
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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arbetsvillkor och de förslag till åtgärder
som vi kommit fram till.

Narkosläkares livslängd
I nyhetsbrevet kommenteras bla

Torsten Gordhs och Kurt Svärdsudds
studie av svenska läkares meddellivs-
längd. De narkosläkare som avled un-
der studiens gång var i medeltal 64 år
jämfört med 73 år i hela gruppen. Ris-
ken att avlida under studiens gång var
46 procent högre för anestesiologerna. 

Torsten Gordhs kommentarer till un-
dersökningen:

– Resultaten bör leda till närmare
undersökningar av situationen på våra
sjukhus. 

– Innan vi vet mer bör alla sjukhus-
och klinikledningar vara uppmärksam-
ma på problematiken och titta på arbets-
miljön i vid bemärkelse, exempelvis i
fråga om arbetsbelastning och stress.
En årlig hälsoundersökning där diskus-
sion om arbetssituationen ingår skulle
kunna vara en åtgärd.

Maning till analys
I nyhetsbrevet manas läsarna att kal-

la till möten på de egna sjukhusen med
inbjudna verksamhetschefer för berör-
da kliniker och sjukhusledningen.

Huvudansvaret för arbetsmiljön lig-
ger på arbetsgivaren. Enligt arbetsmil-
jölagen 3 kap §2 ska arbetsgivaren
vidta alla åtgärder som behövs för att
förebygga att arbetstagaren utsätts för
ohälsa eller olycksfall. Att anestesiolo-
ger har en medellivslängd som är 9 år
lägre än genomsnittet för svenska läka-
re måste väl betraktas som ett kraftigt
uttryck för ohälsa.

Arbetslivsgruppen fortsätter att be-
vaka frågan och återkommer i ämnet
när slutversionen av artikeln har pre-
senterats.

För att ta del av det refererade och
kommande nyhetsbrev från ALG kan ni
anmäla ert intresse via mail till
margareta.nathanaelsson@slf.se.

Läkarf örbundet
programvärd
på ny mässa –
Allt f ör Hälsan
Apoteket AB, Folkhälsoinstitutet,

Landstingsförbundet och Läkeme-
delsindustriföreningen LIF, tillsam-
mans med ett 10-tal programvärdar,
i unikt samarbete när »Allt för Häl-
san» första gången genomförs på
Stockholmsmässan den 16–18 feb-
ruari 2001. 

Syftet är att öka människors kunskap

om egenvård genom utställning, semi-
narier och aktiviteter. Genom att hjälpa
fler att ta ett större ansvar för sin egen
hälsa och få ett bättre liv kan sjukvår-
dens resurser användas för dem som
mest behöver dem, vilket är en vinst för
alla – inte minst för samhället i stort.

Programvärdar
Allt som erbjuds på Allt för Hälsan

bygger på vedertagen kunskap och be-
prövad erfarenhet. För att säkerställa det-
ta bildar Stockholmsmässan tillsammans
med ett tiotal programvärdar tre pro-
gramkommittéer, en för vardera temat:
hälsa, kost och motion. Bland program-
värdarna kan nämnas företrädare för pro-
fessionerna som Läkarförbundet och för
patientorganisationer tex Diabetesför-
bundet och Reumatikerförbundet. 

Syftet är att öka människors kunskap
om egenvård av lindriga sjukdomar och
att få fler att bli medvetna om hur man
kan förebygga sjukdomar genom ett
sundare leverne, kost och motion. En
korrekt läkemedelsanvändning är också
en viktig fråga.  

Hälsa, kost och motion 
Det blir mängder av aktiviteter kring

de tre områdena hälsa, kost och motion,
där besökare kan göra hälsokontroller,
konditionstest, mäta blodtryck, blodfet-
ter och bentäthet, prova olika typer av
motion samt ta del av kostprofiler och
receptbanker. 

För att sprida information och kun-
skap fylls ett antal scener med populär-
vetenskapliga föreläsningar, presenta-
tioner och debatter inom aktuella områ-
den. På utställningen presenteras pro-
dukter och tjänster. 

Allt för Hälsan kommer också att er-
bjuda besökarna att möta olika tid-
nings- och mediedoktorer på plats, det
blir »Fråga doktorn» på ett nytt sätt.
Dessutom kommer IT-företag med me-
dicinska portaler att finnas represente-
rade och besökarna kommer att kunna
ta del av medicinsk litteratur.

Elisabeth Frostell
informationschef
elisabeth.frostell@slf.se

Läkartidningens 
prenumerations-
priser
Läkartidningens prenumerationspri-

ser justeras per den 1 oktober varje år
och avses gälla för den kommande 12-
månadersperioden. Taxehöjningarna
brukar hållas på måttlig nivå och relate-
ras till inflationstakten i samhället,
svenskt tryckeriindex och tidskriftspor-
tots utveckling. 

På förslag av Läkartidningens led-
ning har Läkarförbundets centralstyrel-
se fastslagit följande för taxeperioden
2000-10-01 till 2001-09-30:

1. Ett oförändrat prenumerationspris
för läkare och medicine studerande som
är medlemmar i Läkarförbundet och/
eller MSF. 

2. Höjd taxa med 3 procent för andra
prenumerantgrupper. 

3. En ytterligare nyordning blir att
förtidspensionerade läkare som är med-
lemmar i Läkarförbundet erbjuds det
rabatterade pris som tidigare gällt en-
bart för ålderspensionärer.

»Hela listan»
Beslutet innebär att följande priser

gäller för helår (12 månader) fro m
2000-10-01. Se Tabell I ovan!

I taxan för »övriga utlandet» ingår
flygporto till ett värde av ca 500.

Läkartidningen tillämpar sk rullan-
de prenumerationssystem. Abonne-
mang kan tecknas när som helst, obero-
ende av kalenderårsgräns, för kvartal,
halv- och helår.

Bo Lennholm
chefredaktör
bo.lennholm@lakartidningen.se

Läkarförbundets 
informationsavdelning

Kontaktperson:
Informationschef
Elisabeth Frostell
tel 08-790 33 94 
elisabeth.frostell@slf.se

Tabell I. Prenumerationspriserna år 2000.

Prenumerationsgrupp Nuv pris Nytt pris Netto/inkl. moms

Läkare, medlem 720 720 720
Läkare, ej medlem 720 742 928
Läkare, pensionär o medlem 470 470 470
Läkare, pensionär ej medlem 470 484 605
Med stud, MSF 215 215 215
Med stud, ej MSF 375 386 483
Övriga prenumeranter, Sverige 845 870 1 088
Övriga prenumeranter, Norden 845 870 870
Övriga utlandet 1 335 1 370 1 370
Lösnummer, inkl. porto 40 40 40
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