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Coronakrise giver mén
De økonomiske konsekvenser bliver 
langvarige, men lægernes pensioner  
har indhentet det tabte siden  
kursdykket i marts.

SIDE 3

Ny grøn milliard
Lægernes Pension er med i verdens 
største grønne fond. Tilsagn til bære-
dygtige alternative investeringer er 
løftet til 4,5 mia. kroner. 
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Værdifuld energiberegning
Test din bolig og få inspiration til    
energirenovering. Det kan lune på 
både budget- og klimakonto.
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Pecunia

54-årig overlæge
med lønindkomst på

873.000 kr.

      Samlet invalidedækning

   644.000 kr.
invalidedækning
Obligatorisk

404.000 kr.

          
          

Årlig pris for ekstra 

           
    invalidedækning 

       
  13.284 kr.

Nu kan 
lægerne 
sikre sig  
bedre 
SIDE 4-5
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Nu kan læger sikre sig bedre
Bedre dækning ved tab af erhvervsevne efter 
lancering af ny invalideforsikring.

 
Coronakrise giver langvarige mén
Økonomierne har rejst sig hurtig efter corona-
krisen, men eftervirkningerne bliver langvarige 
og betydelige. Læs investeringsdirektørens syn 
på coronakrisens konsekvenser.

 
Investering for den travle
Lægernes Invest giver den uøvede adgang til 
professionel investering.

 
Debat om pensionen
Kønsopdelte pensioner er genstand for debat 
i lægekredse. Bliv klogere på principperne og 
hvad det betyder for pensionen.
 

Samme lave pris for alle, men ….
Flyt din NemKonto til Lægernes Bank og få 
endnu bedre priser.

 
Frit lejde når privatlivet ændrer sig
Netop gift eller skilt? Lægernes Pension holder 
dør åben i seks måneder efter, så du kan sikre 
efterladte uden af afgive helbredsoplysninger.

 
Pensionsoverblik –  
året rundt, døgnet rundt
Med online adgang til MIN PENSION kan du 
tjekke pensionen, når det passer dig.

Pecunia
RÅD OM PENSION, BANK OG INVESTERING
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 Overblik Indbetalinger  Udbetalinger Ordningens Afkast og  Beregn Supplerende Supplerende
    værdi omkostninger ændring livrente Invalidepension 

MENU
Dækning ved skift af pensionsordning <

Udbetaling  Nuværende ordning Alternativ ordning Alternativ ordning
(kroner)  uden med 10-årig med livsvarig
  ægtefællepension ægtefællepension ægtefællepension

Alderspension (prognose ved 67 år)
- Årlig pension inkl. tillæg (nutidskorner)  451.000 396.600 363.200

Invaliditet (pr. 1. januar 2020)
- Årlig pension til dig 424.802 373.919 342.636
- Årlig pension til dine børn under 21 år 45.216 39.800 36.470

Død (pr. 1. januar 2020)
- Årlig pension til din ægtefælle/samlever 0 145.369 205.582
- Årlig pension til dine børn under 21 år 45.216 39.800 36.470
- Engangsydelse ved død  480.167 0 0
- Ugiftesum ved død  0 422.652 387.293  

Alle beregningerne forudsætter indbetaling af årligt medlemsbidrag på: 121.330 kr. indtil pensionering

            Ved kritisk sygdom
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Lægernes Pension bliver del af 
verdens største grønne inve-
steringsfond. Samlet tilsagn til 
grønne alternative investering 
stiger dermed til 4,5 milliarder 
kroner. 

Endnu en gang øger Lægernes Pension 
sit engagement i bæredygtig udvikling. 
Med et nyt tilsagn på 125 millioner euro 
(cirka 1 milliard kroner) til investeringer i 
blandt andet vindmøller og solcelleanlæg, 
bliver Lægernes Pension en del af den 
hidtil største investeringsfond inden for 
grøn energi i verden. Med den seneste 
investering er der samlet givet tilsagn til 
grønne alternative investeringer for cirka 
4,5 milliarder kroner.

Fonden, der har fået navnet CI IV, er ud-
budt af den københavnske kapitalforval-
ter, Copenhagen Infrastructure Partners 
(CIP), der er fokuseret på projekter i ved-
varende energi. Samlet forventer fonden 
at få tilsagn fra danske og internationale 
investorer på mellem 40 og 50 milliarder 
kroner, hvilket vil gøre fonden i stand til 
at investere op til 100 milliarder kroner i 
grøn energi.

- Fonden bliver større end de tidligere 
fonde. Folkene bag har allerede gjort me-

get af forarbejdet, og det er helt afgøren-
de, at vi har gode erfaringer med den type 
projekter, som der rejses penge til, siger 
Jan Willard, chef for alternative investerin-
ger hos Lægernes Pension. 

Balancegang i det grønne
Grønne investeringer kan dog være et 
vanskeligt felt at navigere i. Den grønne 
dagsorden og ditto investeringer er en 
kampplads præget af heftige politiske 
diskussioner og myndighedskrav. Oveni 
er der ofte tale om komplicerede tekniske 
anlæg, som bedst placeres i ugæstfrie 
naturområder, hvor solen skal skinne nå-
desløst eller vinden blæse med stormstyr-
ke. Disse udfordringer skal løses i samspil 
med lokale indbyggere, interesseorganisa-
tioner og hensynet til nærmiljøet, hvilket 
kræver samarbejdspartnere, der kan navi-
gere i politiske, regulatoriske og tekniske 
minefelter. Det er ofte den afgørende 
forskel på succes og fiasko, når det drejer 
sig om grønne investeringer.

- Vi står over for klima- og miljømæssige 
udfordringer, som vi kan være med til at 
løse. For at lykkes med at investere grønt, 
er det vigtigt at vi finder partnere, som 
kan løfte opgaverne. Vi har været med 
helt fra CIP´s første projekter, og de har 
levet op til vores forventninger, siger Jan 
Willard.

1 milliard mere til grøn energi

Læger med i 
klimavenlige 
investeringer  
til 100 milliarder 
kroner
Copenhagen Infrastructure Fond IV 
(CI IV) havde ved udgangen af sep-
tember fået tilsagn på samlet 4 mia. 
EUR (cirka 30 mia. kroner). Pengene 
skal bruges til langsigtede investe-
ringer i bæredygtige energiformer i 
Nordamerika, Europa, Australien og 
udvalgte udviklede lande/områder i 
Asien. CI IV vil spare 10-11 mio. ton 
CO2 og kunne forsyne 5-6 millioner 
husholdninger med grøn energi. 
CIP´s team består blandt andet af 
specialister med tidligere erfaring 
fra DONG/Ørsted, Siemens og off-
shoreindustrien.

Bæredygtige investeringer
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Nu kan lægerne sikre sig  bedre
Mistet erhvervsevne:

Bedre dækning ved tab af erhvervsevne 
efter Lægernes Pension fra 1. oktober   
tilbyder Supplerende Invalidepension. 

Stress, problemer med ryggen og andre alvorlige 
sygdomme kommer gerne, når man mindst venter det. 
Læger ved bedre end de fleste, at sygdom hvert år 
vender rundt på livet for tusindvis af danskere. Fakta 
er, at cirka hver 6. kvindelige og hver 8. mandlige læge 
selv bliver ramt så alvorligt af sygdom, at de ikke kan 
arbejde i en kortere eller længere periode. Ofte med 
stort indtægtstab til følge. Interessen blandt lægerne 
for at sikre sig ved invaliditet og tab af erhvervsevne er 
da også betydelig blandt pensionskassens medlemmer. 

Næsten på hver arbejdsplads oplever 
lægerne, at der er en kollega, som bliver 
ramt af sygdom i kortere eller længere 
tid. De fleste er udmærket klar over, at 
det er et område, som de har brug for at 
få styr på.
 
Kim Meldgaard Borup, rådgiver i  
Lægernes Pension & Bank. 

Bedre dækning i ny ordning
Lægerne er allerede i dag sikret, hvis de mister evnen 
til at arbejde som læge, gennem den obligatoriske pen-
sionsordning. Invalideforsikringen dækker i gennemsnit 
kun cirka halvdelen af lægernes løn. For speciallæger 
og praktiserende læger er dækningsgraden ofte lavere. 
Mange kan derfor have behov for at få en bedre dæk-
ning.

- Er lægen samtidig hovedforsørger i familien, kan syg-
dom slå bunden ud af en ellers god og sund økonomi. 
Vi forventer, at medlemmerne vil tage godt imod mu-
ligheden for at blive sikret bedre, efter vi har lanceret 
Supplerende Invalidepension her i oktober, siger Kim 
Meldgaard Borup.

www.lpb.dk/sip

35-årig 1. reservelæge
med lønindkomst på

577.000 kr.

      S
amlet invalidedækning

   407.000 kr.
invalidedækning

Obligatorisk

Årlig pris for ekstra 1.320 kr.

327.000 kr.

invalidedækning 

Bestem selv 
størrelse på ekstra 

dækning og få sikret op til 
90% af din løn.  

Pris for ekstra dækning  
trækkes fra i skat.

”

”
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Nu kan lægerne sikre sig  bedre

54-årig overlæge
med lønindkomst på

45-årig praktiserende læge

med lønindkomst på

873.000 kr.

1.190.000 kr.

      Samlet invalidedækning

      Samlet invalidedækning

   407.000 kr.    644.000 kr.
   860.000 kr.

invalidedækning

invalidedækning

Obligatorisk

Obligatorisk

404.000 kr.

300.000 kr.

          
          

Årlig pris for ekstra 
          

          
Årlig pris for ekstra 

           
    invalidedækning 

           
    invalidedækning 

       
  13.284 kr.

       
  19.656 kr.

Har du allerede ekstra dækning?
Som læge har du tidligere kunnet sikre dig ekstra med en Erhvervsudygtighedsforsikring 
gennem vores samarbejde med AP Pension. Den forsikring udløber, når du fylder 60 år. I 
stedet har du nu mulighed for at skifte over til Supplerende Invalidepension, som varer, 
helt til du går på pension. Så kan du være godt sikret hele livet.  

Fordele ved at skifte til Supplerende Invalidepension  
•  Bedre sikring. Helt indtil til pensionsalderen og ikke kun, til du fylder 60 år.
•  Det bliver lettere for dig. Reglerne er de samme som i din obligatoriske ordning.  
•  Bedre overblik over, hvordan du er sikret. 

Tjek reglerne for at skifte på lpb.dk/sip.  
Kontakt Pensionsafdelingen på 33 12 21 41, hvis du er interesseret i at skifte.



Modelcase
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Pensionsplan 
giver frihed
Jo før privatøkonomien gøres klar til livet som 
pensionist, jo mindre vil det belaste pengepun-
gen, mens du går på arbejde. Styr på skat og ad-
gang til rede penge er grundpiller, når et nyt fun-
dament for livet som pensionist støbes.

De færreste læger kan gøre sig forhåbninger om boligydelse, til-
skud til varmeregningen eller billigere licens, når tilværelsen som 
pensionist er en realitet. Tværtimod er læger typisk godt sikret 
i pensionisttilværelsen og har god mulighed for at have stort 
set den samme livsstil som hidtil. Vel at mærke, hvis de forbere-
der den tredje alder i god tid. Chefkonsulent Thomas Krogh fra 
Lægernes Pension & Bank opfordrer til at begynde at planlægge 
mindst 5-10 år før, man regner med at stemple ud fra arbejds-
pladsen.

- Vi møder af og til læger, som kommer meget kort tid før, de 
skal pensioneres. Vores erfaring er, at de fleste lægers økonomi 

kan holde til, at man foretager store ændringer, men det kan 
være en brat opvågning. Jo før man gør sig overvejelser om livet 
som pensionist, jo mindre indgribende vil det blive, siger Thomas 
Krogh.

Pensionsplanlægning afhænger af en række individuelle forud-
sætninger og behov. Alligevel peger Thomas Krogh på to forhold, 
som går igen for langt de fleste, der forbereder pensionen:

•  Afklar hvordan du vil sikre dig adgang til likviditet
• Tænk skat ind i opsparing og udbetaling

- Når vi rådgiver, spørger mange tit, hvordan de bedst kan plan-
lægge de næste 20-30 år som pensionist. Min erfaring er dog, 
at der stort set ikke er en eneste plan, der holder så længe. Livet 
og omgivelserne ændrer sig undervejs, og de færreste sidder jo 
og venter på, at Ude & Hjemme udkommer. De lever livet og skal 
også vænne sig til at gå fra at have 6 ugers ferie til 52 ugers ferie 
om året, siger Thomas Krogh.

Pensionsliv:

Thomas Krogh og hans kolleger råd-

giver mange læger i slutningen af 

50’erne, som er begyndt at overveje 

tiden som pensionist. Ikke to rådgiv-

ningsmøder er ens, men alligevel går 

mange ting igen i ønskerne til tilvæ-

relsen og de muligheder, der er. En 

populær og ofte brugt model er den, 

som er lagt til rette for lægen Peter 

på 58 år og ægtefællen Lone på 57 

år, som er jurist. 

Parret har tre voksne børn, der er flyttet 
hjemmefra. De har et stort parcelhus og 
for få år siden byggede de nyt sommer-
hus. Som pensionister vil de bruge mest 
mulig tid i sommerhus, uden dog at bo 
der fast, selvom det er muligt for pen-
sionister. De vil stadig have mulighed for 
at benytte de kulturelle tilbud i deres 
hjemby. Parret vil gerne kunne hjælpe de-
res voksne børn, hvis de får brug for det. 
De vil også gerne kunne rejse - særligt i 
de første år som pensionister. 

Peters pension fra Lægernes Pension, 
folkepension og ATP vil give ham cirka 

500.000 kroner i livsvarig pension, mens 
Lone samlet set vil få 350.000 kroner i 
livsvarig pension. 

Klarhed, dialog og rådgivning 
Peter og Lone beslutter sig for at sælge 
deres parcelhus. I stedet lejer de en lejlig-
hed i hjembyen, hvor deres venner stadig 
bor. De tjener 3 mio. kroner på hussalget, 
og bruger nogle af pengene til at indfri et 
realkreditlån på 2,7 mio. kroner i som-
merhuset. Selvom de ikke behøver at låne 
i sommerhuset, opretter de en Prioritets-
kredit på 1 mio. kroner i banken med pant 
i sommerhuset. Det giver parret mulighed 

Peters og Lones ønsker til livet som pensionist
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Udgifter der kan stige

•  Medicin
•  Tandlæge
•  Briller
•  Fritidsaktiviteter
•  Ekstra hjemmehjælp/havemand

Udgifter der kan falde
•  Fagforening/A-kasse
•  Transport til/fra arbejde
•  Afdrag på huslån
•  Indefrysning af ejendomsskatter
•  Arbejdsmarkedsbidrag på 8% forsvinder 

for pensionister

for at trække penge ud, når de har brug 
for det. Ægteparret beholder dermed 
deres økonomisk frihed og råderum og 
betaler kun renter på Prioritetskreditten, 
hvis de trækker på kontoen.  

Ved at bo til leje – og ikke skulle afdrage 
på realkreditlån – falder parrets samlede 
udgifter til bolig med 12.000 kroner om 
måneden. Samtidig fjerner de risikoen for 
store udgifter til nyt tag, skift af vinduer 
m.v.

Da børnene er godt afsted, og parret i 
forvejen har luft i budgettet, er det muligt 

for Peter at indbetale 7.000 kroner om 
måneden på en Supplerende Livrente. 
Indbetalingerne giver ham fradrag i top-
skatten og dermed skatterabat på godt 
halvdelen af beløbet nu. Udbetalingerne 
bliver kun beskattet med 37% senere 
hen, fordi den samlede udbetaling fra 
pension holder sig under grænsen for, 
hvornår Peter skal betale topskat. De 
løbende pensioner dækker ikke parrets 
kommende udgifter, men fordi de bruger 
af pengene fra salget af parcelhuset, kan 
de opretholde samme livsstil som hidtil i 
rigtig mange år.
www.lpb.dk/moedepension

Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
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Ny energiberegner giver mulighed for at regne på værdien af 
energiforbedringer. Pecunia samler op på nogle gode råd og  
tilskudsmuligheder, hvis du går med tanker om at renovere   
hus og spare på både budget- og klimakontoen.

Med udgangspunkt i din bolig viser en ny energiberegner, hvordan bedre isole-
ring, nye vinduer eller en varmepumpe kan forbedre både husholdningsregnskab 
og klimaregnskab. Besparelserne bliver gjort op i kroner og øre og i sparet CO2-
udledning sammenlignet med bilkørsel, flyrejser og produktion af oksekød. 
Energiberegneren er lanceret af Energistyrelsen for at få danskerne til at 
spare på energien. 

Vi hjælper meget gerne med at 
finansiere energiforbedringer, også fordi 
det kan være med til at gøre boligen 
mere værd. Energiberegneren kan 
give et godt beslutningsgrundlag 
og vise, hvilke initiativer som giver 
mest mening. 
 
Linda Hansen, privatkundechef i Lægernes Bank.

Energiforbedringer kan finansieres med 
et traditionelt realkreditlån eller 
med en Prioritetskredit i ban-
ken, hvor der alene betales 
renter af det beløb, 
som bliver trukket 
på kontoen. 

www.lpb.dk/
energi

Energirenovering kan 
lune på budgettet

Bolig:

”

”

•  Du sparer 5% af varmeforbruget, når 
du sænker temperaturen 1 grad.

•  Et system til at sænke dag/nat tem-
peraturen skærer 10-15% af energi-
forbruget.

•  Omkring 30% af varmetabet sker 
gennem ruder og glas. 

Kilde: Seas-NVE

Vidste du at: 
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Undersøg mulighederne for tilskud og fradrag, når du renoverer 
bolig. I øjeblikket er der to landsdækkende ordninger, som kan 
benyttes ved renovering eller skift til mere miljøvenlig varme-
form:

•  Tilskud fra energiselskaber
Du kan få betalt en del af udgiften, når du energirenoverer. 
Energiselskaberne opkøber nemlig energibesparelser, og derfor 
kan du få et kontant tilskud, hvis du fx isolerer din bolig eller 
udskifter varmekilde. Bemærk, ordningen løber til udgangen af 
2020. I 2021 ventes en ny tilskudsordning for årene 2021-2024. 

www.sparenergi.dk

•  Håndværkerfradrag
Med håndværkerfradraget kan du trække arbejdsløn til ener-
giforbedringer fra i skat. Gælder for leje- og ejerboliger samt 
sommerhuse.   

www.skat.dk

Få inspiration og 
forslag til, hvilke konkrete 
energiforbedringer du kan 

gennemføre på dit hus. 
Test din bolig på 

www.lpb.dk/energi

Tilskud til renovering

Fordele ved  
energirenovering:

•   Lavere varmeregning 

•  Sundere indeklima 

•  Bedre komfort uden træk og kulde 

•  Moderne løsninger og arkitektur 

•  Øget salgsværdi 

•  Klimavenlig bolig, der sparer C02 

Kilde: Sparenergi.dk/Energistyrelsen

De 7 faktorer 
der fylder mest på 

varmeregningen

1  Isolering

2  Husets alder og størrelse 

3  Vinduernes isoleringsevne 

4  Opvarmningsform 

5  Dine vaner  
(udluftning, madlavning, bad,  
tøjvask/tørring, opvask)

6  Vejret  
(januar udgør i gennemsnit  
15% af årsforbrug)

7  Antal beboere

    Kilde: Seas-NVE



Efter en solid mavepuster i foråret, som 
sendte verdensøkonomi og aktiekurser til 
tælling, har begge dele rejst sig igen. 

- Vi har holdt fast i investeringsstrategien 
og haft is i maven, selvom det var svært 

særligt i begyndelsen. Her godt et halvt 
år senere, kan vi konstatere, at det indtil 
videre har været en god idé, siger investe-
ringsdirektør Søren Nielsen fra Lægernes 
Pension. 

Virus giver langvarige mén på verdensøkonomi

Coronakrisen har sat sine tydelige spor på udviklingen i verdens BNP (År 2000 = indeks 100) 

Coronakrise:

Investering:

Økonomierne har rejst sig 
hurtig ovenpå en af ver-
denshistoriens største 
sundhedsmæssige udfor-
dringer. Men eftervirknin-
gerne bliver langvarige og 
betydelige. 

170
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140
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Investering bliver ofte betegnet som den 
folkesport, hvor flest danskere kommer til 
skade. Økonomiske knubs og tacklinger 
kan nemt blive resultatet, når uerfarne og 
utrænede investorer forsøger at spille på 
samme bane som professionelle, der både 
har bedre udstyr og spiller kamp hver dag. 
Mange investerer derfor gennem inve-
steringsforeninger i erkendelse af, at de 
trods stor interesse hverken har tid, for-
udsætninger eller analyseværktøjer til at 
gå i infight med professionelle investorer. 

- Det kræver tid og indsigt at investere 
rigtigt. Og det forudsætter, at man foreta-
ger et grundigt analysearbejde. Ikke bare 

før et køb, men også ved at følge udvik-
lingen i selskabet og på finansmarkedet. 
For de fleste er det i praksis umuligt at 
bruge den tid, som det kræver at pleje en 
hel portefølje af selskaber, siger Nikolaj 
Waldhausen, chef for børsnoterede aktier 
i Lægernes Pension. 

Reducér risikoen
I en investeringsforening går flere sam-
men om at investere i værdipapirer med 
en bestemt profil. Det kan fx være i euro-
pæiske aktier, danske obligationer eller 
andre udvalgte geografiske markeder. 
Arbejdet med at udvælge og pleje inve-
steringerne tager eksperter sig af. Og du 

Professionel investering for den travle
Kort om 
Lægernes Invest 
 
•  Etableret af Lægernes Pension i 

2004.

•  Mulighed for at vælge mellem 
aktiv og passiv investering.

•  Adgang til at investere i 26 
forskellige afdelinger over hele 
verden.

•  45 mia. kroner under forvaltning 
(pr. 30. september 2020).

•  Afdeling for europæiske aktier 
(LI Aktier Europa) klarede sig 
bedst af samtlige danske forval-
tere i perioden 2017-2019.

Coronakrisen 
rammer økonomien 
hårdere end både 

it-boble og 
finanskrise

7%
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Virus giver langvarige mén på verdensøkonomi
Evnen til at se på investering på lang sigt 
samt erfaring fra tidligere tiders turbulens 
på aktiemarkederne, kan have haft betyd-
ning, vurderer Søren Nielsen.

- Som investor kan vi ikke leve på erfaring 
alene, men det giver et psykologisk ryg-
stød, at vi er kommet helskindet igennem 
en nedtur som under finanskrisen. Og så 
kunne investorerne også se, at der 
fra politisk side blev grebet 
hurtigt og konsekvent 
ind med massive 
hjælpepakker, der 
stimulerede og 
holdt hånden un-
der økonomierne, 
siger han.

Fra minus til plus
Et minus på mere end 
16%, da markederne var 

hårdest ramt, har sidst i august rettet sig 
til et plus på én procent i afkast af inve-
steringerne i Lægernes Pension. Det er 
lidt bedre end branchens gennemsnitlige 
afkast på 0,1 procent. 

Statskasser har givet kunstigt åndedræt 
til samfundsøkonomier over det meste af 
verden. Oveni har de store centralbanker 

signaleret, at de ønsker at 
holde fast i et lavt rente-

niveau så langt øjet 
rækker for at sti-

mulere til vækst. 
Samtidig har 
forbrugerne 
bidraget til at 
holde hjulene i 
gang.

- Statskasser-
nes store gæld skal 

betales tilbage på et tidspunkt, men det 
bliver ikke nu. Når renten samtidig er lav, 
er det bare nemmere at skylde penge – 
det gælder både når man er statskasse, 
virksomhed og privat husholdning, siger 
Søren Nielsen.

Selvom økonomierne har fået det bedre, 
går der alligevel længe før tabet i lande-
nes BNP er indhentet (se grafik). 

- Det bliver et langt sejt træk at hente 
det tabte. På trods af, at væksten globalt 
er kommet kraftigt tilbage her i efteråret, 
er det bedste bud lige nu, at det samlede 
væksttab tidligst er indhentet om 2-3 
år. Når den samlede effekt af tilbage-
slaget gøres op, taler vi om mange tabte 
arbejdspladser og mange penge, siger 
Søren Nielsen.  

Professionel investering for den travle

Er du helst helt fri for at bruge 
tid på investering, kan Lægernes 
Bank gøre det for dig. Det hed-
der Porteføljepleje. Vi finder de 
investeringsforeninger i Lægernes 
Invest, der passer dig bedst, og 
sørger for at holde øje med inve-
steringerne på dine vegne.

Vi kan gøre 
det for dig

www.lpb.dk/invester

får adgang til en god spredning i forskellige 
værdipapirer – selv ved små beløb. 

Lægernes Invest følger pensions-
kassens politik for ansvarlige 
investeringer, der bl.a. har 
fravalgt tobak og følger 
Parisaftalens mål-
sætning.

Større afkast  
end gennemsnit

Lægernes Pension: 1,2%
Andre*: 0,1%

*Gennemsnit af investeringsafkast
 i 14 af de største danske 

pensionsselskaber 
sidst i august 2020
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Pensionsalder 
under lup

Levetid:

H vornår vi danskere kan gå på folkepension reguleres i takt 
med, at vi lever længere. Nye politiske vinde taler for, at 

folkepensionsalderen frem mod 2040 maksimalt må stige til 70 år. 
Endnu en gang skal det danske pensionssystem under lup, når en 
pensionskommission skal vurdere, om det er muligt at sætte en 
grænse for den automatiske regulering af danskernes folkepen-
sionsalder – uden statskassen lider overlast. Pecunia har samlet op 
på fakta og forventninger til udviklingen i danskernes og lægernes 
levealder. 
 

Danskerne lever længere…
For 100 år siden var den gennemsnitlige levetid for kvinder knap 
62 år og for mænd godt 60 år. I dag er middellevetiden vokset til 
83,2 år for kvinder og til 79,3 år for mænd.
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”Hvornår er mandlige og kvindelige læger stillet 
lige, når det handler om pension?” Det er gen-
stand for debat, da en gruppe kvindelige medlem-
mer har sat spørgsmålstegn ved rimeligheden af, 
at mandlige læger i nogle situationer får udbetalt 
mere i pension om måneden end deres kvindelige 
kolleger. Omdrejningspunktet er de såkaldte køns-
opdelte pensioner, der indtil 1998 var praksis i pen-
sionssektoren – herunder også i Lægernes Pension. 
I de kønsopdelte ordninger må pensionsselska-
berne tage højde for, at pensionen til de kvindelige 
medlemmer skal strække længere, da kvinder lever 
længere end mænd. Over et helt liv får kvindelige 
læger dog ikke udbetalt mindre end mændene. 

Har medlemmerne valgt ægtefællepension, ser si-
tuationen anderledes ud. Så får de mandlige læger 
mindre i månedlig pension end deres kvindelige 
kolleger, fordi mændenes ægtefæller skal have 
pension efter dem i længere tid.

Det er tidligere blevet undersøgt, om de oprinde-
lige ordninger ved en fælles beslutning kunne æn-
dres til det nye såkaldte unisexprincip, hvor der ikke 
skelnes mellem kønnene. Det var ikke muligt. 

En gruppe af kvindelige medlemmer har dette ef-
terår indbragt, hvad de betragter som kønsbestemt 
forskelsbehandling overfor Ligebehandlingsnæv-
net. Lægernes Pension vil naturligvis bidrage til 
Ligebehandlingsnævnets sagsbehandling, så vi kan 
skabe yderligere klarhed og gennemsigtighed på 
området. Nævnet ventes at afgøre sagen i løbet af 
2021.

Omkring 3.000 kvindelige og 5.000 mandlige læger 
ud af Lægernes Pensions cirka 46.000 medlemmer 
er berørt heraf. 

Lægernes Pension har løbende informeret om 
principperne i de to pensionsordninger på hjem-
mesiden.
 
www.lpb.dk/ligepension

Debat om kvinders 
og mænds pension

Læger lever også længere… 
Lægernes Pension ændrer jævnligt forventningerne til lægers mid-
dellevetid. Det sker på baggrund af medlemmernes konstaterede 
levetid og vores forventning til stigninger i levetid. Det gør vi for 
at kunne sætte penge af til pensioner også langt ud i tiden. Vores 
forventninger til levetiden kan derfor ikke sammenlignes med Dan-
marks Statistiks tal, der viser levetiden, som den ser ud i dag.
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Det passer ikke, når vi siger, at Lægernes Bank 
har samme lave pris for alle. Har du NemKonto 
i Lægernes Bank, får du nemlig bedre vilkår på 
både ind- og udlån.

Vi lægger vægt på, at bankens priser er konkurrencedygtige. Lige 
så vigtigt er det, at lægerne har ens vilkår. Men på ét punkt kan 
du få bedre priser, nemlig hvis du bruger Lægernes Bank som din 
foretrukne bank.

Ekstra fordele med NemKonto
Med foretrukne bank forstås, at du har din NemKonto hos os. 

Så får du ekstra lave priser – helt automatisk. Fx kan du skære 
2%-point af renten på en boligkredit. Din NemKonto er også en 
fordel, hvis du har indlån. Så kan du nemlig have flere penge stå-
ende uden at betale negativ rente.

Du kan flytte din NemKonto i netbanken.

Alle har fordel
Kunder uden NemKonto kan også nyde godt af bankens generelt 
lave priser. Flere år i træk har Forbrugerrådet Tænk kåret Læger-
nes Bank som den billigste bank i Danmark.

www.lpb.dk/fordele

Samme lave 
pris for alle, 
men …

 5 år med fremgang
i Lægernes Pension

6.000 
  flere medlemmer  

 600 mio. kr. 
mere i indbetalinger om året 

 100 mia. kr.
  i pensionsformue

 5% 
  mindre i årlige omkostninger pr. medlem

Penge til overs? 

Privatøkonomi:

Ekstra 

fordele med  

NemKonto 

Indbetal ekstra til pension og spar i skat i år. 

•  Sæt op til 52.600 kroner ind på en Supplerende  
Livrente og få fuldt fradrag i skatten i år.  
Ved større beløb fordeles dit fradrag over 10 år. 

•  Indbetaler du op til 57.200 kroner på en ratepension, 
kan du også trække det fra i skatten med det samme.

•   Indbetaler du på både en livrente og en ratepension, 
kan du få glæde af  begge skatte- 
fradrag på en gang.

•  Vil du indbetale mere end 
det, kan du aftale med din 
arbejdsgiver, at det bliver 
trukket fra din løn.

28. 
december 

er sidste frist for  
indbetaling. Benyt 

www.lpb.dk/indbetal
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Vi holder døren åben i et halvt år, så du kan nå at 
sikre din nye samlever eller ægtefælle uden krav 
om helbredsoplysninger.

Gift, skilt, separeret eller ny samlever. Uanset hvordan livet ud-
vikler sig, er skift af civilstand en vigtig grund til hurtigt at få styr 
på, hvordan dine efterladte er dækket i Lægernes Pension, når 
du dør. Du kan nemlig ændre din pensionsordning op til et halvt 
år efter, at du har skiftet civilstand uden at skulle indlevere nye 
helbredsoplysninger.

Risiko ved at vente
Venter du derimod mere end seks måneder med at ændre i 

ægtefælle-/samleverdækningen på din obligatoriske pensions-
ordning, er der risiko for, at du ikke kan skifte ordning. I de fleste 
tilfælde er det intet problem, men du kan risikere, at fx dårligt 
helbred forhindrer dig i at få en dækning, der sikrer din partner.

Dækning for egen regning
Som standard får nyuddannede læger en pensionsordning, som 
sørger for, at efterladt ægtefælle eller samlever får pension i 10 
år. Pengene tages af din egen pension og invalidepension, som 
bliver ca. 10% mindre. Er du single, bør du overveje at skifte til 
en ordning uden pension til ægtefælle/samlever og med mere til 
dig selv. 

Tjek reglerne 
for skift af 
ordning på

 www.lpb.dk/
skift 

Frit lejde 
når privatlivet 
ændrer sig



Kontakt 44 51 73 37

DER UDSENDES KUN ÉT MAGASIN PR. ADRESSE.

Vi hjælper dig gerne, når spørgsmålene 
står i kø. Du er altid velkommen til at 
ringe og få vejledning eller booke tid til et 
rådgivningsmøde. 

Har du brug for et hurtigt og godt over-
blik, kan du – døgnet rundt og året rundt 
– tjekke det selv med et par klik på din 
tablet eller pc. Du finder MIN PENSION 
i toppen af vores hjemmeside. I MIN PEN-
SION kan du se, hvordan du og dine nær-
meste er sikrede, og regne på, fx hvad det 
vil betyde at skifte ordning, spare ekstra 

Pensionsoverblik – året rundt, døgnet rundt

op eller sikre dig bedre med den nye Sup-
plerende Invalidepension (se side 4).

www.lpb.dk/minpension

Få samlet overblik i  
PensionsInfo.dk
Oveni pensionen fra Lægernes Pension, 
får du også pension fra det offentlige. 
I Pensionsinfo.dk kan du se, hvad du 
kan få samlet set, når du ikke længere 
arbejder. 

Hvordan er det nu, min ord-
ning er skruet sammen? Hvor 
meget vil jeg få i pension? Og 
hvad hvis jeg skifter til en an-
den ordning?

 Overblik Indbetalinger  Udbetalinger Ordningens Afkast og  Beregn Supplerende Supplerende
    værdi omkostninger ændring livrente Invalidepension 

MENU
Dækning ved skift af pensionsordning <

Udbetaling  Nuværende ordning Alternativ ordning Alternativ ordning
(kroner)  uden med 10-årig med livsvarig
  ægtefællepension ægtefællepension ægtefællepension

Alderspension (prognose ved 67 år)
- Årlig pension inkl. tillæg (nutidskorner)  451.000 396.600 363.200

Invaliditet (pr. 1. januar 2020)
- Årlig pension til dig 424.802 373.919 342.636
- Årlig pension til dine børn under 21 år 45.216 39.800 36.470

Død (pr. 1. januar 2020)
- Årlig pension til din ægtefælle/samlever 0 145.369 205.582
- Årlig pension til dine børn under 21 år 45.216 39.800 36.470
- Engangsydelse ved død  480.167 0 0
- Ugiftesum ved død  0 422.652 387.293  

Alle beregningerne forudsætter indbetaling af årligt medlemsbidrag på: 121.330 kr. indtil pensionering

            Ved kritisk sygdom


