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Udvikling og digitalisering af Pension! 

I dette dokument redegøres der for forretningsmodellen i et 
pensionshus. Forretningsmodellen skal danne grundlag for 
pensionshusets organisatoriske og digitale udvikling.  
 
Udviklingen skal tage udgangspunkt i forretningsmodellens del-
elementer, som skal tænkes sammen og som over tid skal integreres. 
 
Dette kan ske jævnfør SWAY’s firetrins udviklingsmodel, som sikre 
målopfyldes ved at bryde udvikling ned i logiske bidder, der hver især 
er profitable.    
 
Linjerne i et Pensionshus udgør i grove træk: 
1) Aftale 
2) Indbetaling (og indberetning) 
3) Rådgivning (og ekspedition) 
4) Skade og sundhed 
5) Udbetaling 
6) Produkt (og kontering) 

 
Disse seks linjer skal spille sammen og de udgør en servicekæde og 
en overordnet governancestruktur.  
 
På trods af linjernes forskelligheder i faglighed og målsætning, har de 
hver især et unikt ansvar for den overordnede finansielle og 
forsikringsmæssige risikostyring og kundeservice.  
 

. 
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Udvikling af Pension historisk! 
Pension er oprindeligt etableret af arbejdsmarkedets parter og 
produkterne er etableret ud fra kollektive og solidariske 
forsikringsprincipper. Forrentningen er bestemt kollektivt med en 
given minimumsforrentning, som historisk  er 4,5 procent efter PAL.  
 
De seneste 20-25 år er de solidariske og kollektive principper blevet 
udfordret i takt med at en øget velstand og en stigning i antallet af 
personer på overførselsindkomster har skabt individuelle behov og 
muligheder.  
 
Pension er i samme periode blevet den toneangivende faktor i 
samfundets opsparing og en væsentligt del af den offentlige 
finansiering.  
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Udviklingsmæssigt kompleks! 
 
Branchen står deraf i et udviklingsmæssigt kompleks mellem 
honorering af: 
1. regelsæts udsprunget af solidaritet overfor ”medkunder” og 

samfundets finansiering og risiko, og   
2. borgere og kunders individuelle behov og muligheder 
 
Udviklingsressourcernes indsats bliver i høj grad tænkt og prioriteret 
i forhold til honorering af førstnævntes behov (solvency, PAL- 
opgørelser, kontribution mv.).  
 
Branchen er i gang med at gøre op med dette kompleks og skal 
derfor til at gentænke sine strukturer for udvikling, drift og service i 
en bredere og digital kontekst.  
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Pensionshusets digitaliseringsniveau 
Inden du går i gang med at læse om de seks forretningsmodeller, kan du  i 
nedenstående skema vurdere om en række nødvendige forhold for digitalisering af 
standardprocesser er til stede i dit pensionshus: 
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Aftale Ja Nej 

Er kundedokumenter og aftaler versioneret og elektronisk tilgængelige? 

Er der en fælles struktur for dækninger, vederlag, pris o.l.? 

Er der defineret klare ansvarsforhold ml. selskab og virk.? (f.eks. key account) 

Er der ét sted hvor kundens og aftalers status kan ses (aktiv, under forhandling mv.)? 

Indbetaling 

Er der en månedlig opdatering af ændringer på personstamdata? 

Kan lønadministrator kommunikerer medarbejderforhold i standardiserede og digitale 
processer til ekspedition og rådgivning? 

Har lønadministrator adgang til overblik og status på indbetalinger og personstamdata? 

Rådgivning 

Kan pensionskunde og virksomhed booke et rådgivningsmøde online? 

Udfylder kunden et spørgeskema med relevante informationer inden mødet? 

Lagres data om kunden (formue, erhverv, begunstigelser, civilstand, mv.) på struktureret vis? 

Findes der et rådgivningsværktøj? 

Dannes blanketter automatisk? 

Er der digital integration til EDI systemet (§41 overførelser)? 

Kan policeændringer gennemføres online? – self service 

Kan policeændringer gennemføres automatisk via f.eks. en stregkode på en blanket/begæring? 

Sundhed og Skade 

Findes der rapportering på  skadehistorik, med sygdom, alder, erhverv mv.? 

Findes der rapportering på erhverv, alder, køn og dækninger på alle dækkede personer? 

Er sagsforløbet styret i et workflow (ny, til læge, til behandling, opfølgning, stop mv.)? 

Sker skadebehandlingen ud fra en porteføljestyring  og best practice? 

Er eksterne behandlere registreret med kvalifikation, historik, pris, geografi mv? 

Betales regninger til behandlere automatisk? 

Udbetaling 

Sker udbetalinger automatisk ud fra beslutninger i rådgivning og sundhed og skade? 

Sker udbetalinger til nemkonto? 

Sker skatte og afgiftsberegninger maskinelt? 

Stoppes udbetalinger automatisk ved død? 

Kan kunden via self service selv starte en pensionering? 
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Forretningsmodellen i Pension 
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Arbejdet med forretningsmodellen i pension tager oftest udgangspunkt i udvikling 
af en ny beregnerkerne som f.eks. Edlund, FDC, AIA, Mainfraime og lignende.   
 
Beregnerkernen udgør dog kun en andel af den samlede forretningsmodel, 
svarende til f.eks. anlægsmodulet i andre virksomheder. Som nævnt er der seks 
forretningslinjer i et pensionshus.  Sammenhængen mellem dem kan illustreres 
således: 
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Som udgangspunkt skal de fem kundeorienterede linjer kunne håndtere input og 
output i forhold til forsikringsproduktet (den sjette linje).  
 
En proces er typisk defineret ved to inputs og to outputs.  
1. Første input er en hændelse i form af en anmodning  
2. Første output er en kvittering på, at en anmodning ønskes gennemført 
3. Andet input er en kvittering/underskrift på at anmodningen skal gennemføres 
4. Andet output er en kvittering på at ændringen er registreret – typisk i form af 

et policeudskrift/pensionsbevis 
 

På de følgende sider vil processen blive gennemgået for de enkelte 
forretningsmodeller.  
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Forretningsmodel for aftale 
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Aftalen skal grundlæggende indeholde en beskrivelse af  dækninger, pris, 
omkostninger og vederlags- og risikomodel. Disse parametre skal kodes op i 
produktsystem eller beregnerkerne på baggrund af en struktureret dokumentation. 
 
De øvrige processer skal også indgå i aftalen. De indgår i den løbende dialog 
omkring aftalens og kundeforholdets værdiskabelse og udvikling. Disse forhold skal 
derfor være dokumenteret i en fast struktur inkl. historik, som skal kommunikeres 
bredt internt og eksternt.   
 
Virksomhedsstrukturen danner rammen for indbetalinger og skal kommunikeres i 
samme model. Se modellen herunder. 

Virksomhedskundens lønadministrator skal have fuld indsigt i og viden om 
betalingers og personers status og være en aktiv spiller i rådgivnings- og 
serviceprocesserne.  
 
I figuren vises hvordan personstamdata  fra virksomhedskunden og pensionshuset 
bliver sammenlignet. Evt. forskelle udløser opgaver til pensionshusets 
administration og rådgivning.  
 
Er der f.eks. ingen indbetaling på en person, skal lønadministratoren online tage 
stilling til om personen er på orlov eller er fratrådt. Resultatet skal ekspederes og 
der skal evt. skabes en rådgivningsopgave i forbindelse med en barsel.  

Forretningsmodel  
for indbetaling 

Indbetalingsprocessen udgør den 
største relation mellem et 
pensionshus og sine kunder! 
 
Er indbetalingsprocessen ikke 
strømlinet, er den resterende drift 
det heller ikke! 
 
Virksomhedskunden er den der 
kender pensionskundens egentlige 
status (gift, skilt, børn, løn, helbred, 
erhverv  mv.) .  
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Forretningsmodel for rådgivning 
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Rådgivningen er den del af forretningen ”der får det hele til at hænge sammen”. I 
rådgivningsprocessen er samspillet mellem indkommende informationer, 
registrerede informationer og rådgivningskompetencer afgørende.  
 
Rådgivningen sker på opfordring fra pensionskunden eller såfremt der sker en 
relevant hændelse i pensionskundens liv. Relevante hændelser kan i vid 
udstrækning udledes af indbetalingsflowet og involvering af lønadministratorerne. 
Udnævnelser, opsigelser, barsel, alderspension mv. 
 
Samspillet i rådgivningsprocessen kan illustreres således: 

Livshæ
ndelse 
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ning 

Valg Accept 
Ekspedi
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Kvit-

tering 

Job 
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Ægteskab 
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Alder 
Død 
 

Finansiel- 
risiko 
Forsikrings- 
risiko 
Bolig 
Formue 
Behov/mål 
Familie 
Begunstig. 

Dæknings-
ændringer 
§41 overf. 
Nytegning 
Videreførelse 
Opsparings-
valg 
Indskud 
Begunstigelse 
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ændringer 
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Nytegning 
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Opsparings-
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Dæknings-
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Indskud 
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Input 1 Output 1 Input 2 Output 2 

Rådgivningen skal afveje den enkelte persons forhold og definere en risikoprofil ud 
fra risikoaversion og finansielle muligheder  og valg mellem opsparing og forsikring.  
 
Personlige forhold og beslutninger skal registreres og dokumenteres. Rådgivningen 
kan med fordel understøttes af et rådgivningsværktøj, hvor kunden f.eks. har 
udfyldt en række nødvendige informationer online inden mødet.  
 
Resultatet af rådgivningen udmøntes i en række ændringer på policen(erne). 
Ændringerne gennemføres online gennem accept via f.eks. nemID eller via et 
blanketflow, der ender i en (semi)manuel ekspedition. 
 
Effektiviteten i processen måles på automatisering, tilfredshed og antal tilbageløb.  
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Forretningsmodel for skade og sundhed 
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Sundhed handler  for et pensionshus om at investere i forebyggelse og helbredelse. 
Gevinsten er færre og kortere skadesforløb og mere loyale kunder.  
 
De kommercielle selskaber har alle etableret sundhedsforretninger, mens 
pensionskasserne i vid udstrækning følger det offentliges tilkendelse af førtids-
pension.   
 
En sundheds- og skadeforretning arbejder med 1) en potentiel risiko, som har et 
skadeprodukt og 2) en aktuel risiko som modtager udbetaling fra et skadeprodukt.  
 
Styringen af disse risici skal konceptualiseres  i henholdsvis : 
1. pensionskundeparametre som erhverv, familieforhold, sygdomsforløb mv.  
2. skadeparametre som historiske tilkendelses -, behandlings- og 

udbetalingsforløb.  
 
Tilkendelser og behandlingsforløb skal, sammen med sundhedsfaglige partnere,  
konceptualiseres indenfor kortvarige lidelser som f.eks. mindre smerter og stress og 
længerevarende sygdomsforløb som f.eks. bevægeapparat og psykiske lidelser.  
 
I nedenstående figur er processen søgt illustreret. Den syge kunde  ringer til 
selskabet og der sker en afdækkende samtale, som sætter en række aktiviteter i 
gang i form af yderligere informationsindsamling og lettere behandlinger. 
 
Afdækningen sker ud fra en række erhvervs- og sygdomsaktuelle parametre, der 
søges frem  i en vidensbase (datamodel). Vidensbasen giver forslag til best practice 
omkring udbetalings- og behandlingsforløb og for en specifik hensættelse.  
 
Processen skal også sikre, at der sker en løbende opfølgning på de nævnte risici.  
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Forretningsmodel for udbetaling 
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Kommunikation af udbetalinger og skat er vigtig for modtagere af pensionsydelser. 
Kunden kan have svært ved at overskue sin skattebetaling, da pensionsydelser ofte 
udbetales sammen med andre ydelser. 
 
Udbetalingen tager hånd om skatte- og afgiftsberegninger og sker på baggrund af 
konkrete beslutninger i rådgivningen (alder og død) og i skadebehandlingen (tab af 
erhvervsevne, kritisk sygdom, betaling af behandlerregninger).  
 
Der skal være nem adgang til depotets forskellige skattemæssige strukturer (f.eks. 
§50, index mv.). Udbetalingen bliver dermed skattemæssigt korrekt behandlet. Er 
der ikke nem adgang, skal adgangen til data gøres effektiv og ensartet.  
 
De kommende ydelsesmodtagere vil dermed blive betjent hurtigt og præcist og 
afhængigheden af beregnerkompetencer fjernes.  
 
Udbetalingen er også sidste kontrolmulighed i et tilkendelsesforløb. Det er derfor 
vigtigt, at den endelige betalingsgodkendelse sker på baggrund af fyldestgørende 
dokumentation (hvem , hvad og hvorfor er der tilkendt).  

Forretningsmodel for produkt og kontering 
Forsikringsproduktet (eller beregnerkernen) beregner de enkelte hensættelser og 
reserver ud fra hvordan aftalen er sat op med vederlag, omkostninger, priser, 
risikovalg og grundlag og pensionskundens lønoplysninger, ansættelsesmæssige 
tilhørsforhold, risiko- og dækningsvalg. 
 
Beregnerkernen holder også styr på alle transaktioner på de enkelte policer i form 
af ind- og udbetaling, betaling til dækninger og depot, vederlag og omkostninger.  
 
Beregnerkernen udgør, qua opgørelse af hensættelser, selskabets overordnede 
risikoprofil, der skal investeres i forhold til.  

OBS! 
Beregnerkernen er isoleret set uvidende omkring korrektheden af de parametre 
den regner på. Ejerskabet af disse forhold ligger i de øvrige fem processer.  
 
Hvis selskabet ikke er opmærksom på dette forhold, er det forretningsmæssige end 
to end ansvar svært at arbejde med og de fem linjers ansvar ender i en  
siloorienteret drift i stedet for i et værdiskabende og tværgående samarbejde.   


