
Nyhedsbrev 2. kvartal 2018 

 

Vi er glade for, at vi i dag kan udsende det første nyhedsbrev fra Rådgivningen i sekretariatet til 
frivillige bisiddere og vejledere i Ældre Sagen. Rådgivningen udsender fremover jævnligt 
nyhedsbrev med aktuel information. Dette er, hvad vi har valgt at bringe i det første nyhedsbrev.  
 
Tag hjemmehjælp med på ferie 
Er man visiteret til hjemmehjælp i sin egen kommune, kan man få hjemmehjælpen med, når man 
holder ferie i Danmark eller i et af de andre nordiske lande f.eks. ved ophold i sommerhus eller 
besøg hos familien.   

Læs mere om reglerne og betingelser for at få hjemmehjælp med på ferien.  
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/hjemmehjaelp/gode-
raad/tag-hjemmehjaelp-med-paa-ferie#start 
 
 
Husk Håndværkerfradraget!  
Ordningen er nu vedtaget med tilbagevirkende kraft fra 01.01. 2018. 
Dermed kan man både i år og fremover få fradrag for arbejdslønnen for visse håndværks- og 
serviceydelser – og som noget nyt – arbejdsløn for installation af tyverialarm. 
 
Læs mere om fradragene, betingelserne for at få fradrag og hvilke ydelser der gives fradrag for: 
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/h/haandvaerkerfradrag  
 
 
Undgå gebyrer for ikke digitale 
Efter indsats fra Ældre Sagen har følgende virksomheder besluttet sig for, at personer, der er 
fritaget for Digital Post også kan blive fritaget for at betale gebyr for at modtage indbetalingskort 
eller papirpost. 
 
Ørsted: Man kan ringe til kundeservice på 72 10 20 30 og oplyse, at man er fritaget for Digital 
Post. Det vil blive noteret i deres kundefil og gebyr opkræves ikke fremadrettet. 
Danske Bank: Mulighed for fritagelse i forhold til gebyr på papirpost. Her skal man ringe på 70 
12 34 56. 
Yousee: Samme princip for papirpost. Ring til kundeservice på 70 70 40 40. 
 
Husk at tegne rejseforsikring, når man skal på tur 
Det er dejligt at rejse, men trist at blive syg under rejsen, specielt hvis man bliver nødt til at tage 
hjem før tid. 
Behandling under sygdom er dækket i EU/EØS-lande gennem det blå EU-sygesikringskort, så husk 
at tage det med. 
I andre lande er man ikke dækket, og ingen steder er man dækket for udgifter til hjemtransport, det 
vil alene blive dækket ved en rejseforsikring, så det er vigtigt at tegne en sådan.  
 
Læs mere om dette og meget andet om ophold i udlandet på dette link: 
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/o/ophold-i-
udlandet/sygesikring 
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Årsopgørelse af pensionen 

Husk at kontrollere den årlige efterregulering af den udbetalte pension.  I maj/juni udsendes 

årsopgørelsen fra 2017 fra SKAT. 

Læs mere om reglerne 

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/f/folkepension-og-

foertidspension/faelles-bestemmelser-for-folkepension-og-foertidspension/beregning-af-pension 
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