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For dig der på grund af dit helbred har behov for at 
trække dig tilbage efter mange års beskæftigelse. 

Opfylder du 
kravene? 
For at få seniorpension skal  
du opfylde tre krav: 

  

    

  -
 

  
-

• Du har seks år eller mindre, 
til du kan få folkepension.

• Din arbejdsevne er nedsat 
til højst 15 timer om ugen i 
forhold til dit seneste job.

• Du har været på arbejds- 
markedet i mange år og har 
arbejdet mindst 27 timer om 

ugen i 20-25 år.

Forløbet fra ansøgning til udbetaling: 

Du søger om seniorpension ved at 
udfylde et ansøgningsskema på 
borger.dk/seniorpension. Du kan 
indsende din ansøgning seks måneder 
før, du opfylder alderskravet.  

Din ansøgning modtages af 
Seniorpension, der undersøger, om du 
opfylder kravene til alder, tidligere 
beskæftigelse, og indhenter oplysninger 
hos kommunen. 

Din kommune har tre måneder til at 
samle og indsende den nødvendige 
lægelige dokumentation samt 
oplysninger om jobfunktionerne i dit 
seneste job til Seniorpension. 

Seniorpension vurderer, om du har ret 
til seniorpension ud fra de oplysninger, 
som du selv og din kommune har givet. 

Du modtager svar på din ansøgning 
senest seks måneder efter, Senior-
pension har modt aget din ansøgning.  

Hvis du bliver tilkendt seniorp ension, 
udbetaler Udbetaling Danmark din senior-
pension til din NemKonto hver måned. 

Få svar på dine spørgsmål 

Kontakt din kommune: Hvis du har brug for råd og vejledning til at udfylde din ansøgning. 

Kontakt Seniorpension: Hvis du har spørgsmål til din ansøgning eller forløbet, kan du kontakte Seniorpension pr. tlf. 70 15 15 00 eller 
via kontaktformularen på www.borger.dk/seniorpension-kontakt. 

Kontakt Udbetaling Danmark: Hvis du har spørgsmål til udbetaling, eller hvor meget du får udbetalt i seniorpension, kan du kontakte 
Udbetaling Danmark pr. tlf. 70 12 80 61 eller via www.borger.dk/Om-borger-dk/udbetaling-danmark. 

Du kan læse mere om regler, satser og gældende lovgivning på www.borger.dk/seniorpension. 

www.borger.dk/seniorpension
www.borger.dk/Om-borger-dk/udbetaling-danmark
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