
Bilag 14  Udarbejdet 17.12.19 
 

(*) Der forventes at komme en ny undertype ”Seniorpension” 

 
 

Procedure for seniorpension 

 

Definition: Helbredsbetinget tilbagetrækningsordning for seniorer med langvarig beskæftigelse med en arbejdsevne på 

15 timer eller mindre. 

  

Hvad gør kommunen: 

Kommunen vurderer de objektive kriterier: 

 Højst 6 år til folkepensionsalderen 

 Sammenlagt 20-25 års beskæftigelse 

Kommunen beskriver / dokumenterer: 

 De arbejdsfunktioner personen har udført i seneste job af mindst 12 mdr. varighed (evt. sammenlagt) 

 Personens ressourcer og udfordringer i seneste job 

Kommunen vurderer ud fra foreliggende oplysninger: 

 Den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejdsevne er nedsat til højst 15 timer ud fra f.eks. 

o Det effektive timetal ved seneste fleksjob 

o Tidligere rehabiliteringsplaner 

o Beskrivelser af funktionsevnen i eget hjem 

o Støtteforanstaltninger i eget hjem – hjælpemidler eller praktisk støtte 

o Helbredsmæssige oplysninger 

Såfremt kommunen er tvivl om de helbredsmæssige oplysninger er fyldestgørende skal indhentes: 

 Oplysninger fra praktiserende læge (diagnose, prognose og behandlingsmuligheder) 

 

Såfremt kommunen er tvivl om betydning af de helbredsmæssige oplysninger kan indhentes: 

 Sundhedsfaglig rådgivning fra Klinisk funktion om sagens helbredsmæssige forhold – f..eks. om 

o Sagen er tilstrækkeligt helbredsmæssigt belyst (stationær og varig) 

o Hvilke helbredsmæssige forhold der bør belyses yderligere ved praktiserende læge. Anbefaling med 

begrundelse og konkrete forslag til spørgsmål.  

o Evt. kontakt til praktiserende læge for uafklarede helbredsmæssige spørgsmål samt drøftelse af evt. behov for 

yderligere udredning/behandling. 

 

Klinisk Funktion hvordan:  

 Sagen bookes i IT – kommunikationssystemet med undertype ”løbende sag uden møde” – skriv Seniorpension i 

”note fra kommunen til samarbejdspartner” (*) 

 Kommunen vedhæfter de foreliggende oplysninger 

 Underskrevet samtykke, så sundhedskoordinator evt. kan kontakte egen/behandlende læge.  

 Sundhedskoordinator udarbejder skriftligt notat i IT – kommunikationssystemet. 

 

Sundhedskoordinator giver på den baggrund sundhedsfaglig rådgivning, i form af skriftlig udtalelse til brug for sagen 

indenfor 10 arbejdsdage. 

 

Den skriftlige udtalelse faktureres med en selvstændig afregning på 30 min. 

 


