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Pension forklaret:
Pensionister har sparet penge 
op, mens de arbejder, og dem 
bruger de til at leve af.

Nogle pensionister er ret 
sure – de råber efter en, når man 
kører uden hænder. Andre er 
ret søde – de siger sådan noget 
som: ”Sikke en flot cykel du har”.
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”Pension – det er  
godt nok lang væk. 

Mine svigerforældre 
har bygget et mindre 
hus, som de vil flytte 
ud og tilbringe resten 
af livet i. 

Det er nok godt at 
sørge for et godt liv 
efter arbejdslivet.”



[ TEMA ]

Fra  
ekspedition  

til omsorg - fra 
udbetalinger til 
forebyggelseMERE END BARE PENGE

Lærernes Pension ønsker at 
tilbyde en bredere og bedre 
hjælp end blot at udbetale 
penge. Derfor er der gen-
nem de seneste år og over 
en bred kam sat initiativer 
i gang, så vi kan tilbyde 
vores syge – og faktisk også 
raske – medlemmer andet 
og mere end bare penge ind 
på kontoen, når det hele er 
blevet galt nok. 
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HURTIG HJÆLP  
ER GOD HJÆLP
Du behøver altså ikke 
at vente, til du er nået 
dertil, hvor du skal have 
udbetalt invalidepen-
sion, før du kontakter 
os. Uanset om du bare 
mærker små helbreds-
problemer og skavanker, 
om du lige er blevet syg, 
eller om du har været 
syg længe, så er der 
hjælp at hente hos os.

ØKONOMISK HJÆLP
Vi giver dig selvfølgelig 
også et overblik over de 
forsikringer, du har på 
din pensionsordning. De 
ligger klar til at hjælpe 
dig økonomisk, hvis du 
får så store problemer 
med helbredet, at du 
mister dit arbejde og din 
indtægt. Se side 10-11. 

I Lærernes Pension vil vi gerne tage godt hånd om vores medlemmer. Det har 
vi altid villet. Fra du kommer ind i ordningen, og til den dag du begynder at få 
udbetalt din velfortjente alderspension. For de allerfleste medlemmer går den 
rejse glat, men nogle medlemmer bliver i løbet af årene udfordret på deres 
helbred i en grad, så de får brug for de forskellige helbredsforsikringer, der 
hører med til LærerPensionen. En opgørelse fra sommeren 2020 viste, at  
omkring 3.000 medlemmer modtager en eller anden form for invalidepension.

BEHANDLING
En anden del handler om at tilbyde forskellige 
grader af behandling via eksterne samarbejds-
partnere for at hjælpe syge medlemmer til enten 
at blive på arbejdsmarkedet eller at komme til-
bage til det – måske i et andet fag eller på nogle 
andre vilkår. Det kan for eksempel være et tilbud 
om et behandlingsforløb hos Falck Health care. 
Eller man kan blive henvist til et Kompasforløb, 
der primært gennemføres online via app og 
telefon- eller skypecoaching. Se side 6.

DIN EGEN TOVHOLDER IGENNEM SYSTEMET
Og endelig handler en tredje del om at gøre medlem-
mernes oplevelse, når de henvender sig med helbreds-
udfordringer, endnu bedre. De bliver ikke mødt af en 
rådgiver, som sidder på pengekassen og venter på, at 
medlemmet er berettiget til udbetalinger. De bliver 
mødt af en rådgiver, som kommer dem i møde, som er 
uddannet til både at visitere medlemmet til det rette 
forebyggelsesforløb, til at guide medlemmet igennem 
et sygdomsforløb og så selvfølgelig stadig at sørge 
for de rette udbetalinger fra forsikringen. Se side 8.

FOREBYGGELSE
En del af vores initiativer handler om 
at forebygge, at raske lærere bliver 
syge lærere. Det er for eksempel 
den forebyggelsespulje, der støt-
ter projekter med konkrete tiltag og 
forsøg omkring forebyggelse og vores 
pilotprojekt med Better Health, som 
er et tilbud om hjælp til lærere, der har 
smerter i fx ryg eller led, hjælp til at  
få det bedre og ikke værre. Se side 6.
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For at få fat i medlemmer, der endnu ikke er syge, men måske 
er på vej til at blive det, gennemfører Lærernes Pension et pilot-
projekt med virksomheden Better Health. Better Health holder 
foredrag om smerter, og deltagerne udfylder et screenings-
skema og får mulighed for at deltage i en workshop med en 
fysioterapeut, som kan se på eventuelle smerteområder. 

Foredragene er blevet tilbudt til skoler og kredskontorer,  
og indtil videre er der afholdt fem arrangementer. 

”Feedbacken fra dem, der har deltaget, har 
været vildt positiv. Men jeg tror, der er for 
travlt ude på skolerne til at lægge de her 
foredrag og workshops ind,” siger medlems-
chef i Lærernes Pension Charlotte Lyhne.

”Vores næste skridt er at invitere medlem-
mer direkte via mail. Vi ved godt, at det så sandsynligvis ikke 
bliver de raske, vi får med, og så er der ikke så meget forebyg-
gelse i initiativet, som vi egentlig havde tænkt. Men vi må se, 
hvordan det går, og evaluere modtagelsen og effekten.”

Better Health  
– Pilotprojekt 

Falck Healthcare
Siden 2017 har Lærernes Pension haft et fast samarbejde med Falck Healthcare. Er du sygemeldt og i fare 
for at blive sagt op, kan du muligvis få tilbudt et forløb med Falck Healthcare. De vil hjælpe og støtte dig i 
sygdomsforløbet, så du kan vende tilbage til et aktivt arbejds- og privatliv. 

Uafhængigt af kommune og arbejdsplads 
Det er et uafhængigt supplerende forløb, som kører sideløbende med dit forløb på arbejdspladsen eller i 
kommunen. Kun du bestemmer, om du vil tage imod tilbuddet. Det får ikke betydning for din ret til at få 
udbetalinger fra Lærernes Pension, om du tager imod tilbuddet eller ej. 

Skræddersyet forløb, tværfagligt team og fast kontaktperson
Tager du imod et tilbud, bliver der skræddersyet et forløb til dig. Det begynder med en samtale med en læge 
fra Falck Healthcare, som vurderer, hvilken hjælp og støtte der skal til, for at du kan vende tilbage til arbejds-
markedet. Et tværfagligt team af sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, psykologer og socialrådgivere vil 
tage sig af dig. Du får en fast kontaktperson fra Falck Healthcare, som koordinerer dit forløb, og som du kan 
kontakte gennem hele forløbet.

Psykiske lidelser fylder mest
Der er i gennemsnit blevet startet otte Falck Healthcare forløb om måneden – i coronaperioden dog en del 
færre. Langt størstedelen får psykologhjælp og sundhedsfaglig coaching. Hele 69 % af de forløb, der har  
været igennem Falck Healthcare til dato, handler nemlig om en psykisk lidelse, fx stress. Ofte hentes der også 
hjælp fra en socialrådgiver, der sikrer en hurtig afklaring af muligheder for at forblive på arbejdsmarkedet.

O M  F O R L Ø B E T

I et forløb med Falck Health-

care vil du blive hjulpet af  

et team, der kan bestå af 

 Socialrådgiver

 Sygeplejerske

 Fysioterapeut

 Psykolog 

 Speciallæge 
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Kompasforløb  
– bliv coachet til  
bedre sundhedsadfærd

Et kompasforløb er et nyt redskab i Lærernes Pensions hjælpe-
kasse. Hvis du har begyndende problemer med stress, eller du 
er plaget af smerter i muskler og led, kan et kompasforløb være 
noget for dig. 

Det fungerer via samtaler og coaching på telefon og video. 
Og du behøver ikke at blive hjemme fra arbejde for at gennem-
føre det. Du vil få en indledende samtale i telefonen med en 
helbredsfaglig person – som regel en sygeplejerske med mange 
års erfaring. Sammen udformer I nogle målsætninger, du skal 
arbejde hen imod; det kan for eksempel være bedre søvn, mere 
motion, bedre humør. 

Planen bliver lagt ind i en app. Du kan indtaste dine indsat-
ser og følge, hvordan det går med planen og målsætningen. 
Sygeplejersken fungerer som din coach. Han eller hun følger også 
med i dine registreringer og kontakter dig via sms, video eller 
lignende, når der er brug for opmuntring eller opfølgning. I taler 
om, hvad der er svært, hvad der er gået godt, og hvad der måske 
skal fokuseres på.

K R I T I S K  S Y G D O M

Som lærer kan du have en dækning ved kritisk sygdom hos 

selskabet Forenede Gruppeliv. På Forenede Gruppelivs hjem-

meside, fg.dk, kan du se en liste over de kritiske sygdomme, 

som  forsikringen dækker. Du kan også ansøge om udbetaling.

H E L B R E D  PÅ  
H J E M M E S I D E N

Her i efteråret 2020 bliver vi klar 

med meget mere infor mation 

på lppension.dk om, hvad vi kan 

tilbyde dig – uanset 

   om du er rask, men skranter, 

   om du har begyndende stress, 

fysisk smerte eller andet, 

hvor du har været nødt til at 

sygemelde dig, eller 

  om du er langtidssygemeldt.

I N V A L I D E  P E N S I O N 
D I R E K T E  F R A 
H J E M M E S I D E N

Du kan stadig søge om 

invalidepension på vores 

hjemmeside. Du bliver guidet 

igennem, så du finder frem til 

lige netop din situation. Du 

kan læse, hvilke betingelser 

du skal opfylde, og hvilke 

ydelser du eventuelt kan få. 

 

Har du en kollega, der er syg, 

så fortæl ham eller hende om 

den nye mulighed.

Log dig på lppension.dk med 

NemID, følg guiden, og find ud 

af, om vi kan hjælpe dig.

Via en app kan 
du – og din sund-
hedscoach – følge 
din indsats for 
bedre sundhed.
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”Lærere er typisk meget 
power fulde og har styr på 
deres ting, men når man 
bliver syg, bliver man en an-
den. Så har man som oftest 
ikke styr på noget som helst. 
Det er rart, at vi nu kan 
hjælpe fra sidelinjen og være 
den, som medlemmet kan 
ringe til, hvis der er brug for 
det”, siger Britt Thomsen. 

 N
år sygdomsramte medlemmer 
tidligere ringede til Lærernes 
Pension, blev de mødt af en venlig 
pensionsrådgiver, som stort set kun 

skulle tage stilling til, om de havde ret til at få 
udbetalinger fra deres invalideforsikring. De 
tider er forbi.

Pensionsrådgiver Britt Thomsen har i de 
seneste ti år arbejdet i Lærernes Pensions 
helbredsafdeling. Hun kan stadig rådgive om 
forsikringsdækninger og udbetalinger, men 
i dag kan hun meget mere. Hun er sammen 
med sine kolleger blevet uddannet til at kunne 
fungere som tovholder og hjælpe medlemmer 
igennem et sygdomsforløb. Hun kan afdække 
behovene for hjælp og visitere til det tilbud, der 
passer bedst.

”Når man bliver syg, står man overfor et 
system, man aldrig har prøvet før, og nu kan 
vi hjælpe. Vi kan guide og vejlede medlem-
merne i forhold til jobcenter, sundhedsvæsen, 
egen læge, eller hvis de skal til samtale hos 
deres arbejdsgiver. Vi kan sende guidelines for 

eksempel til, hvordan man forbereder sig til en 
samtale med sin arbejdsgiver, på jobcenteret 
eller hos sin læge.” 

Slut med at vente på at  
blive syg nok til pension
Med den nye tovholderrolle er det slut med at 
sige, ’Ring igen om to måneder, hvis du ikke har 
fået det bedre” nu hedder det ’Jeg ringer til dig 
om en måned og hører, hvordan det går.’

”Før blev medlemmet mødt med spørgsmål 
som ’Hvor længe har du været sygemeldt? 
Hvornår havde du lønophør’, fortæller Britt 
Thomsen. ”Firkantet sagt handlede den 
samtale om at få slået fast, om medlemmet 
opfyldte betingelserne for at søge om forsik-
ringsudbetalinger.”

Det var stort set det eneste rådgiverne 
skulle have fokus på. De sad på kassen – i dag 
går de medlemmet i møde.

”Jeg har jævnligt talt med medlemmer, som 
var sygemeldt og ikke anede, hvad de skulle 
gribe og gøre i, men som først ville miste deres 

TOVHOLDER  
– få mere hjælp fra  
din pensionsrådgiver

Bliver du syg, er der nu meget mere hjælp at hente i Lærernes Pension. 
Fokus er flyttet, og rådgiverne er uddannet, så de kan hjælpe dig igennem 
et sygdomsforløb og ikke bare fortælle, om du har ret til udbetalinger.

[ TEMA ]

O M  H J Æ L P E N

Pensionsrådgiverne skal stadig 

kunne rådgive omkring forsikrings-

dækninger og udbetalinger. Men 

som tovholdere skal de også kunne 

  afdække medlemmets helbreds-

mæssige udfordringer

  vurdere medlemmets behov for 

hjælp

  visitere til den rette hjælp og 

selv være ”hjælpen” ved at 

være tovholder for medlem-

met igennem et sygdoms- eller 

behandlingsforløb. 
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løn om et halvt år. Før måtte vi bede dem ringe 
igen om et halvt år, hvis de stadig var syge. 
Her ville man ønske, at man kunne gøre noget 
mere, og det kan vi nu”, siger Britt Thomsen.

Tidlig hjælp er god hjælp
Og heldigvis er det slut med at bede medlem-
merne vente på, at de bliver syge nok til at få 
forsikringsudbetalinger.

”Det her er helt fantastisk! Vi hjælper nogle, 
som blev sygemeldt for to dage siden. Og jo før 
de ringer, jo bedre, for dette her handler om, 
at de måske ikke kommer helt derud, hvor de 
bliver langtidssygemeldt. Så jeg har virkelig 
store forventninger til dette her!”

Britt har allerede afprøvet denne nye 
praksis:

”I går ringede jeg op til en, som jeg havde 
talt med en måned tidligere. Vedkommende 
var virkelig taknemmelig og sagde ’Tusind tak 
fordi du ringede, hvor er jeg glad for at tale 
med dig’.

For Britt og hendes kolleger vokser arbejds-
glæden ved at have den slags samtaler.  n

Flere penge til  
forebyggelsesprojekter 
Lærernes Pension har siden 2018 haft en pulje 
til støtte for projekter med fokus på trivsel og 
forebyggende indsatser for lærere. 

Midlerne i puljen er rettet mod forebyggelsesprojekter, der blandt andet 
henvender sig til raske lærere, og der er stadig midler i puljen, som man kan 
søge om frem til 31. december 2021.

”Den feedback vi får fra lederne ude på arbejdspladserne på de projek-
ter, der er gennemført, er, at de er vildt begejstrede. De har bare ikke selv 
pengene til det,” siger ansvarshavende aktuar i Lærernes Pension, Jesper 
Brohus, og fortsætter ”Der kan vi gå ind og afhjælpe, og for os kan det 
betale sig. I sidste ende er det jo lærerne, alle vores medlemmer, der får 
pengene igen, når sygemeldinger forebygges.”

I 2019 blev der gennemført to projekter med midler fra puljen: ét, der 
handlede om psykologisk førstehjælp til lærere, der har været udsat for 
en grænseoverskridende hændelse, og et andet der handlede om tidlig 
indsats med supervision i forhold til at reducere stress hos lærere.

Krav til projekter
Puljen giver kun støtte til projekter, der
•  helt overvejende omfatter analyser af medlemmer af Lærernes Pension, 

og som involverer både en lærerorganisation og en arbejdsgiverpart

•  indeholder konkrete tiltag/forsøg omkring forebyggelse, og altså ikke 
kun består af litteraturstudier, anbefalinger eller lignende

•  har en begrundet sandsynlighed for at kunne bidrage til, at færre med-
lemmer kommer på invalideydelser

•  også vil formidle af sine resultater og dermed gavne fore-
byggende virksomhed andre steder på lærerområdet

•  giver Lærernes Pension mulighed for at følge projek-
tet via en følgegruppe eller lignende, løbende rap-
porterer om udviklingen i projektet, og indeholder 
en evaluering af projektet.

Har du et projekt, som du mener passer ind i denne 
ramme, kan du skrive til Jesper Brohus på jbh@
lppension.dk
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Sådan dækker dine  forsikringer
[ TEMA ]

OPSAGT OG UDEN LØN
Hvis du er blevet sagt op og ikke 
længere får løn, men i stedet får 
sygedagpenge fra det offentlige, 
så kan du søge om midlertidig 
invalidepension hos os. En 
midlertidig pension svarer til 
halvdelen af en fuld pension.
Når du får midlertidig pension, vil 
alle dine børn også få børnepen-
sion. Bor du sammen med børn, 
der ikke er dine, men din sam-
levers, vil de også få børnepen-

sion, hvis de har folkeregister-
adresse hos dig.

Du får også bidragsfritagelse, 
som betyder, at vi overtager ind-
betalingen til din LærerPension, 
så din pensionsordning fortsæt-
ter, som om du stadig fik løn.

RESSOURCEFORLØB 
Når du har været syg i længere tid, 
vil din kommune gå i gang med at 
afklare, om og hvor meget du bliver 
i stand til at arbejde igen. Mens det 
står på, får du ressourceforløbs-
ydelse fra kommunen og midlerti-
dig invalidepension fra os. 

Den midlertidige pension, som 
du får fra os, bliver modregnet i 
den ressourceforløbsydelse, du 
får fra kommunen. For de fleste 
medlemmer betyder det, at de slet 

Gennemsnitsløn

BØRNEPENSION PR. BARN

BØRNEPENSION PR. BARN

MIDLERTIDIG PENSION

SYGEDAGPENGE

Forsikring fra Lærernes Pension

Forsikring fra Lærernes Pension

Offentlig ydelse

Bidragsfritagelse

Gennemsnitsløn

100.000 kr.

BØRNEPENSION PR. BARN

BØRNEPENSION PR. BARN

RESSOURCEFORLØBSYDELSE

Grafikkerne tager udgangspunkt i en lærer, som er blevet med-

lem som 25-årig, som i dag er 45 år, har to børn og har en Lærer-

Pension. Flere end 80 % af medlemmerne har en LærerPension.

Rettelse 19. oktober 2020
… ægtefælles eller registrerede 
partners (og altså ikke børn af 
en "papirløs" samlever), …
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Sådan dækker dine  forsikringer

FØRTIDSPENSION
Hvis din kommune efter res-
sourceforløbet beslutter, at 
du har ret til førtidspension, 
så vil du også have ret til at 
få invalidepension fra os.
Alle dine børn får stadig bør-

nepension, og du får fortsat 
bidragsfritagelse.

RESSOURCEFORLØB 
ikke vil få gavn af den midlertidige 
pension fra os. Når det sker, så 
udbetaler vi den ikke. Efter seks 
måneder på ressourceforløbsydelse 
kan du til gengæld få et skattefrit 
engangsbeløb på 100.000 kroner 
fra os. Det bliver nemlig ikke mod-
regnet i ressourceforløbsydelsen 
fra kommunen. 

Alle dine børn får stadig børne-
pension, og du får fortsat bidrags-
fritagelse.

Gennemsnitsløn

BØRNEPENSION PR. BARN

BØRNEPENSION PR. BARN

INVALIDEPENSION

FØRTIDSPENSION

Forsikring fra Lærernes Pension

Forsikring fra Lærernes Pension

Offentlig ydelse

Bidragsfritagelse

Forsikring fra Lærernes Pension

Forsikring fra Lærernes Pension

Offentlig ydelse

Bidragsfritagelse
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DET SIGER SPECIALISTEN!

Raske lærere klarer sig selv

DE SYGE, DEM TAGER VI HÅND OM

Hvorfor sætter I gang i så  
mange projekter, der skal hjælpe 
syge medlemmer? 
Det er et led i vores medlemsstrategi. Vi ønsker 
at være proaktive, og vi ønsker, at medlem-
merne skal opleve en helhedsrådgivning. Det 
har været en rejse, vi har været på et stykke 
tid, og vi har godt vidst, hvor vi vil hen. Det 
handler meget om at sætte medlemmet i 
centrum, og hjælpe dem i situationer, som det 
kan være svært at navigere i. Det kan være, når 
man skal på pension, men det kan især være 
ved sygdom. Her ønsker vi at tage hånd om 
medlemmerne med andet end bare pengene. 
Forebyggelse er den naturlige udvikling. 

I hjælper, og I sparer udbetalinger af 
invalidepensioner. Hvad er vigtigst?
De to ting går hånd i hånd. Det er det lykkelige 
ved forebyggelse. Nøgternt set er Lærernes 
Pension sat i verden for at udbetale pension 
til vores medlemmer, og de skal have den 
bedst mulige pension. En del af det klarer vi 
ad investeringsvejen ved at skabe gode afkast 
til vores medlemmer. Men forebyggelse kan 
faktisk også være en vej. Hvis vi hjælper et 
medlem til ikke at blive langtidssyg og skulle 
på invalidepension, eller vi hjælper hende 
tilbage på arbejdsmarkedet, så hun ikke skal 
have invalidepension i så lang tid, så sparer vi 
penge samtidig med, at vi tager hånd om vores 
syge medlemmer. 

Man kan vel ligefrem sige, at vi ikke gjorde 
vores arbejde ordentligt, hvis ikke vi gjorde en 
indsats, for det ville komme alles pensioner 
til skade. Ud over at de syge bliver hjulpet af 
dette her, så har alle de raske også en stor 
fordel af det. For de penge, der bliver sparet 
i invalidepensioner, når et medlem vender 
tilbage til arbejdsmarkedet, de kommer alle 
medlemmers alderspensioner til gavn.

Det enkelte medlem skal opleve tryghed og 
at blive hjulpet i sin situation. Og så er det os 
bagved, der skal sikre, at det er rentabelt for 
alles pensioner. 

Der kan være en evindelig diskussion af, om 
forebyggelse egentlig hjælper. Men al forsk-
ning viser, at det virker, så det ved vi, det gør. 
Det er mere et spørgsmål om at få medlem-
merne med på denne her rejse. Så sparer vi 
samtidig penge med den anden hånd. Det går 
hånd i hånd.

Koster det ikke også tid, når  
medlemmerne ringer tidligt i et  
sygdomsforløb og får hjælp?
Dette er en udvidelse af vores servicekoncept, 
og det kommer til at koste noget. Måske også 
flere rådgivere. Vores rådgivere skal bruge mere 
tid på samtaler med medlemmer. Men vi ønsker 
jo netop, at de bruger tid på at være de her 
hjælpende varme stemmer. Til gengæld arbej-
der vi på at få de processer, som ligger bagved, 
alt papirarbejdet, effektiviseret. Vi har for ek-

sempel digitaliseret processen med at søge om 
invalidepension. Det kan medlemmet nu nemt 
selv gøre via hjemmesiden, så rådgiverne ikke 
skal sende ansøgningsskemaer ud og eventuelt 
rykke for dem. 

I dag har vi robotter til at løse flere proces-
ser. Vi ser hele tiden på, hvordan vi yderligere 
kan reducere den tid, som rådgiverne bruger på 
papirarbejde, så vi kan skrue op for den direkte 
kontakt og hjælp. Det er den service, vi gerne vil 
give vores medlemmer.

Vil medlemmerne gerne have  
mere kontakt og hjælp?
Ja, de syge vil. Det er det, de efterspørger. Når 
man bliver syg, træder man ind i en helt ny 
verden. Rådgiverne oplever, at medlemmerne 
er rådvilde. De bliver sendt alle mulige steder 
hen; de har måske en udredning kørende på 
hospitalet og bliver sygemeldt og går til egen 
læge, og så er der det med sygedagpengene - 
eller hvis de er stressramte, så kan de måske 
slet ikke rigtig få noget hjælp. Stort set alle 
efterspørger en, der kan hjælpe dem med at 
navigere i hele det landskab. Det er det, vi har 
valgt at prøve at honorere nu. 

Her er det vigtigt, at man er i kontakt med 
et menneske, ligegyldigt om det er online eller 
man ringer ind til os. Der kan være en relation 
til en tovholder hos os, hos en behandler hos 
Falck eller hvis man bliver visiteret til et kom-
pasforløb, så sidder der et menneske bag. Det 

Igennem de seneste år har Lærernes Pension foranstaltet en del initiativer for at hjælpe syge  
medlemmer; enten med at komme tilbage på arbejdsmarkedet, med at komme hurtigere igennem 
deres sygdomsforløb eller med helt at undgå, at det overhovedet kommer til langtidssygemelding 
og truende opsigelse. Her fortæller medlemschef i Lærernes Pension, Charlotte Lyhne, om hvorfor.

[ TEMA ]
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JESPER BROHUS
er cand. act. og 

cand. mag. Han har 
været ansat som 

ansvarshavende aktuar 
i Lærernes Pension 

siden 2007.

VI REDUCERER 
DEN TID, SOM 
RÅDGIVERNE 
BRUGER PÅ  
PAPIRARBEJDE, 
SÅ VI KAN 
SKRUE OP  
FOR DEN DIREKTE 
KONTAKT OG 

HJÆLP. 
CHARLOTTE LYHNE

”
CHARLOTTE LYHNE
er medlemschef i 
Lærernes Pension og 
har i de seneste fem år 
haft et særligt fokus 
på helhedsrådgivning 
og forebyggelse.
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[ TEMA ]

er supervigtigt, fordi der ikke er to sygdoms-
forløb, der er ens; der er brug for at skræd-
dersy. Her kan man ikke sætte en robot ind. 
Man har brug for et menneske, når det handler 
om medlemmer, der er syge. 

Det er noget andet, hvis man skal samle 
sine pensioner eller lave en begunstigelses-
erklæring – det kan man selv gøre på hjemme-
siden. Og raske lærere vil faktisk gerne selv; 
det er ikke noget, vi tvinger dem til. Så derfor 
har vi udviklet mange automatiserede selvbe-
tjeningsløsninger, som vi sparer arbejdskraft 

på. Og så vælger vi at give nogle flere timer til 
de syge medlemmer, der har brug for en hånd.

Kan medlemmerne  
selv vælge et forløb?  
Nej, medlemmerne skal ringe ind, og så er 
det en rådgiver, der efter en samtale kan 
sige, hvad medlemmet skal have tilbudt. Det 
enkelte medlem skal netop ikke selv vælge. 
Det er derfor, vi har videreuddannet vores 
rådgivere. De visiterer til det forløb, der passer 
bedst til den enkelte. 

Skal man vælge imellem udbetalinger 
og et behandlingsforløb?
Nej, slet ikke. Du får altid de udbetalinger, du 
er berettiget til. Det er det primære. Behand-
lingsforløbene er tilbud, du kan få, enten før 
du har ret til udbetalinger eller oveni. Og det 
er helt frivilligt. Man må gerne sige nej tak. 
Det kan være, at man er i gang med noget i 
sin kommune og føler sig godt dækket ind der, 
eller det kan være, at man bare ikke orker. Det 
er OK. Man får stadig den udbetaling, man er 
berettiget til.  n

UD OVER AT DE  
SYGE BLIVER HJULPET  

AF DETTE HER, SÅ HAR ALLE  
DE RASKE OGSÅ EN  

STOR FORDEL  
AF DET. 

CHARLOTTE LYHNE

”

Sidste efterår kunne vi i 
 [pans’jo’n] fortælle om et afkast på 

13,5 procent. Ved redaktionens slutning 
den 24. september i år var afkastet på 

-4,5% 
E R  D U  R Y S T E T ? 

Læs på side 16-17 om, hvorfor du  
ikke skal bekymre dig.

De senste 10 år har Lærernes 
Pension gennemsnitligt opnået 

et årligt afkast (før skat) på

7,5 %
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Vidste du det?

Lærernes  
Pensions aktiver 
udgør mere end 

100
mia. kroner

5,8 
milliarder blev der 

indbetalt til lærernes  
pensioner i 2019

Lærernes Pension havde

147.487 
medlemmer i juni 2020 - og  
er Danmarks femtestørste ar-
bejdsmarkedspensionsselskab.

2/3
A F  M E D L E M M E R N E 

E R  K V I N D E R

 2 . 6 5 4  F IK B Ø R N E P E N S I O N

 5 9 6  F IK MID L E R T ID I G IN VA L ID E P E N S I O N S I O N

 2 0 1  F IK H A LV IN VA L ID E P E N S I O N

 2 . 2 1 9  F IK IN VA L ID E P E N S I O N

J U N I  2 0 2 0
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CORONAKRISEN
– DIT PENSIONSSELSKAB ER RUSTET 

Coronakrisen hærger, og den påvirker også Lærernes 
Pension. Men vi er heldigvis godt rustet til  
at stå igennem kriser som denne, så situationen  
er ikke kritisk for medlemmernes pensioner. 

 L
ærernes Pension har gennemsnits-
rente. Det betyder, at renten på med-
lemmernes pensioner ikke svinger 
med markedet. I stedet opbygger 

vi i år med gode afkast nogle reserver, nogle 
buffere, som vi så kan tære på i en krisesitua-
tion som denne, hvor afkastet er lavt eller 
negativt.

Afkastet nåede bunden i marts. Nu går det 
bedre, men som de fleste andre kommer Læ-
rernes Pension måske til at tage et tab i 2020. 
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A F K A S T  O G  R E N T E

Og det er her vores gennemsnitsrente viser sit 
værd: Det tab, Lærernes Pension muligvis får i 
år, vil blive bredt ud over flere år, og de buffere, 
vi har opbygget af tidligere års overskud, kan 
vi nu bruge til at holde en nogenlunde stabil 
depotrente.

5% i depotrente trods negativt afkast
I øjeblikket får du 5% før skat i depotrente på 
din pensionsordning. Det får du, uanset om du 
arbejder, eller om du er gået på pension. 

Depotrente bliver i princippet fastsat på 
årets sidste bestyrelsesmøde for et år ad 
gangen, men bestyrelsen kan vælge at ændre 
depotrente når som helst. Det har der ved 
redaktionens slutning ikke været anledning til 
trods krisen.

Debat i Medlemsforum
”Vores afkast har været ca. 7,5% i de seneste ti 

år, men fremover regner vi med 4-4,5% Med-
vinden på de globale finansmarkeder er ved at 
løje af, særligt fordi renterne er presset i bund”. 

Sådan sagde administrerende direktør i 
Lærernes Pension, Karsten Kjeldsen, da han i 
september holdt oplæg for Lærernes Pensions 
Medlemsforum Vest og Øst, blandt andet om 
den verserende coronakrise. Karsten Kjeldsen 
fortalte blandt andet, at den lille positive 
udvikling, der har været på aktiemarkederne 
under coronakrisen, primært er drevet af medi-
cinalindustrien og de store tech-giganter som 
fx Facebook, Google og Amazon.

”Der er negativ vækst i realøkonomien i 
øjeblikket. Aktiemarkedet siger, at glasset er 
halvt fuldt – realøkonomien peger på, at det 
er halvt tømt,” sagde Karsten Kjeldsen og 
fortsatte ”Spørgsmålet er, hvordan pandemien 
kommer til at ændre vores adfærd og forbrugs-
mønstre på lang sigt.” 

Behersket optimisme
Lærernes Pension følger naturligvis udviklin-
gen tæt, og Karsten Kjeldsen mener, at vi må 
forvente, at når de mange hjælpepakker, som 
stater mange steder i verden har sat ind med, 
klinger af, så vil der komme både konkurser og 
ledighed og måske også politisk uro rundt om 
i verden.

En ret optimistisk prognose for verdens-
økonomien fra IMF, var efter Karstens Kjeldsen 
egen vurdering lidt for optimistisk. 

”Vi ved endnu ikke, hvornår der kommer 
en vaccine, eller hvor effektiv den bliver. Des-
uden er det er svært at forestille sig, at alle i 
verden kan blive vaccineret,” sagde Karsten 
Kjeldsen.  n

”Corona er en sundheds-
krise, mere end det er en 
finanskrise. Sidste reces-
sion ligger langt tilbage, og 
renterne har længe været 
lave, så mange har for-
ventet en eller anden form 
for krise,” sagde Lærernes 
Pensions administrerende 
direktør, Karsten Kjeldsen, 
da han mødtes med Med-
lemsforum i september.

Der er stor forskel på 
udsvingene på afkastet 
af investeringerne 
og depotrenten på 
pensions ordningerne.

17



Du og dine kollegaer kan se frem til at leve længere end 
tidligere generationer. Det betyder noget for din pension.

Vi ændrer beregningen af din grundpension
Når vi oplyser dig om, hvad vi forventer at udbetale til dig, når du går på 
pension, så er en del af det beløb noget, vi kalder for grundpensionen – den, 
der ligger til grund for beregningen af din samlede forventede pension. 

Grundpensionen hviler på en række forsigtige forudsætninger. Blandt 
andet har vi medregnet forudsætninger om, hvor længe vores medlemmer 
lever. Når forudsætningerne ændrer sig, kan vi ændre grundpensionen. 
Og nu har forudsætningen om lærernes levetid ændret sig. Lærerne lever 
længere. Derfor ændrer vi pr. 1. januar 2021 grundpensionen. 

Din grundpension fremgår af det pensionsoverblik, du modtager fra 
os én gang om året, så når du modtager det næste gang, vil du kunne se 
ændringerne.

Den forventede pension ændrer sig ikke
De ændrede forudsætninger om levetider ændrer dog ikke på din forven-
tede pension. Den er nemlig fastsat ud fra mere realistiske forudsætninger 
end de forsig- tige, vi bruger til grundpensionen. Du kan altid se 
din forventede pension på lppension.dk under ”Din Pension”. 

dig og din pension

EN FIN
 TITEL TIL
LÆRERNES
PENSION

ARNE, LÆRERNE OG  
VÆRDIG TILBAGETRÆKNING

Regeringens udspil til en værdig 
tilbagetrækning for alle, der har 
arbejdet i mindst 42 år, når de 
fylder 61, kommer næppe til at 
ramme medlemmer af Lærernes 
Pension. Ikke ret mange med-
lemmer vil have arbejdet siden, 
de var 19 år. Gennemsnitligt af-
slutter lærere deres uddannelse, 
når de er i slutningen af 20’erne.

Lærernes Pension blev i juni 2020 af 
EY og Finans Watch udnævnt som 
årets arbejdsmarkedspensionsselskab. 

Begrundelsen var, at Lærernes 
Pension ”både 2019 og i perioden 
2015-2019 har været bedst til at skabe 
afkast til medlemmerne i gennem-
snitsrente. Lærernes Pension har her-
udover nogle af de laveste gennem-
snitlige omkostninger pr. forsikret.”

LÆRERNE 

LEVER 

LÆNGERE
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De første boliger i Lærernes Pensions bolig-
byggeri ved det gamle psykiatriske hospital i 
Risskov, er ved at tage form. 

Oplagte boliger til unge og studerende
I september fik letbanen i Aarhus et nyt stop-
pested i Risskov, Risskov Strandpark. Lige 
i nærheden af Bækkelundshusene. Bække-
lundshusene er de første af Lærernes Pensions 
byggerier i Risskov, der bliver færdige. 

Der er 67 lejligheder, og mange af dem er 
mindre lejligheder, som vil være meget veleg-
nede for unge og studerende. Lejlighederne 
er på mellem 42 og 88 kvm, de fleste med to 
værelser.

Nye lejere vil kunne flytte ind i juni 2021, 
men allerede fra januar 2021 vil boligerne blive 
lejet ud. Du kan også komme og se en prøvelej-
lighed i januar 2021. 

Medlemmer og medlemmers  
børn har fortrinsret
Som i alle de øvrige boligejendomme,   

Lærernes Pension har bygget, har du som 
medlem af Lærernes Pension fortrinsret til 
lejlighederne, når udlejningen går i gang. 

Børn af medlemmer har også en fortrinsret 
til samtlige Lærernes Pensions boliger. Børn 
af medlemmer har dog 2. prioritet i forhold til 
medlemmer – men altså fortrin i forhold til helt 
udefra kommende, der gerne vil leje.

Bæredygtigt byggeri
Vi har arbejdet med at opnå en bæredygtig-
hedscertificering, og det er lykkedes at få en 
præcertificering af Bækkelundshusene, en 
guld–certificering. Guld er den næstbedste 
certificering, man kan opnå. Det er også muligt 
at få platin. 

”At opnå platin er meget, meget dyrt. Guld 
er flot. Jeg er stolt af, at vi kan præsentere 
vores første guldcertificerede byggeri,” siger 
Maria Mørch, projektleder i Lærernes Pensions 
ejendomsafdeling. 

Den endelige certificering udstedes først, 
når byggeriet er færdigt.  n

BÆKKELUNDSHUSENE 
bæredygtige boliger på vej

B Æ K K E L U N D S H U S E N E

 67 lejligheder:

 54 toværelses lejligheder, 45-62 m2

 2 etværelses lejligheder, 42 m2

 11 treværelses lejligheder, 70-88 m2

 
V I L  D U  B O  H E R ?
–  S K R I V  D I G  O P

På www.risskov-strandpark.dk 

kan du allerede nu skrive dig op 

på en interesseliste. Marker dig 

som medlem eller barn af med-

lem af Lærernes Pension;  

så vil du få en invitation til åbent 

hus, før andre får adgang.

I januar 2021 kommer her infor-

mation om priser, materialer, 

området, bæredygtighed, åbent 

hus-arrangementer og lignende.

Når et byggeri skal certificeres 
efter DGNB, som er det system, 
Lærerens Pension benytter, bliver 
det vurderet og får tildelt point 
på fem forskellige parametre.



 

EN KLIMA-
STRATEGI  

I TRE SPOR

Indsatsen for klimaet skal 
ske samtidig med, at vi 
overholder vores forpligtelse 
til at skabe det højst mulige 
afkast til vores medlemmer.
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Isen ved polerne smelter, skove brænder, og temperaturen stiger på vores jord. 
Lærernes Pension forholder sig løbende til forandringerne: Til muligheder for ikke at 
gøre skade og muligheder for at gøre gavn med vores investeringer; til løbende natio-
nale og internationale lovreguleringer, og til konkrete trusler mod vores investeringer.

Det gælder produktion af kul til 
energi, udvinding af olie fra tjære-
sand og arktisk boring efter olie. 

I vores etiske kodeks står der 
nemlig blandt andet, ”at Lærernes 
Pension ikke investerer i virksom-
heder […] som via deres aktivitet 
modarbejder en overgang til en øko-

nomi baseret på lavt CO2 indhold, 
herunder produktion af termisk kul 
og oliesand.”

Mindst hvert halve år udar-
bejder Lærernes Pension en liste 
over børsnoterede selskaber, der 
vurderes at overtræde Lærernes 
Pensions etiske kodeks. Disse 

’sortlistede’ selskaber køber vi ikke 
aktier i, og har vi allerede aktier, når 
selskabet bliver sortlistet, så bliver 
de solgt.

På opgørelsen fra maj 2020 var 
der 523 unikke selskaber sortliste-
de, og af dem var de 121 sortlistet 
på grund af kul eller tjæresand.

S p o r  1 

VI UDELUKKER OG FRASÆLGER SÆRLIGT KLIMASKADELIGE AKTIER 

Det kan for eksempel være grønne 
aktier og obligationer, vedvarende 
energi og bæredygtigt boligbyggeri. 

I dag har vi grønne investeringer 
for omkring 10 milliarder kroner. Det 
beløb kommer til at blive flerdoblet 
over de kommende år – blandt an-
det med den meget store investe-

ring på 1 milliard kroner, som du kan 
læse om side 22. 

Helt præcis hvad der kvalificerer 
til at blive kaldt en grøn investering 
ligger ikke helt fast endnu. Vi har 
benyttet en klassificering, som For-
sikring & Pension lægger op til. Men 
EU er på vej med nogle regler for, 

hvordan ”grønhed” skal opgøres, så 
opgørelserne kan blive ensartede 
og sammenlignelige. De regler kan 
betyde, at vi kommer til at ændre 
på den måde, vi har målt vores egne 
grønne beholdninger på.

S p o r  2 

VI ØGER ANDELEN AF GRØNNE INVESTERINGER

Først skal vi finde ud, hvad CO2-
aftrykket af vores investeringer 
egentlig er. Det er uhyre vanskeligt, 
for her mangler både metoder, 
enighed om hvad der skal regnes 
med, når man vil gøre et aftryk op, 
og helt grundlæggende målinger. På 
side 23 har vi for eksempel skrevet 
om en lille investering i skæve grøn-

sager. Den virksomhed har måske 
ikke målt sit eget CO2-aftryk, men 
det aftryk, skal vi have med, når vi 
skal beregne vores. 

Omkring 75 procent af de børs-
noterede virksomheder, vi har inve-
steret lærernes penge i, rapporterer 
om deres CO2-udledning. Men igen: 
metoderne er ikke nødvendigvis 

ensartede, og resultaterne er ikke 
nødvendigvis godkendt af nogen 
myndighed.

Det næste trin er så at arbejde 
på at reducere CO2-aftrykket. Den 
del af indsatsen arbejder vores 
sekretariat intensivt på, og det er et 
arbejde, der kommer til at foregå i 
en del år frem.

S p o r  3 

VI REDUCERER CO2-AFTRYKKET AF RESTEN AF VORES INVESTERINGER
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TIMEKRAVET 

FOR SENIORPRÆMIE 

ER SAT NED 
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EN MILLIARD TIL  
GRØN STRØM
1 milliard kroner blev i september investeret hos CIP, 
Copenhagen Infrastructure Partners. Fonden er blevet 
kaldt verdens største fond for grøn energi, og den satser 
blandt andet på havvind, landvind og solenergi i Europa, 
Nordamerika og Asien.

Det er tredje gang Lærernes Pension sætter penge 
i grønne projekter hos CIP, og de to første fonde har 
leveret afkast over forventning. 

”CIP sørger for, at der bliver bygget vedvarende 
energi, og de er superdygtige til det. De har opbygget 
en organisation, der kan håndtere projekterne helt fra 
projekterings-og konstruktionsfasen og til drift,” siger 
Helle Ærendahl Heldbo, som er chef for alternative inve-
steringer i Lærernes Pension.

Lærernes Pension investerer for at beholde investe-
ringen i 20 år, ikke med henblik på at sælge dem igen. 
Alligevel er dele af de tidligere investeringer solgt. 

”Der har meldt sig købere, som har været parat til at 
give en pris, som betyder, at vi pludselig kan nå vores 
20-årige afkastmål efter bare fem år. Så giver det 
mening at sælge i stedet for at beholde i 15 år mere,” 
forklarer Helle Ærendahl Heldbo.

Hvis du fortsætter med at arbejde ud over din 
folkepensionsalder, kan du have ret til en såkaldt 
seniorpræmie, en engangsudbetaling fra staten. Et af 
kravene er, at du skal arbejde 1.560 timer i de første 
12 måneder. Men fordi Danmark i foråret var lukket 
ned i fire måneder under coronakrisen, og det dermed 
blev vanskeligere at nå kravet på de 1.560 timer, er 
timekravet midlertidigt sat ned med, hvad der svarer 
til fire måneder. Så hvis du er i gang med at tjene op 
til en seniorpræmie og har været det under nedluknin-
gen, behøver du nu kun at have arbejdet 1.040 timer 
over 12 måneder. Friperioden, der bliver reduceret for, 
er 1. marts til og med 30. juni 2020.

Du kan tjene til seniorpræmie i to år efter din 
folkepensionsalder. Er du i gang med at optjene til dit 
andet års seniorpræmie, er du ikke omfattet af det 
nedsatte timekrav. I dit andet år skal du stadig have 
1.560 timers arbejde for at få udbetalingen.

B E M Æ R K E L S E S V Æ R D I G E  I N V E S T E R I N G E R



dig og din pension
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NU FÅR DU FLERE PROGNOSE-
TAL FOR DIN ALDERSPENSION
Når du kigger på, hvad du kan forvente at få udbetalt i 
alderspension, vil du nu kunne se ikke blot, hvad du vil  
få udbetalt, når du starter på dit pensionistliv, men  
også efter for eksempel 5-10-15 år. 

Det antal kroner, du vil få udbetalt, vil stige med 
årene. Men så er der jo inflationen. 5.000 kroner ud-
betalt om 15 år kan man købe mindre for end 5.000 
kroner, man får udbetalt i dag. Købekraften falder. Vi 
viser dig pensionsudbetalingerne i købekraft. Det vil 
sige, at vi har regnet inflationen ind, og derfor falder 
tallet lidt i stedet. 

ALTID FRISK 
TIL TIDER NORMAL
CIP’s fond er ikke den eneste bemærkel-
sesværdige investering, dine penge er 
med i. En anden grøn investering er også 
ret spektakulær. Ikke på grund af nogen 
specielt imponerende volumen, men på 
grund af nogle uortodokse og charme-
rende faconer:

Misfits Markets er en amerikansk 
virksomhed, som sælger og leverer øko-
logiske frugter og grønsager, som er vok-
set skæve og ikke passer ind i de gængse 
konforme kølediske. Varerne sælges 
til meget lavere priser, og hensigten er 
at bidrage til at bekæmpe madspild og 
”finde gode hjem til lækker mad”, som de 
skriver på deres hjemmeside.

Lærernes Pension har foretaget inve-
steringen via en amerikansk fond, Valor 
Equity Partners V. Fonden investerede 
i marts 2020 57,7 mio. dollars i Misfits 
Markets. Lærernes Pensions andel udgør 
ca. 18 mio. kroner.



  

For ung til seniormøde?  
Snup et informationsmøde
Selv om du synes, du er alt for ung til at tænke på din pension, så kan  
det alligevel være en god ide at ofre din ordning lidt opmærksomhed.  
Det handler nemlig om mere end alderspension.

Brug to timer på et informationsmøde og hør om, hvordan 
• du kan få hjælp af Lærernes Pension, hvis du får problemer med helbredet
• du er stillet, hvis du går ned i arbejdstid
• din familie er stillet, hvis du dør tidligt
• det ser ud med din pension

Gør det personligt: Tag din bærbare eller tablet og dit NemId med.

Kom med til seniormøde,  
og hør om din pension
Seniormøder er et tilbud til overenskomstansatte medlemmer, som er 
fyldt 58 år. Er du begyndt at lægge planer for, hvad der skal ske, når du ikke 
længere er på arbejdsmarkedet, så kom og hør fx om, hvad du kan få, når du 
går på pension, hvordan din pensionsordning spiller sammen med efterløn 
og folkepension, og hvordan skattereglerne er ved udbetaling. 

Møderne starter kl. 16.30 og varer ca. tre timer. Efter mødet serverer vi 
middag. Du er velkommen til at tage en ledsager med.

Der er et begrænset antal pladser, så har du tilmeldt dig, og bliver du for-
hindret i at deltage, beder vi dig melde afbud, så en anden kan få pladsen. 

Deltag
gratis!

INFORMATIONSMØDER

Helsingør
27. januar kl. 16.30 

København
9. februar kl. 16.30 

Fredericia
11. marts kl. 16.30

Silkeborg
23. marts kl. 16.30 

Randers
15. april kl. 16.30 

Ringsted
27. april kl. 16.30 

 

ARRANGÉR  
ET INFORMATIONS-
MØDE PÅ DIN SKOLE. 

LÆS MERE PÅ  
LPPENSION.DK  

- MØD OS

LOG PÅ LPPENSION.DK OG TILMELD  DIG

SENIORMØDER

Aarhus 
28. januar kl. 16.30 

København  
4. februar kl. 16.30

Aalborg 
2. marts kl. 16.30

Odense
16. marts kl. 16.30

Køge
27. maj kl. 16.30

Vejle
8. juni kl. 16.30


