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Lægernes Pension forsikrer ikke blot din generelle erhvervsevne, men også din erhvervsevne som læge. Her kan du få at vide, hvordan du er dækket, når du er syg og mister din
indtægt, hvordan du søger om invalidepension, og om hvordan samspillet er mellem den
invalidepension, du får fra Lægernes Pension, og andre ydelser.
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Hvordan kan jeg få invalidepension?

Når jeg er tilkendt invalidepension

For at du kan få udbetalt invalidepension fra Lægernes Pension, skal du
opfylde disse betingelser:

Når du er tilkendt invalidepension fra Lægernes Pension, skal du være opmærksom på de forhold, vi nævner her.

• Din erhvervsevne som læge skal være nedsat til under en tredjedel
• Sygdommen skal vare – eller skønnes at vare – i mindst seks måneder
• Du må ikke have nået din folkepensionsalder (dog mindst 67 år), og du
må ikke være begyndt at få pension.

Udbetaling og skat

Har du ret til invalidepension, kan du begynde at få den udbetalt, når du
ikke længere får løn, honorarer eller lignende, der i væsentlig grad kompenserer for tabet af indtægt i den periode, hvor du ikke kan arbejde.
Modtager du sygehjælp fra PLO´s Administrationsudvalg eller FAS’s Fond,
kan invalidepensionen tidligst begynde at blive udbetalt, når du når henholdsvis den 110. eller 120. sygedag. Hvis du får udbetalt beløb fra privattegnede forsikringer, ændrer det ikke på din ret til invalidepension.
Sådan ansøger du om invalidepension
Du skal kontakte Lægernes Pension, når du vil søge om invalidepension.
Du modtager et skema fra os, som du skal udfylde og returnere sammen
med en speciallægeerklæring fra din behandlende læge. Når vi har alle
nødvendige oplysninger, vurderer vi din ansøgning sammen med vores
lægekonsulent. Du kan forvente, at det tager op til to uger, inden du kan
få svar på din ansøgning.
Begrænsning af pensionen
Hvis din sygdom skyldes en lidelse, der direkte eller indirekte var erkendt,
da du blev medlem af Lægernes Pension, kan din invalidepension blive reduceret. Hvis du har indbetalt fuldt medlemsbidrag i mindst fem sammenhængende år op til din sygemelding, reducerer vi ikke i din pension.

Du kan få invalidepension i kortere eller længere perioder. Hvis du får bevilget varig invalidepension, er pensionen livsvarig. Dvs. at udbetalingen af
invalidepension fortsætter uændret, selvom du har nået folkepensionsalderen (mindst 67 år), med mindre, at du inden da igen bliver i stand til at
arbejde som læge.
Invalidepensionen og eventuel børnepension udbetales månedsvis forud.
Det skal du være opmærksom på, hvis invalidepensionen senere ophører,
da lønindkomst ofte udbetales bagud.
I MIN PENSION på lpb.dk kan du se, hvor meget du vil få udbetalt i invalidepension.
Skat
Du skal betale almindelig indkomstskat af invalidepensionen, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Indtægt ved siden af
Du må gerne udnytte din resterhvervsevne i lægeligt arbejde. Hvis du er i
stand til det, må du arbejde op til 1/3 af fuldtid svarende til 12,5 timer om
ugen, og stadig få udbetalt invalidepension ved siden af.
Hvis du er i stand til at arbejde, kan det få indflydelse på din ret til invalidepension. Du skal derfor oplyse os skriftligt om, hvad arbejdet består i,

Side 3/5

Hvordan kan jeg få
invalidepension?
Når jeg er tilkendt
invalidepension
Udbetaling og skat
Indtægt ved siden af
Børnepension
Dækning ved udvalgte
kritiske sygdomme
Supplerende
Invalidepension
Erhvervsudygtighedsfor
sikring
Offentlige ydelser
Få mere at vide

hvor mange timer du forventer at arbejde og størrelsen af din samlede
indtægt herfra. For selvstændige skal vi i stedet for indtægt have oplyst
den forventede månedlige omsætning og driftsomkostning. Ud fra det
vurderer vi, om du fortsat er berettiget til at få invalidepension.
Hvis der ikke er tale om lægeligt arbejde, vil det, du tjener, ikke have indflydelse på invalidepensionen. Det er Lægernes Pension, der vurderer, om
der er tale om lægeligt arbejde.
En gang om året skal du indsende en tro og love-erklæring om indtægtsog arbejdsforhold. Vi foretager derudover stikprøvekontrol af indtægtsforhold og kan til enhver tid anmode dig 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 invalidepension. Du kan læse mere herom i pensionsregulativet § T7, stk. 1, 4. og 5. punktum, som du finder på lpb.dk.
Hvis du er i flexjob efter de nye regler (gældende fra 1. januar 2013), medregner Lægernes Pension ikke det kommunale tilskud ved opgørelse af din
indtægt ved lægeligt arbejde.

Indtægtsgrænser for 2021

Stillingsniveau ved overgang
til invalidepension

Maksimal månedlig
indtægt ved lægeligt
arbejde *)

Underordnede læger på anciennitetstrin 1-2 16.667 kr.
Øvrige underordnede læger

19.250 kr.

Læge i slutstilling

32.333 kr.

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

Viser det sig, at du ikke er berettiget til at modtage invalidepension, har vi
ret til at stoppe udbetalingen og tilbagesøge for meget udbetalt invalidepension.
Sker der ændringer i dine helbreds- eller indtægtsforhold, skal du altid
kontakte Lægernes Pension. Det gælder også ved indtægtsstigninger, som
skyldes overenskomstmæssige ændringer, da det kan påvirke retten til invalidepension. Det er dit ansvar, at du holder dig under grænserne.

Børnepension
Hvis du er berettiget til invalidepension, er dine børn under 21 år berettiget til børnepension. I MIN PENSION på lpb.dk kan du se, hvor meget de
vil få udbetalt i børnepension. Børnepension udbetales, så længe du er
berettiget til invalidepension, dog længst indtil barnet fylder 21 år.
Adoptiv- og stedbørn har også ret til børnepension, hvis de er blevet forsørget af dig, inden de fyldte 18 år, og inden du fyldte 65 år. Ved stedbørn
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Når du tilkendes invalidepension, er du ikke længere omfattet af forsikringsdækning ved udvalgte kritiske sygdomme. Du kan dog stadig få udbetalt forsikringssummen, hvis forsikringsbegivenheden er indtruffet, mens
du stadig var omfattet af forsikringsdækningen.
Der kan gælde forældelsesregler for ansøgning om udbetaling. Du kan
læse mere om reglerne for dækning ved udvalgte kritiske sygdomme på
lpb.dk.

Supplerende Invalidepension
Har du tegnet Supplerende Invalidepension, giver forsikringen ret til udbetaling af invalidepension og præmiefritagelse i samme omfang, som dækningen fra din obligatoriske ordning. Dækningen fra Supplerende Invalidepension kan bortfalde, hvis din sygdom skyldes en forudbestående lidelse
indenfor de første 5 år fra tegning af dækningen. Supplerende Invalidepension dækker dig helt frem til folkepensionsalderen.

Når du søger om invalidepension fra den obligatoriske ordning, sørger vi
automatisk for også at behandle ansøgningen i forhold til din Supplerende
Invalidepension
Du kan maksimalt få dækket 90 pct. af din indkomst som læge på tidspunktet for tilkendelse. Med i de 90 pct. tæller også det, du vil få fra den
obligatoriske ordning og eventuelt andre ordninger.

Erhvervsudygtighedsforsikring
Har du tegnet en erhvervsudygtighedsforsikring via Lægernes Pension i AP
Pension, kan du også være berettiget til udbetaling fra denne. Du skal
søge om udbetaling ved at henvende dig direkte til AP Pension på telefon
39 16 50 00.

Offentlige ydelser
Som supplement til invalidepensionen vil du i nogle tilfælde have mulighed for at få udbetalt sygedagpenge, revalideringsydelse eller førtidspension fra det offentlige. Du kan læse mere om de offentlige ydelser på Borger.dk.
Sygedagpenge
Du kan være berettiget til sygedagpenge, hvis du bliver syg. Tidspunktet
for udbetalingen afhænger af, om du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Hvis du får invalidepension fra Lægernes Pension, modregnes den ikke i sygedagpengene.
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Revalidering
Du kan være berettiget til revalidering, som typisk vil være uddannelse,
optræning eller omskoling, men det kan også være virksomhedspraktik
hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Det er kommunen, der træffer
afgørelse om revalidering. Modtager du invalidepension fra Lægernes
Pension, vil revalideringsydelsen blive nedsat.
Førtidspension
Du kan være berettiget til førtidspension. Modtager du invalidepension
fra Lægernes Pension, vil førtidspensionen blive nedsat.
Bevilling af invalidepension fra Lægernes Pension sker ud fra Lægernes
Pensions vedtægter og pensionsregulativ, mens førtidspension bevilges
efter lov om social pension mv. Derfor kan du godt være berettiget til invalidepension fra Lægernes Pension, men ikke opfylde kriterierne for at få
førtidspension.
Er du medlem af Lægeforeningen, kan Lægeforeningens socialrådgiver
hjælpe dig med de praktiske problemer og rådgivning i relation til det offentlige system.
Kontakt:
Susanne Qvistgaard
Socialrådgiverkontoret
Domus Medica
Kristianiagade 12
2100 København Ø
E-mail: sq@dadl.dk

Få mere at vide
Vi hjælper dig gerne, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning. Ring
til os på 33 12 21 41, mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15, eller skriv til
os på www.lpb.dk/kontakt.
Hvis du har brug for et samlet overblik over dine dækninger ved pensionering, invaliditet, sygdom og død for at kunne vurdere, om du har brug for
supplerende dækning, kan du aftale et individuelt møde med en af Lægernes Pensions medlemskonsulenter, som kan træffes i alle regioner. Book
møde på lpb.dk.

