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Skilsmisse – søg råd når du er på 
udebane
Få aftaler på plads inden kirkeklokkerne ringer 
og brug rådgivere, hvis kærligheden brister.

Testvinder: 
Billige realkreditlån til læger
Ny prissammenligning udpeger realkreditlån  
fra Totalkredit som bedst i otte ud af otte  
lånesituationer. Læger sikret adgang til lånene  
gennem Lægernes Bank.

Flere vælger Porteføljepleje
Stadig flere lader eksperter forvalte deres for-
mue. Læger har fået afkast i top og har betalt 
nogle af markedets laveste omkostninger.

Tre gode råd når pensionen nærmer sig
Det skal ikke gøres til et teknisk kompliceret 
skoleridt, når man gør sig klar til en tilværelse 
som pensionist, men tages udgangspunkt i den 
enkelte.

Sæt pension på frokostmenuen
Snak om pension løfter sjældent stemningen 
ved frokostbordet. Spørg alligevel kollegerne, 
hvor meget tidligere de kan gå på pension ved 
at spare op i Lægernes Pension. 

Rygepolitik strammes
Fra nytår slutter Lægernes Pension & Bank sig 
til en lille kreds af virksomheder, som har totalt 
rygeforbud i arbejdstiden.
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Bedre mulighed for at realisere drømmen om 
ny bolig, ny bil eller nyt drivhus i haven. Det 
er konsekvensen, efter at Lægernes Bank har 
valgt at justere på regler og procedurer for 
bevilling af lån. 

- Vi har lyttet til kundernes kritik og må 
erkende, at vi har været for forsigtige og har 
fortolket kravene til kundens økonomi til den 
stramme side, siger kundedirektør Mikael 
Østervig Andersen fra Lægernes Bank.

Banken justerer derfor sine retningslinjer. 
Blandt andet lægges der større vægt på, 
hvad den enkelte familie reelt klarer sig 
for, når de faste omkostninger er betalt. 
Samtidig indføres en praksis, hvor bankens 
privatkundechefer tages med på råd, hvis det 
hælder mod et afslag på lån til en kunde. 

- Vi vil i højere grad bruge vores viden om læ-
gernes typiske karriereudvikling. Det vil nok 

"Vi må nok erkende, 
at vi har haft en 
tendens til en meget 
rigid fortolkning 
af Finanstilsynets 
retningslinjer. Her 
tror jeg, at man vil 
se ændringer inden 
for meget kort tid."
Bestyrelsesformand Peter  
Melchior på generalforsamlingen 
i Lægernes Pension i april 2019.

Kundedirektør Mikael Østervig Andersen og kollegerne  
i Lægernes Bank justerer retningslinjer for långivning. 

Banken lytter:

Nemmere 
adgang til lån

især komme de yngre læger til gode, siger 
Mikael Østervig Andersen. 

Långivning vil fortsat ske på et fundament af 
faglig og saglig rådgivning, som indebærer, 
at banken desværre indimellem må fortælle 
kunder, at de ikke kan få deres drømmebolig. 
Det er begrundet i, at en af bankens vigtige 
opgaver også er at rådgive kunderne, så de 
ikke sætter sig for hårdt og ender i en situa-
tion, som er uholdbar på længere sigt, fordi 
deres gæld er for stor, og beløbet, de har at 
leve for, er for lille.  

- Det kan være hårdt at få at vide, at 
boligdrømmen ikke er realistisk nu og her, 
men netop derfor er det vigtigt, at vi også 
fortæller, hvad der konkret skal til for, at 
drøm kan blive til virkelighed, siger han.
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”Søg råd når du er på udebane”, lyder anbefalingen fra kvindelig læge, 
som selv står midt i en skilsmisse.

Når selv en god skilsmisse 
kan være en udfordring

De har kendt hinanden næsten lige så 
længe som et sølvbryllups-par, og de taler 
stadig fint sammen. Alligevel er de endt i 
den situation, som ingen ønsker at havne 
i. Skilsmissen står for døren. Skilsmissen 
fra manden, der også er læge, forløber 
fornuftigt, selvom de nu skal dele både 
børn, hus og fælles formue. Økonomien 
er også god; ”der mangler ikke noget”, 
som hun siger.  Skilsmissen lyder næsten 
uproblematisk, men en ting er at være 
enige om det meste og være personligt 
afklaret, derfor kan det godt være en 
udfordring at få alle de praktiske ting 
ordnet.

– Det er kommet bag på mig, hvor mange 
dokumenter, jeg har skullet underskrive 
og få på plads, for at skilsmissen kunne 
foregå rigtigt og ordentligt, så vi begge 
kunne komme ordentligt videre. Det 
har fyldt rigtig meget, siger den kvin-
delige læge, som har ønsket at være 
anonym. 

Fokus på familie og arbejde
Hun har aldrig rigtig interesseret 
sig for om variabel rente er bedre 
end fastrente, eller hvor meget der 
mangler at blive betalt på huslå-
net. Med små børn og to karrierer, 
hvor der også skulle være plads til 

at forske, har indgående viden om pensi-
onsordninger og gruppelivsdækning bare 
ikke været en prioritet. 

– Mange går meget op i det og har fuld-
stændig styr på den slags. Jeg er bare ikke 
en af dem, siger hun. 

Flittig rådgivning
I forløbet med at få skilsmissen på plads, 
har hun derfor flittigt brugt rådgivere. Det 
gælder både advokat, bank og en pensi-
onsrådgiver i Lægernes Pension. 

– Det har været grænseoverskridende, 
fordi jeg har måtte sige, at de skal starte 
meget banalt. Jeg føler, at jeg burde vide 

mere om økonomi og pension, end jeg 
gør. Der er bare ting, som er omstæn-
delige, og hvor det er godt at tale med 
professionelle, så man ikke overser de-
taljer eller havner i faldgruber, siger hun. 

Skilsmisse som fuldtidsarbejde
Det praktiske arbejde ved skilsmissen 
har til tider været overvældende, og 
mængden af beslutninger var en udfor-
dring – på trods af, at hun i jobbet som 
læge er vant til at træffe både hårde og 
vanskelige beslutninger. 

– Jeg er god til at træffe faglige be-
slutninger, men derfor kan det sagtens 
være svært at træffe beslutninger i pri-
vatlivet om ting, hvor du er på udebane, 
siger hun.

Muligheden for at trække på rådgiv-
ning fra Lægernes Pension ser hun 

som et stort privilegie.

– Undervejs tænkte jeg nogle 
gange, at nu kan jeg ikke over-
skue det. Det har været vigtigt 
at kunne få råd undervejs i 

processen – også selvom det er 

mig, der skal træffe beslutnin-

ger og effektuere tingene, 

siger hun.
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Klare aftaler er guld værd, 
hvis sølvbrylluppet glipper

Risikoen for en skilsmisse er sjældent det mest 

populære emne at bringe op, når romantikken 

blomstrer. Med rådgivning ved cirka 30 skilsmis-

ser årligt, er konsulenterne i Lægernes Pension 

klar over, at det kan være en god parterapeutisk 

øvelse og økonomisk fornuftigt at bryde tabuet 

og få styr på alt fra jura, praksis og regler for 

deling af formue til, hvordan sammenbragte børn 

sikres bedst muligt før, under og efter et ægte-

skab. Her er det godt med gode sparringspart-

nere, lyder det fra Thomas Krogh, chefkonsulent i 

Lægernes Pension & Bank:

- Det er altid lettere at blive enige, når man er 

gode venner. Er man først såret eller ligefrem 

uvenner, så er det svært at blive enige om noget 

som helst. Hvordan skal pensionerne deles? 

Hvor meget er en lægepraksis værd? De færreste 

forbereder sig på at blive skilt. Typisk er det kun 

folk med en skilsmisse i bagagen, der tænker over 

det. 

Aftalefrihed – hvis man kan blive enige
Udgangspunktet i skilsmisser er, at medmindre 

der er aftalt særeje, så er alt som er købt, mens 

man er gift, og som parterne hver især bringer ind 

i ægteskabet, fælles. Havner man i en skilsmisse, 

er hovedreglen, at ægtefællerne frit kan aftale, 

hvordan de vil dele værdier – hvis de altså kan 

blive enige. Kan man ikke blive enige, kommer 

jura og sædvanlig praksis på banen. 

Rimelig kompensation
Grundreglen er, at pensionsordninger holdes 

uden for skilsmisse, men en dommer vil 

stadig se på det samlede pensionsforhold, når 

skilsmissen er en realitet. Det kan betyde, at 

den ene part, som har en stor pensionsformue, 

skal betale den anden part et beløb ud fra en 

rimelighedsbetragtning. Skilsmisse er derfor 

også et af de øjeblikke, hvor rådgivning er alfa og 

omega, mener Thomas Krogh:

- Skilsmisser kræver typisk hjælp fra flere rådgi-

vere. Det involverer oftest bank og en advokat, 

mens pensionsrådgiveren efterfølgende kan 

hjælpe med at tilpasse pensioner og forsikringer. 

Det handler om at få overblik over den samlede 

økonomi og mulighederne, forklarer Thomas 

Krogh.

Ikke to sager er ens
Tidligere var det eksempelvis typisk børn, 

som automatisk blev begunstigede på en 

gruppelivsforsikring, hvis forældrene blev 

skilt. I dag vil en ny samlever allerede efter to 

år overtage børnenes plads, som nærmeste 

pårørende. 

- Vi går tingene igennem, så vi sikrer, at pengene 

ender de rette steder, hvis noget går galt. Det 

er med til at give tryghed i en situation, som de 

færreste har stået i før, siger Thomas Krogh.

Skilsmisse kan ikke alene være ubehageligt – det kan også være dyrt. Søg 
råd og sørg for få aftalerne på plads, inden kirkeklokkerne ringer, og træk på 
rådgiverne igen, hvis det ender med skilsmisse, lyder det fra medlemskonsu-
lenterne.  

Du kan booke møde med din medlemskonsulent på www.lpb.dk/moedepension

25     år



 

Der ER prisforskelle på realkreditlån. Det skriver Forbruger-
rådet Tænk i en ny, stor prissammenligning, hvor lånene fra 
Totalkredit bliver udråbt som testvinder. De prisbillige real-
kreditlån har kunderne i Lægernes Bank glæde af. 

Når du får et realkredit lån hos  

Lægernes Bank, er det et lån fra  

Totalkredit. Og dermed er du også 

sikret et af de billigste lån på 

markedet. Forbrugerrådet Tænk 

anbefaler nemlig i en ny, stor pris-

sammenligning lånene fra Total- 

kredit. I samtlige otte låne- 

situationer i testen er Totalkredit 

billigst målt på de løbende låneom-

kostninger til realkreditinstituttet, 

når KundeKroner medregnes.  

KundeKroner er en rabat, som du 

kan få, når du har et lån i Totalkredit. 

Læs mere på www.lpb.dk/realkredit. 

Derfor  
spørger  
banken om  
dit pas

De fleste har efterhånden ople-

vet, at banken kræver at se de-

res pas eller kørekort. Sammen 

med de andre banker i landet er 

vi nemlig med til at bekæmpe 

hvidvask af penge. Det betyder, 

at vi skal kende vores kunder 

og tjekke deres identitet. Og 

vi skal dokumentere over for 

myndighederne, at vi lever op til 

reglerne.

Langt de fleste kunder har 

allerede sendt os dokumenta-

tion i form af kopi af pas eller 

kørekort og sundhedskort, men 

vi mangler stadig at høre fra 

nogen. 

Mangler du at sende os  
legitimation?
Er du en af dem, vi mangler at 

høre fra, kontakter vi dig igen 

inden længe. Hører vi stadig 

ikke fra dig, må vi desværre 

spærre dine konti og kort, indtil 

legitimationen er på plads. 

Alene fordi vi skal sikre, at 

hverken banken, vores kunder 

eller deres konti bliver misbrugt 

til hvidvask.
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Test: 

Billige 
realkreditlån gennem 
Lægernes Bank

Forbrugerrådet Tænk Penge anbefaler 
realkreditlån fra Totalkredit.



 

Brug din indflydelse  
Vil du deltage som delegeret på generalforsamlingen i 

Aarhus 24. april næste år, skal du melde dit kandidatur til 

Lægernes Pension senest den 8. januar 2020. 

Lægernes Pension er ejet af dig og de andre medlemmer. 

Alle medlemmer har ret til at møde op og tage ordet på ge-

neralforsamlingen, men kun delegerede kan stille forslag 

og stemme. Det er medlemmerne, der vælger de op til 125 

delegerede.

Processen for valg af delegerede er blevet digitaliseret 

siden sidst. På www.lpb.dk/generalforsamling kan du få 

mere at vide om, hvordan du stiller op.

Med nøgleappen bliver det lettere for dig at bruge 

NemID. Du får NemID lige ved hånden og slipper for at 

lede efter tal på NemID nøglekortet. Sikkerheden er den 

samme, og du løber ikke tør for nøglekoder.

Appen fungerer til det hele – både til netbanken, MIN 

PENSION og det offentlige – og du kan bruge den til at 

logge på fra din pc, tablet og smartphone.

1,2 mio. brugere har allerede hentet nøgleappen i App 

Store og Google Play. 

Spar i skat  
Indbetal ekstra til pension og spar skat i år 
Træk indbetaling til pension fra i skat nu og betal først skat, 

når pensionen bliver udbetalt – til den tid er din skattepro-

cent måske lavere end nu. Sætter du op til 51.500 kroner 

ind på en Livsvarig Livrente, får du fuldt fradrag i år. Ved 

større beløb fordeles dit skattefradrag over 10 år.

Vidste du …
… at du betaler væsentligt mindre i skat af afkast på en 

pensionsordning, end du betaler af fri midler. Sparer du 

50.000 kroner op til pension, har du efter 10 år op til 6.000 

kroner mere end ved tilsvarende opsparing af frie midler.

Læs mere på www.lpb.dk/merepension.
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Billigere huslån 
med NemKonto  

Din NemKonto giver dig ekstra fordele i Lægernes 

Bank. Flytter du din NemKonto til os, skærer vi op 

til 2 %-point af renten, når du låner til din bolig. 

Det manglede bare. Det er jo din bank.

Læs mere på www.lpb.dk/fordele eller ring til os 

på 33 12 21 41.

Spar op til

2%

Nem – Nemmere – NemId 
– nu også på mobilen
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Porte-
føljepleje:

”Jeg bliver aldrig 
typen som selv 
investerer“
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Bilen er en brugt Peugeot 207, og den 

seneste større investering, Anne Marie 

Sørensen har foretaget, er indkøb af en 

el-cykel, som kan bringe hende fra lejlig-

heden på Christianshavn i det centrale Kø-

benhavn til arbejdet i Glostrup, når vejret 

ikke er for dårligt. 

– Jeg overvejede engang at investere 

100.000 kroner i aktier og søgte derfor 

råd hos en god ven. Han sagde blot, at så 

skulle jeg være parat til at tabe alle mine 

penge. Det fik mig til at indse, at jeg aldrig 

bliver typen, som selv investerer. Det inte-

resserer mig ikke en pind, siger anæstesi-

læge Anne Marie Sørensen.

Bekymring før bankskifte
For kort tid siden flyttede hun al sin op-

sparing, lønkonto, pensioner, betalings-

service m.m. til Lægernes Bank. Hendes 

tidligere bankrådgiver skiftede arbejde, 

og oveni kunne hun se frem til stadig flere 

gebyrer. Udsigten til en masse papirar-

bejde havde dog hidtil holdt den 57-årige 

anæstesilæge tilbage fra at skifte bank.

– Personlig rådgivning og kontakt med 

min bankrådgiver har altid betydet meget. 

Omvendt kunne jeg læse og høre fra mine 

kolleger, at Lægernes Bank klarede sig 

fint i sammenligning med andre banker. 

Der var rigtig mange dokumenter, men 

banken håndterede alt det praktiske, og 

så kunne jeg skrive under elektronisk. Det 

var pærenemt, og med stadig mulighed for 

kontakt til bankrådgiver, primært via mail, 

siger hun.

For en sikkerheds skyld
For en sikkerheds skyld forhørte hun sig 

dog også om mulighederne hos en nord-

jysk bank. Med rødder i det jyske skader 

det jo aldrig at undersøge markedet grun-

digt. Især ikke når man er nået til et punkt 

i livet, hvor hun – med smil i stemmen 

– betegner sig selv som ”økonomisk char-

merende”. Hun har langtfra en økonomi 

som en succesfuld it-iværksætter, der har 

solgt sit livsværk, men hun kan i dag leve 

en økonomisk tryg tilværelse efter et langt 

og flittigt arbejdsliv.

Med en sund økonomi og en økonomisk 

leveregel om at helst at betale ting kon-

tant, så var Porteføljepleje, hvor banken 

investerer på vegne af kunden, et naturligt 

valg for hende. 

Rugbrød og rejser
Egentlig går Anne Marie ikke synderligt 

op i penge og økonomisk status, men hun 

prioriterer, hvordan hun bruger sine penge 

i hverdagene, så budgettet giver plads til 

gode oplevelser i weekender og ferier. Det 

er vigtigt med rettidig omhu og økono-

misk tryghed, når man bor alene og er 

afhængig af en enkelt lønindkomst.

– Jeg er nødt til at tænke mig om. Der er jo 

kun én til at tage vare på mig – og det er 

mig selv. Så selvom jeg nok er typen, der 

vil have styr på det hele, så har jeg tillid til, 

at banken forvalter mine penge godt, som 

Anne Marie siger. 

Konkurrencedygtige priser og tillid til, at banken kan forvalte ens penge godt 
og sikkert, har altid været et omdrejningspunkt for Anne Marie Sørensen. 

"Det giver måske en fornemmelse af kontroltab, så 
det kræver, at man har tillid til andre mennesker, men 
det er jo ikke anderledes end i mange af livets andre 
facetter, hvor vi lægger et ansvar i andre folks hænder" 
Anne Marie Sørensen, anæstesilæge og kunde i Lægernes Bank.
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Porte-
føljepleje:

Gennem de seneste fem år har Por-

teføljepleje i Lægernes Bank leveret 

afkast i den absolutte top. Det viser 

sammenligninger foretaget af et 

uafhængigt analysefirma. Porteføl-

jepleje har i perioden således leveret 

afkast, der er knap 2 %-point højere 

end et tilsvarende markedsafkast 

(benchmark). 

Kritisk uafhængig vurdering
Undersøgelsen er foretaget af det 

internationale og uafhængige ana-

lysefirma Morningstar, der vurderer, 

analyserer og rangordner tusindvis 

af investeringsafdelinger, -fonde og 

-foreninger over hele verden målt på 

risiko, afkast og omkostninger.

Læs mere på www.lpb.dk/portefo-

eljepleje, hvor også de seneste sam-

menligningstal er tilgængelige.

 

Porteføljepleje har leveret 
merafkast på cirka 2 %-point 
over femårig periode, viser 
nye tal fra uafhængigt  
analysehus.

Afkast i 
topProfessionelt 

håndværk som 
alternativ til 
Gør-det-selv
5.000 læger har overladt forvaltningen af deres formue til inve-

steringseksperter og har placeret deres penge i Porteføljepleje i 

Lægernes Bank. Konkurrencedygtige afkast og omkostninger – 

kombineret med manglende tid, interesse og viden om investerin-

ger – er blandt årsagerne.

Udgangspunkt i den enkelte
Investering via Porteføljepleje sker med udgangspunkt i din risi-

koprofil og investeringshorisont. Mere direkte betyder det, at der 

er plads til at tilgodese individuelle ønsker og behov, og herunder 

også mulighed for, at nogle er parate til at satse mere end andre 

– mod en forventning om at opnå et højere afkast. Ligesom der 

kan tages højde for, at en yngre nyuddannet reservelæge kan tåle 

større udsving i afkastet, end den ældre overlæge, som begynder 

at kunne se afslutningen på et langt arbejdsliv.

Porteføljepleje tilbydes til  
investering af:

• Private, frie midler

• Pensionsmidler

• Selskabsmidler

•  Midler omfattet af  

virksomhedsskatteordning
Merafkast

2%
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Både Lægernes Bank og Lægernes 

Pension benytter Investeringsfor-

eningen Lægernes Invest, når der 

skal sammensættes porteføljer. Det 

giver stordriftsfordele, som sikrer lave 

omkostninger, der kommer kunder og 

medlemmer til gode.

For Lægernes Bank er det helt af-

gørende at kunne tilbyde lægerne 

betingelser, renter og gebyrer, som er 

konkurrencedygtige. Derfor sammen-

ligner vi løbende med andre bankers 

tilbud for at sikre, at banken placerer 

sig blandt de absolut bedste. Den 

seneste sammenligning viser, at det 

også gælder investeringsproduktet 

Porteføljepleje.

Konkurrence om investorernes 
penge
Krav fra myndigheder om øget åben-

hed og synlighed om omkostninger 

har betydet, at omkostninger i endnu 

højere grad end tidligere er blevet 

en konkurrenceparameter. Grafikken 

viser, hvor meget man skal betale for 

at få forvaltet sin formue (eksklusiv 

kurtage) i et tilsvarende produkt i de 

største danske banker. Priserne er 

hentet på bankernes hjemmesider, og 

opgørelsen tager udgangspunkt i, at 

der er investeret i lige mange aktier 

og obligationer. Omkostningerne fal-

der i takt med formuens størrelse. 

Langt den største del af omkostnin-

gerne er værdipapiromkostninger 

(såkaldte indirekte omkostninger), 

som allerede er trukket fra, inden du 

får dit afkast.

Løbende sammenligning med omkostninger i andre banker skal sikre, at kunderne 
i Lægernes Bank får konkurrencedygtige investeringstilbud.

Omkostninger i 
bund

2,5%

2%

1,5%

1%

Formuens størrelse250.000 kr.    500.000 kr. 1 mio. kr 2 mio. kr. 5 mio. kr.  10 mio. kr.

Omkostninger til Porteføljepleje i forskellige banker 

Lægernes Bank

Billigste storbank

Dyreste storbank
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Forberedelserne op til en forestående pen-

sionering skal ikke gøres til et kompliceret 

skoleridt, men tværtimod holdes så enkelt 

som muligt. Blot tre regler kan være med 

til at give en god start på tilværelsen som 

pensionist:

Enkle trin som dog kræver, at man som 

kommende pensionist får rådgivning, der 

tager udgangspunkt i individuelle ønsker 

og behov.

– Pension er kompliceret, og det er vigtigt 

ikke at komplicere tingene yderligere. Vi 

lægger vægt på, at vores læger får ud-

arbejdet en individuel plan og rækkefølge 

for, hvornår de gør hvad med udgangs-

punkt i de regler, som gælder her og nu. 

Vores erfaring er, at det giver medlem-

merne ro, og lægerne kan jo altid booke 

et nyt møde, hvis ting ændrer sig, siger 

Thomas Krogh, chefkonsulent i Lægernes 

Pension & Bank.

Han peger ligeledes på, at det er vigtigt 

at gennemgå emner som risikovillighed i 

investeringer, begunstigelser ved dødsfald 

og ejerskab af en virksomhed, hvis det har 

relevans for det enkelte medlem.

Undgå dyre råd
Skriverier i aviser og magasiner med opfor-

dring til, at man skal hæve sine pensioner 

så tidligt som muligt, har været med til at 

skabe forvirring hos nogle medlemmer. 

Men kvikke råd om pension kan ende med 

at være lige så dyre og farlige for privat-

økonomien, som et kviklån på internettet. 

Ligesom generaliseringer og manglende 

fokus på individuelle behov, kan være en 

giftig cocktail i pensionsrådgivningen. Tho-

mas Krogh opfordrer derfor lægerne til at 

benytte sig af den uvildige rådgivning, som 

Lægernes Pension tilbyder, så de undgår 

at træffe dyre beslutninger, der ikke kan 

gøres om.

Individuel rådgivning er vigtig, når der skal træffes store beslutninger om pension. 
Generelle råd og lidt for kreative idéer kan koste dyrt, når pensionen skal udbetales.

Udbetaling uden omtanke 
kan koste dyrt 

1.  

2. 

3. 

Få styr på lånene i huset
 
Sørg for nem adgang til 
rede penge

Indret udbetalingen af 
pensionen, så skatten ikke 
spiser mere af den end 
højst nødvendigt. 

"Pensionsrådgivning skal bygge 
på en personlig vurdering og ikke 
et generelt råd om hurtigst mulig 
udbetaling, som – med fare for at 
generalisere – typisk ikke er en 
god idé for vores medlemmer" 
Thomas Krogh, chefkonsulent
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diskutere omkostninger ved pensionsord-

ninger lige så stor som lysten til at tage op-

vasken efter middagen. Men faktum er, at 

jo mere effektivt et pensionsselskab driver 

sin forretning, jo billigere er det for pensi-

onskunderne, og jo højere bliver pensionen 

– eller jo tidligere kan man gå på pension. 

Lægerne er med i en obligatorisk ordning, 

som har den fordel, at pensionskassen kan 

tilrettelægge ordningen og give valgmu-

ligheder, som matcher den typiske læges 

behov. Det er med til at holde omkostnin-

gerne nede. 

Med risiko for, at dine kolleger vil opfatte dig 

som en ”fest-dræber”, så prøv at spørge om-

kring frokostbordet, om de har lige så godt 

styr på, hvad de betaler for af få administreret 

deres pension, som de har styr på renten på 

deres realkreditlån. Et godt råd vil være straks 

at fortælle, at de som læger kan gå 1,5 år 

tidligere på pension, fordi de sparer op i deres 

egen pensionskasse og ikke hos et kommer-

cielt selskab.

Mens renten på realkreditlånet og de tilhø-

rende bidragssatser jævnligt bliver diskuteret 

henover danske spiseborde, er lysten til at 

Effektivitet sikrer en 
bedre pension 

Søndag den 27. oktober går vi over til vintertid. Hører du til 
dem, der har nok at bruge døgnets 24 timer på, giver den 
ekstra time dig en særlig mulighed for at blive klogere på 
din pension. Vi holder ekstraordinært åben for telefonerne.

Gør vintertid til 
pensionstid

1,5 år 
tidligere  
på pension –  
så stor indfly-
delse har lave 
omkostninger 
på din pension. 

Regnestykket er baseret 
på en typisk læge, som 
indbetaler 50.000 kroner 
om året i 30 år på sin 
pensionsordning, og som 
får udbetalt pension over 
20 år. Mens kunder i kom-
mercielle selskaber i gen-
nemsnit betaler 0,62 pct. i 
omkostninger til admini-
stration, betaler en læge, 
kun 0,03 pct. i omkostnin-
ger til bl.a. rådgivning,  
pensionsopgørelser og  
administration af risiko-
dækning i Lægernes 
Pension.

0,03 
pct. i omkost-

ninger

25

Ring til os på 
33 12 21 41 
søndag den 27. oktober 
kl. 11-14
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Det kan være både nemt og praktisk at 

tage bussen, når man skal på rejse. Chauf-

føren kender ruten og bringer passage-

rerne fra A til B. Ulempen er, at man ikke 

selv kan bestemme, hvor og hvornår bus-

sen skal køre. Omvendt er det krævende 

at sidde bag rattet som chauffør og selv 

holde styr på trafik og færdselstavler. For-

delen er, at man selv bestemmer ruten og 

stoppene undervejs. 

Vil (be-)stemme selv
Billedet beskriver det skifte, Lægernes 

Pension har gennemført i år ved at hjem-

tage stemmeretten på aktier i de selska-

ber, der investeres i. Målet er at styrke 

arbejdet med ansvarlige investeringer ved 

at kunne agere mere proaktivt og dermed 

påvirke adfærd og dagsordener i virksom-

hederne. 

Tidligere tog de eksterne forvaltere, der 

investerer for Lægernes Pension, sig af 

at stemme på pensionskassens og andre 

investorers vegne, når der blev holdt ge-

neralforsamling i et selskab. Det betød, 

at forvalteren ikke kunne imødekomme 

særønsker fra de enkelte investorer. 

- Ved selv at stemme styrker vi vores akti-

ve ejerskab. Generalforsamlinger benyttes 

mere og mere til at påvirke selskaber og 

fremme bestemte dagsordener, fx i relation 

til den grønne omstilling. Det ønsker vi at 

støtte bedre op om, siger Peter Rasmus-

sen, chef for ansvarlige investeringer i 

Lægernes Pension.

Ejerskab på principniveau
Lægernes Pension bruger stemmeretten 

aktivt på generalforsamlinger og har i cirka 

ti pct. af tilfældene valgt at stemme mod 

dagsordensforslag fra virksomhedernes 

bestyrelser. Med udsigt til tusindvis af for-

skellige dagsordenspunkter bliver der dog 

ikke tale om, at Peter Rasmussen vil ”vifte 

med stemmesedler” på generalforsam-

linger over hele verden.

- Vi vil udøve vores stemmeret på princip-

niveau. Vi skal lægge os fast på, hvilke om-

råder vi ønsker at fokusere på, og hvordan 

vi sikrer, at stemmeudøvelsen bedst afspej-

ler principperne i vores politik for ansvar-

lige investeringer, forklarer han.

Konkret betyder det, at Lægernes Pension 

skal prioritere mellem de mange dagsor-

dener, der løbende er i spil. Det vil blandt 

andet ske ud fra væsentlighed, investerin-

gens størrelse, og samspillet med de øv-

rige elementer i det aktive ejerskab såsom 

dialog med selskaber.

Stemmeretten på aktier tages nu inden for husets egne vægge. Målet er øget gennem-
sigtighed og mulighed for at agere mere proaktivt over for de selskaber, vi investerer i.

Fastere greb om rattet 
i det aktive ejerskab

Lægernes Pension har fra 1. januar 2019 hjemtaget stemmeretten i de børs-
noterede selskaber, som vi investerer i. I årets første ni måneder har Lægernes 
Pension stemt på 25.000 forslag fordelt på investeringer i 2.000 selskaber.   

Fra 2020 skal Lægernes Pension og andre danske institutionelle investorer rap-
portere om, hvordan de udøver deres stemmeret i børsnoterede selskaber.

"Ved selv at stemme 
styrker vi vores aktive 
ejerskab. Generalforsam-
linger benyttes mere og 
mere til at påvirke selska-
ber og fremme bestemte 
dagsordener" 
Peter Rasmussen, 
chef for ansvarlige investeringer



Slut med en smøg i en pause eller på vej til et møde ude i byen. 
Det bliver konsekvensen, når der fra nytår bliver indført totalt 
rygeforbud i arbejdstiden for ansatte i Lægernes Pension 
& Bank. Vi strammer dermed rygepolitikken i forhold til 
rygeloven fra 2007. Rygeloven betød, at medarbejdere – som 
udgangspunkt – ikke længere måtte ryge indenfor på deres 
arbejdsplads, men gerne udenfor. 

Fast linje overfor tobak
Beslutningen følger anbefalinger fra Kræftens Bekæmpelse 
og fortsætter en linje fra Lægernes Pensions arbejde 
med ansvarlige investeringer, hvor der ikke investeres i 
tobaksvirksomheder. 

Medarbejdere, der ryger, bliver tilbudt rygestopkurser. Tidligere 
rygestopkurser har ført til, at flere medarbejdere har halveret 
deres forbrug eller er stoppet helt med at ryge.

Eksklusiv kreds
Cirka hver 9. virksomhed er 100 pct. røgfri ifølge en undersø-
gelse udført i juni 2018 af Dansk Erhverv. 

Lægernes Pension & Bank slutter sig til 
en lille kreds af virksomheder, som har 
strammere regler for rygning i arbejds- 
tiden end fastlagt i rygeloven.

Regler for rygepauser
Undersøgelse blandt 547 medlemmer  
af Dansk Erhverv, juni 2018

Tilladt at ryge så ofte man vil

Rygning tilladt hele tiden 
– men betaler selv

Rygning tilladt på bestemte 
tidspunkter

Rygning tilladt på bestemte  
tidspunkter – men betaler selv

Totalt røgfri – inde som ude

Andet

48 %

9 %

12 %

12 %

14 %

5 %

Rygepolitik: 

Piben får en anden 
lyd fra nytår
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Kontakt 44 51 73 37

Invitation:

Medlemsmøde  
i Aarhus om 
ansvarlige 
investeringer

I Lægernes Pension skal vi 
sørge for, at du får det bedst 
mulige afkast af din pensions-
opsparing samtidig med, at vi 
investerer ansvarligt.

Vi holder medlemsmøde i 
Aarhus, hvor du kan blive op-
dateret på vores arbejde med 
ansvarlige investeringer. Et 
tilsvarende medlemsmøde blev 
holdt i København tidligere i år.

Mødet holdes 
torsdag 14. november
kl. 17.30-19.00 
på Centralværkstedet, 
Værkmestergade 9, 
8000 Aarhus. 

Meld dig til på 
www.lpb.dk/medlemsmoede 

Yderligere 100 millioner dollars investeres i at 
fremme en grønnere skibstrafik. Investeringen 
sker i samarbejde med erfarne rederifolk.

Sammen med erfarne folk fra rederibranchen og nogle 
af de største investorer i Danmark, investerer Lægernes 
Pension nu yderligere i skibsfart. Pensionskassens inve-
stering bliver på 100 millioner dollars (ca. 675 millioner 
kroner), som skal bruges til at købe skibe, der vil være 
med til at sikre en mere klimavenlig sejlads på verdens-
havene. Skibene kommer nemlig til at sejle med filter 
– kaldet scrubber – som renser udstødningsgasserne fra 
skibets motor.

Solidt samarbejde
Investeringen sker i samarbejde med firmaet Navigare 
Capital, som har specialiseret sig i at investere i skibe, og 
som også har Robert Mærsk Uggla i ejerkredsen. Læger-
nes Pension har tidligere investeret 100 millioner dollars 
i skibe sammen med PensionDanmark og Danica Pen-
sion, som også bliver partnere denne gang. Målet er, at 
porteføljen skal udgøre i alt 45 skibe, når alle pengene er 
investeret. Investeringerne foretages i forskellige skibs-
typer for at sprede risiko og skabe de bedst muligheder 
for et solidt afkast.

DER UDSENDES KUN ÉT MAGASIN PR. ADRESSE.

Miljøkrav skærpes 
fra nytår
Nye skrappere regler 
lægger låg på, hvor 
meget svovl skibs-
brændstof maksimalt 
må indeholde. Bruger 
skibe ikke brændstof 
med lavt indhold af 
svovl, skal de have 
såkaldte scrubbere 
installeret, som renser 
skibsmotorernes ud-
stødningsgasser. Ud af 
en containerflåde på 
lige knap 5.300 contai-
nerskibe globalt er der 
ifølge analysefirmaet 
Alphaliner ved at blive 
installere scrubbere på 
36 pct. af den samlede 
containerkapacitet.

Kurs mod 
grønnere skibe 


