
Udbetaling af delvis invalidepension under sygeperiode. 

Jeg skriver dette indlæg til bladet i håb om at andre kan have glæde af mine erfaringer med mit 

pensionsselskab. 

Først min sygehistorie kort: 

Flere års dårlig hørelse med kontrol på Bispebjerg hospital og til sidst tilkendt høreapparat. I marts 

2004 en kontrolscanning – "der var jo nok ikke noget" – den viste dog en svulst på 3,5 cm. Maj 

2004 opereret på Rigshospitalet af Lars Poulsgaard (fantastisk rar, professionel, dygtig kirurg). 

Under min efterfølgende sygemelding var jeg i kontakt med mit pensionsselskab for at høre 

nærmere om, hvordan jeg var stillet hvis jeg havde tabt erhvervsevnen helt eller delvist. De (PFA) 

gjorde mig opmærksom på, at der var kommet nogle nye retningslinier som jeg kunne have glæde 

af i forbindelse med min sygeperiode. Reglerne var helt nye for mig og for min arbejdsplads, så 

derfor tænkte jeg at andre AN-patienter kunne have glæde af mine erfaringer. 

Jeg fik et ansøgningsskema til udfyldelse fra pensionsselskabet og de bad om en lægeattest. Jeg skal 

måske nævne at sagsbehandlingen var noget langsommelig. Fra jeg søgte og til jeg fik pengene 

udbetalt gik ca. 8-9 mdr. 

Jeg har nu fået tilkendt midlertidig halv invalidepension i den periode jeg var deltidssygemeldt efter 

AN-operationen. Jeg bør nævne, at jeg var fuldt lønnet fra min arbejdsplads under hele min 

sygeperiode. 

Jeg var heltidssygemeldt 3 mdr. – de første 3 mdr dækker pensionen ikke. 

Jeg var herefter deltidssygemeldt 6 mdr – min arbejdsplads fik delvis refusion fra kommunen – og 

jeg fik derudover tilkendt ½ invalidepension i samme periode. 

I de 6 mdr. jeg var deltidssygemeldt skulle arbejdspladsen kun indbetale ½ præmie på min pension 

(de fik efterfølgende refunderet for meget indbetalt) – min dækningen og opsparingen fortsatte som 

normalt. 

Filosofien bag tilkendelse er, at det for mange arbejdspladser er dyrt at have en fuldt lønnet 

medarbejder gående i længere tid som delvis sygemeldt. Refusionen fra kommunen er sjældent nok 

til at dække virksomhedens tab, derfor skal den ½ invalidepension ses som et tilbud om yderligere 

kompensation til arbejdspladsen. Man får altså ikke automatisk udbetalt pengene selv, men skal 

snakke sig til rette med sin arbejdsplads om de skal have pensionen udbetalt eller om man selv kan 

råde over den. 

I mit tilfælde syntes min arbejdsplads at jeg selv skulle have pengene "som et plaster på såret". Det 

betød for nylig en udbetaling på ca. 15.000 kr. til mig selv. 

Hvis jeg kan hjælpe med yderligere oplysninger er man velkommen til at kontakte mig – men da jeg 

ikke er ekspert på dette område, er det mest sikre nok at ringe til sit eget pensionsselskab og 

forklare om sin situation. 



Jeg har nu været i fuld beskæftigelse i 4 mdr, dog stadig med nogle eftervirkninger af min 

ansigtslammelse som jeg måske må lære at leve med. 

Mange hilsner fra Hanne Bidstrup, Valby 

 


