
 
 

 

 

Disse vilkår er fastsat af bestyrelsen i Lægernes Pension i overensstemmelse med § 16 i pensionsregulativet 

af 5. december 2022.  
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Medlemskab 

§ 1 Medlemskab  
Stk. 1 Medlemmer, der opfylder vedtægtens § 3, og som optages i pensionskassen den ( ) eller senere, 

omfattes af disse vilkår, jf. dog stk. 2-6. 

Stk. 2 Pensionskassens bestyrelse afgør, hvilke læger og lægestuderende der kan godkendes som 

indmeldelsesberettigede. 

Stk. 3 Lægestuderende med en opsparingskonto oprettet forud for den ( ) omfattes ligeledes af disse vilkår. 

For lægestuderende henvises til § 14 om opsparingsmedlemmer. 

Stk. 4 Medlemmer med hvilende medlemskab optaget før den ( ), som genoptager pensionsindbetalinger 

efter denne dato, forbliver på den pensionsordning, som er omfattet af pensionsregulativet godkendt af 

generalforsamlingen den 29. april 2020.  

Stk. 5 Overførsel fra et andet pensionsinstitut fra og med den ( ) sker til denne pensionsordning, 

medmindre medlemmet har en pensionsordning hos Lægerne Pension, som er etableret før førnævnte 

dato.    

Stk. 6 Bestyrelsen træffer afgørelse i de sager, hvor der kan opstå tvivl om forståelsen af stk. 1-5.  

§ 2 Medlemskabets start og ophør 
Stk. 1 Et medlem, der er omfattet af en kollektiv overenskomst eller aftale, optages fra det tidspunkt, som 

følger af den kollektive overenskomst, den indgåede aftale eller af ansættelsesvilkårene, jf. § 3, stk. 2 nr. 1-

3 i vedtægterne, forudsat at indbetaling af første præmie sker rettidigt på den af bestyrelsen fastsatte 

måde. Sker indbetaling af første præmie ikke rettidigt, optages medlemmet med virkning fra det tidspunkt, 

hvor indbetalingen modtages, medmindre andet aftales med pensionskassen. 

Stk. 2 For øvrige medlemmer, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst eller lignende, der 

foreskriver pligt til medlemskab af pensionskassen, jf. vedtægtens § 3, stk. 2, nr. 4, har medlemskabet 

virkning fra pensionskassens accept af indmeldelsen, medmindre andet aftales med pensionskassen. 

Accept af indmeldelsen pr. acceptdatoen kan gøres betinget af modtagelsen af første pensionsindbetaling. 

Stk. 3 Pensionskassens bestyrelse bestemmer, hvordan optagelse og pensionsindbetaling skal ske.  

Stk. 4 Medlemskabet ophører, når medlemmet ikke længere har en opsparing, herunder ved udtræden, og 

senest ved medlemmets død. Der er kun dækning for skadesbegivenheder, der indtræder efter optagelsen 

og før medlemskabets ophør. 

§ 3 Særlige forhold med baggrund i overenskomst eller aftale mv. 
Stk. 1 Et medlem optaget i pensionskassen i henhold til den til enhver tid gældende kollektive 

overenskomst, anden aftale eller ansættelsesvilkår, kan have begrænsede valgmuligheder som følge af 

reglerne i disse.  

Stk. 2 Et medlem ansat under en kollektiv overenskomst eller aftale med henholdsvis staten, regionerne og 

kommunerne vil være omfattet af henholdsvis statens ydelsescirkulære eller pensionspolitikkerne fra  

 



 
 

 

Regionerne og KL, der blandt andet har betydning for vilkårene for pensionen, herunder sammensætningen 

af ydelserne i pensionsordningen.  

Stk. 3 Størrelsen af den ordinære pensionsindbetaling (medlemsbidrag) for medlemmer omfattet af 

vedtægtens § 3, stk. 2, nr. 3, herunder praktiserende læger samt øjenlæger og øre-, næse- halslæger, der i 

henhold til kollektiv overenskomst er medlem af pensionskassen, fastsættes af pensionskassens bestyrelse. 

Se hertil bilag C. 

§ 4 Medlemmets oplysningspligt 
Stk. 1 Ved anmodning er et medlem forpligtet til skriftligt at afgive alle de oplysninger, som har betydning 

for pensionskassens sagsbehandling. Oplysningerne kan f.eks. skønnes nødvendige ved: 

• Indtrædelse i pensionsordningen 

• Ændringer af forsikringer 

• Ansøgning om udbetaling.  

Stk. 2 Lægernes Pension kan stille krav om, at et medlem bliver undersøgt af en læge, der kan godkendes af 

pensionskassen. Udgifterne hertil dækkes af pensionskassen. 

Stk. 3 Pensionskassen er fritaget for sine forpligtelser til at udbetale pension og forsikring, så længe 

medlemmet ikke opfylder sin oplysningspligt. En eventuel udbetaling sættes således i bero, indtil de 

nødvendige oplysninger modtages. 

Stk. 4 Hvis et medlem afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger ved oprettelse eller ændring af en 

forsikring, kan forsikringen bortfalde helt eller delvist efter reglerne i lov om forsikringsaftaler. 

Stk. 5 Afgiver andre end medlemmet urigtige eller mangelfulde oplysninger, har dette samme virkning, som 

hvis oplysningerne var afgivet af medlemmet, jf. forsikringsaftalelovens § 10, stk. 2. 

Om dine forsikringer og din pensionsopsparing 

§ 5 Ydelser fra pensionskassen 
Stk. 1 Indbetalinger til pensionskassen anvendes til  

• forsikringsdækning,  

• pensionsopsparing samt  

• betaling for administration.  

Medlemmerne tilbydes forsikringsdækninger inden for rammerne af gældende vilkår og fastsættes i 

overensstemmelse med de dækningsniveauer, der er beskrevet i disse vilkår. 

Pensionskassen kan tilbyde skattemæssigt fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede 

pensionsordninger. 

Overførsel fra en anden pensionsordning anvendes som et indskud til medlemmets pensionsopsparing i 

pensionskassen inden for rammerne af gældende vilkår, medmindre andet aftales med medlemmet. 

Stk. 2 Etablering af forsikringer kan være betinget af, at der afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger, 

der kan godkendes af pensionskassen. Hvis det er krævet, og medlemmet afgiver tilfredsstillende  

helbredsoplysninger, opnår medlemmet fuld dækning. I det omfang en dækning er underlagt en 

karensperiode, begrænses dækningen i overensstemmelse hermed. 



 
 

 

Stk. 3 Ved optagelse og senere ændringer modtager et medlem en pensionsaftale, der viser de rettigheder 

og forpligtelser, der gælder for medlemmet og pensionskassen, herunder de ydelser der er indeholdt i 

pensionsordningen.  

Stk. 4 Lægernes Pension fastsætter et medlems forsikringsdækninger på baggrund af de oplysninger, som 

pensionskassen har modtaget om medlemmets faste løndele, jf. dog § 8, stk. 5, om fastsættelse af dækning 

ved tab af erhvervsevne, og § 11, stk. 4 om fastsættelse af livsforsikring, hvor Lægernes Pension ikke 

fastsætter forsikringsdækninger på baggrund af et medlems faste løndele.   

De faste løndele kommer fra ansættelser, som er omfattet af kollektiv overenskomst eller aftale, jf. 

vedtægtens § 3, stk. 2, nr. 1 og 2. I faste løndele er indeholdt løndele, som er kendt på forhånd, herunder 

grundløn, centralt aftalt tillæg (kvalifikationstillæg) m.fl. Ikke indeholdt i faste løndele er eksempelvis 

betaling for overarbejde og andre løndele, som ikke er kendt på forhånd (variable løndele).  

Stk. 5 Hvis første måneds indbetaling undtagelsesvis ikke er tilstrækkelig til at dække prisen for 

forsikringerne, oprettes forsikringerne med virkning fra det tidspunkt, hvor pensionskassen har modtaget 

tilstrækkelige indbetalinger. 

Forsikringer kan opretholdes, så længe indbetalinger eller medlemmets pensionsopsparing kan dække 

udgiften til disse. 

Stk. 6 Medlemmet har mulighed for at tilpasse forsikringsdækningerne inden for de rammer, som 

pensionskassen tilbyder. En ændring får virkning fra den første i måneden efter, at pensionskassen har 

bekræftet ændringen. 

Ændringer kan være underlagt en karensperiode og/eller være betinget af, at medlemmet afgiver 

tilfredsstillende helbredsoplysninger. 

For et medlem kan den tilkendte dækning fra forsikring ved tab af erhvervsevne maksimalt udgøre 90 pct. 

af indkomsten på tilkendelsestidspunktet, jf. § 8, stk. 10.  

Et medlem kan ikke ændre forsikringsdækninger fra det tidspunkt, medlemmet er berettiget til dækning 

ved tab af erhvervsevne, jf. § 8, ved ophør af indbetalinger, jf. § 13, eller har fået frataget sin autorisation 

som læge.  

§ 6 Medlemskapital 
Stk. 1 Lægernes Pension opbygger Medlemskapital, der er knyttet til medlemmets opsparing. Opbygningen 

sker på baggrund af et positivt bidrag til et realiseret resultat, svarende til maksimalt 2 pct. af medlemmets 

pensionsindbetaling. Satser og regler fremgår af pensionskassens tekniske grundlag.  

Stk. 2 Medlemskapital er en del af kapitalgrundlaget i Lægernes Pension og skal dække eventuelle tab i 

Lægernes Pension. Dette kan betyde, at Medlemskapital sættes ned eller bortfalder også under udbetaling. 

Stk. 3 Medlemskapitalen forrentes som egenkapitalen i Lægernes Pension. Forrentningen kan være negativ. 

Forrentningen tilskrives årligt. Når der er sket overførsel af pensionsopsparingen ud af Lægernes Pension, 

sker der ikke længere tilskrivning af forrentning, og allerede tilskrevet forrentning efterreguleres ikke. 

Stk. 4 Udbetaling til medlemmet eller dennes efterladte samt overførsel efter § 18 af medlemskapital sker 

kun, såfremt kapitalforholdene tillader det. Eventuel udbetaling af medlemskapital sker enten over en 

årrække eller som en sum.  



 
 

 

§ 7 Alderspension 
Stk. 1 Ydelser, der udbetales på grund af opnået alder, udgør medlemmets alderspension. Disse ydelser kan 

udbetales, så længe medlemmet er i live (livsvarig pension), eller være begrænset til en årrække 

(ratepension). Ydelserne er ugaranterede og kan sættes ned også under udbetaling. Se nærmere under § 

15. 

Stk. 2 Fra den første i måneden efter medlemmet har nået pensionsudbetalingsalderen efter 

pensionsbeskatningsloven, kan der bagudrettet udbetales hel eller delvis alderspension. Udbetaling kan 

dog tidligst ske den første i måneden, efter pensionskassen har modtaget anmodning om udbetaling. Det er 

endvidere en forudsætning, at medlemmet er i live på tidspunktet for udbetaling.  

Der kan i kollektiv overenskomst eller i anden aftale være krav om, at medlemmet er fratrådt den 

pensionsgivende stilling eller overgået til deltidsansættelse. 

Stk. 3 Ved alderspensionering kan et medlem have ret til følgende ydelser: 

• Livsvarig pension,  

• Ratepension, se hertil også stk. 5, 

• Udbetaling af medlemskapital, jf. § 6. 

Stk. 4 Senest på tidspunktet for alderspensionering kan et medlem vælge at tilkøbe en garantiperiode på 

udbetaling af medlemmets livsvarige pension, der løber, indtil medlemmet fylder 85 år. 

Ved medlemmets død inden udløbet af garantiperioden kommer den resterende del til udbetaling efter 

reglerne i § 11, stk. 9.  

Stk. 5 Ratepension kan udbetales over minimum 10 år og op til 30 år, fra medlemmet har nået 

pensionsudbetalingsalderen og har anmodet om udbetaling. Der kan efter pensionsbeskatningslovens 

regler være mulighed for udbetaling af ratepension før alderspensionering, hvis et medlem bliver tilkendt 

offentlig førtidspension. 

Stk. 6 Et medlem, som har deltidsarbejde eller ophører med at arbejde, kan efter at have nået 

pensionsudbetalingsalderen begære udbetaling af delpension. Pensionskassen fastsætter nærmere regler 

for delpension.  

stk. 7 Seneste udbetalingsstart er måneden efter det fyldte 75. år.   

Stk. 8 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for, at udbetaling af alderspension kan sættes i bero i 

overensstemmelse med reglerne i pensionsbeskatningsloven. 

Stk. 9 Der kan ikke ske udbetaling af alderspension samtidig med, at medlemmet får udbetaling som følge 

af tab af erhvervsevne, jf. § 8, eller er berettiget til indbetalingsfrie forsikringsdækninger, jf. § 9. 

Stk. 10 Retten til en løbende udbetaling til medlemmet ophører ved udgangen af den måned, hvor 

medlemmet dør. 

§ 8 Forsikring ved tab af erhvervsevne 
Stk. 1 Et medlem med autorisation som læge kan være omfattet af forsikring ved tab af erhvervsevne. 

Ydelserne er ugaranterede og kan sættes ned også under udbetaling. Se nærmere under § 15.  Retten 

indtræder den første i måneden efter, at tabet af erhvervsevne er indtruffet, forudsat: 



 
 

 

• at der ikke er indtægt fra lægelige aktiviteter, som overstiger 1/3 af normalindtægten for en 

tilsvarende læge,  

• at erhvervsudygtigheden har varet eller skønnes at vare 6 måneder eller mere, 

• at medlemmet ikke allerede oppebærer alderspension eller har nået folkepensionsalderen. 

For nærmere om normalindtægten for en tilsvarende læge se bilag B. 

Stk. 2 Erhvervsevnetab foreligger, når medlemmets erhvervsevne som læge er nedsat til 1/3 eller derunder 

som følge af sygdom eller ulykke. Ved bedømmelsen af erhvervsevnen foretages en sammenligning mellem 

den indtægt, som medlemmet skønnes at kunne opnå ved en lægelig beskæftigelse, der svarer til 

vedkommendes kræfter og færdighed, og normalindtægten for en læge i samme alder, jf. bilag B. 

Normalindtægten fastsættes for en læge, der ikke er i slutstilling, til skalalønnen for en underordnet 

sygehuslæge med samme anciennitet, og for en læge i slutstilling til lønnen for en tjenestemandsansat 

administrerende overlæge på løntrin 51. 

Stk. 3 Dækningen ydes i moduler af 80.000 kr. årligt før skat.  

Stk. 4 Et medlem tildeles ved indmeldelsen i ordningen fra 0 til 8 moduler på baggrund af medlemmets 

samlede faste løndele, jf. skemaet nedenfor. Et medlem, der er omfattet af statens ydelsescirkulære eller 

tilsvarende, vil dog som minimum blive tildelt 2 moduler.  

Lønintervaller – samlede 
årsløn (faste løndele) 

Tildelte moduler 
(af 80.000 kr.) 

Den stillingsbetegnelse som lønintervallet afspejler for 
et medlem ansat under kollektiv overenskomst* i 2022   

1 til 99.999 kr. 0  

100.000 til 199.999 kr. 1  

200.000 til 299.999 kr. 2  

300.000 til 400.163 kr. 3  

400.164 til 570.445 kr. 4 Overenskomstløn for en læge (trin 1) 

570.446 til 695.493 kr. 5 Overenskomstløn for en læge (trin 2) 

695.494 til 771.296 kr. 6 Overenskomstløn for en afdelingslæge 

771.297 til 899.728 kr. 7 Overenskomstløn for en overlæge 

899.729 kr. og derover 8 Overenskomstløn for en ledende overlæge eller 
cheflæge 

*Kollektiv overenskomst mellem de respektive medarbejderorganisationer og Danske Regioner. 

Tildelingen sker på baggrund af de lønoplysninger, som pensionskassen modtager om medlemmets faste 

løndele fra ansættelser, som er omfattet af kollektiv overenskomst eller aftale, jf. vedtægtens § 3, stk. 2, nr. 

1 og 2.  

Pensionskassen regulerer automatisk antallet af tildelte moduler i overensstemmelse med skemaet, fra det 

tidspunkt et medlems samlede faste løndele stiger, og pensionskassen er gjort opmærksom herpå. Et 

medlem bliver ikke tilsvarende reguleret ned i antallet af moduler, hvis medlemmets faste løndele falder, 

medmindre medlemmet selv ansøger herom, jf. stk. 6. 

Stk. 5 Uanset ovennævnte i stk. 4  

• tildeles praktiserende læger samt øjenlæger og øre-, næse- halslæger, der i henhold til kollektiv 

overenskomst er medlem af pensionskassen, jf. vedtægtens § 3, stk. 2 nr. 3, som standard 8  

moduler. Disse medlemmer kan tilkøbe eller fravælge moduler, jf. stk. 6, og pensionskassen 

foretager ikke nogen automatisk regulering af antallet af moduler. 



 
 

 

• tildeles der ikke moduler til medlemmer efter vedtægtens § 3, stk. 2 nr. 4, der ikke er omfattet af 

en kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, der foreskriver pligt til medlemskab af 

pensionskassen for at kunne udøve deres erhverv. Disse medlemmer kan tilkøbe og fravælge 

moduler, jf. stk. 6, og pensionskassen foretager ikke nogen automatisk regulering af antallet af 

moduler.  

Stk. 6 For et medlem under overenskomst gælder, at der i situationer, hvor erhvervsevnetabet er direkte 

eller indirekte forårsaget af en helbredsmangel, der forelå på optagelsestidspunktet, er en 4-årig 

karensperiode. Karensperioden medfører en formindsket dækning i karensperioden, hvorefter et medlem 

afhængig af eventuelt tildelte moduler efter stk. 4 er dækket med 0 moduler, hvis tabet af erhvervsevnen, 

jf. § 8, stk. 2, indtræder i det første år, op til 1 modul, hvis erhvervsevnetabet indtræder i det andet år, op 

til 2 moduler hvis erhvervsevnetabet indtræder i det tredje år, og op til 3 moduler hvis erhvervsevnetabet 

indtræder i det fjerde år regnet fra optagelsestidspunktet. Efter udløbet af det fjerde år er karensperioden 

udløbet, og medlemmet er dækket med samtlige tildelte moduler (mellem 1 og 8 moduler) efter stk. 4.  

Stk. 7 Et medlem kan  

• tilkøbe moduler, hvorefter medlemmet får flere moduler, end hvad der eventuelt standardmæssigt 

er tildelt efter stk. 4. Dog kan det samlede antal moduler ikke overstige 15 moduler (standard + 

tilkøbte moduler).  

• fravælge moduler, hvorefter medlemmet får færre moduler, end hvad der eventuelt 

standardmæssigt er tildelt efter stk. 4. Et medlem, der er omfattet af statens ydelsescirkulære og 

pensionspolitikkerne fra Regionerne og KL kan dog ikke fravælge standardmoduler, hvorefter det 

samlede antal moduler kommer under 2 moduler, jf. § 3, stk. 2. Fravælges moduler vil enhver 

efterfølgende forøgelse af moduler være underlagt den 5-årige karensregel, jf. lige nedenfor, 

ligesom der heller ikke længere sker en automatisk regulering efter stk. 4. 

I det omfang, et medlem tilkøber moduler, vil disse være omfattet af en særskilt 5-årig karensregel for så 

vidt angår erhvervsevnetab, der er direkte eller indirekte forårsaget af en helbredsmangel, der forelå på 

tilkøbstidspunktet. Denne karensregel er uden aftrapning og gælder således 100 pct. for de tilkøbte 

moduler, hvis tabet af erhvervsevnen, jf. § 8, stk. 2, indtræder i de første 5 år efter tilkøbstidspunktet og er 

forårsaget direkte eller indirekte af helbredsmanglen.  

Tilkøbte moduler bortfalder, hvis karensreglen bliver aktiveret. 

Stk. 8 Medlemmet skal indgive anmeldelse til pensionskassen for at opnå dækning ved tab af erhvervsevne.  

Pensionskassen foretager en selvstændig vurdering af erhvervsevnetabet uafhængigt af den vurdering, 

offentlige myndigheder, andre forsikringsselskaber, pensionskasser eller lignende foretager. 

Medlemmet er forpligtet til at lade sig undersøge af en læge, jf. § 4, stk. 2, i det omfang pensionskassen 

skønner det nødvendigt. 

Pensionskassen tilkender udbetaling ved et erhvervsevnetab for en periode, der fastsættes af 

pensionskassen. Hvis erhvervsevnen fortsat er nedsat i dækningsberettiget grad ved periodens udløb, 

tilkender pensionskassen udbetaling for en ny periode, hvis betingelserne herfor er opfyldt og så fremdeles. 

Stk. 9 Medlemmet har pligt til at orientere pensionskassen, hvis der sker ændringer i medlemmets 

helbredstilstand, indtægtsforhold eller arbejdssituation. Hvis medlemmet ikke efterkommer dette, kan det 

medføre, at medlemmet er forpligtet til at tilbagebetale beløb, som pensionskassen har ydet.  



 
 

 

Lægernes Pension er berettiget til at kræve indkomstoplysninger ved medlemmets begæring om 

udbetaling, og mens forsikringen er under udbetaling. 

Stk. 10 Medlemmet kan maksimalt opnå en samlet dækning på 90 pct. af indkomsten på tidspunktet for 

tilkendelsen. Opgørelsen af indkomsten sker efter regler, der fastsættes af bestyrelsen for Lægernes 

Pension.   

Hvis medlemmets dækning overstiger 90 pct. af indkomsten på tidspunktet for tilkendelse af dækning ved 

tab af erhvervsevne, bortfalder den overskydende del af dækningen.  

Stk. 11 Hvis medlemmet i henhold til kollektiv aftale har ret til udbetaling af ydelser, der i væsentlig grad 

kompenserer for indtægtstab under sygdom eller efter ulykkestilfælde, træder dækning ved tab af 

erhvervsevne først i kraft på tidspunktet for ydelsernes ophør.   

Dette gælder dog ikke, hvis udbetaling fra det pågældende udvalg eller den givne fond forudsætter, at 

medlemmet søger om dækning ved tab af erhvervsevne hos Lægernes Pension.  

Tilsvarende gælder, så længe medlemmet modtager fleksløn eller lignende i forbindelse med lægelig 

beskæftigelse.  

Ydelser i form af tjenestemandspension er ikke omfattet af begrænsningen. 

Stk. 12 Retten til dækning ved tab af erhvervsevne ophører,  

• når medlemmet opnår folkepensionsalderen 

• hvis erhvervsevnen ikke længere er nedsat i dækningsberettigende grad, jf. stk. 1,  

• hvis medlemmet starter udbetaling af alderspension, herunder ved delpension, eller  

• hvis medlemmet dør.  

Udbetalingen ophører ved udgangen af den måned, hvor en af ovenstående hændelser indtræder. 

Stk. 13 Krav på dækning ved tab af erhvervsevne bortfalder ved medlemmets død. 

Stk. 14 Pensionskassens bestyrelse kan beslutte, at der ikke er ret til udbetaling, når erhvervsevnetabet 

skyldes tilskadekomst under krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af 

tilsvarende art på dansk område. Til brug for bestyrelsens beslutning kan indgå, hvorvidt det officielle 

Danmark har erkendt, at førnævnte forhold er indtruffet. 

§ 9 Indbetalingssikring 
Stk. 1 Et medlem kan have ret til indbetalingssikring på pensionsordningen. Det fremgår af medlemmets 

pensionsaftale, med hvilket beløb medlemmet har indbetalingssikring for. Beløbet fastsættes som en andel 

af pensionsindbetalingen hørende til de faste løndele, jf. § 5, stk. 4. 

Stk. 2 Hvis et medlem modtager udbetaling som følge af, at erhvervsevnen er nedsat til 1/3 eller derunder, 

jf. § 8, har medlemmet ret til indbetalingssikring.  

Stk. 3 Når retten til udbetaling som følge af tab af erhvervsevne ophører, jf. § 8, stk. 12, ophører samtidig 

retten til indbetalingssikring. Indbetalingssikring ophører dog senest ved dødsfald eller ved opnået 

folkepensionsalder. 



 
 

 

§ 10 Forsikring ved visse kritiske sygdomme 
Stk. 1 I det omfang et medlem er omfattet af forsikring ved visse kritiske sygdomme, vil denne fremgå af 

medlemmets pensionsaftale. Se også § 19 vedr. betaling for forsikringen. 

Stk. 2 Bestyrelsen kan udstede og ændre særskilte vilkår for forsikringen. Disse fremgår af bilag A til dette 

dokument. 

§ 11 Livsforsikring 
Stk. 1 Et medlem kan være omfattet af livsforsikring som beskrevet i det følgende. Forsikringen ophører, 

når medlemmet oppebærer alderspension. En eventuel opsparet ratepension vil dog kunne komme til 

udbetaling til de efterladte. 

Stk. 2 Dækningen tildeles i moduler af 400.000 kr. før skat.  

Stk. 3 Et medlem tildeles ved indmeldelsen i ordningen som standard fra 0 til 8 moduler på baggrund af 

medlemmets samlede faste løndele, jf. skemaet nedenfor:   

Lønintervaller – samlede 
fast årsløn 

Tildelte moduler 
(af 400.000 kr.) 

Den stillingsbetegnelse som lønintervallet afspejler for 
et medlem ansat under kollektiv overenskomst* i 2022   

1 til 99.999 kr. 0  

100.000 til 199.999 kr. 1  

200.000 til 299.999 kr. 2  

300.000 til 400.163 kr. 3  

400.164 til 570.445 kr. 4 Overenskomstløn for en læge (trin 1) 

570.446 til 695.493 kr. 5 Overenskomstløn for en læge (trin 2) 

695.494 til 771.296 kr. 6 Overenskomstløn for en afdelingslæge 

771.297 til 899.728 kr. 7 Overenskomstløn for en overlæge 

899.729 kr. og derover 8 Overenskomstløn for en ledende overlæge eller 
cheflæge 

*Overenskomst mellem de respektive medarbejderorganisationer og Danske Regioner. 

Tildelingen sker på baggrund af de lønoplysninger, som pensionskassen modtager om medlemmets faste 

løndele fra ansættelser, som er omfattet af kollektiv overenskomst eller aftale, jf. vedtægtens § 3, stk. 2, nr. 

1 og 2.  

Pensionskassen regulerer antallet af tildelte moduler i overensstemmelse med skemaet, fra det tidspunkt 

et medlems samlede faste løndele stiger, og pensionskassen er gjort opmærksom herpå. Et medlem bliver 

ikke tilsvarende reguleret ned i antallet af moduler, hvis medlemmets faste løndele falder, medmindre 

medlemmet selv ansøger herom, jf. stk. 5.  

Stk. 4 Uanset ovennævnte i stk. 3  

• tildeles praktiserende læger samt øjenlæger og øre-, næse- halslæger, der i henhold til kollektiv 

overenskomst er medlem af pensionskassen, jf. vedtægtens § 3, stk. 2 nr. 3, som standard 8 

moduler. Førnævnte medlemmer kan tilkøbe eller fravælge moduler, jf. stk. 5. 

 

• tildeles der ikke moduler til medlemmer, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, aftale 

eller lignende, der foreskriver pligt til medlemskab af pensionskassen for at kunne udøve deres 

erhverv, jf. vedtægtens § 3, stk. 2 nr. 4. Førnævnte medlemmer kan tilkøbe og fravælge moduler, jf. 

stk. 5.  



 
 

 

Stk. 5 Et medlem kan tilkøbe eller fravælge et antal moduler, hvorefter medlemmet får henholdsvis flere 

eller færre moduler, end hvad der eventuelt standardmæssigt er tildelt efter stk. 3. Det samlede antal 

moduler skal dog være mellem 0 og 15 moduler. Har et medlem fravalgt moduler, vil enhver efterfølgende 

forøgelse af antallet af moduler forudsætte afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger, ligesom der 

heller ikke længere sker en automatisk regulering efter stk. 3. 

I det omfang et medlem tilkøber dækning i form af yderligere moduler, end hvad der som standard er 

tildelt efter stk. 3, træder disse moduler i kraft fra det tidspunkt, hvor det er aftalt, at de tilkøbte moduler 

skal træde i kraft under betingelse af, at medlemmet afleverer tilfredsstillende helbredsoplysninger. I det 

omfang medlemmet ikke kan aflevere tilfredsstillende helbredsoplysninger, kan tilkøb af moduler afvises. 

Stk. 6 Ved medlemmets død før pensionering udbetales det højeste beløb af enten den valgte 

livsforsikringsdækning eller det opsparede beløb til medlemmets begunstigede, jf. stk. 9. Det opsparede 

beløb er summen af opsparing til ratepension og livsvarig pension.  

Stk. 7 Ved medlemmets død efter pensioneringstidspunktet udbetales den resterende ratepension, og 

eventuelle tilkøbte forsikringer, jf. § 7, stk. 4, træder i kraft.  

Stk. 8 Pensionskassens bestyrelse kan beslutte, at der ikke er ret til udbetaling af livsforsikring, når 

medlemmet dør som følge af tilskadekomst grundet krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør eller anden 

fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område. Til brug for bestyrelsens beslutning kan indgå, hvorvidt 

det officielle Danmark har erkendt, at førnævnte forhold er indtruffet. 

For et medlem, der har valgt at tilkøbe moduler udover de tildelte moduler i stk. 3, er der ikke ret til 

udbetaling af forhøjelsen, hvis dødsfaldet er fremkaldt med vilje (forsætligt) af medlemmet selv, og 

dødstidspunktet er inden for det første år efter, at modulerne er trådt i kraft. 

Stk. 9 Udbetaling vil ske til medlemmets nærmeste pårørende, jf. forsikringsaftalelovens § 105 a, 

medmindre medlemmet ved skriftlig meddelelse til pensionskassen har indsat en særlig begunstiget 

herunder bestemt, at der ikke skal være nogen særligt begunstiget, hvorefter dækningen udbetales til 

medlemmets dødsbo, jf. dog stk. 10. For medlemmer omfattet af statens ydelsescirkulære eller tilsvarende, 

jf. § 3, kan der være begrænsninger i forhold til, hvem et medlem kan indsætte som begunstiget. 

Pensionskassen kan inden for rammen af pensionsbeskatningsloven fastsætte nærmere regler for 

udbetaling til ægtefælle, fraskilt ægtefælle, livsarvinger under 24 år, samlever eller dennes livsarvinger 

under 24 år. 

Stk. 10 Retten til udbetaling bortfalder, hvis der ikke findes en berettiget ifølge forsikringsaftalelovens § 105 

a, særlig begunstigelsesbestemmelse, testamente eller legale arvinger. 

§ 12 Børnepension 
Stk. 1 Forsikringen består af en årlig ugaranteret dækning på 40.000 kr. pr. barn. Forsikringsudbetalingen er 

en løbende udbetaling. 

Stk. 2 Forsikringen dækker medlemmets børn under 21 år, herunder adoptivbørn eller stedbørn, ved 

medlemmets ret til udbetaling af tab af erhvervsevne dækning, jf. § 8, eller dødsfald inden forsikringens 

ophør. Stedbørn defineres ud fra det skatteretlige familiebegreb. 

Stk. 3 Der sker udbetaling af børnepension til medlemmets berettigede børn fra samme tidspunkt, som 

medlemmet er berettiget til at modtage udbetaling som følge af erhvervsevnetab, jf. § 8.  



 
 

 

Hvis medlemmet dør, sker udbetalingen til berettigede børn den første i måneden efter medlemmets død. 

Se dog § 11, stk. 8. 

Stk. 4 Børnepension ydes alene til medlemmets børn, der er undfanget eller adopteret før det tidspunkt, 

hvor medlemmet selv er berettiget til udbetaling ved tab af erhvervsevnen eller dør. Stedbørn omfattes 

ligeledes, i det omfang disse faktisk er blevet forsørget af medlemmet, og forsørgelsen har været i kraft i 

mindst 3 måneder, før medlemmet er berettiget til udbetaling ved tab af erhvervsevnen eller dør. Der kan 

udbetales børnepension ved et medlems død efter 1. og 2. punktum også selvom, der ikke kunne udbetales 

børnepension som følge af medlemmets tab af erhvervsevne.  

Stk. 5. Børnepension udbetales bagudrettet fra den første i måneden efter barnet er født.  

Stk. 6 Retten til børnepension som følge af, at medlemmet har mistet erhvervsevnen som læge, ophører, 

når medlemmet ikke længere er berettiget til udbetaling som følge af tabet af erhvervsevne som læge, 

medmindre udbetalingerne er ophørt, fordi medlemmet er overgået til alderspension. Retten til 

børnepension ophører dog senest ved udgangen af den måned, det enkelte barn fylder 21 år eller ved den 

seneste betaling inden barnets død.  

Retten til børnepension som følge af et medlems død ophører senest ved udgangen af den måned, det 

enkelte barn fylder 21 år eller ved den seneste betaling inden barnets død. 

Stk. 7 Retten til børnepension som følge af medlemmets tab af erhvervsevne bortfalder ved medlemmets 

død, medmindre der før dødsfaldet er fremsendt en anmeldelse til Lægernes Pension.  

§ 13 Ophør af indbetalinger 
Stk. 1 Hvis den ordinære indbetaling til et medlems pensionsordning ophører, vil medlemmet automatisk 

overgå til indbetalingsfri ordning. Det betyder, at medlemmet bevarer sine forsikringsdækninger.   

Betaling for forsikringsdækningerne sker ved fradrag i medlemmets opsparede depot, jf. dog stk. 4. 

Stk. 2 Den indbetalingsfri ordning ophører efter 12 måneder. Medlemskabet overgår herefter til et hvilende 

medlemskab. Det betyder, at medlemmets forsikringsdækninger ophører. Medlemmet vil herefter alene 

have pensionsopsparing med depotsikring.  

Der vil kun være mulighed for at opnå indbetalingsfri ordning, så længe omkostninger til forsikring og 

administration kan dækkes af medlemmets egen opsparing og ikke længere end til alderspensionering, eller 

forsikringsdækningen ophører. 

Stk. 3 Et medlem har mulighed for at overgå til hvilende medlemskab inden udløbet af de 12 måneder, hvis 

medlemmet anmoder pensionskassen herom. 

Et medlem kan forlænge den indbetalingsfri dækningsperiode udover de 12 måneder, hvis medlemmet 

anmoder pensionskassen herom, og forudsat omkostningerne til dette kan dækkes efter stk. 2. 

Stk. 4 Et medlem kan vælge at fortsætte sin pensionsordning under forudsætning af indbetaling af et beløb, 

der fastsættes af Lægernes Pension. Dette kan være betinget af afgivelse af tilfredsstillende 

helbredsoplysninger, jf. § 4, ligesom dækningen ved tab af erhvervsevne vil være underlagt karens i 

overensstemmelse med § 8, stk. 6 eller stk. 7 afhængigt af ansættelsen, hvis medlemmet forinden var 

overgået til hvilende medlemskab. Karensperioden regnes fra det tidspunkt, hvor der blev indgået aftale 

om fortsættelse af pensionsordningen. 



 
 

 

Stk. 5 Et medlem kan ikke ændre i sine dækningsniveauer, når der er sket overgang til indbetalingsfri 

ordning. 

§ 14 Opsparingsmedlemmer 
Stk. 1 Et opsparingsmedlem er et medlem, der ved indtrædelsen i pensionskassen  

• har tidsbegrænset autorisation eller  

• er lægestuderende. 

Stk. 2 Indbetalinger fra et opsparingsmedlem placeres på en pensionsopsparing med depotsikring 

(opsparingskonto). Depotsikringen betyder, at i tilfælde af medlemmets død før pensionering, kommer 

pensionsopsparingen til udbetaling til medlemmets begunstigede. 

Stk. 3 Når betingelserne, jf. stk. 1, bortfalder, og således at henholdsvis tidsbegrænsningen for 

autorisationen bortfalder, eller en lægestuderende bliver uddannet som læge og overgår til normalt 

medlemskab, bliver indeståendet på opsparingskontoen anvendt som indskud til pensionsordningen. 

Opsparingsmedlemmer med tidsbegrænset autorisation som læge, som har varig ansættelse i en stilling, 

der forudsætter lægelige kvalifikationer, kan efter ansøgning overgå til almindeligt medlemskab efter 

retningslinjer fastsat af bestyrelsen. 

Stk. 4 Opsparingsmedlemmer kan vælge mellem forskellige investeringsprofiler, jf. § 16.  

Stk. 5 Et opsparingsmedlem har ikke tilknyttet forsikringsdækninger til sin ordning. 

Stk. 6 Ved et opsparingsmedlems død udbetales opsparingen og medlemskapitalen til medlemmets 

nærmeste, jf. § 11, stk. 9. 

Stk. 7 Ved alderspensionering udbetales opsparingen og medlemskapitalen som ratepension og/eller 

livsvarig ydelse uden mulighed for tilkøb efter § 7, stk. 4. 

§ 15 Om udbetalinger generelt og garanti 
Stk. 1 Løbende udbetalinger udbetales månedsvis bagudrettet. 

Stk. 2 Udbetalinger vil ske til medlemmets eller begunstigedes NemKonto, medmindre andet aftales 

skriftligt med pensionskassen. 

Stk. 3 Udgifter ved udbetalinger til udlandet afholdes af den udbetalingsberettigede. 

Udbetalinger kan ske i anden valuta end danske kroner, hvis den pensionsberettigede er bosat i udlandet.  

Stk. 4 Udbetalinger af pension er ugaranterede og kan sættes ned også under udbetaling. Udbetalingerne 

reguleres hvert år for det kommende år med virkning fra den 1. januar, men kan foretages med virkning fra 

andre tidspunkter, hvis forholdene tilsiger det. Reguleringen afhænger af det opnåede afkast, de 

opkrævede administrationsomkostninger, udgifter til forsikringsdækninger i forhold til de forudsatte og 

indregnede forudsætninger om disse elementer, herunder dødelighedsforudsætninger. 

Der bliver udsendt en meddelelse om reguleringens størrelse. 

Stk. 5 Udbetalinger fra forsikringer er ugaranterede og kan reguleres i op- eller nedadgående retning også 

under udbetaling. Reguleringen sker som udgangspunkt årligt med virkning fra den 1. januar, men kan 

foretages med virkning fra andre tidspunkter, hvis forholdene tilsiger det. Reguleringen afhænger af det 



 
 

 

samlede rente-, risiko- og omkostningsresultat for forsikringerne samt af evt. betaling til egenkapital og 

medlemskapital. Udjævning over tid kan finde sted.  

Forsikringerne er ikke omfattet af kontributionsbekendtgørelsen. 

Der bliver udsendt en meddelelse om reguleringens størrelse. 

Stk. 6 Såfremt den årlige ydelse er mindre end en bagatelgrænse, der følger reglerne i 

pensionsbeskatningsloven, kan pensionskassen udbetale ydelsen som et engangsbeløb. 

Stk. 7 Pensionskassen kan forud for udbetalinger af ydelser til medlemmer eller eventuelt andre 

begunstigede, der er bosat i udlandet, kræve en leveattest. Eventuelle omkostninger til denne afholdes af 

personen selv. 

Stk. 8 Pensionskassen er fritaget for sin forpligtelse til at udbetale, så længe pensionskassen mangler 

oplysninger til brug for en udbetaling. En eventuel udbetaling sættes således i bero, indtil de nødvendige 

oplysninger modtages. 

Øvrige bestemmelser i tilknytning til dit medlemskab 

§ 16 Investeringer for FleksibelPension 
Stk. 1 Alle medlemmer optaget i ordningen er omfattet af markedsrente. 

Stk. 2 Ved markedsrente tilskrives alt afkast efter investeringsomkostninger direkte til det enkelte medlems 

opsparing. 

Alle løbende ydelser herunder indbetalingssikring, fra en ordning i markedsrente er ugaranterede såvel til 

medlemmet som til begunstigede. Udbetalingen vil derfor kunne stige eller falde. Medlemmet eller 

begunstigede kan i konsekvens heraf risikere, at udbetalingen stopper før den oprindeligt aftalte sidste 

udbetaling. 

Stk. 3 Medlemmer indplaceres som udgangspunkt i investeringsprofilen Middel, men kan efter eget valg og 

indenfor rammer og frister fastsat af Lægernes Pension skifte til en investeringsprofil med enten højere 

eller lavere risiko. 

Stk. 4 Under ekstreme forhold i investeringsmarkederne, eller hvis usædvanligt mange medlemmer ønsker 

at skifte investeringsprofil på samme tid, kan der opstå situationer, hvor det i en periode ikke er muligt at  

skifte investeringsprofil. Pensionskassen vil i sådanne situationer orientere om situationen på 

pensionskassens hjemmeside, hvis forholdene tillader det. 

§ 17 Ydelsens personlige karakter 
Stk. 1 Retten til pension og forsikring og pensionens/forsikringens udbetaling er for medlemmer og deres 

efterladte strengt personlig. Derfor anerkender pensionskassen heller ikke transport, pantsætning eller 

anden frivillig disposition over noget beløb eller noget krav, som et medlem eller dennes efterladte måtte 

have eller kunne få fra pensionskassen. Dog anerkendes krav i henhold til ægtefælleloven. 

Stk. 2 Pensionskassen forbeholder sig ret til, hvorvidt den vil anerkende en fuldmagt udstedt af et medlem 

eller dettes efterladte til at hæve pension. 

Stk. 3 På grund af rettens personlige karakter kan hverken den eller de enkelte ydelser være genstand for 

nogen art af retsforfølgning fra kreditors side. 



 
 

 

§ 18 Overførsel og udbetaling ved udtrædelse 
Stk. 1 Hvis et medlem får ansættelse i en anden stilling med tilknyttet pensionsordning eller på anden vis 

forpligtes til at indtræde i en anden obligatorisk pensionsordning, der ikke administreres af pensionskassen, 

kan udtrædelsesgodtgørelse overføres helt eller delvist til forhøjelse af medlemmets pensionsrettigheder. 

Dette sker efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed 

og pensionskassens beregningsgrundlag. 

Stk. 2 Overførsel kan kun finde sted med medlemmets godkendelse. 

Stk. 3 Ved delvis overførsel bevarer medlemmet ret til pension svarende til den del, der ikke er overført. 

Stk. 4 Udtrædelsesgodtgørelse kan udbetales kontant i overensstemmelse med reglerne angivet i 

ydelsescirkulæret samt til tidligere lægestuderende, som ikke er blevet færdiguddannet som læge, og som 

varigt er ophørt med at være lægestuderende. 

Stk. 5 Pensionskassens bestyrelse kan bestemme, at udtrædelsesgodtgørelse skal udbetales, når 

indbetalingerne er ophørt, og den pension, det hvilende medlemskab giver ret til, er af en meget ringe 

størrelse. 

Stk. 6 Udtrædelsesgodtgørelsen fastsættes ud fra det tekniske grundlag.  

Stk. 7 Når hel eller delvis udbetaling af udtrædelsesgodtgørelse har fundet sted, kan bidragsbetalingen ikke 

fortsættes, medmindre medlemmet på ny opfylder betingelserne for optagelse i pensionskassen. 

Stk. 8 Forsikringsdækningerne bortfalder på tidspunktet for udbetaling af udtrædelsesgodtgørelse. Krav om 

dækning skal senest anmeldes 6 måneder efter overførslen. 

§ 19 Betaling til administration og forsikringsdækninger 
Stk. 1 Der opkræves betaling for administration og forsikringsdækninger svarende til det anmeldte tekniske 

grundlag. Ændringer i priser sker uden varsel og kan ske løbende, hvis forudsætningerne for prisen ændrer 

sig anderledes end forudsat i grundlaget for prisberegningen. 

Forsikringer har ingen værdi ved opsigelse, ophævelse eller andet ophør. 

Stk. 2 Betaling for forsikring ved visse kritiske sygdomme efter alderspensionering og frem til forsikringens 

ophør sker ved fradrag i den løbende udbetaling. 

§ 20 Teknisk grundlag 
Stk. 1 De enkelte ydelsers størrelse beregnes efter det tekniske grundlag, der anmeldes til Finanstilsynet. 

De nærmere regler for medlemskapital fremgår af det til enhver tid gældende tekniske grundlag. 

Pensionskassen har ret til at foretage ændringer i det tekniske grundlag uden varsel og med virkning for 

samtlige pensionsordninger. Det kan betyde, at dækninger bliver nedsat eller bortfalder. 

§ 21 Elektronisk kommunikation 
Stk. 1 Pensionskassen kommunikerer i henhold til reglerne i pensionsregulativets § 15. 

Stk. 2 Der sendes så vidt muligt en notifikation til medlemmet om den elektroniske post, som sendes efter 

stk. 1. Notifikationen kan sendes via sms, mail, e-Boks eller lignende. 



 
 

 

Stk. 3 Et medlem, der hverken har oplyst pensionskassen et mobilnummer, en gyldig mailadresse eller 

tilmeldt sig e-Boks eller lignende, får ingen notifikation og skal selv holde sig orienteret via den personlige 

del af pensionskassens hjemmeside. Medlemmet er forpligtet til at medvirke til at sikre, at pensionskassen 

har de korrekte elektroniske kontaktoplysninger. 

Stk. 4 Medlemmer, der er blevet fritaget for digital post, kan på anmodning få tilsendt papirbreve. 

§ 22 Forældelse 
Stk. 1 Krav på udbetalinger fra medlemmets pensionsordning forældes i medfør af reglerne i lovgivningen 

om forældelse. 

§ 23 Personoplysninger 
Stk. 1 Pensionskassen beskytter medlemmernes og pårørendes personlige oplysninger i henhold til 

pensionskassens til enhver tid gældende privatlivspolitik. Pensionskassens privatlivspolitik kan findes på 

hjemmesiden lpb.dk. 

§ 24 Hvidvask 
Stk. 1 Lovgivningen foreskriver, at pensionskassen skal sikre, at der ikke med en pensionsordning kan ske 

hvidvask eller finansiering af terrorisme. For at pensionskassen kan leve op til lov om forebyggende 

foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, skal medlemmet og eventuelle begunstigede 

opfylde pensionskassens kundekendskabsprocedurer tilfredsstillende.  

Pensionskassen kan til enhver tid underlægge medlemmets pensionsordning passende foranstaltninger 

mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvis kundekendskabsprocedurerne ikke kan opfyldes 

tilfredsstillende. Pensionskassen fastsætter de passende foranstaltninger for pensionsordningen, herunder 

at der ikke kan ske udbetaling, eller at medlemmets rådighed begrænses, indtil kundekendskabsproceduren 

er opfyldt tilfredsstillende. 

§ 25 Klageadgang 
Stk. 1 Hvis et medlem eller begunstiget er uenig eller utilfreds med den afgørelse, pensionskassen har 

truffet, kan medlemmet skrive til pensionskassens klageansvarlige, som findes via pensionskassens 

hjemmeside. Et medlem har også mulighed for at klage til Lægernes Pensions bestyrelse. 

Ønsker medlemmet fortsat at klage over den afgørelse, den klageansvarlige har truffet, kan medlemmet 

klage til Ankenævnet for Forsikring. Der kan læses mere om klageproceduren på ankenævnets hjemmeside 

www.ankeforsikring.dk.  

Sagen kan endvidere indbringes for de almindelige domstole. 

  



 
 

 

Bilag A – Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme 

[KS betingelser] 

 

  



 
 

 

Bilag B – Normalindtægt for læger i relation til dækning ved tab af erhvervsevne 
Et medlem må gerne udnytte sin resterhvervsevne i lægeligt arbejde. Hvis medlemmet er i stand til det, må 

denne arbejde op til 1/3 af fuldtid svarende til 12,5 timer om ugen, og stadig få dækning ved tab af 

erhvervsevne ved siden af. 

Hvis medlemmet er i stand til at arbejde, kan det få indflydelse på retten til dækning ved tab af 

erhvervsevne. Medlemmet skal derfor oplyse os skriftligt om, hvad arbejdet består i, hvor mange timer 

medlemmet forventer at arbejde og størrelsen af den samlede indtægt herfra.  

For selvstændige skal Lægernes Pension i stedet for indtægt have oplyst den forventede månedlige 

omsætning og driftsomkostning. Ud fra det vurderer Lægernes Pension, om medlemmet fortsat er 

berettiget til at få dækning ved tab af erhvervsevne. Hvis der ikke er tale om lægeligt arbejde, vil det, 

medlemmet tjener, ikke have indflydelse på dækningen. Det er Lægernes Pension, der vurderer, om der er 

tale om lægeligt arbejde.  

En gang om året skal medlemmet indsende en tro og love-erklæring om indtægts- og arbejdsforhold. 

Lægernes Pension foretager derudover stikprøvekontrol af indtægtsforhold og kan til enhver tid anmode 

medlemmet om oplysninger til dokumentation herfor, fx kopi af årsopgørelse fra Skat. Indtægten ved 

lægeligt arbejde indgår i den samlede vurdering af erhvervsevnenedsættelsen og dermed af retten til at 

modtage dækning ved tab af erhvervsevne. 

Hvis medlemmet er i fleksjob, medregner Lægernes Pension ikke det kommunale tilskud ved opgørelse af 

medlemmets indtægt ved lægeligt arbejde. 

Viser det sig, at medlemmet ikke er berettiget til at modtage dækning ved tab af erhvervsevne, har 

pensionskassen ret til at stoppe udbetalingen og tilbagesøge for meget udbetalt dækning ved tab af 

erhvervsevne.  

Sker der ændringer i helbreds- eller indtægtsforhold, skal medlemmet altid kontakte Lægernes Pension. Det 

gælder også ved indtægtsstigninger, som skyldes overenskomstmæssige ændringer, da det kan påvirke 

retten til dækning ved tab af erhvervsevne. Det er medlemmets ansvar, at denne holder sig under 

grænserne. 

Indtægtsgrænser for 2022 

Stillingsniveau ved dækning ved tab af erhvervsevne  Maksimal månedlig indtægt ved lægeligt arbejde* 

Underordnede læger på anciennitetstrin 1-2 16.854 kr. 

Øvrige underordnede læger 19.464 kr. 

Læge i slutstilling 33.112 kr. 

*) Den maksimale indtægt er beregnet som 1/3 af normalindtægten. 

Normalindtægten beregnes årligt af Lægernes Pension. 

 

 

 

 

  



 
 

 

Bilag C – Ordinær indbetaling (medlemsbidrag) for alment praktiserede læger, 

praktiserende øjenlæger og praktiserende øre-, næse- og halslæger 
 

For medlemmer omfattet af § 3, stk. 3 i vilkårene, herunder alment praktiserede læger, praktiserende 

øjenlæger og praktiserende øre-, næse- og halslæger, fastsættes den ordinære indbetaling af Lægernes 

Pension. 

Disse medlemmer skal selv indbetale arbejdsmarkedsbidrag af den ordinære indbetaling.  

Den ordinære indbetaling fremgår i det følgende. 

Bidrag i 2022 Bidrag i 2023 

62.034 kr. indtil 29 år 65.092 kr. indtil 29 år 

68.768 kr. fra 30 til 33 år 72.168 kr. fra 30 til 33 år 

77.865 kr. fra 34 til 40 år 81.718 kr. fra 34 til 40 år 

88.331 kr. fra 41 til 46 år 92.692 kr. fra 41 til 46 år 

122.113 kr. fra 47 år og indtil pensionering 128.141 kr. fra 47 år og indtil pensionering 

 


