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Som du nog känner till består pen-
sionssystemet av tre delar: den allmänna 
pensionen, tjänstepensionen och eventu-

ellt eget privat sparande. En gång om året får du ett orange kuvert 
från Pensionsmyndigheten med en prognos över den allmänna 
pensionen. Den avser inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 
vilket motsvarar en månadslön på cirka 34 100 kronor. 

Tjänstepensionen är viktig
Eftersom läkaryrket är ett höginkomstyrke utgör tjänstepensionen 
ofta den största delen av den totala pensionen. Tjänstepensionen 
betalas av arbetsgivaren och ser olika ut beroende på om du är 
anställd inom landsting/kommun, stat eller privat verksamhet. 
Om du är egenföretagare råder vi dig att teckna en tjänstepension 
som komplement till den allmänna pensionen. 

Tjänstepensionen kan vara förmånsbestämd, premiebestämd 
eller både och. Förmånsbestämd ålderspension innebär att du 
får en andel av lönen när du går i pension. Denna andel baseras 

Ha koll på din pension
Oavsett hur gammal du är bör du emellanåt se över ditt pensionssparande. 
Det finns tillfällen då det är extra viktigt att vara uppmärksam.

Förmån för dig inom privat sektor
Som anställd inom privat sektor kan du även 
använda PTK Rådgivningstjänst. Här får du som har 
tjänstepensionen ITP inom Collectum/Alecta oberoende 
och kostnadsfria rekommendationer om vad som är 
bäst för dig, både kring pensioner och försäkringar.  
Besök rådgivningstjänst.se för att läsa mer och 
testa tjänsten.

Läkarförbundet är medlem i PTK – en samarbetspartner 
för 27 medlemsförbund i privat tjänst. Vårt medlemskap 
ger dig som medlem inom privat sektor tillgång till 
denna förmån.

på din inkomst under en viss period i slutet av ditt yrkesliv. Var 
uppmärksam på detta!

Premiebestämd ålderspension innebär att arbetsgivaren betalar 
in en viss procent av lönen i premie. Pensionens storlek beror då 
på hur premien har placerats.

Utöver allmän pension och tjänstepension kan du även ha ett 
privat pensionssparande. Det finns möjlighet till ett begränsat 
avdrag i deklarationen för detta.

Mer information
På www.lakarforbundet.se finns information kring läkares pen-
sioner. Här kan du läsa mer om tjänstepensionen som gäller för 
din anställning.

Personlig rådgivning
Kontakta gärna vår medlemsrådgivning om du har funderingar 
kring din pension. Vi kan reglerna. Telefon 08-790 35 10, e-post 
medlemsradgivningen@slf.se.

SE UPP MED
I vissa situationer är det bra att ha pensionen 
i åtanke:

Ska du byta anställning? Kontrollera hur 
detta påverkar din pension.

Har du flera arbetsgivare samtidigt? 
Då kan pensionen bli sämre. 

Arbetar du deltid? Kontrollera hur detta 
påverkar din pension.

Har du möjlighet att själv placera delar 
av din pension? Se över hur dessa är 
placerade idag och var uppmärksam på 
förvaltningens avgift.

!

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

läkartidningen nr 37 2012 volym 109


