
Kontakt kommunen for at 
 aftale en tid hos din 

 sagsbehandler.

§5: Du kan kun søge, hvis du er over 18 år
§6: Du har ret til førtidspension, hvis din arbejds evne  

er varigt nedsat af fysiske eller psykiske årsager

§39: Hvis du er utilfreds 
med afgørelsen kan du 
sende en klage til Det 

Sociale Ankenævn. 
Se klagevejledning til 
Det Sociale Ankenævn 

her

§8: Alle relevante mulighe
der skal undersøges for at 

afklare, om du kan 
 genvinde yderligere 

 arbejdsevne. 
Du skal gennemgå et af

klaringsforløb. Afklarings
forløbet skal klarlægge, 
hvor meget du er i stand  
til at arbejde igennem et 

 revalideringsforløb.

§9: Hvis du lige nu ikke er i 
stand til at arbejde, skal du 
ikke igennem et revalide
ringsforløb før, at du igen  

er i stand til at arbejde. 
I Stk. 2.  revaliderings
forløbet undlades helt,  

hvis du aldrig  bliver i stand 
til at  arbejde, og har 

dokumenta tion herpå,  
f.eks. en  læge erklæring.

§12: Din arbejdsevne 
skal vurderes og 

 fastsættes som en 
procentdel af din 

 fulde arbejdsevne.

§13: Hvis du er  under 
60 år, skal du 

 revurderes minimum 
hvert 5. år.

Du modtager den 
støtte, du har søgt 
om fra kommunen

Du modtager 
et afgørelses

brev med 
 kommunens 
 afgørelse af 

din sag.

§ 39 Hvis du er utilfreds med 
 afgørelsen om din  arbejdsevne 

kan du klage til Førtidspensions
klagenævnet.

Se klagevejledning til 
 Førtidspensionsklagenævnet.

§22: En afgørelse skal være 
 led saget af en begrundelse, 

 medmindre kommunen tildeler 
dig alt det, du har søgt om.

Hvis det har taget over 2 måneder med udredning, har du mulig
hed for at klage til sagsbehandlerens leder, hvis det handler om 

en medarbejder i kommunen, har du også mulighed for at klage til 
borgmesteren. Når du har brugt de andre klagemuligheder, og der 

ikke er sket noget i din sag, kan du klage til ombudsmand.
Se klagevejledning til ombudsmanden her 

Afslag på afgørelsen

GodkendtHusk din huskeliste.
Tryk her for huskeliste

§24: HUSK! under dit sagsforløb er der mulighed for støtte 
af en bisidder. Du kan bede kommunen om, at få tildelt en 

bisidder inden din samtale med din sagsbehandler. 

Hvad skal man gøre, når 
man søger om førtidspension?


