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Tjekliste for indflytning på plejehjem 

Det kan virke uoverskueligt, når en ældre skal flytte på plejehjem eller i plejebolig. Vi har lavet en 

tjekliste med de 12 vigtigste ting, som man skal huske. Tjeklisten kan printes, så man kan krydse 

opgaverne af efterhånden, som de er løst. Du kan læse mere her 

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/plejebolig-og-

plejehjem/gode-raad/tjekliste-til-indflytning-paa-plejehjem-eller-i-plejebolig?scrollto=start 

 

Forøgelse af skattefri seniorpræmie og forhøjelse af fradragsbeløb  

Folketinget har vedtaget en lov, som giver en række forbedringer for pensionister, der fortsætter på 
arbejdsmarkedet eller, som har en samlever/ægtefælle, der arbejder. Eksempelvis forhøjes 
fradraget ved personligt arbejde, og seniorpræmien udvides til at gælde 2. år, hvis pensionisten 
fortsætter på arbejdsmarkedet. Loven er vedtaget med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2019. Du 
kan læse mere om regler på nedenstående link. 
 
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/folkepension/Gode-

raad/nye-regler-se-om-du-skal-have-mere-i-pension 

 

Forskudsopgørelse og folkepension 

Folkepensionen bliver beregnet ud fra forskudsopgørelsen. Forskudsopgørelsen for det kommende 
år kommer fra SKAT i november måned. Det er vigtigt, at oplysningerne i forskudsopgørelsen er 
korrekte, da beregningen af folkepensionen ellers kan risikere at blive fejlagtig. Du kan læse mere 
om forskudsopgørelse og beregning af folkepension på: 

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/folkepension/gode-

raad/husk-at-tjekke-din-forskudsopgoerelse 

 

Hvis man bliver ude af stand til at handle selv 

Man kan komme ud for en trafikulykke, blive ramt af en demenssygdom eller af anden årsag blive 
ude af stand til at træffe beslutninger selv. Det kan gøre livet besværligt for fx en ægtefælle, der ikke 
umiddelbart kan disponere over den anden ægtefælles formue eller fx se ægtefællens 
sygehusjournal. Ved at oprette en fuldmagt, mens man er rask og ved sin fornufts fulde brug, kan 
man selv bestemme, hvem der skal varetage ens forhold, hvis man bliver ude af stand til det.  

Læs mere om forskellige former for fuldmagter her: 

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/plejebolig-og-plejehjem/gode-raad/tjekliste-til-indflytning-paa-plejehjem-eller-i-plejebolig?scrollto=start
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/plejebolig-og-plejehjem/gode-raad/tjekliste-til-indflytning-paa-plejehjem-eller-i-plejebolig?scrollto=start
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/folkepension/Gode-raad/nye-regler-se-om-du-skal-have-mere-i-pension
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/folkepension/Gode-raad/nye-regler-se-om-du-skal-have-mere-i-pension
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/folkepension/gode-raad/husk-at-tjekke-din-forskudsopgoerelse
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/folkepension/gode-raad/husk-at-tjekke-din-forskudsopgoerelse


 

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/fuldmagter-og-vaergemaal 

 

Nye regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for 

voksne 

De reviderede regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for 

voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne træder i kraft den 1. januar 2020. Formålet 

med reglerne om brug af magt over for voksne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i 

retten til selvbestemmelse til det absolut nødvendige. Socialstyrelsen har i samarbejde med 

Sundhedsstyrelsen udgivet en række let tilgængeligt informationsmateriale, der giver bl.a. borgere, 

pårørende og myndighedspersoner viden om reglerne.   

Læs mere her: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse/om-

magtanvendelse/fra-1-jan-2020-brug-af-magt-voksne-med-psykisk-funktionsnedsaettelse 

 

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/fuldmagter-og-vaergemaal
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse/om-magtanvendelse/fra-1-jan-2020-brug-af-magt-voksne-med-psykisk-funktionsnedsaettelse
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse/om-magtanvendelse/fra-1-jan-2020-brug-af-magt-voksne-med-psykisk-funktionsnedsaettelse

