
Pension 

Din pension er en vigtig del af din samlede løn, som sikrer 
din levestandard efter arbejdslivet. Både Dansk Sygeple-
jeråd og arbejdsgiverne har pension højt på dagsordenen. 

Udviklingen i pensionsprocenten
Det er et langt og sejt træk at hæve pensionen for den 
store gruppe af basissygeplejersker. Siden 2002 er pen-
sionsprocenten steget henholdsvis 0,35 pct. og 0,51 pct. 
i kommuner og regioner, så pensionsprocenten i dag 
hhv. 13,51 pct. og 13,6 pct. med et fritvalgstillæg på 0,34 
pct. Du får pension af din faste løn, det vil sige løntrin, 
centrale og lokale tillæg. 

Genetillæg og effektiv pensionsprocent
Du får ikke fuld pension af dine genetillæg for arbejde 
aften, nat, weekend og helligdage. I regioner og kom-
muner giver genetillæg hhv. 2% og 3% i pension. Hvis 
du har mange vagter med genetillæg, bliver din effekti-
ve pensionsprocent mindre end den pensionsprocent, 
som står i overenskomsten. 

Dansk Sygeplejeråd ønsker som udgangspunkt, at alle 
løndele skal være fuldt pensionsgivende. Arbejdsgiver-
ne bruger samlet set flere penge på genetillæg. På den 
anden side falder andelen af genetillæg ift. lønnen for 
sygeplejersker, og der kommer flere sygeplejersker til, 
som slet ikke får særydelser. 

Samspilsproblematikken 
Udover din arbejdsmarkedspension er der også offent-
lige pensionsydelser. Folkepensionen er en af dem. Ni 
ud af ti sygeplejersker får folkepensionens tillæg, som 
bliver mindre, jo mere du selv har sparet op. Gevinsten 
ved at spare op i de sidste år af arbejdslivet er derfor 
ikke særlig stor, fordi man mister en del af de offent-
lige pensionsydelser. Regeringen og Dansk Folkeparti 
indfører i 2018 en særlig aldersopsparing, som ikke 
er fradragsberettiget, men heller ikke modregnes i 
offentlige ydelser. Når man har mere end fem år til 
folkepensionsalderen kan man indsætte 5.000 kr. efter 

skat på ordningen om året. Fem år før folkepensionsal-
deren stiger beløbet til 50.000 kr. efter skat når aftalen 
er fuldt indfaset i 2023.  

Pensionsalderen stiger løbende
Et bredt flertal af politikerne har givet håndslag på, at 
pensionsalderen skal hæves hver femte år, så dansker-
ne til en hver tid i gennemsnit har 14,5 år på pension. 
Regeringen og Dansk Folkeparti har også aftalt at 
hæve alderen for, hvornår man kan få bl.a. sin arbejds-
markedspension udbetalt, så det er tre år før folke-
pensionsalderen mod fem år i dag. Sygeplejerskernes 
pensionsopsparing stiger med ca.  7 pct. for hvert år, de 
bliver længere på arbejdsmarkedet. 

Deltid, orlov og fravær på virker din pension
Din pensionsopsparing bliver påvirket af de valg, du 
træffer i løbet af dit arbejdsliv. Du indbetaler mindre 
eller ingenting til din pension, hvis du er på nedsat tid 
eller er væk fra arbejdsmarkedet. Dansk Sygeplejeråds 
mål for pensionen er lagt ud fra en sygeplejerske, som 
er i fuldtidsbeskæftigelse hele sit arbejdsliv, men vi 
ved, at mange sygeplejersker er på deltid i en periode 
eller holder forlænget barsel.

Spørgsmål
· Hvordan vægter forbedringer af pensionen ift. løn-

stigninger eller andre goder?
· Skal særydelser være fuldt pensionsgivende på 

bekostning af generelle pensionsforbedringer?
· Skal pensionsopsparingen gøres mere fleksibel i de 

sidste år på arbejdsmarkedet for at mindske sam-
spilsproblematikken?

· Er det vigtigt at hæve pensionsprocenten, når pensi-
onsalderen og dermed sygeplejerskernes pensions-
opsparinger stiger?

· Er det overenskomsten opgave at sikre alle en or-
dentlig pension, eller har den enkelte ansvar for at 
supplere sin opsparing ved deltid, orlov eller andre 
forhold, som påvirker pensionen negativt?


