
Nyhedsbrev 1. kvartal 2019 
 

Seniorførtidspension 
Vær opmærksom på muligheden for at søge seniorførtidspension. Hvis man har 5 år til 
folkepensionsalderen og har en aktuel og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet (20-25 år) og 
arbejdsevnen er varigt nedsat, kan man søge kommunen om seniorførtidspension. Kommunen skal 
afgøre ansøgningen inden for 6 måneder efter, de har modtaget ansøgningen. Du kan læse mere 
om betingelserne for at søge om seniorførtidspension på www.aeldresagen.dk/viden-og-
raadgivning/vaerd-at-vide/f/folkepension-og-foertidspension/seniorfoertidspension 
 
 

Formue og Ældrecheck  
Har formuen ændret sig og pr. 1/1 2019 er under formuegrænsen på kr. 87.900, kan man være 
berettiget til en ældrecheck. Nye formueoplysninger skal indberettes til Udbetaling inden 31. juli 
2019. Du kan læse mere på www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-
pension/aeldrecheck/faa-gode-raad/aeldrecheck-har-din-formue-aendret-sig 
 

 

Fornyelse af pas 
Vær opmærksom på, at til forskel fra børnepas (0-12 år, kr. 115) og ungdomspas (12-18 år, kr. 142) 

skifter fornyelse af voksenpas ikke pris ved en bestemt alder, men når man opnår pensionsalderen, 

der som bekendt fremover ændres afhængigt af ens fødselsår (voksenpas kr. 627, pensionist kr. 

377). Nyt pas vil fortsat udstedes for 10 år. www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-

vide/a/alder-for-tilbagetraekning 

 

 

Arv og testamente   
Ved at oprette et testamente, kan man bestemme, hvordan man ønsker sit bo fordelt, når man er 

død. Hvis man ikke opretter testamente, vil boet blive fordelt efter arvelovens regler, hvorefter 

f.eks. en papirløs samlever ikke har arveret. Der kan være andre gode grunde til at oprette 

testamente, f.eks. hvis man har børn fra tidligere forhold, hvis man ønsker arven skal være en form 

for særeje eller båndlægges, eller hvis man ønsker en særlig bobestyrer. Du kan læse mere om 

gældende regler om arv, de forskellige former for skifte, boafgift mm. opdateret med 2019-satser 

her:www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/f/formue-arv-testamente-og-

gaver/tag-stilling-i-tide 

 

Huskeliste ved dødsfald 
Ældre Sagens rådgivere indenfor sociale forhold, jura, og økonomi har lavet en liste over ting, der 

er vigtige at huske at få opsagt eller afmeldt i forbindelse med dødsfald. Der kan være ting, der ikke 

står på listen, men den kan være et godt udgangspunkt: www.aeldresagen.dk/viden-og-

raadgivning/hjaelp-og-stoette/den-sidste-tid/gode-raad/efter-doedsfald-det-skal-du-huske 

 

Behandlingstestamenter 

Fra 1. januar 2019 kan borgere over 18 år oprette et behandlingstestamente med udvidede 

muligheder for selvbestemmelse ved fravalg af fremtidig behandling i en række nærmere beskrevne 

http://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/f/folkepension-og-foertidspension/seniorfoertidspension
http://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/f/folkepension-og-foertidspension/seniorfoertidspension
http://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/aeldrecheck/faa-gode-raad/aeldrecheck-har-din-formue-aendret-sig
http://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/aeldrecheck/faa-gode-raad/aeldrecheck-har-din-formue-aendret-sig
http://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/a/alder-for-tilbagetraekning
http://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/a/alder-for-tilbagetraekning
http://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/f/formue-arv-testamente-og-gaver/tag-stilling-i-tide
http://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/f/formue-arv-testamente-og-gaver/tag-stilling-i-tide
http://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/den-sidste-tid/gode-raad/efter-doedsfald-det-skal-du-huske
http://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/den-sidste-tid/gode-raad/efter-doedsfald-det-skal-du-huske


situationer, hvor man ikke længere er i stand til at give udtryk for sin holdning til den påtænkte 

behandling. Behandlingstestamentet oprettes digitalt via www.sundhed.dk og opbevares i et 

elektronisk register i Sundhedsdatastyrelsen. Behandlingstestamentet kan også oprettes manuelt, 

hvis man ikke har mulighed for at anvende digital selvbetjening. Du kan læse mere om 

behandlingstestamenter her: www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-

vide/p/patienters-retsstilling/behandlings-og-livstestamenter 
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