
Sacos nya inkomstförsäkring
för arbetslösa akademiker intro-
ducerades den 14 september i
samarbete med SalusAnsvar. Det
är en kompletterande arbetslös-
hetsförsäkring som ger en för-
stärkt ekonomisk trygghet för
förvärvsarbetande eller egna
företagare med inkomster upp
till 40 000 kr. 

Den traditionella arbetslöshetser-
sättningen genom A-kassan ger ett
skydd på 80 procent av lönen, men bara
för inkomster upp till ett tak på 15 950
kr. Den som tjänar mer får ingen ersätt-
ning för inkomster över detta belopp,
trots att man betalar avgifter baserade
på hela lönen. 

Nio av tio av Saco-förbundens med-
lemmar kan därmed inte få 80 procent
av lönen i arbetslöshetsersättning.
Sacos uppfattning är att det sociala
skyddsnätet vid sjukdom och arbetslös-
het ska baseras på inkomstbortfallsprin-
cipen, och det är där som inkomstför-
säkringen ska träda in.

En del av Saco-förbundens cirka
400 000 medlemmar omfattas av olika
statliga, kommunala eller privata trygg-
hetsavtal som ger högre ersättning än
15 950 kr. Men majoriteten omfattas
inte av sådana avtal och kan i stället
teckna Sacos inkomstförsäkring. 

Försäkringen gäller enbart de med-
lemmar i något av Sacos 26 förbund som
också är med i akademikernas arbets-
löshetskassa AEA. AEA har också
55 000 direktanslutna medlemmar som
måste gå med i något av Sacos förbund
för att få rätt att teckna försäkringen.

Kritik mot nivåerna
Arbetslöshetsförsäkringen har varit

föremål för debatt sedan de fackliga
centralorganisationerna Saco, LO och
TCO protesterat mot de låga ersätt-
ningsnivåerna. En majoritet av landets
löntagare har inkomster över taket och
får i realiteten ut betydligt lägre ersätt-
ning än 80 procent av lönen. 

Från A-kassan får man för närvaran-
de högst 12 760 kr per månad före skatt. 

I våras presenterades ett utrednings-
förslag om höjda ersättningsnivåer, och
regeringen har antytt att en höjning av
taket kan bli aktuell. Men Sacos be-
dömning är att eventuella justeringar
endast blir marginella för Saco-förbun-
dens medlemmar. 

Vilka regler gäller?
Försäkringen ger alltså 80 procent

av medlemmens nettolön vid inkomster
mellan 15 950 och 40 000 kr, inklusive
ersättningen från AEA. 20 dagars
karens gäller innan försäkringen betalas
ut. Försäkringen måste ha tecknats 18
månader före arbetslöshetens inträde. 

Det innebär att försäkringstagaren
fortlöpande måste ha varit medlem i ett
Saco-förbund och i AEA de senaste 18
månaderna och fortfarande är det. Inträ-
desålder i försäkringen är från 21 till 58
år. Slutålder är 60 år och den maximala
utbetalningstiden 240 dagar. 

Här är några exempel på premier i
olika inkomstlägen: lön 20 000 kr –
månadspremie 67 kr, lön 25 000 kr –
premie 128 kr, lön 30 000 kr – premie
188 kr, lön 35 000 kr – premie 244 kr
och lön 40 000 kr – premie 297 kr.

Mer information om försäkringen
finns på försäkringsbolaget »Saco In-
komstförsäkrings» hemsida
www.inkomstforsakring.com.

Återbetalning 
av medlemsavgift 
Läkarförbundets fullmäktige har

beslutat att återbetala en del av med-
lemsavgiften för år 1999 och samti-
digt satsa på en ny medicinsk portal
(www.ronden.se). Den skall vara till-
gänglig för alla medlemmar och vara
den medicinska professionens mötes-
plats. 

De nuvarande webbplatserna för Sve-
riges läkarförbund och Läkartidningen
presenteras under www.Ronden.se
Även Svenska Läkaresällskapet kom-
mer i enlighet med en överenskommel-
se med Läkarnätet AB att länkas till
samma sajt.

Återbetalningen till varje enskild
medlem är maximerad till inbetald
medlemsavgift under året, varför stude-
randemedlemmar och medlemmar med
reducerad avgift får ett lägre belopp än
de som betalat hel medlemsavgift. Till-
godohavandet kan uppgå till maximalt
450 kronor. Totalt kommer Läkarför-
bundet att utbetala ca 13 miljoner kro-
nor till sina medlemmar. 

Läkarnätet AB och SalusAnsvar har
också inlett ett samarbete, som innebär
att SalusAnsvar erbjuder 300 kronor

extra till Dig som väljer att överföra
återbetalningen av medlemsavgiften till
SalusAnsvar FondNet. Detta val gör Du
samtidigt som Du registrerar Dig på
Ronden och SalusAnsvar FondNet. 

FondNet är en kostnadsfri och obe-
roende marknadsplats där Du fritt väl-
jer bland marknadens fondutbud, får
rådgivning och betygsättning. Erbju-
dandet gäller fram till den 7 december
år 2000.

Inom några veckor kommer samtliga
medlemmar att få ett personligt brev
med ytterligare information om de oli-
ka handlingsalternativen samt hur man
går till väga.

Elisabeth Frostell
informationschef
elisabeth.frostell@slf.se

Nyhetsbrev från 
Arbetslivsgruppen
Arbetslivsgruppen (ALG) har nyli-

gen sänt ut sitt första nyhetsbrev. ALG
kommer att lämna fortlöpande rappor-
ter i frågor om läkares arbetsliv och ar-
betsmiljö. Kommunikationen kommer
att ske via mail och sannolikt som ett
dokument som man kan nå via förbun-
dets fackliga sidor på www.ronden.se 

Här återges delar av nyhetsbrevet:
ALG hade sitt första möte 21 augusti.
Den nya gruppen har ett mandat på två
år och består av följande medlemmar: 

Ordförande: Stephan Stenmark, ST-
läkare, infektion, Umeå, Gunnar Sand-
berg, endokrinolog, Mölndal, Ulla
Werlenius, gynekolog, Borås, Benny
Ståhlberg, allmänläkare, Kristianstad,
Suzanne Röhstö, kirurg, Gävle, Char-
lotte Barouma, privat allmänläkare,
Västra Frölunda, Edel Karlsson Håål,
chef på förhandlingavdelningen, An-
ders Bengtsson, utredare på utred-
ningsavdelningen, samt Ragnar Kris-
tensson, ombudsman på förhand-
lingsavdelningen.

Äldre läkares villkor
Sveriges läkarförbund har av det

senaste fullmäktigemötet fått i uppdrag
att snarast ta fram ett nationellt program
med syfte att underlätta för erfarna
läkare att bidra med sin kompetens ända
fram till pensionsåldern. ALG har fått i
uppdrag att vid nästa fullmäktigemöte
redovisa analysen av äldre läkares
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Läkarförbundsnytt

Extra arbetslöshetsförsäkring
för Saco-förbundsmedlemmar


