
PENSION 
 
PAS PÅ DIN PENSION! 
De fleste privatansatte sygeplejersker er omfattet af en pensionsordning, og for overenskomstansatte sygeplejersker vil 
pensionsordningen være i Pensionskassen for Sygeplejersker, der administreres af PKA. 

 
Der kan i enkelte virksomheder være aftalt fravigende ordninger. Dette gælder bl.a. inden for arbejdsmiljøbranchen. Hvis du 
allerede har en pensionsordning f.eks. i PKA, bør du dog overveje at bevare din pension samlet her. 

 
Hvis der ikke er indgået overenskomst mellem dit ansættelsessted og DSR, skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk er 
omfattet af en pensionsordning.  
 
Vær også opmærksom på, at mange pensionsordninger indebærer at dit eget pensionsbidrag (som regel 1/3 af pensionsbidraget) 
trækkes fra lønnen. Det afviger fra ordningerne på det offentlige område, hvor der er aftalt nettolønninger og hele 
pensionsbidraget indbetales af arbejdsgiver.   

 
Du er altid velkommen til at kontakte din pensionskasse og få en snak om, hvad det betyder for din pension, at du f.eks. får nyt job, 
går på orlov uden løn, deltid eller lign. 

 
Har du pensionsordning hos PKA, kan du på www.pka.dk tjekke dine egne tal og beregne konsekvenserne af f.eks. ændret 
arbejdstid og orlov. Her kan du også læse pjecen ”Hvad med pensionen … når der er huller i arbejdslivet?”. 

 
Herunder er kort beskrevet de mest almindelige situationer, men du bør kontakte PKA for konkret vejledning.  

 
HVIS DU HOLDER ORLOV 
Hvis du holder orlov uden løn, skal du være opmærksom på pensionen. I de første 12 måneder af en sådan periode er du 
automatisk bidragsfri dækket og har ret til samme dækning ved invaliditet og dødsfald som tidligere. Udgifterne til denne dækning 
trækkes fra det beløb, der er hensat til dine pensioner, så betingelsen er naturligvis, at der er penge nok til at dække udgiften. Hvis 
orloven strækker sig ud over 12 måneder, skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning. Du kan forlænge 
perioden med bidragsfri dækning, eller du kan selv betale bidrag. Du kan også blive hvilende medlem, og det sker helt automatisk, 
hvis du ingenting gør. Læs mere om hvilende medlemskab nedenfor. 

 
BETAL SELV 
Du kan bevare din pension som før, hvis du selv betaler det fulde bidrag, det vil sige både dit eget og arbejdsgivers bidrag. Du kan 
også vælge at betale et mindre beløb, dog mindst 975 kr. om måneden, hvis din arbejdsgiver ikke indbetaler. Hvis din arbejdsgiver 
indbetaler et mindre beløb, f.eks. ved nedgang i arbejdstid, har du mulighed for selv at betale differencen. 

 
Du skal være opmærksom på, at ydelserne – både ved alder, sygdom og død – bliver mindre, hvis du betaler et bidrag, der er 
mindre end før. Hvis du har orlov uden løn i kortere tid og ikke har råd til at betale det fulde bidrag, er det som regel bedst for dig 
at være bidragsfri dækket. Så har du nemlig ret til hele din pension, hvis du pludselig bliver syg eller kommer til skade. Når du 
begynder at arbejde igen, kan du evt. vælge at betale et indskud til pensionsordningen, som dækker hullet i bidragsbetalingen. 
Pensionsbidraget giver fradrag i den personlige indkomst, når du betaler det selv. 

 
HVILENDE MEDLEM 
Hvis du ingenting gør, bliver du automatisk hvilende medlem efter de første 12 måneder med bidragsfri dækning. Når du er 
hvilende medlem, bliver din pension alene beregnet ud fra det beløb, der allerede er hensat til dine pensioner, og bliver altså 
mindre end før. Hvis du er ny i pensionskassen, bliver pensionen meget lille, fordi der endnu ikke er indbetalt så meget på din 
pensionsordning. Det betyder ikke lige så meget, hvis du har et langt medlemskab bag dig, for så er der hensat mere til din pension. 
Som hvilende medlem er du heller ikke længere omfattet af gruppeforsikringen. Det betyder, at du mister retten til sum ved 
førtidspension og visse kritiske sygdomme, og at dine efterladte ikke får en sum fra gruppeforsikringen, hvis du dør. 

 
HVIS DU ER SYG 



Det er vigtigt, at du hurtigt kontakter PKA, hvis du bliver sagt op på grund af sygdom. Pensionskassen har nemlig mulighed for at 
betale dit bidrag, indtil du bliver arbejdsdygtig igen. Pensionskassen kan også i en periode dække den del af bidraget, der mangler, 
hvis du må gå ned i tid på grund af sygdom. Du kan også søge om økonomisk hjælp fra pensionskassens bistandsfond.  

 
GÅR DU PÅ DELTID 
Går du på deltid efter at have været fuldtidsansat, bliver pensionsbidraget mindre. Det betyder, at pensionen også bliver mindre. Jo 
yngre du er, jo større betydning har det, for at bidragene fra de unge år kan nå at blive forrentet i flest år og dermed forøge 
pensionen mest. Hvis du kun er på deltid i et par år, betyder det måske ikke så meget for din alderspen- 
sion. Men du skal være opmærksom på, at så længe du er på deltid, vil din førtidspension fra pensionskassen være lavere. Din 
familie vil også få mindre ved din død. Du kan undgå, at udbetalingerne bliver lavere ved selv at betale den manglende del af 
pensionsbidraget i de år, hvor du er på deltid. Indbetalingerne er fradragsberettiget. 
 

HAR DU VARIERENDE ARBEJDSTID? 
Arbejder du f.eks. som vikar, kan din månedsløn og dermed dit pensionsbidrag ændre sig fra måned til måned. Det betyder, at også 
dit pensionstilsagn ændres. Når du har varierende indbetalinger, vil en evt. udbetaling blive beregnet på baggrund af indbetalingen 
i måneden før en nedgang. Dækninger er dog altid sikret ud fra det højeste bidrag de seneste tre måneder. 
 

HVIS BIDRAGET STOPPER ELLER NEDSÆTTES 
Hvis bidraget til din pensionsordning stopper eller går mærkbart ned, vil du efter et par måneder få et brev fra PKA, som beskriver 
dine muligheder. 
 

RELEVANT LINK: 
www.pka.dk 


