
  

 
 

 

  

   

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske 
førtidspensionssager  

 
Benyttes til indberetning af afgørelser truffet i 2 012 

 
Benyttes til afgørelser truffet efter pensionsloven s  

regler gældende fra 1. januar 2003  

Skema lb.nr.:    ..

Identifikation:    ..

Indtastet af (initialer):  

Sagsbehandler i Pensionsstyrelsen:  

Tryk "OK" for at fortsætte 

    OK    



  

 
 

 

  

   

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtids pensionssager  
 

Grundoplysninger  

1.a Ansøgers personnummer   

1.b Ansøgers alder på afgørelsestidspunktet  

1.c. Ansøgers køn Mand 

Kvinde 
nmlkj

nmlkj

2. Ansøgers statsborgerskab 1. Dansk 

2. Andet statsborgerskab 
nmlkj

nmlkj

Statsborgerskab  

Landekode   Vælg fra landekodefortegnelse   

3. Ansøgers bopælsland ved afgørelsen  

Landekode   Vælg fra landekodefortegnelse   

4. Er der givet afslag på grund af manglende opfyld else af formelle 
betingelser  (f.eks. statsborgerskab, bopælsland og manglende  
dansk optjeningstid). 

1. Ja - gå til 13.a 

2. Nej 
nmlkj

nmlkj

Tryk "OK" for at fortsætte 

    OK    



  

 
 

 

  

   

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtids pensionssager  
 

Grundoplysninger  

5. Hvilke indtægtskilder havde 
ansøger på tidspunket for sagens 
begyndelse? 

1. Ingen indkomst 

2. Arbejdede som selvstændig eller medarbejdende ægtefælle 

3. Arbejdede som lønmodtager 

4. Udenlandsk førtidspension 

5. Udenlandsk alderspension 

6. Anden udenlandsk social ydelse 

7. Dansk social ydelse 

8. Anden indkomst 

9. Uoplyst 

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

Tryk "OK" for at fortsætte 

    OK    



  

 
 

 

  

   

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtids pensionssager  
 

Grundoplysninger  

6. Hvad er ansøgers længste 
kompetencegivende uddannelse? 

1. Grundskole 

2. Erhvervsuddannelse 

3. Gymnasial uddannelse 

4. Kortere videregående 

5. Mellemlang videregående (bachelor) 

6. Lang videregående 

7. Anden uddannelse 

8. Uoplyst 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

7a. Har ansøger været i beskæftigelse? Ja 

Nej 
nmlkj

nmlkj

Tryk "OK" for at fortsætte 

    OK    



  

 
 

 

  

   

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtids pensionssager  
 

Grundoplysninger  

7.b. Hvor mange ansættelsesforhold har 
ansøger haft inden for de sidste 5 år?  

7.b Uoplyst Uoplyst gfedc

7.c. Hvornår har ansøger sidst været i beskæftigels e? 

      Måned  Vælg måned

      År  Vælg år

Uoplyst gfedc

7.d. Var der tale om en deltids-  
eller fuldtidsstilling? 

Deltid (under 37 timer om ugen) 

Fuldtid 

Uoplyst 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

7.e. Var der tale om et offentligt  
eller privat ansættelsesforhold? 

Offentligt ansættelsesforhold 

Privat ansættelsesforhold 

Uoplyst 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

7.f. Hvilken virksomhedstype var der tale om? 

      Virksomhedstype  

      Branchekode     Hent branchekode   

Uoplyst gfedc

Tryk "OK" for at fortsætte 

    OK    



  

 
 

 

  

   

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtids pensionssager  
 

Grundoplysninger  

8. Har ansøger været arbejdsprøvet inden for de sid ste 5 år? 1. Ja 

2. Nej 

3. Uoplyst 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

Tryk "OK" for at fortsætte 

    OK    



  

 
 

 

  

   

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtids pensionssager  
 

Grundoplysninger  

9. Hvilke elementer af ressourceprofilen har styrel sen 
lagt særlig vægt på ved beskrivelsen af arbejdsevne n? 

1. Udannelse 

2. Arbejdsmarkedserfaring 

3. Interesser 

4. Sociale kompetencer 

5. Omstillingsevne 

6. Indlæringsevne 

7. Arbejdsrelevante ønsker 

8. Præstationsforventninger 

9. Arbejdsidentitet 

10. Bolig og økonomi 

11. Sociale netværk 

12. Helbred 

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

Tryk "OK" for at fortsætte 

    OK    



  

 
 

 

  

   

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtids pensionssager  
 

Grundoplysninger  

10a. Er der fremsendt lægeerklæringer af 
udenlandsk myndighed eller af ansøgeren 
selv? 

Ja 

Nej 
nmlkj

nmlkj

10b. Har Pensionsstyrelsen indhentet 
lægeerklæring(er)? 

Ja 

Nej 
nmlkj

nmlkj

11.a. Hvad er ansøgerens hoveddiagnose?             Hent hoveddiagnose fra liste  

      Hoveddiagnosens navn  

      Hoveddiagnosens nummer  

11.b. Hvis hoveddiagnose ikke kan udfyldes, 
angiv da årsagen 

Helbredet er ikke relevant for sagens afgørelse 

Diagnosen er ikke oplyst 
gfedc

gfedc

12. Eventuelle bidiagnoser? (max. 2 
bidiagnoser) 

Hent 1. bidiagnose fra liste   
Hent 2. bidiagnose fra liste  

      1. bidiagnoses nummer  

      2. bidiagnoses nummer  

Tryk "OK" for at fortsætte 

    OK    



  

 
 

 

  

   

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtids pensionssager  
 

Grundoplysninger  

13.a Hvornår blev den aktuelle sag rejst overfor ko mpetent myndighed i udlandet? 

      13.a. Måned  Vælg måned

      13.a. År  Vælg årstal

13.b. Hvornår blev ansøgningen modtaget? 

      13.b. Måned  Vælg måned

      13.b. År  Vælg årstal

Tryk "OK" for at fortsætte 

    OK    



  

 
 

 

  

   

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtids pensionssager  
 

Grundoplysninger  

14. Hvad er anledningen for på- 
begyndelse af sagen? 

Ansøgning om pension jf. pensionslovens § 17 

Genoptagelse til vurdering jf. pensionslovens § 20, stk. 1, 2. led 

Frakendelsessag jf. § 44 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

15. Hvilken afgørelse fik sagen 
i Pensionsstyrelsen? 

Tilkendelse af førtidspension 

Afslag på førtidspension 

Opretholdelse af tidligere tilkendt førtidspension 

Frakendelse af tidligere tilkendt førtidspension 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

Tryk "OK" for at fortsætte 

    OK    



  

 
 

 

  

   

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtids pensionssager  
 

Grundoplysninger  

16. Er sagen en almindelig sag, 
remonstrationssag, hjemvist sag eller 
genoptagelsessag til vurdering efter § 20, 
stk. 1, 2. led? 
 
("Remonstrationssag" vedrører kun de 
tilfælde, hvor afgørelsen helt eller delvist 
ændres) 

Hjemvist sag 

Almindelig førtidspensionssag 

Remonstrationssag (inden for klagefristen) 

Genoptagelsessag til vurdering, § 20, stk. 1, 2. led 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

17.a Har Pensionsstyrelsen besluttet, at 
sagen skal vurderes på ny på et senere 
tidspunkt efter § 20, stk. 1, 2. led? 

Ja 

Nej 
nmlkj

nmlkj

 
17.b Hvis ja, hvornår skal der foretages en ny vurd ering i sagen efter § 20, stk. 1, 2. led? 

              Måned  Vælg måned

              År  Vælg år

Tryk "OK" for at fortsætte 

    OK    



  

 
 

 

  

   

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtids pensionssager  
 

Grundoplysninger  

13.a Hvornår blev den aktuelle sag rejst overfor ko mpetent myndighed i udlandet? 

      13.a Måned  Vælg måned

      13.a År  Vælg år

13.b. Hvornår blev ansøgningen modtaget? 

      13.b Måned  Vælg måned

      13.b År  Vælg år

 
 
Hvis du har svaret ja i spørgsmål 4, springer skemaet til spørgsmål 18. 

Tryk "OK" for at fortsætte 

    OK    



  

 
 

 

  

This request took 5.20 seconds of real time (v8.2 build 1391).  

   

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtids pensionssager  
 

Grundoplysninger  

18. Hvornår traf Pensionsstyrelsen sin afgørelse? 

      18. Måned:  Vælg måned

      18. År:  Vælg år

Eventuelle bemærkninger: 

Tryk "OK" for at afslutte 

    OK    


