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Få mere ud af pengene
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Medlemstilbud:

Ny pension er godt på vej
Bedre muligheder for individuel tilpasning i 
lægernes nye pensionsordning, Fleksibel-
Pension, som fortsat vil bygge på et funda-
ment af fællesskab og gensidighed. Udrul-
ning sker i etaper, hvor nye læger og læge-
studerende fra nytår får tilbudt  
FleksibelPension som de første. 

Barnet har fået et navn, udviklingen forløber planmæs-
sigt, og en fast køreplan skal sikre, at både de 
faglige organisationer og lægerne har en helt 
central rolle i udvikling af lægernes nye 
pensionsordning. Det er meldingen fra 
projektgruppen bag den nye pensions-
ordning, der skal være klar til nytår.

FleksibelPension er navnet på den nye 
pensionsordning, som i første omgang 
kommer nyuddannede læger til gode. 
Lægestuderende bliver også omfattet fra 
1. januar 2023. 

Individualitet i et fællesskab
FleksibelPension spares op i 
markedsrente, hvor lægernes 
pensionsopsparing løbende 
får afkastet af investeringer-
ne, i stedet for at afkastet 
bliver fordelt over flere år 
som hidtil. 

Den nye ordning giver den 
enkelte mulighed for at skrue 
op eller ned for investerings-
risikoen på pensionsopsparin-
gen. Samtidig sørger Fleksibel-
Pension automatisk for at regulere 
forsikringsbeløbet ved sygdom og død i takt 
med lønnen. Også her kan man skrue op eller ned for 
dækningen, som det passer den enkelte. Alt sammen er 
noget, som lægen via medlemsportalen selv kan regne 
på og foretage hjemme i sofaen.
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– pensionskassen for læger
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Få har for meget og færre for lidt
Omfang af bæredygtighed i investeringer opfylder stort 
set alle lægers ønsker. Få har mere bæredygtighed i 
deres investeringer end de har bedt om, mens færre har 
mindre. 

Dit sikkerhedsnet gennem livet
Få hurtigt overblik over de mange forsikringsordninger, 
som er til knyttet din obligatoriske pensionsordning, og 
som sikrer både dig, din samlever og dine børn.
 
Topkarakterer to år i træk
For andet år i træk er Lægernes Pension kåret til at være 
Danmarks mest veldrevne pensionskasse, og samtidig får 
pensionskassen topkarakterer af medlemmerne.
 
Skidt før det bliver godt
Kraftige rentestigninger og bratte kursfald på aktier og 
obligationer er blevet mere reglen end undtagelsen. 
På lang sigt kan kursfaldene dog ende med at blive en 
fordel.
 
Omlægning af lån kræver godt fundament
Stigende renter giver øget bevågenhed hos boligejere, 
der kan udnytte muligheden til at skære en luns af 
boligens restgæld. Men øvelsen er ikke for alle, lyder 
advarslen fra Lægernes Bank. 

Gjorde hovedrent i kludetæppe af pensioner
Ægteparret Dorte Halkjær og Niels Christian Jensens 
ratepensioner var spredt i flere banker og pensions  -
sel skaber. De fik overblik og enkelhed ved at samle 
og konvertere deres ratepension til livrente.
 
Afviser at behandle klage
Ligebehandlingsnævnet har afvist at behandle klage 
fra seks kvindelige medlemmer, der mener, de er blevet 
forskelsbehandlet på grund af deres køn.
 
Læge-penge skal løfte sundhedsselskaber  
op i superligaen  
En ny investering på en halv milliard kroner skal rykke 
virksomheder op i den sundhedsteknologiske superliga.
 
Farvel til negativ rente.  
Goddag til Lægernes Opsparing  
Renten er på vej op. Banken lancerer nu en særlig  
indlånskonto.
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Transparens 
Fleksibilitet

Bedre dækning

Køreplan på plads
FleksibelPension bliver fremlagt til vedtagel-

se på en ekstraordinær generalforsamling den       
5. december. Forinden har den nye pensionsord-
ning været i høring hos lægernes forhandlings-

berettigede organisationer. På den ordinære 
generalforsamling i april næste år forventer 
Lægernes Pension at præsentere planerne 

for, hvordan de øvrige medlemmer kan 
skifte til FleksibelPension.
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- Pension kan hurtig bli-
ve kompliceret, men en 

af styrkerne ved den nye 
pensionsordning er, at det 

er enkelt. Blandt andet fordi 
vi har skilt pension og forsik-

ringer ad. Det betyder, at man blot 
skal beslutte sig for, hvilke forsikringer 

man ønsker, og så bruger vi resten af pengene til 
pension, siger projektchef Flemming Windfeld.

Lpb.dk/fleksibelpension
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Der er sammenhæng mellem, hvad lægerne si-
ger de ønsker, og hvad lægerne reelt ønsker af 
bæredygtigt indhold i deres investeringer. På en 
skala fra 1 til 10 placerer lægerne sig i gennem-
snit midt i.

På en skala, hvor 1 er lavest og 10 højest, angiver 
lægerne i gennemsnit deres selvvalgte bære-
dygtighedsgrad til 5,3. Det skal ses i forhold 
til en såkaldt beregnet bæredygtigheds-
grad på 5,2 for den gennemsnitlige 
læge. Det viser en ny undersø-
gelse udført af Lægernes Bank 
blandt næsten 1.000 læger. 
Fremover skal alle inve-
steringskunder besvare 

fire korte spørgsmål, der skal afdække lægernes bæredygtig-
hedsgrad, det vil sige ønsker til omfanget af bæredygtighed i 
investeringer.

Læger ønsker 
bæredygtig balance

Bæredygtighed:

Bæredygtighed vil fremover indgå på 
lige fod med risikovillighed og tidshori-

sont, når private investerer formuen.
Fremover skal du som investerings-

kunde tage stilling til dit fokus på 
blandt andet klima, miljø og so-

cial ansvarlighed. Nye lovregler 
bestemmer, at investerings-

kunder skal oplyse, hvor 
højt de generelt vægter 
bæredygtighed i deres 
investeringer. Dermed li-
gestilles bæredygtighed 
med risikovillighed og 
investeringens tidsho-
risont.

Sikring af forbrugere
Behovet for klare regler og mere tydelige 
rammer, som kan guide både rådgivere 
og den enkelte investor, er opstået i takt 
med, at udbuddet af bæredygtige inve-
steringer er blevet større. Samtidig har 
forbrugerne selv i stigende grad fokuse-
ret på og efterspurgt investeringer, der 
kan understøtte en bæredygtig udvikling 
generelt. Klima og miljø bliver typisk 
fremhævet i debatten, men bæredygtig-
hed kan også omhandle mål for blandt 
andet afskaffelse af fattigdom og sult, 
ligestilling mellem køn, anstændige jobs 
eller biodiversitet.

Lpb.dk/esg-lb

Tjek af bæredygtighed

Bæredygtighed:

Få har for meget og færre for lidt
Omfanget af bæredygtighed i 
lægernes investeringer opfylder 
stort set alles ønsker. Få har 
mere bæredygtighed i deres 
investeringer, mens færre har 
mindre, end de har bedt om.

Nye regler betyder, at kunder som får 
investeringsrådgivning – eksempelvis 

igennem Porteføljepleje i Lægernes 
Bank – skal oplyse om deres ønsker til 
bæredygtig. Lægernes Bank har siden 
juni arbejdet med de nye regler. 

Omfanget af bæredygtighed i lægernes 
investeringer lever i al væsentlighed op 
til den enkelte læges ønsker. 10 procent 
oplever, at deres investeringer er sam-
mensat lidt mere bæredygtigt end deres 

ønskede bæredygtighedsprofil tilsiger. 
Omvendt efterspørger cirka 4 procent af 
lægerne lidt mere bæredygtighed i deres 
investering. Populært sagt har få for 
meget og færre for lidt bæredygtighed i 
deres investeringer, og alle de adspurgte 
har accepteret de mindre afvigelser.

Forbrugerbeskyttelse:

Investeringsprofiler
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Bæredygtighed – som blandt andet beskrevet 
i FN´s 17 verdensmål – skal fremover indgå 
i investorers overvejelser på lige fod med 
risikovillighed og investeringshorisont.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

9  
10

1 
 2

  3
  4

  5
  6

  7
  8

  9
  1

0

0

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10



Pension og forsikring: Årets Pensionsselskab:

Dit sikkerhedsnet gennem livet
For andet år i træk kårer to 
uafhængige undersøgelser 
Lægernes Pension som den 
mest veldrevne pensionskasse 
og selskabet med de mest 
tilfredse kunder. 

Lægernes Pension vandt endnu en gang 
prisen som Årets pensionsselskab for 
arbejdsmarkedspensionsselskaber ved 
Årets Finansvirksomhed 2022. Prisud-
delingen, der er arrangeret af mediet Fi-
nansWatch og rådgivningsvirksomheden 
EY, sætter fokus på de mest veldrevne 
finansvirksomheder i landet. For andet år 
i træk fremviste lægernes pensionskasse 
de bedste resultater.

Kort efter indtog Lægernes Pension end-
nu engang førstepladsen i en måling af 
tilfredsheden blandt danske pensionskun-
der. Undersøgelsen, der er gennemført af 
analysehuset EPSI Rating Danmark viste, 
at pensionsselskaberne i gennemsnit 
havde en score på 66 point. Med en score 
på 75,8 point ligger lægernes tilfredshed 
med deres pensionskasse endnu en gang 
på et meget højt niveau. 

Lpb.dk/nyheder2022

Topkarakterer 
to år i træk

Brug fem minutter på et analogt og overskueligt indblik i, hvordan din 
pensionsordning i Lægernes Pension er et sikkerhedsnet under dig og 
din families tilværelse.

Din obligatoriske ordning
Din pensionsordning er en arbejds-
markedspension, som du automatisk 
indbetaler til via din løn. Det er din 
opsparing til din tid som pensionist. 
Og den er mere end det. Den forsikrer 
nemlig også dig og din familie, hvis du 
bliver syg eller dør.

Pension til dine børn
Hvis du dør eller får inva-
lidepension, kan dine børn 
få børnepension, indtil de 
fylder 21 år. 

Hvis du bliver for 
syg til at arbejde
Kan du ikke arbejde som 
læge, fordi du bliver syg, 
er din økonomi sikret med 
en invalidepension. Det er 
ikke blot din arbejdsevne, 
der er forsikret, men din 
evne til at arbejde som 
læge. Forskellen er vigtig. 
Den betyder, at du ikke er 
tvunget til at skifte erhverv.

Ved kritisk sygdom
Som medlem af Lægernes Pension er 
du typisk også sikret et beløb, hvis 
du får en kritisk sygdom. 

Pension til din ægtefælle
Har I behov for det, kan din 
ægtefælle eller samlever få gavn 
af din pension, når du dør. Eller du 
kan vælge ægtefællepensionen fra 
og få mere i pension til dig selv.

Se hvordan du og  
familien er dækket
Tjek hvordan din pensionsord-
ning er skruet sammen i Min 
Pension eller ring til os og bliv 
klogere på, hvordan du er sikret i 
Lægernes Pension.

Lpb.dk/minpension

Du kan få mere
Med Supplerende Invalidepension 
eller Supplerende Livrente kan du 
være sikret endnu bedre, hvis du 
bliver syg, eller når du går på 
pension.
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Økonomi:

Skidt før det 
bliver godt

Centralbanker over hele verden gør alt, 
hvad de kan, for at dæmpe efterspørgs-
len og tøjle en galopperende inflation. Og 
centralbankcheferne har kuren klar – ren-
ten skal op. Men kuren har bivirkninger, 
og igennem 2022 har det allerede ført til 
betydelige kursfald på aktier og obliga-
tioner, som har givet både investorer og 
boligejere økonomiske klø og mindelser 
om de udfordrende år under finanskrisen 
- den værste økonomiske krise i årtier, 
som trak en bølge af bankkrak, konkurser, 
faldende boligpriser og stigende ledighed 
med i kølvandet. 

- De første ni måneder af 2022 har været 
hårde, og alt tyder på, at vi også skal gen-
nem en recession, før tingene vender igen. 
De næste 12-24 måneder vil vi mærke 
yderligere konsekvenser af tilbagesla-
get. Derfor må vi også i de næste par år 
forvente, at afkastet bliver dårligere og 

væsentligt lavere, end vi har været vant 
til i flere år, lyder vurderingen fra investe-
ringsdirektør Søren Nielsen fra Lægernes 
Pension & Bank.

Positiv kontorente trods magert år
Et år med næsten konstant faldende kur-
ser har gjort ondt på investorer over hele 
verden. Det gælder også for Lægernes 
Pension. Uanset om kurserne retter sig 
lidt sidst på året, ændrer det ikke på, at 
2022 bliver et afkastmæssigt magert år. 
Årets første ni måneder gav et nega-
tivt investeringsafkast på 13,0 procent i 
Lægernes Pension. Til sammenligning var 
afkastet i hele 2021 på 15,1 procent. 

- Selvom vi har klaret os bedre end mar-
kedet, kommer vi ikke uden om, at 2022 
bliver et afkastmæssigt dårligt år, siger 
Søren Nielsen.

Pensionskassens praksis, hvor noget af 
investeringsafkastet i gode år gemmes til 
mere magre år, kommer derfor lægernes 
pensioner til gode i 2022. Lægerne kan 
forvente at få 4,25 procent i kontorente 
på den obligatoriske pensionsordning i 
2022.

Muligheder på lang sigt
Trods det investeringsmæssige uvejr og 
mørke skyer, der stadig hænger over 
investorerne, peger Søren Nielsen på, at 
den økonomiske situation på væsentlige 
punkter adskiller sig fra finanskrisen. Selv-
om forbrugerne ligesom under finanskri-
sen er bekymrede, har husholdningerne i 
dag flere penge på kistebunden. Ligesom 
også bankerne i dag er bedre polstrede 
end under finanskrisen.

- De korrektioner, vi har gennemlevet den 
seneste tid og også oplever nu, er natur-
ligvis ubehagelige, men på længere sigt 
kan de give nogle gode muligheder, lyder 
det fra Søren Nielsen. 

Positive udsigter
I takt med at aktiekurserne tager elevato-
ren ned, betyder kursfaldene nemlig også, 

at prisen for at få del i 
virksomhedernes fremtidige 
afkast tager turen med ned-
ad. I turbulente tider er Søren 
Nielsen altid forsigtig som en kir-
ketjener på listesko, når han bliver 
bedt om at spå om fremtiden. Når han 
og kollegerne kigger dybt i deres øko-
nomiske modeller, som kan give indikatio-
ner om fremtidigt afkast, ser han alligevel 
positivt på mulighederne på lang sigt.

- Vi bruger vores modeller til at få af- eller 
bekræftet nogle tendenser. Modellerne 
tyder på, at afkastforventningerne på 
10-års sigt er blevet gunstigere. Efter de 
store rentestigninger tegner stats- og 
realkredit obligationer nu til at give bety-
delige positive afkast i de kommende år. 
For aktier skal der nok fortsat gå noget 
tid, før vi tror på en vending, siger Søren 
Nielsen og tilføjer, at man for de kommen-
de 1-2 år fortsat skal være forsigtig.

Økonomiske sejl
Når han er optimistisk på den lange bane, 
skyldes det blandt andet, at centralbank-
erne i hans optik har signaleret klart, at de 
er parate til at gå langt for at tage vinden 

Efter en række år med rekordhøje investeringsafkast bliver 2022 et 
magert år, og på den korte bane er udsigterne også dystre. Kraftige 
rentestigninger og bratte kursfald på aktier og obligationer er ble-
vet mere reglen end undtagelsen. På lang sigt kan kursfaldene dog 
ende med at blive en fordel.

Recession
Recession er et udtryk fra makro-
økonomi, der betegner en periode 
med økonomisk nedgang, der typisk 
medfører arbejdsløshed. Ofte bliver 
recession defineret som et fald i et 
lands samlede produktion (BNP) i to 
kvartaler i træk. En alvorlig recession 
bliver kaldt en depression.
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ud af de økonomiske sejl og hindre, at 
inflationen løber løbsk. 

- Det har allerede gjort ondt, og det vil det 
også gøre fremover, men jeg er overbe-
vist om, at centralbankerne vil lykkes med 
deres aktion, siger Søren Nielsen.

Dermed deler han holdning med mange 
andre økonomiske eksperter. De ser cen-
tralbankernes hidtil uhørt store rente-
stigninger som udtryk for, at centralbank-
cheferne mener, at de ikke kan tage 
hensyn til arbejdsløshedstal og boligpriser, 
men kun har en ting for øje – at få inflatio-
nen ned omkring 2 procent. IL
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Privatøkonomi: Bolig:

Tag temperaturen på familiens 
budget og hold godt øje med ud-
gifterne. Pecunia har samlet lidt 
spareråd og bedt Lægernes Bank 
give et par tip til budgettet.

Stigende udgifter til el, mad og brændstof 
kan også mærkes i en sund økonomi som 
lægernes og giver anledning til at tage 
et ekstra kig på både budget og løbende 
udgifter. 

Hold godt 
øje med 
udgifter  
og budget

Energi
Sparenergi.dk fokuserer på 
el- og varmeforbrug og 
energiløsninger i hjemmet 
og offentliggør de daglige 
el-priser.

El
Elpris.dk giver overblik og 
sammenligner priser på 
elektricitet og el-produk-
ter inkl. guide til skifte af 
el-leverandør. Tjek også, om du har en 
aftale om variabel eller fast pris på el 
med dit elselskab.

Mad
Gør som cirka 800.000 
andre danskere. Spar 
penge og reducér familiens 
CO2-aftryk ved at bruge en 
madspilds-app. 

Bil
Let foden fra speederen 
og spar energi og penge. 
Sænker du top hastigheden 
fra 120 km/t, sparer du:
• 5 km/t = 5,8 %
• 10 km/t = 10,3 %
• 15 km/t = 14,3 %

Forsikring
Forsikringsguiden.dk 
giver opdaterede priser og 
vilkår på forsikringer.

Bank
Pengepriser.dk giver 
mulighed for at sammen-
ligne standardpriser på 
renter, gebyrer og omkostninger 
i en række pengeinstitutter.

Gevinst ved økonomi-eftersyn

Omlægning af lån kræver godt fundament

Her er et lille udvalg af portaler, som du kan benytte til tjek af forbrug og priser:
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Tips til kold vinter på politisk kogepunkt
Mulighed for gode tilskud til energiforbedring via Totalkredit og 
Lægernes Bank samt Energistyrelsens Boligpulje.

Rabat- og tilskudsordninger kan lune 
i privatøkonomien – særligt, hvis den 
kommende vinter bliver lang og hård. 
Totalkredit, som Lægernes Bank samar-
bejder med, tilbyder op til 3.000 kroner 
i rabat ved energitjek af boligen og mu-
lighed for et kontant tilskud på 10.000 
kroner, hvis gasfyret bliver udskiftet 
med en varmepumpe. 

Derudover har ejere af en helårsbolig 
mulighed for at få offentligt tilskud og 
støtte til energirenovering via Ener-

gistyrelsens Bygningspulje, som i 
perioden 2020 til 2026 vil uddele i alt 
cirka 2,5 milliarder kroner. Tilskud fra 
Bygningspuljen uddeles efter 
først til mølle-princippet. 
Lykkes det ikke i første 
omgang, er der mu-
lighed for at søge 
de kommende år. I 
2023 er der afsat 
320 millioner kroner. 

Stigende renter giver øget be-
vågenhed hos boligejere, der 
historisk har udnyttet stigende 
renter til at skære en luns af bo-
ligens restgæld. Men øvelsen er 
ikke for alle, lyder advarslen fra 
Lægernes Bank.   

- Vi har brugt meget tid på at give råd om 
omlægning af boliglån det seneste halve 
år. Vi opfordrer kunderne til at have en 
strategi for deres gæld, som de har for 

investeringer, og så rådgiver vi selvfølgelig 
om fordele og ulemper, så kunderne har 
et solidt fundament, når de skal træffe en 
beslutning, siger privatkundechef Linda 
Hansen i Lægernes Bank.  

Hjulet svinger…
Banken opsøger ikke aktivt kunder om 
konvertering af lån. Det skyldes blandt 
andet, at selvom renten bevæger sig op 
og ned, er det ikke muligt med sikkerhed 
at sige, hvor hurtigt – og i hvilken retning 
– rentehjulet vil svinge. Derfor kommer 

Lægernes Bank ikke med generelle anbe-
falinger til at omlægge lån i boligen.

- Det afhænger fuldstændig af, hvilket 
sted du er livet, om du har formue, om 
du står på spring til at flytte – og meget, 
meget mere. De stigende renter har be-
tydet, at nogle kunder har kunne skære 
noget af deres restgæld, men det er ikke 
ensbetydende med, at det er en god idé 
for alle, siger Linda Hansen.

Lpb.dk/moede

Totalkredit 
Energitjek i samarbejde 

med Lægernes Bank

Læs mere på  
lpb.dk/energi

Tjek Sparenergi.dk 
og se tilskudsmuligheder 

via Bygningspuljen
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Pension:

Overblik og tryghed var målet for Dorte 
Halkjær og Niels Christian Jensen, der 
netop har samlet deres pensioner og ud-
skiftet tidsbegrænsede udbetalinger fra 
ratepensioner til livslange ydelser fra en 
livrente. 

Havde hun været håndarbejdslærer, ville folk med god 
ret kunne sige, at Dorte Halkjærs håndfuld af ekstra 
ratepensioner havde udviklet sig til et kludetæppe fyldt 
med irriterende knuder og løse tråde. Et kludetæppe 
hun stor set ikke havde skænket en tanke, fordi hen-
des obligatoriske ordning i Lægernes Pension allerede 
lunede godt i privatøkonomien. 

- Jeg har ikke haft behov for at se på mine ekstra pen-
sioner, fordi min obligatoriske pensionsordning gav ro i 
maven. Derfor var de ekstra pensioner endt med at blive 
spredt i øst og vest, siger Dorte Halkjær. 

Hun er i dag 69 år, og for tre år siden solgte hun og 
manden Niels Christian deres lægepraksis i Kastrup, som 
de havde drevet gennem tre årtier. I dag er de begge på 
pension, men Dorte Halkjær giver indimellem stadig en 
hånd med hos de tidligere kolleger i deres lægepraksis.

Flytterod
Efter møder med mange forskellige rådgivere og pen-
sionsselskaber var Dorte Halkjær begyndt at miste 
overblikket over de pensioner, hun havde etableret som 
supplement til lægernes obligatoriske pension. Det 
havde heller ikke hjulpet på overblikket, at flere banker 
og pensionsselskaber var fusioneret eller købt op. Da 
Bikuben blev til BG Bank, som siden blev til Danske 

Bank, flyttede hendes pensioner med. Ligesom hendes 
ratepension i Winthertur flyttede til Tryg Forsikring. 
Vistnok. Det var mildt sagt svært at følge med i, hvem 
der havde fusioneret med hvem, og på spørgsmålet om, 
hvor mange ratepensioner Dorte Halkjær nu samler un-
der ét tag, kommer hun i tvivl:

- Fem. Nej, fire. Nej, fem - tror jeg nok, som hun siger 
med et smil gennem telefonen.

Serviceeftersyn
Derfor var det tid til at tage affære for Dorte Halkjær, 
der som tillidsmand altid havde opfordret kollegerne 
til at sikre sig en god pension. Men som med meka-
nikerens bil, der ofte er den sidste bil, der kommer på 
værksted, havde hun aldrig selv rigtig givet sine egne 
pensioner et serviceeftersyn. 

- Da jeg snakkede med Thomas, sagde han meget 
humoristisk, at jeg havde været fornuftig og ikke lagt 
alle mine æg i en kurv, siger Dorte Halkjær om hendes 
dialog med chefkonsulent Thomas Krogh fra Lægernes 
Pension & Bank. 

Ro i maven
Enkelhed og overblik er ord som Dorte Halkjær bruger 
flere gange, når hun skal forklare, hvorfor hun har valgt 
at samle sine pensioner.  

- Jeg har altid vidst, at jeg nok skulle klare mig, men jeg 
havde brug for overblik, siger hun. Det samme havde 
Niels Christian på 73 år.

- Hans pensioner var ikke lige så kaotiske som mine, 
men vi besluttede alligevel at samle vores ting. Rådgi-

Livrente er en pensionsform, som sikrer dig en må-
nedlig pension resten af dit liv. I Lægernes Pension 
kan du oprette en såkaldt Supplerende Livrente, som 
supplement til din obligatoriske ordning. Som privat-
person kan du i 2022 indbetale op til 54.500 kroner 
og få fuldt fradrag med det samme. Indbetaler du via 
arbejdsgiver, er der ikke loft over indbetalinger. Du 
kan indbetale til Supplerende Livrente, fra du er fyldt 
30 år, og indtil du fylder 75 år.

Livrente til resten af livet

verne var til at forstå, og så var vi trygge ved, at de ikke 
skelede til deres egen indtjening og løn, siger hun med 
henvisning til, at rådgiverne i Lægernes Pension alene får 
en fast løn og ingen bonus eller provisioner.

Beslutningen om at skifte ratepensionernes tidsbegræn-
sede udbetalinger ud med livslange ydelser fra en Sup-

plerende Livrente forklarer Dorte Halkjær med et citat 
fra en af hendes mangeårige venner:

- Det er skidt at blive gammel, men det er endnu værre 
at være gammel og fattig. Det er rart at have penge, så 
længe man lever.  

Ændring gav overblik og enkelhed
Dorte Halkjær og Niels Christian Jensens ratepensioner 
var spredt i flere forskellige banker og pensionsselskaber. 
De ønskede mere overblik og fik med hjælp fra en rådgiver 
i pensionskassen samlet de mange pensionsordninger i 
Lægernes Pension & Bank. Samtidig ønskede de enkel-
hed i deres pensionsordning, så de besluttede begge at 
ændre deres ratepensioner med ophørende udbetaling til 
en Supplerende Livrente med udbetalingsgaranti, så de får 
udbetalt pension resten af livet.

Dorte og  
Niels Christian  
gjorde hovedrent i  
kludetæppe af pensioner
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Private equity:

Med en ny investering på en halv milliard  
kroner skal Lægernes Pension være med til at 
rykke virksomheder op i den sundhedsteknologi-
ske superliga. 

Lægernes Pension fordobler sit engagement og samarbejde 
med selskabet Ampersand, som er specialister i udvikling af 
sundhedsteknologiske virksomheder. Investeringer på yderligere 
500 millioner kroner i samarbejde med den amerikanske for-
valter kan både give et godt afkast og samtidig løfte og sprede 
sundhedsteknologisk viden, forskning og produkter.

- Ampersand har tidligere vist, at de kan levere gode afkast via 
fokuseret tilgang. Derfor er vi trygge ved at udvide engagemen-
tet, siger Thomas Ladefoged, chef for Private Equity investerin-
ger hos Lægernes Pension & Bank.

Spillende trænere
Med en værktøjskasse af videnskabelig forståelse og erfaring, 
solid teknologisk indsigt og tung ballast inden for virksomheds-
drift og forretningsudvikling fungerer Ampersands specialister 
som spillende trænere, der skal bringe porteføljeselskaberne fra 
1. division op i superligaen for sundhedsteknologiske virksom-
heder. Økonomiske resultater, der bygger på konkrete produkter 
og løsninger, er forudsætningen for at komme på Ampersands 
hold af porteføljeselskaber. Fugle på taget giver ikke adgang til 
den Boston-baserede kapitalforvalters pengepung eller værk-
tøjskasse. 

Dobbelt op på investeringen
Lægernes Pension gav Ampersand det første investeringstilsagn 
i 2015 og har løbende investeret mere. Med et nyt tilsagn for-
dobles investeringen. 

- Det interessante ved at investere i mindre og mellemstore 
virksomheder er det store potentiale, hvis man kan hjælpe dem 

videre på deres rejse. Der er evidens for, at sandsynligheden for 
at ramme plet er større, men det kræver et dygtigt team bag 
investeringen. Ampersand har leveret gode resultater til os, og vi 
følger løbende med for at sikre, at de stadig har de rette eksper-
ter på holdet, siger Thomas Ladefoged. 

Læge-penge skal løfte  
sundhedsselskaber op i superligaen

Ampersand blev grundlagt i   
1980’erne og har siden 1990’erne 
investeret i lønsomme healthcare 
virksomheder med en omsætning på 
75-750 millioner kroner. Ampersand 
er typisk virksomhedernes første 
institutionelle investor.

Ligebehandlingsnævnet meddelte den 
1. august 2022 Lægernes Pension, at 
de har afvist at behandle klager fra 
seks kvindelige medlemmer, der mener, 
at de er udsat for forskelsbehandling af 
pensionskassen på grund af deres køn. 
Ligebehandlingsnævnet skønner, at 
sagen ikke er egnet til behandling ved 
nævnet.

Problemstillingen er tidligere behandlet 
på Lægernes Pensions generalforsam-
linger og er beskrevet indgående på 
hjemmesiden.

Nu, hvor sagen ikke længere behandles 
i Ligebehandlingsnævnet, har besty-
relsen bedt en advokat med speciale i 
pensionsjura om at udarbejde et juri-

disk responsum, der skal belyse, hvilke 
mulige tiltag Lægernes Pension kan 
iværksætte over for pensionsordninger 
på kønsopdelt grundlag. Konklusioner-
ne i det juridiske responsum forventes 
præsenteret på den ordinære general-
forsamling i april 2023. 

lpb.dk/klagesag

Ligebehandlingsnævnet:

Kontakt os:

Afviser at behandle klage

Når du har brug for råd
Vi hjælper dig gerne med at få pension og forsikringer til at 
passe til dig og dine behov og ønsker. Har du brug for råd 
og vejledning, kan du ringe til os i Pensionsafdelingen eller 
sende os en besked. 

Har du brug for at mødes med os, kan du booke et møde. Du 
bestemmer selv, om vi skal mødes online eller på et af vores 
kontorer i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Kolding eller 
Sorø.

33 12 21 41

Sikker mail lpb.dk/mailpension

Book møde lpb.dk/moede



Ny opsparingskonto  
uden begrænsninger 
Lægernes Bank har netop lanceret ”Lægernes 
Opsparing”, hvor der frit kan sættes penge ind 
og hæves igen. Der er heller ingen nedre eller 
øvre grænser for, hvor store beløb der kan 
sættes ind på Lægernes Opsparing.

For kunder med NemKonto i Lægernes Bank 
er renten 0,80% pr. 31. oktober 2022, mens 
renten er 0,40% for kunder uden NemKonto. 

Kontakt 44 51 73 37

DER UDSENDES KUN ÉT MAGASIN PR. ADRESSE.

Kunderne i Lægernes Bank var blandt de sid-
ste, der skulle betale negativ rente på indlån 
og blandt de første til igen at slippe af med 
de omdiskuterede negative renter.

Efter flere år med lav markedsrente er renten 
på vej op igen. To år med negative renter på 
indlån blev det til, før Lægernes Bank i august 
2022 igen fjernede negativ rente på indlån 
for privatkunder med NemKonto i Lægernes 
Bank og for erhvervskunder. Øvrige kunder 
slap for negativ rente en måned senere.

Farvel til negativ rente.  
Goddag til Lægernes Opsparing

Sæt op til 54.500 kroner ind på en Supplerende Livrente og få 
fuldt fradrag i skatten i år. Du kan også trække det fra, hvis du 
indbetaler op til 59.200 kroner på en ra-
tepension. Indbetaler du på både 
livrente og ratepension, kan du 
få glæde af begge skattefradrag 
på én gang. 
 
29. december er sidste frist  
for indbetaling i år. 

Benyt lpb.dk/indbetal

Mere i pension. Mindre i skat
Skatterabat 
Der er penge at tjene ved at spare op til pension frem 
for på en almindelig opsparing. Det er der to grunde til: 
 
1   Du kan trække indbetaling til pension fra i skat nu 

og først betale skat, når du får udbetalt din pen-
sion. Til den tid er din skatteprocent sandsynligvis 
lavere end nu. 

2   Du betaler væsentligt mindre i skat af afkast på en 
pensionsordning, end du betaler af fri opsparing. 

lpb.dk/merepension
 

Skat

Pension


