
ER SENIORFØRTIDSPENSION  
EN MULIGHED FOR DIG?

 Du højst har fem år til folkepensionsalderen.

 Du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20 – 25 år. Hvis du 
er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer 
mere lempeligt.  

 Det ikke er mange år siden, at du sidst har været i arbejde.

Når du søger seniorførtidspension, er proceduren for tilkendelse 

enklere, og som regel behandles ansøgningen hurtigere end andre 

sager om førtidspension. Når du har fået tilkendt seniorførtidspen-

sion, gælder de samme regler som ved almindelig førtidspension. 

Det er et krav, at:

For at få tilkendt seniorførtidspension skal din arbejdsevne være 

nedsat i et sådant omfang, at du ikke kan arbejde, heller ikke med 

særlig støtte, eksempelvis i fleksjob. 

Når du ansøger om seniorførtidspension, undersøger kommunen 

først, om du opfylder betingelserne for seniorførtidspension. 

Dernæst bliver din arbejdsevne vurderet i forhold til de faglige 

kompetencer, du allerede har for at kunne have et job. Kommunen 

må ikke iværksætte aktiviteter for at udvikle din arbejdsevne. 

SÅDAN SØGER DU

Du kan selv søge om senior-

førtidspension, men det er 

en god idé at snakke med en 

medarbejder fra jobcentret, 

inden du søger. 

 

En medarbejder fra jobcen-

tret kan for eksempel fortælle 

dig mere om, hvordan det 

kan afklares, om du opfylder 

betingelserne for at søge 

om seniorførtidspension. I 

jobcentret kan du også få 

råd og vejledning om andre 

muligheder for støtte.

Find kontaktoplysningerne 

på dit jobcenter på jobnet.dk

Hvis du er tæt på folkepensionsalderen, har  

været mange år på arbejdsmarkedet, og din  

arbejdsevne er så nedsat, at du hverken kan  

varetage et almindeligt arbejde eller et fleksjob,  

så er seniorførtidspension måske en mulighed. 

Særlige vilkår  
og mere lempelig 

tilkendelses- 
procedure
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