
2062 läkartidningen nr 41 2011 volym 108

08-790 33 00 • www.lakarforbundet.se • info@slf.se
Redaktör och ansvarig för sidans innehåll: Linda.tidekrans.moller@slf.se

medlem

och om du är tillsvidareanställd krävs det där-
efter i princip saklig grund för uppsägning.

Du kan naturligtvis även komma överens 
med din arbetsgivare och fortsätta arbeta efter 
att du har fyllt 67 år genom att avtala om en 
tidsbegränsad anställning. 

Läge för förhandling
Arbetsgivarens kostnad för dig som anställd 
minskar från det kalenderår du blir 66 år. De 
sociala avgifterna minskas från drygt 30 till 
cirka 10 procent av lönen och därtill kan kost-
naden för den premiebestämda tjänstepensionen 
upphöra. Ett tips är därför att passa på att för-
handla om dina anställningsvillkor.

Jobba och ta ut  
pension samtidigt
Allmän pension kan du ta ut efter 65 års ålder 
oavsett hur mycket du jobbar. Tjänstepensionen 
kan du ta ut delvis eller helt. Om du tar ut 
hela tjänstepensionen kan dock arbetsgivaren 
kräva ett nytt anställningsavtal för det fort-
satta arbetet.

Du ska också vara medveten om att det kan 
finnas möjlighet för arbetsgivaren att samordna 
lön och tjänstepension. Det innebär att lönen 
minskas med den tjänstepension du får. Kom 
därför överens med din arbetsgivare om att 
sådan samordning inte ska ske.

Se upp med
 Inom privat och statlig sektor tjänas bara premie-
bestämd tjänstepension in efter 65 års ålder om du 
har kommit överens med din arbetsgivare om detta.  
Gör det!

 Arbetsgivaren kan minska din lön med den tjänste-
pension du tar ut. Förhandla bort detta!

TipS
 Förhandla om dina anställningsvillkor när du fyller 
65. Arbetsgivarens kostnad för dig minskar.

 Ring gärna vår medlemsrådgivning om du funderar 
på att fortsätta arbeta efter 65 års ålder. Vi kan 
reglerna och har fler goda råd att ge dig! telefon 
08-790 35 10 e-post medlemsradgivningen@slf.se

Vill du veta mer om hur du tjänar in till pension, vad som händer om du blir sjuk eller vilket försäkringsskydd 
du har efter 65 års ålder? Besök www.lakarforbundet.se och läs mer.

Som anställd har du alltid rätt att kvarstå 
i din anställning till utgången av den månad 
då du fyller 67 år. Det är till och med olagligt 
att skriva ett avtal om avgångsskyldighet före 
67 års ålder.

Gräns vid 67 års ålder
Om din arbetsgivare vill att du ska lämna din 
anställning när du fyller 67 år ska du få ett 
skriftligt besked om detta minst en månad i 
förväg. Det behöver då inte finnas saklig grund, 
som till exempel arbetsbrist eller personliga 
skäl, för att anställningen ska avslutas.

Om arbetsgivaren inte avslutar din anställ-
ning vid 67 års ålder fortsätter den automatiskt 

Lönsamt att arbeta 
efter 65 års ålder
Om du känner att arbetet fortfarande är roligt och att du har en hel del kvar att ge, 
är det en bra idé att fortsätta arbeta efter 65 års ålder. Samtidigt som du får ett 
stimulerande innehåll i din vardag och är till stor nytta för andra, är det dessutom 
lönsamt för dig att fortsätta arbeta. 


