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Høreapparater  

Hvis man har et høretab på et eller begge ører, kan det være, at man kan have gavn af et 

høreapparat. 

På Ældre Sagens hjemmeside er der gode råd til, hvordan man får et høreapparat: 

Kan man få tilskud til høreapparat? Hvordan foregår høreprøven? Hvad er forskellen på at vælge   

høreapparat i det offentlige regi eller i det private? Kan man tegne en forsikring, hvis man mister 

høreapparaterne? Hvor ofte kan man skifte høreapparat? 

Få yderligere information: 

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

raad/saadan-faar-du-hoereapparat 

Der kan ydes støtte til høreapparatbehandling via helbredstillæget og Sygesikringen Danmark. Se 

yderligere information i Værd at vide under ’Ældrecheck og helbredstillæg’: 

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

foertidspension/folkepension/aeldrecheck 

Vil du vide mere. Se i Værd at vide under høreapparater: 

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/h/hjaelpemidler-og-

forbrugsgoder/hoereapparater 

Se mere om tryghedsordningen her: 

https://www.aeldresagen.dk/tilbud-og-rabatter/tilbud/Oticon 

 

Udbetaling af ældrecheck hvis man er under formuegrænsen 

Frem til 31/7-2021 kan man oplyse sin formue til Udbetaling DK. Hvis man er under 

formuegrænsen, kan man være berettiget til ældrechecken for 2021. Du kan læse mere i 

nedenstående link: 

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

raad/aeldrecheck-har-din-formue-aendret-sig?scrollto=start 

 

Tilbagetrækningsmuligheder  

Man har forskellige muligheder for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet inden 

folkepensionsalderen. I nedenstående link kan du læse mere om seniorpension, tidlig pension og 

efterløn/fleksydelse: 

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

raad/overblik-over-ordninger-for-tilbagetraekning?scrollto=start 
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Besøgsrestriktioner 

Der er som noget nyt oprettet et Ankenævn for Besøgsrestriktioner. Dette ankenævn kan behandle 

klager over påbud om besøgsforbud eller besøgsrestriktioner i plejeboliger, aflastningspladser, 

botilbud, hospitaler o.lign. Det er udelukkende forbud og restriktioner i den private del af boligen 

eller opholdsstedet, der kan klages over og ikke over brugen og adgangen til fællesarealer.  

Klagen skal indsendes til Styrelsen for Patientklager i et digitalt klageskema eller i brev, hvis man 

er fritaget for Digital Post. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter ophør af påbud eller af 

restriktioner implementeret på baggrund af et påbud.  

Læs mere på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside: 

https://stpk.dk/da/borgere/klag-til-ankenaevnet-for-besoegsrestriktioner/ 

eller i Værd at vide 2021: 

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

vide/b/bolig/aeldreboliger/besoegsforbud-og-restriktioner 

 

Arvepjece 

Ældre Sagen udgiver hvert år en pjece med afsnittet om ”Formue, arv, testamente og gaver” fra 

årets udgave af håndbogen Værd at vide. Pjecen med opdaterede satser for 2021 er nu klar, den er 

gratis og kan bestilles pr. mail til  ms.ekstern@aeldresagen.dk – dog max fem eksemplarer pr. 

bestilling. 

Du kan også læse hele afsnittet her 

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

gaver 
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