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Værdig tilbagetrækning 5. november 2018 

Seniorførtidspension er ikke en reel mulighed for nedslidte 

Seniorførtidspensionen blev indført i 2014 i forbindelse med efterlønsreformen, og 
blev lanceret som et sikkerhedsnet under nedslidte lønmodtagere tæt på folkepensi-
onsalderen. Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser nu, at kun et fåtal er kommet på 
ordningen. Det viser, at ordningen i sin nuværende udformning har spillet fallit. Der 
er behov for ændringer, så flere nedslidte lønmodtagere får reel mulighed for komme 
på seniorførtidspension. Derfor skal visitationskriterierne lempes. Desuden doku-
menterer LO’s undersøgelse Helbred og Tilbagetrækning, 2018, at kun ganske få ældre 
nedslidte har kendskab til ordningen. Der er med andre ord brug for mere information 
og oplysning om ordningen.  

Kun meget få personer er kommet på ordningen 

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at nu fire et halvt år ef-
ter ordningen trådte i kraft, har kun 1.285 personer fået tilkendt 
seniorførtidspension. Da lovforslaget blev fremsat, skønnedes det, 
at ca. 8.000 personer ville være blevet tilkendt seniorførtidspension 
på nuværende tidspunkt. Ligeledes er antallet af personer på seni-
orførtidspension langt lavere end forventet. Da lovforslaget blev 
vedtaget, forventede man, at antallet af modtagere af seniorførtids-
pension ville være 7.400 personer i 2018. Det står i kontrast til de 
691 personer, der i august fik udbetalt førtidspension tilkendt efter 
reglerne om seniorførtidspension, jf. figur 1. 

Figur 1. Seniorførtidspensionen, der slog fejl. 

 
Anm.: Det faktiske antal personer med seniorførtidspension gælder for august d.å. Det for-

ventede antal tilkendelser er beregnet ud fra forventningen til det årlige antal til-
kendelser.  

Kilde:  Svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg på spørgsmål 574. 
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Hovedårsagen til det lave antal tilkendelser skal findes i, at tilken-
delseskriteriet er for restriktivt. Det er simpelthen for svært at 
opnå ret til seniorførtidspension. 

Manglende kendskab til seniorførtidspensionen 

En anden grund til det lave antal tilkendelser kan være, at senio-
rerne ikke kender til ordningen. Dette dokumenteres af tal fra LO’s 
nye survey Helbred og tilbagetrækning, 2018, som tyder på mang-
lende kendskab til seniorførtidspension. 

I undersøgelsen er de 60-64-årige, som føler sig slidt ned enten fy-
sisk eller psykisk, blevet spurgt, om de kender til muligheden for 
at få seniorførtidspension. Hele 77 pct. af de 60-64-årige svarer 
”nej” til dette spørgsmål. 

LO mener derfor, at det både er galt med kendskabet til ordningen 
og til selve reglerne, som er alt for stramme. Der er både brug for 
at gentænke reglerne og for en grundig informationsindsats.  

Boks 1. Dokumentation 
Undersøgelsen er gennemført af Epinion i oktober 2018. Spørgsmålene er stillet til årgangene 1954 – 
1958, ”der er enten lønmodtagere, arbejdsløse eller langtidssyge der føler sig enten psykisk eller fysisk 
nedslidte” og antallet af besvarelser på dette spørgsmål er 105.  
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