal fra egen læge og
speciallæger (p-journal).
Medicinkortet: Se hvilken medicin, du
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har fået ordineret af din læge og købt
på recept på apoteket.

Konsultationer hos læge m.fl.:

En oversigt over de besøg, du har haft hos din
praktiserende læge, speciallæge, tandlæge,
fysioterapeut m.fl.

Behandlinger på sygehuse:
En oversigt over alle de
kontakter, du har haft til danske
sygehuse.

Min log: Hvem der har set dine

personlige oplysninger på sundhed.dk,
og hvilke oplysninger de har set.

Hjemmehjælp
Hjemmehjælp og pleje
Du kan få hjemmehjælp og hjemmepleje, hvis du varigt eller
midlertidigt ikke kan klare de personlige og praktiske opgaver
i dit hjem.
HVAD ER HJEMMEHJÆLP?
Hjemmehjælp kan tildeles til:
• Personlig hjælp og pleje
• Madservice
• Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.
HVEM KAN FÅ HJEMMEHJÆLP?
Du kan få hjemmehjælp, hvis du er ældre, handicappet, eller du på grund
af sygdom eller af sociale årsager varigt eller midlertidigt ikke kan klare de
personlige og praktiske opgaver i dit hjem.
HVAD KOSTER HJEMMEHJÆLP?
Du skal ikke betale for hjemmehjælp eller hjemmesygepleje.
HVAD KOSTER MADSERVICE?
Kommunen kan opkræve betaling for madservice. I 2019 kan du højst komme til
at betale 3.685 kroner pr. måned for madservice. Højst 54 kroner for en hovedret.
HVORDAN FÅR JEG HJEMMEHJÆLP?
Du kan selv kontakte din kommune, hvis du har behov for hjemmehjælp. Dine
pårørende, din læge eller hospital kan også kontakte hjemmeplejen efter aftale
med dig.
Kommunen vil typisk sende en visitator hjem til dig. Visitator skal medvirke
til en konkret individuel vurdering af dit behov for hjælp.
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Tildeling af hjemmehjælp skal løbende vurderes, og hjælpen kan udvides og
indskrænkes, hvis dit behov ændrer sig. Det er din kommunes beslutning, hvor
ofte hjælpen skal revurderes. Du kan altid bede om at få din hjælp vurderet, hvis
dine behov ændrer sig. Ved vurdering af behovet for hjælp skal der tages stilling
til alle dine anmodninger om hjælp.
Forud for vurderingen af dit behov for hjemmehjælp vurderer kommunens
visitator, om din funktionsevne kan forbedres ved, at du får tilbudt et
rehabiliteringsforløb.
HVAD ER FLEKSIBEL HJEMMEHJÆLP?

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du kan bytte ydelser indenfor nogle bestemte
områder. Hvis du både modtager personlig og praktisk hjælp, kan du for eksempel
bytte gulvvask med en gåtur.
Reglen er, at du skal modtage hjælp til begge ydelser for at kunne bytte imellem dem.
Hvis du kun modtager praktisk hjælp, kan du ikke bytte støvsugning med et bad.

KLIPPEKORT TIL HJEMMEHJÆLP TIL SVAGE ÆLDRE
Svage ældre kan få en halv times ekstra hjemmehjælpstid om ugen, som
de selv kan bestemme over.
Du kan vælge at få tiden spredt ud på mindre aktiviteter, eller du kan opspare
tid og bruge den på aktiviteter, der kræver længere tid. Det kan være en tur i
svømmehallen eller en anden udflugt, som kræver, at hjemmehjælperen er med.
Det er den enkelte kommune, der nærmere bestemmer hvilke ældre, der
kan bruge ordningen.
KAN JEG FÅ HJEMMEHJÆLP I SOMMERHUSET OG PÅ FERIE?
Du har mulighed for at få hjemmepleje under midlertidigt ophold i en anden
kommune, hvis du er i sommerhus, i kolonihave eller på familiebesøg.
Hjemmehjælpen ydes efter din midlertidige opholdskommunes serviceniveau,
som kan være anderledes end din egen kommunes hjælp.
Ved ferie eller ophold i udlandet kan du kontakte hjemmepleje, læge, hospital
eller patientforening om mulighederne for hjælp.
HVORFOR ER TILBUD OM HJEMMEHJÆLP IKKE ENS I ALLE KOMMUNER?
Det er kommunalbestyrelsen i din kommune, der beslutter serviceniveauet for
hjemmeplejen. Du kan derfor opleve forskelle i serviceniveau fra kommune til
kommune på for eksempel tildeling af hjælp til rengøring.
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HVIS DU VIL KLAGE OVER HJEMMEHJÆLPEN
Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om hjemmehjælp,
kan du klage inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Kommunen skal herefter genvurdere afgørelsen indenfor 4 uger.
Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes den til vurdering i Ankestyrelsen.

Frit valg af hjemmehjælp
Hvis du får bevilget hjælp til personlig pleje eller praktiske
opgaver i hjemmet, kan du selv vælge en leverandør blandt de
levarandører, som kommunen har godkendt.
Du skal som minimum kunne vælge mellem 2 leverandører af hjemmehjælp,
hvoraf den ene leverandør kan være kommunen.
Kommunen skal oplyse dig om, hvilke leverandører du kan vælge imellem og
udlevere materiale om, hvad de enkelte leverandører kan tilbyde.
Har du et ønske om, at en bestemt person skal stå for din hjemmehjælp, kan du
søge om at få personen godkendt af kommunen.
Hvis kommunen ikke kan yde den tilkendte hjælp, kan du efter aftale med
kommunen ansætte privat hjælp. Hvis du skal have varig hjælp mere end 20
timer ugentligt og har en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, kan du også
anmode om ansættelse af en privat hjælp.
Personen skal kunne opfylde kommunens krav til uddannelse m.v.
KAN JEG FÅ ERSTATNINGSHJÆLP VED KONKURS OG LIGNENDE?
Ifølge loven skal kommunen sikre, at hjemmehjælpsopgaverne kan varetages
døgnet rundt. Det betyder, at hvis du modtager personlig hjælp og pleje, og din
private leverandør går konkurs, er det kommunens ansvar og pligt at sørge for, at
du får den fornødne pleje.
Leverandøren må ikke aflyse hjælp. Hvis hjælpen ikke kan leveres på det aftalte
tidspunkt, skal du som udgangspunkt have tilbudt erstatningshjælp.
Kommunen skal sørge for, at hjælpen leveres inden for en rimelig frist, hvis
den oprindelige aftale ikke kan overholdes. Det er den enkelte kommune, der
beslutter, hvad der er en rimelig frist.
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HVOR FINDER JEG EN PRIVAT LEVERANDØR AF HJEMMEHJÆLP?
Du kan søge oplysninger om leverandører på Socialstyrelsens hjemmeside

www.fritvalgsdatabasen.dk

Rehabilitering
Alle, der får hjemmehjælp, skal have fået foretaget
en vurdering af, om et rehabiliteringsforløb kan forbedre
deres funktionsevne og livskvalitet.
HVAD ER REHABILITERING?
Rehabilitering er en målrettet, tidsbegrænset indsats på typisk 8-12 uger, der skal
sikre, at du bliver så uafhængig og selvstændig som muligt. Rehabiliteringsforløb
skal tage udgangspunkt i din aktuelle, fysiske, psykiske og sociale situation.
Rehabiliteringsforløbet og målene for rehabiliteringen skal tilrettelægges i
samarbejde og dialog med dig og tage udgangspunkt i dine ressourcer og behov.
Under forløbet skal du have den støtte og hjælp, der er nødvendig for, at du kan
nå de opstillede mål for eksempel hjælp til personlig pleje og madservice.
Det skal også vurderes, om der er behov for hjælpemidler, dagtilbud eller
kontakt til besøgsordninger. Du kan få tilbudt flere rehabiliteringsforsøg. Et
rehabiliteringsforsøg kan også forlænges, hvis du og kommunen finder det
hensigtsmæssigt.
HVEM INDGÅR I ET REHABILITERINGSFORLØB?
I et rehabiliteringsforløb kan indgå flere fagpersoner, for eksempel fysioterapeut
og talepædagog. Der kan også indgås samarbejde med private og frivillige
organisationer i forhold til blandt andet besøgsordninger. Dine pårørende kan
også inddrages, hvis du ønsker det.
HVOR FOREGÅR REHABILITERING?
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Forløbet kan foregå både i eget hjem, i dagcenter eller patienthotel mv. og kan
både være et dagtilbud eller et døgnophold.

HVAD ER MÅLET FOR REHABILITERING?
Der skal sættes nogle konkrete mål op for, hvor selvhjulpen du kan blive, og hvad
der skal til for, at du kan nå de aftalte mål.
Det er vigtigt for et vellykket rehabiliteringsforløb, at du oplever, at det gør en
positiv forskel, og at det bidrager til, du får en bedre livskvalitet.
Målene for ét rehabiliteringsforløb kan for eksempel være:
• At kunne af at kunne 		
klare toiletbesøg.

• At få forbedret talefunktionen.
• At mindske ensomhed.

Tilbuddene kunne så være fysisk træning, anskaffelse af rollator, træning med
talepædagog og kontakt til besøgsordning. Hvis der under forløbet er behov for at
ændre i målene, skal dette også ske i samarbejde og dialog med dig.
HVAD NU, HVIS JEG BLIVER SYG ELLER IKKE VIL DELTAGE I REHABILITERINGEN?
Hvis du bliver syg undervejs i rehabiliteringsforløbet, ikke magter at gennemføre
det, eller ikke ønsker at deltage i rehabiliteringen, er kommunen forpligtet til at
vurdere dine behov og tilbyde dig den relevante hjælp.
Hvis det på forhånd vurderes, at du på grund af din fysiske eller psykiske
tilstand er ude af stand til at deltage aktivt i et afklarende forløb, skal det ikke
gennemføres, men kommunen skal umiddelbart tilbyde dig den nødvendige
hjælp.
Kommunen skal vurdere borgere med samme behov ens, uanset om de har
gennemført et rehabiliteringsforløb eller ej.

HVIS DU VIL KLAGE OVER REHABILITERING
Hvis kommunen beslutter at tilbyde dig et rehabiliteringsforløb,
skal du have en skriftlig, begrundet afgørelse.
Du kan klage over afgørelsen om tilbuddet om et rehabiliteringsforløb.
Du kan ikke klage over de tilbud, der indgår i rehabiliteringsforløbet eller over op- og
nedjusteringer undervejs i forløbet. Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse
om rehabilitering, kan du klage inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.
Kommunen skal herefter genvurdere afgørelsen indenfor 4 uger. Hvis kommunen
fastholder afgørelsen, sendes den til vurdering i Ankestyrelsen.

83

Forebyggende hjemmebesøg
Er du senior, skal din kommune tilbyde dig
et forebyggende hjemmebesøg.
75 år: Når du er fyldt 75 år, tilbyder kommunen dig
et forebyggende hjemmebesøg.
Fra 80 år: Er du fyldt 80 år, skal kommunen tilbyde dig
mindst ét årligt hjemmebesøg.
Mellem 65 og 79 år: Er du mellem 65 og 79 år og i særlig risiko for at få
nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, skal kommunen tilbyde dig et
forebyggende hjemmebesøg.

HVAD ER FORMÅLET MED ET FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG?
Formålet med tilbuddet er, at du og kommunen sammen kan drøfte dit behov
for hjælp. Ordningen bygger på frivillighed og forebyggelse.
Samtalen er en snak om din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og
sundhedstilstand. Der er tavshedspligt om alle de oplysninger, der kommer frem
under samtalen.
Hvis du i forvejen modtager personlig og praktisk hjælp, kan kommunen
undlade det årlige besøg.
ER HJEMMEBESØGET FRIVILLIGT?
Du bestemmer, om du vil tage imod tilbuddet om hjemmebesøg. Vælger du
tilbuddet fra, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.
HJÆLP VED UDSKRIVNING FRA SYGEHUS
Har du været indlagt, er det vigtigt, at det er vurderet, hvilken hjælp du har behov
for, når du kommer hjem, så du kan få den nødvendige hjælp med det samme.
HVAD ER NØDVENDIG HJÆLP?
Nødvendig hjælp kan være:
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•

Tilbud om aflastnings- eller genoptræningsophold.

•

Hjemmesygepleje eller hjemmehjælp.

•

Madservice.

•

Hjælpemidler og ændringer i boligen.

Genoptræning
Hvis du er svækket efter sygdom eller ulykke, skal din kommune
tilbyde dig genoptræning.
Genoptræningen skal tilrettelægges i samarbejde og dialog med dig
og kan indgå som en del af rehabiliteringen.
HVORDAN FÅR JEG DEN NØDVENDIGE HJÆLP VED UDSKRIVELSEN?
Du og dine pårørende kan bede om en udskrivningskonference.
Ved en udskrivningskonference deltager sygehuspersonale, kommunens visitator,
du selv og eventuelle pårørende. En udskrivningskonference sikrer også, at
kommunen sætter gang i den nødvendige hjælp ved udskrivelsen.
Sygehuset skal under alle omstændigheder underrette din kommune om dine
behov for hjælp, når du udskrives fra sygehuset.
GENOPTRÆNING EFTER SYGEHUSOPHOLD
Regionen skal tilbyde en individuel genoptræningsplan, hvis du har behov for
genoptræning efter udskrivelsen.
Planen skal være skriftlig og skal udarbejdes i samarbejde med dig og eventuelle
pårørende. Planen skal angive graden af din genoptræning og eventuel tidsfrist
for, hvornår den skal gå i gang. Hvis du ikke er i stand til at give informeret
samtykke (selv deltage aktivt), skal sygehuset tilbyde at udarbejde planen
sammen med dine pårørende.
Planen skal senest udleveres, når du udskrives. Genoptræning kan foregå både
på sygehus og i kommunalt regi afhængigt af dit konkrete behov. Kommunen kan
ikke tilsidesætte den lægefaglige vurdering.
Du har frit valg med hensyn til genoptræningstilbud.
DU MÅ HØJST VENTE 7 DAGE
Du kan vælge en privat behandler, hvis din kommune ikke tilbyder dig
genoptræning senest 7 dage, efter du er udskrevet fra sygehuset og har en
genoptræningsplan med fra sygehuset.
Retten til at vælge genoptræning i privat regi gælder 7 kalenderdage efter
udskrivning fra sygehuset. Weekender og helligdage trækkes ikke fra.
Retten gælder ikke borgere, der er henvist til genoptræning fra kommunen.
Loven betyder, at du kan vælge at gå til en privat kiropraktor eller
fysioterapeut efter 7 dage.
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Du kan finde fysioterapeut, kiropraktor og andre behandlere til din
genoptræning på hjemmesiden www.sundhed.dk.

VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING
Ofte vil der efter genoptræning være behov for vedligeholdende
træning for, at du kan bevare dit funktionsniveau.
Har du funktionsnedsættelse eller kronisk sygdom, skal din
kommune tilbyde dig vedligeholdelsestræning.
Vedligeholdelsestræning skal tilrettelægges ud fra en
individuel og konkret vurdering af dine behov.
Vedligeholdelsestræning kan foregå i dit eget hjem, i
sundhedscentre eller på plejehjem.

Aflastning af ægtefælle
Hvis du passer din plejekrævende ægtefælle eller gamle forældre,
kan du søge kommunen om aflastning eller afløsning.
Det gælder både, når plejebehovet skyldes fysisk og psykisk nedsat funktionsevne.
Hjælpen kan være afgørende for, at den plejekrævende kan blive boende i
hjemmet.
Det er kommunen, der efter en konkret, individuel vurdering af behovet
træffer afgørelse om aflastning eller afløsning.
Hvad er afløsning?

Afløsning er hjælp i hjemmet, hvor du afløses af en anden.

Hvad er aflastning?

Aflastning er et tilbud om midlertidigt dag-, nat- eller døgnophold
på plejehjem eller plejebolig.

KLAGE OVER AFLASTNING ELLER AFLØSNING
Du kan klage over afgørelsen om aflastning eller afløsning.
Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage inden 4 uger efter, du har
modtaget afgørelsen. Kommunen skal herefter genvurdere afgørelsen indenfor 4 uger.
Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes den til vurdering i Ankestyrelsen.
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Plejeorlov og plejevederlag
Du kan få plejevederlag og plejeorlov til at passe en døende
pårørende eller nær ven, som ønsker at dø i sit eget hjem.
Det er en betingelse, at der ikke er udsigt til helbredelse, og at pågældende har
behov for pleje og forventes at dø indenfor en kortere periode. Dette er en lægelig
vurdering.
Det er en stor opgave at påtage sig pleje af en døende. Det er derfor vigtig med en
grundig drøftelse af situationen mellem den døende, kommunens hjemmepleje
og dig selv. Kommunen skal vurdere, om du magter opgaven.
HVOR MEGET KAN JEG FÅ I PLEJEVEDERLAG?
Plejevederlaget er cirka 1½ gange sygedagpengebeløbet, hvis du er berettiget
til sygedagpenge, eller et skattepligtigt basisbeløb på 15.802 kroner og træder
i stedet for eventuel anden offentlig ydelse. Plejevederlaget kan deles af flere
personer.
Du kan søge plejevederlag i den kommune, hvor den døende opholder sig.
Pasningen af den døende kan også foregå i dit hjem, og det er i givet fald din
kommune, som skal kontaktes, når der skal søges plejevederlag.
Hvis du er i arbejde, har du ret til at få plejeorlov. Det gælder både offentligt
ansatte og privatansatte.
I nogle overenskomster har man ret til fuld løn under plejeorlov. Arbejdsgiveren
får refusion svarede til plejevederlaget. Spørg din tillidsrepræsentant eller
fagforening, hvilke regler der gælder for dig.
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Dødsfald
Enhver, der har oplevet et dødsfald blandt sine nærmeste,
ved hvilken kaotisk situation, det kan give.
Sorgen og de mange følelser, der er forbundet med et dødsfald, kan man ikke
tage fra de pårørende. Men der er en lang række praktiske elementer, som du kan
forberede i tide, og som gør tiden efter dødsfaldet og begravelsen lettere for de
efterladte.
MIN SIDSTE VILJE
”Min sidste vilje” er et dokument, hvor du kan give en række oplysninger, der
hjælper dine pårørende, når du dør og skal begraves. Her kan du selv vælge
forløbet af din begravelse, for eksempel hvor og hvordan højtideligheden skal
foregå, og om selve begravelsen skal være en jordbegravelse eller bisættelse
(ligbrænding).

Testamente
Alle mennesker, uanset alder og livssituation,
bør overveje at oprette testamente.
De eneste, der ikke umiddelbart har grund til at oprette et testamentet, er de,
der skylder mere væk, end de ejer, og som ikke regner med, at dette nogensinde
kommer til at ændre sig.
HVORFOR SKAL JEG OPRETTE ET TESTAMENTE?
Ved at oprette testamente kan du selv bestemme, hvad der skal ske med dine
ejendele, når du dør. Arvelovgivningen skelner i den forbindelse mellem
tvangsarvinger og øvrige arvinger.
Mange familier er i dag sammenbragte familier, og specielt disse kan have et
ønske om en anden fordeling af arv end den fordeling, der sker efter arvelovens
regler. Ved at oprette et testamente kan du testamentere en del af arven til for
eksempel din samlever, din samlevers børn eller en anden person, der ellers
som udgangspunkt ikke ville arve. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en
samlever ikke er arving i henhold til arvelovens regler.
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HVAD KAN JEG TESTAMENTERE?
Er du gift, fordeles arven med halvdelen til din ægtefælle og halvdelen til dine
livsarvinger (børn, børnebørn, m.v.). Du kan ændre på denne fordeling ved
testamente.
• ¼ af ægtefællens arv og ¼ af livsarvingernes arv er tvangsarv. 		
Tvangsarven kan du ikke fratage din ægtefælle og dine livsarvinger.
• Er du ikke gift, tilfalder hele arven livsarvingerne,
hvor ¼ heraf er tvangsarv.
• I testamentet kan du derfor alene råde over de resterende tre
fjerdedele (¾) af arven, der ikke automatisk tilfalder dine
tvangsarvinger.

HVORDAN OPRETTER JEG ET TESTAMENTE?
For at oprette et testamente skal du:
• Være i stand til at handle fornuftsmæssigt
• Oprette testamentet skriftligt
• Underskrive eller vedkende (dvs. acceptere) testamentet
under overværelse af 2 vidner, hvis der er tale om et såkaldt
vidnetestamente
• Underskrive testamentet i overværelse af en notar i byretten, hvis
der er tale om et såkaldt notartestamente
• Være fyldt 18 år.

HVORNÅR ER ET TESTAMENTE GYLDIGT?
Vidnerne eller notaren skal efterfølgende underskrive testamentet. Hvis
formkravene til et testamente ikke er opfyldt, kan den person, som ellers
ville have været arveberettiget, anfægte testamentets gyldighed. Herefter vil
testamentet blive erklæret ugyldigt. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at
testamentet er gyldigt.
Det mest ”sikre” testamente er notartestamentet, da dette sædvanligvis
underskrives eller vedkendes på dommerkontoret af en notar, som påtegner
dokumentet med en erklæring om, at ovenstående krav er opfyldt. Notaren
hjælper normalt ikke med formuleringen af et testamente. I den sammenhæng
bør man henvende sig til en advokat. Det er muligt at søge om økonomisk støtte i
forbindelse med oprettelse af testamente.
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Efter indlevering af testamentet på dommerkontoret opbevarer retten en kopi
af testamentet og sørger for, at oprettelsen indberettes til Centralregistreret for
Testamenter. Dette sikrer, at skifteretten får besked efter dødsfaldet.

Gode råd og vejledning i forbindelse med oprettelse af testamente kan du finde på
domstolenes hjemmeside www.domstol.dk.
Hvis du er i tvivl om formulering eller gyldighed af dit testamente, kan det
anbefales, at du søger rådgivning hos en advokat med erfaring indenfor arveret.

FÅ ET GRATIS TESTAMENTE
Er du medlem af et LO-forbund (FH), kan du gratis oprette vigtige juridiske dokumenter
på hjemmesiden www.testaviva.dk. Det gælder også, hvis du er pensionistmedlem.

Du kan også få op til 5 timers gratis juridisk rådgivning om året.
Du kan gratis oprette:
• Testamente.

• Samtykke til uskiftet bo.

• Arveforskud.

• Begunstigelseserklæring.

• Indbotestamente.

• Børnetestamente.

Pension og arv
Udbetalinger fra pensioner og forsikringer
går som udgangspunkt uden om boet.
Du kan ikke skrive i dit testamente, hvem der skal modtage udbetalinger fra
dine pensioner og forsikringer. Du skal henvende dig til dit pensionsselskab og
forsikringsselskab, hvis du ønsker at ændre begunstigelsen.
Har du ikke indsat en begunstiget i din pension eller forsikringen, vil den
blive udbetalt til ”nærmeste pårørende”.
Nærmeste pårørende er for ordninger
oprettet efter 1. januar 2008:

Nærmeste pårørende for ordninger
oprettet før 1. januar 2008:

1. Ægtefælle.

1. Ægtefælle.

2. Samlever, som man har boet
sammen med i mere end 2 år
eller har barn sammen med.

2. Livsarvinger.

3. Livsarvinger.
4. Arvinger i henhold til loven/
testamente.

3. Arvinger i henhold til loven/		
testamente.
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Arv
Hvis du vil bestemme, hvem der arver dig, skal du oprette et
testamente. Gør du ikke det, går arven automatisk til dine
tvangsarvinger (ægtefælle og livsarvinger).
HVEM ER MINE TVANGSARVINGER?
Dine tvangsarvinger er: ægtefælle og livsarvinger
(børn, børnebørn, oldebørn m.v.).
HVORDAN FORDELES ARV?
Hvis du har en ægtefælle og livsarvinger - børn eller efterkommere efter dine
børn, arver din ægtefælle halvdelen og dine livsarvinger den anden halvdel.
Arven fordeles i lige store dele til børnene. Det kaldes arvelodder.
Har du ingen ægtefælle, arver dine livsarvinger – børn
eller efterkommere efter dine børn – det hele.
Er et barn død før dig, deles barnets arvelod af barnets eventuelle børn.
Har du ingen livsarvinger, men en ægtefælle, arver din ægtefælle det hele.
Ved at oprette et testamente kan du ændre på fordelingen af arven.
HVEM ARVER, HVIS JEG IKKE HAR TVANGSARVINGER?
Hvis du er barnløs og ugift, eller hvis dine livsarvinger dør før dig, går arven
videre i familien. Medmindre du bestemmer noget andet i et testamente.
Rækkefølgen er:
4. Dine forældre – hvis de lever ....................................................... (2. arveklasse)
5. Dine søskende – hvis de lever ...................................................... (2. arveklasse)
6. Dine søskendes livsarvinger – hvis de lever ................................... (2. arveklasse)
7. Dine bedsteforældre ................................................................... (3. arveklasse)
8. Dine bedsteforældres børn – dvs. din farbror, morbror eller moster .(3. arveklasse)

Fætre og kusiner er ikke arveberettigede efter dig, medmindre du har bestemt
det i dit testamente. Har du ingen slægtsarvinger og heller ikke oprettet et
testamente, arver staten alt, hvad du efterlader dig.
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HVAD ER TVANGSARV?
Du bestemmer selv, hvem der skal arve efter dig. Men 25 procent af det, du
efterlader dig, er tvangsarv, som dine tvangsarvinger skal have. Resten kaldes
friarv, som du kan testamentere, til hvem du vil. Det kan for eksempel være din
samlever, venner eller velgørende foreninger.
Tvangsarvinger er: Ægtefælle og livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn og
tipoldebørn m.v.).
Din samlever, dine forældre, bedsteforældre, søskende, nevøer og niecer er ikke
tvangsarvinger. Har du ingen tvangsarvinger, bestemmer du selv, hvem der skal
have alt, du efterlader dig. Det gælder for eksempel, hvis du er ugift og barnløs.
HVEM ARVER, HVIS VI BOR SAMMEN OG IKKE ER GIFT?
Når I bor sammen uden at være gift, har I ingen arveret efter hinanden. Det
gælder uanset hvor mange år I har levet sammen. Og om I har børn sammen.
Hvis der ikke er noget testamente, er det børnene til den afdøde, der arver. Har
den afdøde ingen børn, er det den afdødes øvrige familie, der arver. (2. eller 3.
arveklasse).
Ejer I en bolig sammen, har den længstlevende dog ret til at købe den afdødes
andel af huset af boet.
Ved at oprette et testamente kan I bestemme, at længstlevende arver op til
87,5 procent af, hvad den først afdøde efterlader sig, hvis I efterlader jer
livsarvinger. Efterlader I ikke livsarvinger, kan I bestemme i jeres testamente,
at samleveren skal arve 100 procent efter førstafdøde.
HVOR MEGET SKAL MAN BETALE I BOAFGIFT?
Boafgift hed tidlige arveafgift.
Ægtefæller og registrerede partnere:
0 procent i boafgift.

Livsarvinger (børn, børnebørn m.v.)
og livsarvingers ægtefæller:
15 procent i boafgift.

Forældre: 15 procent i boafgift.
Andre arvinger: Op til 36,25 procent.
Velgørende foreninger: 0 procent.

Boafgift samlevende

Har I boet sammen i mere end 2 år på
samme folkeregisteradresse,
skal I betale boafgift på 15 procent.
Har I børn sammen, er boafgiften 15
procent. Har I ingen børn sammen eller
boet sammen i kortere tid end 2 år, skal I
betale op til 36,25 procent i boafgift.

Stedbørn: Skal betale 15 procent i
boafgift.
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BOAFGIFT PLEJEBØRN
Plejebørn skal betale 15 procent i boafgift, hvis plejebarnet har levet sammen
med afdøde i 5 sammenhængende år, inden barnet fyldte 15 år, og højst én af
plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet. Er
dette ikke tilfældet, skal der betales op til 36,25 procent i boafgift.
HVOR MEGET ER BUNDFRADRAG FOR ARV?
Der er et bundfradrag på 295.300 kroner pr. bo, hvor der ikke
skal betales boafgift.
HVAD ER USKIFTET BO?
Hvis din ægtefælle dør, har du mulighed for at sidde i uskiftet bo. Det betyder,
at du overtager din afdøde ægtefælles formue og ejendele, uden at du skal skifte
med din afdøde ægtefælles livsarvinger. De vil først modtage deres arv, når du
dør. Afdødes særbørn skal give samtykke til, at længstlevende kan sidde i uskiftet
bo. Hvis du gifter dig igen eller misbruger det uskiftede bo, skal boet skiftes.
Det er kun ægtefæller, der kan sidde i uskiftet bo. Samlevende kan ikke sidde
i uskiftet bo. Er du samlevende, bør I altid overveje at tale med en advokat om
testamente.

Begravelse
Du skal anmelde et dødsfald hos sognepræsten i det sogn, den afdøde
boede i. Det gælder også, hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken,
fordi folkekirken er begravelsesmyndighed i Danmark.
Sognepræsten får automatisk besked, når lægen har registreret
dødsattesten digitalt.
Du finder afdødes sogn på www.sogn.dk.
HVEM SKAL BETALE FOR EN BEGRAVELSE?
Som udgangspunkt er det boet eller de pårørende, der betaler ved en begravelse.
Hvis der ikke er nogen pårørende, eller hvis ingen vil påtage sig ansvaret for at
sørge for begravelsen, vil kommunen tage sig af det.
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KAN JEG FÅ TILSKUD TIL BEGRAVELSE?
Der er forskellige muligheder for at få tilskud til en begravelse. Offentlige tilskud
afhænger af afdødes formue, men forsikringer, fagforeninger, pensionsselskaber
og lignende udbetaler ofte også beløb ved dødsfald. Om der kan opnås tilskud,
skal man selv undersøge ved det enkelte dødsfald. Det er altid en god idé at
spørge om prisen på de forskellige ydelser hos én eller flere bedemænd.

Fælles bankkonto ved dødsfald
Fælles bankkonto kan give problemer, når den ene falder bort,
og banken automatisk lukker bankkontoen.
HVAD SKER DER MED VORES BANKKONTO VED DØDSFALD?
Når man dør, spærrer banken automatisk adgang til bankkonto og hævekort, så
skifteretten kan danne sig et overblik over gæld og værdier. Det gælder også for
fælles bankkonti. Så deler I en bankkonto, har du ikke adgang til dine egne penge,
hvis din ægtefælle dør. Det gælder også, selvom du har et Dankort til kontoen.
Banken stopper også alle betalinger via Betalingsservice og evt. fuldmagter
bortfalder også.
FÅ DIN EGEN KONTO
Derfor er det en god ide, hvis I hver har en konto udover fælleskontoen med
penge nok til at klare sig, indtil der gives adgang til den fælles konto. En
tommelfingerregel er, at I hver har penge nok til at klare jer i en måned.
Hvis du kun har Dankort til fælleskontoen, risikerer du at komme til at stå
helt uden penge til udgifter i tiden efter dødsfaldet. Sørg derfor også for at få et
betalingskort til din egen konto.
Husk også at kontakte banken efter dødsfaldet, så du sikrer dig, at din
pension går ind på din egen konto.
Hvor lang tid går der, inden jeg får adgang til vores bankkonto igen?
Der går cirka en måned, indtil det første møde i skifteretten. Sådan sikrer du, at
du ikke står uden penge efter dødsfald
1. Opret hver en konto til nødvendige udgifter.
2. Få et betalingskort til kontoen.
3. Hav penge nok på kontoen til en måned, hvis I har råd til det.
4. Kontakt banken efter dødsfaldet, så din pension
		 går ind på din egen konto.
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Hospice
Et hospice er en institution for uhelbredeligt syge og døende patienter,
hvor den helbredende behandling er definitivt opgivet til fordel for en
aktivt lindrende indsats; en såkaldt palliativ behandling.
HVEM KAN KOMME PÅ HOSPICE?
Du kan komme på hospice hvis:
1. Du har en uhelbredelig
		 fremskreden sygdom, og din
		 behandling er afsluttet.
2. Du er med på, at hjælpen er
		 lindrende og ikke helbredende.

4. Der er plads på et hospice.
5. Det er muligt for pårørende at 		
komme på hospice og tilbringe
den sidste tid med den døende.

3. Du selv ønsker at komme
		 på hospice.

HVAD KOSTER HOSPICE?
Det gratis at komme på hospice, hvis du opfylder kriterierne, og der er plads.
Din læge eller hospitalet kan indstille dig til ophold på hospice.
HVOR FINDER JEG ET HOSPICE?
I Danmark er der 20 hospicer, der alle drives som selvejende institutioner
med driftsoverenskomst med det respektive regionsråd.
Du kan frit søge om at komme på et hospice i nærheden af din familie,
uanset hvilken kommune du bor i.
På Hospice Forum Danmarks hjemmeside www.hospiceforum.dk
finder du adresseoplysninger og links til alle hospicer.
Du kan også se hvor mange sengepladser, der er i din region.

PALLIATIVE AFDELINGER PÅ HOSPITALER
Det er ikke alle døende, der kommer på hospice. Der er også palliative medicinske
afdelinger på hospitaler. Palliation betyder at lindre.
Den palliative medicinske afdelingens formål er at forbedre livskvaliteten hos
patienter og pårørende, som står over for de problemer, der er forbundet med en
fremskreden sygdom.
96

Målet er at lindre de fysiske og psykiske symptomer og de sociale og eksistentielle
udfordringer, man kan opleve i forbindelse med en livstruende sygdom.
Fokus er at skabe den størst mulige livskvalitet og støtte for patienten og de
pårørende gennem sygdomsforløbet.
En palliative medicinske afdeling samarbejder med din praktiserende læge,
andre hospitalsafdelinger, hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og hospice.
VÅGEKONER
En vågekones funktion er at:
• Sidde hos døende i deres 		
		 sidste stund.
• Hjælpe døende, der ikke har
pårørende, eller som .. 		
		 aflastning til pårørende.
• Være døende nær ved at holde
		 personen i hånd.

• Tale med de døende i 		
deres sidste stund, hvis 		
det er muligt.

• Kommunikere med
andre i nærheden,
for eksempel
sundhedspersonale eller
eventuelle pårørende.

Kommunegrupper
Faglige Seniorer har kommunegrupper i knap halvdelen
af landets kommuner, og flere er på vej.
• Kommunegruppen består af frivillige seniorer, som mødes jævnligt
og taler om det, I finder vigtige i jeres kommune
• Kommunegruppen tager så fat i politikerne og beder om, at
problemet bliver løst. Vi arbejder sammen med kommunernes
ældreråd og seniorråd.
• Vi har blandt andet fået ændret busruter, så seniorer uden bil
meget nemmere og hurtigere kan komme til og fra hospitalet.
• Vi har også fået omlagt belægning, der gjorde livet farligt for folk,
som er dårligt gående.
Vil du også være med til at forbedre livskvaliteten for seniorerne i din
kommune, kan du finde din kontaktperson på
www.fagligsenior.dk/kommunegrupper
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Frivilligt arbejde
.. som pensionist eller efterlønner
Eksempler på frivillige sociale aktiviteter:
• Rådgivninger, for eksempel 		
.... telefonrådgivninger
•

Besøgsvennetjenester

• Støtte- og kontaktpersoner på
.... frivillig basis
•

Ledsageordninger på frivillig basis

• Frivilligcentre og kontaktsteder
• Foreninger, der organiserer 		
... selvhjælpsgrupper
• Krisecentre, for eksempel 		
... kvindekrisecentre
• Sociale caféer, væresteder og andre
... samværsaktiviteter.

Hvis du vil deltage i frivillige aktiviteter eller ulønnet frivilligt arbejde i en
forening, kan du tage kontakt til frivillighedskonsulenten i din kommune. Det
gælder også, hvis du vil søge penge til frivillige sociale aktiviteter. De fleste
kommuner har en kontaktperson eller eventuelt et frivilligcenter, som har en
vejviser til de frivillige sociale organisationer og foreninger. Som pensionist er der
ingen begrænsning for, hvor mange timer du må lave frivilligt arbejde.
MÅ EFTERLØNSMODTAGERE UDFØRE FRIVILLIGT ARBEJDE?
Hvis du udfører aktiviteter, som ikke kan sidestilles med almindeligt lønarbejde,
kan du bruge ligeså mange timer, du vil, uden at blive trukket i din efterløn.
Hvis du udfører frivilligt, ulønnet arbejde, der ville kunne udbydes som
almindeligt lønarbejde, må du normalt arbejde op til 4 timer om ugen uden
træk i efterløn.
Kontakt altid din a-kasse, hvis du er på efterløn og vil lave frivilligt arbejde.
MERE INFORMATION OM FRIVILLIGT ARBEJDE
Du kan læse mere om det frivillige sociale arbejde på Center for
Frivilligt Socialt Arbejdes hjemmeside www.frivillighed.dk.
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Faglige Seniorers krav til frivilligt arbejde:
• Må aldrig erstatte professionel arbejdskraft.
• Skal ikke handle om pleje.
• Skal give øget livsglæde for både giver og modtager.
• Er ikke noget man skal, men noget man gerne vil.
• Frivilligt arbejde skal kendetegnes ved, at
... det er – frivilligt!

Spilleregler for frivilligt arbejde
Faglige Seniorer har i samarbejde med fagbevægelsen, andre
frivillighedsorganisationer og det daværende ’Frivilligt Forum’,
udarbejdet et sæt spilleregler for Frivilligt arbejde: ’Spilleregler for
samarbejdet mellem frivillige og professionelle’, september 2011.
DU KAN FÅ HÆFTET HOS FAGLIGE SENIORER ENTEN VED AT SENDE EN MAIL
på info@fagligsenior.dk eller ved at ringe til os.

Frivilliges forsikringsforhold    
Når du som frivillig udfører opgaver for frivillige sociale foreninger og
organisationer, vil du normalt ikke være omfattet af foreningens eller
organisationens arbejdsskade- eller erhvervsansvarsforsikring.
Det gælder for eksempel, når du er besøgsven, hvor den frivillige indsats er
defineret så løst, at der ikke er tale om et ansættelsesforhold.
Er du derimod frivillig på en måde, der minder om et ansættelseslignende
forhold, for eksempel frivilligt arbejde i genbrugsbutikker, vil du typisk være
omfattet af foreningens arbejdsskade- eller erhvervsansvarsforsikring. Det er
derfor vigtigt, at du overvejer hvilke forsikringer, du selv har brug for at tegne,
når du er frivillig.
HVORDAN ER JEG DÆKKET AF FORSIKRING SOM FRIVILLIG?
Som udgangspunkt dækker din private ansvarsforsikring, som typisk
er en del af din indbo- eller familieforsikring.
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Er du så uheldig at lave en skade på ting eller personer, skal du kontakte dit eget
forsikringsselskab og anmelde skaden via din indbo- eller familieforsikring.
Foreninger og kommuner har mulighed for at tegne kollektive ulykkes- og
ansvarsforsikringer for deres frivillige, men det er ikke alle, som har gjort det.
Hvis du selv kommer til skade, er det din ulykkesforsikring, der som
udgangspunkt dækker. Det er altid vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab
og sikrer dig, at du reelt er dækket.
Fortæl præcis hvad du laver i dit frivillige arbejde, da der kan være forskel på,
hvilke aktiviteter forsikringen dækker.
TRE GODE RÅD OM FORSIKRING TIL FRIVILLIGE
1. Hvis du ikke har en indbo- eller familieforsikring, bør du overveje at tegne en.
2. Undersøg, om foreningen har tegnet en forsikring,
som dækker skader på frivillige.
3. Overvej også, om du selv vil tegne en ulykkesforsikring.

Faglige Seniorer tilbyder gratis rådgivning om forsikring af frivillige
Har du brug for rådgivning om dine forsikringsforhold af en uvildig
instans, kan du kontakte Faglige Seniorers forsikringsrådgiver på
www.fagligsenior.dk.
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Din lokale klub
Fællesskab med andre øger din livskvalitet.
I din lokale seniorklub kan du finde venner og være en del af et fællesskab, hvor I
for eksempel spiser og hygger sammen.
Du må ikke underkende vigtigheden af klubarbejdet. Faglige Seniorer har tæt
på 475 lokale klubber – spredt ud over hele landet. Der er også en klub, du kan
komme i. Vigtigt er det, at du husker, at du skal være medlem af din fagforening
for at kunne komme i klubben.
Jo ældre vi bliver, jo større behov har vi for at kunne komme i et fællesskab. Vi får
færre venner med tiden, og måske falder vores samlever bort. Så er klubben en
del af redningen. Den beriger dit liv.
I Faglige Seniorer er der klubber der er bygget op omkring én fagforening, men
der er også tværfaglige klubber. I nogle klubber kan man ha’ sin samlever med.
Aktiviteterne er mange: hyggeligt samvær, spil, foredrag, motion, fællesspisning
og rejser. Og du kan være med til at bestemme hvilke aktiviteter, der skal være.
Seniorklubarbejdet og fællesskabet skal du dyrke, når du stopper med at gå på
arbejde. Ikke først når du opdager, at du har behov for fællesskab.

Faglige Seniorer har tæt på 475 lokale klubber – spredt ud over hele landet.

Find din lokale klub på www.fagligsenior/klubber
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Digitalt
NemID
NemID er det samme login til mange hjemmesider. Uanset om
du vil bruge din netbank eller din kommunes online selvbetjening,
og uanset om du skal hente din årsopgørelse fra SKAT, åbne din
e-boks eller ordne dine forsikringer.
NemID består af 3 ting:
1. Et bruger-id, for eksempel dit
cpr-nummer.

3. Et nøglekort med ”nøgler”, som
er engangskoder eller en nøgle-app.

2. En adgangskode, som du
selv vælger.

Læs mere og bestil NemID online på
hjemmesiden www.nemid.nu

HVORDAN FÅR JEG ET NØGLEKORT MED STOR SKRIFT?
Hvis du har svært ved at se tallene på nøglekortet, kan du bestille
et nøglekort med stor skrift.
Nøglekortet med stor skrift bestilles hos NemID’s selvbetjening.

HVORDAN FÅR JEG NØGLEKORT SOM APP?
Du kan downloade NemID nøgle-app i Apple’s App Store og Google Play Store.
Du skal bruge din smartphone eller tablet, når du downloader.

Sådan kommer du i gang:
1. Hent appen ” NemID 		
nøgleapp” til din mobil.
2. Log på med NemID og 		
nøglekortet.

3. Accepter vilkår for app’en.
4. Af sikkerhedsmæssige årsager 		
kan din nøgleapp først tages i brug
efter en time.

103

LOG PÅ MED NEMID IGEN
Vælg en kode på fire tal.
Fremover kan du logge på ved at taste koden og swipe.
Når du har installeret nøgleappen og tastet sine oplysninger, går der en time,
før man kan bruge den. Du skal logge på med NemID 2 gange, når du installerer
appen. Det er af hensyn til sikkerheden. Selvom du bruger nøglekortet på appen,
skal du ikke smide dit papirnøglekort i papirkurven. Du bør gemme det, så du
kan bruge det, hvis du ikke kan bruge telefonen, for eksempel hvis du køber ny
telefon, eller er løbet tør for strøm.
Nøgle-appen bruger ikke nøgler på dit papirkort, så har du for eksempel 120
nøgler tilbage på papirkortet, er de der stadig, selvom du bruger nøgle-appen.
GODE RÅD OM NEMID
• Del aldrig din adgangskode eller
nøglekort til NemID med andre.
Det er ulovligt.

• Tag aldrig billede af dit nøglekort.
• Streg ikke nøglerne ud på kortet.

• Giv en digital fuldmagt, hvis du
ikke selv kan bruge NemID.

• Nøgleappen er mere sikker end 		
nøglekortet.

Digital Post
Som udgangspunkt skal du kunne modtage Digital Post fra det
offentlige, hvis du er over 15 år og har et CPR-nummer.
Digital Post fra offentlige myndigheder er samme slags breve som dem, du ellers
ville modtage i din brevkasse fra for eksempel kommunen, sygehuset eller SKAT.
HVOR KAN JEG SE MIN DIGITALE POST?
borger.dk og e-boks.dk er sikre hjemmesider, hvor du kan læse Digital Post fra det
offentlige. Du tilmelder dig Digital Post fra det offentlige enten på borger.dk eller
i e-boks.dk. Når du er tilmeldt, behøver du kun tjekke din post ét sted. Uanset om
du går ind på borger.dk eller e-boks.dk, er det den samme post, du ser.
Du skal bruge NemID for at tilmelde dig Digital Post.
HVEM KAN BLIVE FRITAGET FOR DIGITAL POST?
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Du har efter loven pligt til at modtage digital post. Men er du ikke i stand til det,
kan du fortsætte med at få post hjemme i postkassen.

Du kan blive fritaget, hvis du opfylder mindst én af følgende grunde:
• Du har ikke adgang til en
computer med tilstrækkelig
internetforbindelse i dit hjem
eller på dit opholdssted.
• Du er fysisk eller mentalt svækket.
• Du er registreret som udrejst af
Danmark.

• Du er hjemløs.
• Du har sproglige vanskeligheder.
• Du har praktiske
vanskeligheder ved at
skaffe NemID.

HVORDAN BLIVER JEG FRITAGET FOR DIGITAL POST?
Du skal møde op på kommunens borgerservice. Her skriver du under
på, at du lever op til mindst én af grundene til at blive fritaget. Du vil blive
bedt om at vise legitimation.
FRITAGELSE VED FULDMAGT – HVIS JEG IKKE SELV KAN GÅ PÅ BORGERSERVICE
Du kan også bede andre fritage dig på dine vegne ved hjælp af en fuldmagt. Den
fås i borgerservice.
Hvis du skal sørge for fritagelse for en anden person, skal du have
vedkommendes underskrift på blanketten. Blanketten skal som udgangspunkt
behandles af borgerservice i den kommune, hvor den person, som skal fritages,
bor. Men blanketten kan også behandles af andre kommuner. Det gør det lettere
for dig, hvis du bor længere væk fra den person, du skal sørge for fritagelse for.
FRITAGET FOR DIGITAL POST – OG DOG!
Du skal være opmærksom på, at selv om du er fritaget for at modtage Digital
Post, er der alligevel ydelser, du som udgangspunkt skal søge på nettet. Det
gælder de ydelser, Udbetaling Danmark står for, for eksempel folkepension og
pensionstillæg, boligstøtte og varmetillæg.
Det er din kommune, der skal bedømme, om du kan fritages for at søge om disse
ydelser digitalt, og det er også din kommune, der har pligt til at hjælpe dig med
at søge dem. Du skal henvende dig til din kommunale borgerservice, og du kan i
øvrigt klage over kommunens afgørelse hos Ankestyrelsen.
KAN JEG GIVE ANDRE LÆSEADGANG TIL MIN DIGITALE POST?
Du kan også vælge at give en anden person læseadgang til din digitale post. Det
er stadig dit ansvar, at posten bliver åbnet og læst. Men du kan give en anden
fuldmagt til at læse den for dig. Fuldmagten giver du enten via den digitale
postkasse eller ved at få Borgerservice til at gøre det for dig. Du kan også få en
anden til at søge om læseadgang til din post. Det kræver, at vedkommende går i
Borgerservice med en fuldmagt fra dig.

105

FRITAGELSE FOR DIGITAL POST SOM UDLANDSDANSKER
Du kan blive fritaget permanent, hvis du flytter til udlandet.
Du vil begynde at modtage Digital Post fra det offentlige igen, hvis du
flytter tilbage til Danmark, med mindre du søger og får fritagelse.
HVORDAN KAN JEG FÅ HJÆLP TIL DIGITAL POST?
Du kan få hjælp i dit lokale borgerservicecenter og på biblioteket.
Her kan du både få vejledning og låne en computer.

Du kan få hjælp i kontaktcenteret hos borger.dk på telefon 70 10 18 81.
Du kan også få hjælp i en senior datastue.

Hvem kan se din digitale post,
når du dør?
Når nogen dør, får Folkeregistret og Skifteretten automatisk besked fra
kirkekontoret i afdødes sogn om dødsfaldet. Folkeregisteret spærrer
afdødes NemID, bankkonto og e-Boks.
Mange af de oplysninger, der ligger bag login, kan være vigtige for de efterladte at
få adgang til. I din digitale postkasse e-Boks ligger for eksempel kontoudskrifter,
regninger og forsikringspapirer.
Mange bruger også e-Boks til at gemme private fotos og kontrakter. Lige som der
på borger.dk og sundhed.dk ligger personlige oplysninger fra blandt andet SKAT,
pension, livsforsikring og journaler fra sygehuset.
ADGANG TIL E-BOKS EFTER DØDSFALD
Når Folkeregisteret får besked om et dødsfald, spærres den afdødes digitale
postkasse – e-Boks. Det gælder også for familie, som tidligere måtte havde haft
læseadgang.
Det betyder, at de efterladte ikke længere har adgang til for eksempel
kontoudskrifter, forsikringspapirer, pensionspapirer, regninger og opgørelser fra
varme og el. Der er heller ikke adgang til private dokumenter, adgangskoder og
lignende, som mange opbevarer i e-Boks.
Du kan søge om adgang til afdødes e-Boks på e-Boks’ hjemmeside. Du skal blandt
andet bruge en kopi af skifteretsattesten. Du får adgang til afdødes e-Boks via din
egen e-Boks. Du kan læse, udskrive og slette den post, der ligger i afdødes arkiv.
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Der kan kun gives adgang via én e-Boks, selvom I er flere efterladte.

Post fra det offentlige opbevares i e-Boks i 5 år efter dødsfaldet. Dokumenter fra
private afsendere for eksempel bank, fagforening eller forsikringsselskab slettes
efter 15 måneder.
ADGANG TIL BORGER.DK
Når nogen er død, lukker adgangen til alle informationer på borger.dk.
Det er ikke muligt at søge adgang til afdødes data på borger.dk.
Har du brug for at få adgang til informationer, må du kontakte de enkelte
myndigheder for eksempel SKAT, for at få de oplysninger, du har brug for.
ADGANG TIL SUNDHED.DK
Du kan ikke få adgang til afdødes journaler på sundhed.dk. Som nærmeste
pårørende til en afdød har man dog ret til at få informationer om
sygdomsforløbet, dødsårsagen og dødsmåden.
Har du brug for information, for eksempel i forbindelse med en klage,
må du kontakte hospitalet eller lægen. Du kan eventuelt hente hjælp hos
patientvejlederen i din region.

Hjælp til IT og computer
Hvis du har problemer med at bruge NemID, netbank og e-mail, kan du få hjælp
i knap 80 datastuer fordelt over hele Danmark. I datastuerne hjælper frivillige
seniorer andre seniorer med rådgivning til alt det digitale.
Datastuerne findes i hele landet. De har forskellige åbningstider og
arbejder på forskellig vis.
Find en datastue tæt på dig på hjemmesiden www.datastuen.dk
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Ældreråd og
Seniorråd
Ældrepolitik
Der er ældreråd eller seniorråd i alle landets kommuner.
Det er bestemt ved lov.
Ældrerådene vælges af kommunens ældre, der er fyldt 60 år.
Er du fyldt 60 år, kan du stille op til valget. Valgene gælder for 4 år ad gangen.
Kommunerne bestemmer selv, hvornår valget holdes. I de fleste kommuner
holdes valget samtidig med kommunevalget. Hovedopgaven for ældrerådet er
kommunes ældrepolitik. Ældrerådene har ret til at blive hørt i politiske forhold,
der berører alle kommunens ældre borgere. I nogle kommuner kaldes ældreråd
for Seniorråd. Bortset fra navnet er der ingen forskel. Hver kommune bestemmer
selv, om det skal hedde ældreråd eller seniorråd.
HVAD LAVER ET ÆLDRERÅD?
Ældreråd skal høres om kommunens ældrepolitik og kan selv tage emner op,
som skal drøftes med kommunen.
Byrådet i kommuner har magten til at bestemme over rigtig mange emner, der
har betydning for seniorers liv. Byrådet beslutter blandt andet, om du og din nabo
kan få den hjemmehjælp, I har brug for. Kommunen bestemmer også, om bussen
stopper nær din adresse, og hvornår huller i fortovet eller en sløv vejbelysning
bliver ordnet, så du kan færdes mere sikkert.
Derfor er det vigtigt med et ældreråd, som kan tage fat i problemerne
og blive hørt af kommunen.
Faglige Seniorer hjælper dig med at få indflydelse og indsigt i kommunens
ældrepolitik. Er du blevet valgt til ældrerådet eller seniorrådet i din kommune,
kan du få støtte og rådgivning hos os om ældrepolitik og ældreråd.
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HVORDAN FOREGÅR VALGET TIL ÆLDRERÅD OG SENIORRÅD?
Er du fyldt 60 år, kan du stemme til ældrerådet i den kommune, hvor du bor.
Du får automatisk et stemmekort tilsendt, når der er valg til ældreråd eller
seniorråd i din kommune.
I de fleste kommuner foregår valget samtidigt med valg til byrådet, men i nogle
kommuner foregår det på en anden dato. I de fleste kommuner foregår valget
ved fremmøde, som vi kender det fra kommunal- og folketingsvalg. Men i en
del kommuner foregår valget ved digital afstemning. Det har kommunen gjort
for at spare penge, men desværre betyder det et fald i andelen af seniorer, som
stemmer.

Derfor arbejder Faglige Seniorer for, at alle valg skal være
fremmødevalg, og at det skal foregå samtidigt med
kommunalvalget. Det er den bedste måde at sikre, at de
fleste seniorer i kommunen deltager i valget.

HVORFOR ER DET VIGTIGT AT STEMME TIL ÆLDRERÅDSVALGET?
Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stemmer og er med til at få
indflydelse på ældrepolitikken i kommunen. Faglige Seniorer opfordrer dig
derfor til at stemme og deltage i de lokale klubbers valgmøder op til valget, så din
stemme bliver hørt.
HAR DU LYST TIL AT STILLE OP TIL ÆLDRERÅDET I DIN KOMMUNE?
Hvis du har lyst til at stille op til ældrerådet eller seniorrådet i din kommune,
kan du kontakte os. Vi hjælper med rådgivning af dig og din lokale seniorklub
om valget.
SÅDAN HJÆLPER FAGLIGE SENIORER MED ARBEJDET I ÆLDRERÅDENE
Faglige Seniorer arbejder for, at ældrerådene bliver mere udfarende og synlige,
så de får mere indflydelse på ældrepolitikken i kommunen. Vi holder hvert år en
række kurser i ældrerådsarbejde og stiller gerne op til debatarrangementer rundt
om i landet. I 43 kommuner har vi hjulpet med at oprette kommunegrupper.
Kontakt os på 33 63 24 50, hvis vi skal hjælpe eller holde oplæg i jeres kommune.

HVAD ER FORSKELLEN PÅ ET ÆLDRERÅD OG ET SENIORRÅD?
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Bortset fra navnet, er der ingen forskel på et ældreråd og et seniorråd.
I de fleste kommuner hedder det ældreråd, men i nogle kommuner har man valgt,
at rådet skal hedde seniorråd.

Udbetaling Danmark
Udbetaling af folkepension, førtidspension, boligstøtte og varmetillæg
fra din kommune sker via Udbetaling Danmark. Også helbredstillæg,
opsat pension, delpension og international pension.
KONTAKT TIL UDBETALING DANMARK
Skal du i kontakt med Udbetaling Danmark, sker det bedst telefonisk. Skriver du
en mail til Udbetaling Danmark, kan du forvente en svartid på op til 20 dage.
Udbetaling Danmark er rent fysisk placeret i seks centre rundt om i landet:
Frederikshavn, Holstebro, Haderslev, Hillerød, Lillerød og Vordingborg, men du
kan ikke kontakte dem ved personligt fremmøde. Har du behov for vejledning
for eksempel til at bruge internet og NemID, kan du kontakte din kommunes
borgerservice.
Telefon til Udbetaling Danmark
TELEFONTIDER
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG

8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
8.00 – 18.00
8.00 – 15.00

Folkepension og varmetillæg

Email til Udbetaling Danmark
Du kan ikke sende en almindelig mail til
Udbetaling Danmark. Hvis du vil skrive
til Udbetaling Danmark, skal du bruge
Digital Post, hvor du logger på med
NemID.

Forvent en svartid på op til 20 dage.

Telefon 70 12 80 61

Info på www.borger.dk

Førtidspension

På hjemmesiden www.borger.dk finder
du regler og ansøgningsskemaer, når
du skal søge folkepension, boligstøtte,
varmetillæg og andre ydelser.

Telefon 70 12 80 61

Boligstøtte

Telefon 70 12 80 63

Delpension

Telefon 70 12 80 82

Udenlandsk pension

hvis du har arbejdet i udlandet.
Telefon 70 12 80 54
Mandag-Fredag klokken 10-14

International pension

hvis du bor i udlandet eller vil flytte til
udlandet. Telefon 70 12 80 55
Mandag-Fredag klokken 10-14.

Du kan ringe til borger.dk, hvis
du har behov for hjælp til at finde
information eller har brug for hjælp til
selvbetjening.
Telefon 1881 eller
70 10 18 81.
Du kan ringe
Mandag-torsdag klokken 8-20 og
Fredag klokken 8-18.
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Seniorhåndbogen
Om Seniorhåndbogen
og Faglige Seniorer
Bogen Seniorhåndbogen og hjemmesiden www.seniorhåndbogen.dk
udgives af Faglige Seniorer. Hjemmesiden er altid opdateret med
de nyeste regler og satser samt beregnere, hvor du nemt kan lave
personlige beregninger af din økonomi og mulighed for tilskud.
OM FAGLIGE SENIORER
Faglige Seniorer er et fællesskab for over 230.000 danskere over 60 år.
Er du efterlønner eller pensionist og medlem af en LO-fagforening (FH), er
du også med i Faglige Seniorer. På hjemmesiden www.fagligsenior.dk finder
du nyheder og informationer, din lokale klub og aktiviteter tæt på dig.
PRØV VORES NYHEDSBREV OG BLIV GODT KLÆDT PÅ SOM SENIOR
Faglige Seniorers ugentlige nyhedsbrev er for dig, der vil vide mere
om det gode liv som senior. Du kan modtage nyhedsbrevet gratis.
Tilmeld dig på www.fagligsenior.dk/nyhedsbrev

FAGLIGE SENIORER PÅ FACEBOOK
Er du på Facebook, kan du deltage i debatten med andre seniorer
på vores facebookside ”Faglige Seniorer”
www.facebook.com/fagligsenior

112

Få mere at vide – kontakt os
Vil du vide mere om Faglige Seniorer, er du velkommen til at
skrive til os på info@fagligsenior.dk eller besøge hjemmesiden
www.fagligsenior.dk. Eller ring på 33 63 24 50

FAGLIGE SENIORER
MOLESTIEN 7
2450 KØBENHAVN SV
TELEFON 33 63 24 50
INFO@FAGLIGSENIOR.DK
WWW.SENIORHÅNDBOGEN.DK
WWW.FAGLIGSENIOR.DK

