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1. Dagsersättning under sjukpen-
ningstid

Dagsersättning från avtalsgrupp-
sjukförsäkringen för anställda inom
kommuner och landsting (AGS-KL)
lämnas om en sjukskrivning varar 15
dagar eller mer och om man samtidigt
får sjukpenning från försäkringskassan.
Ersättning lämnas vid 25 procent, 50
procent, 75 procent eller 100 procent
sjukskrivning. Reglerna är olika vid oli-
ka anställningsformer (se nedan).

Bestämmelserna om sjuklön i AB
respektive reglerna i lagen om allmän
försäkring (AFL) gör att rätten till dags-
ersättning från AGS-KL varierar i olika
lönelägen.

• Anställda grupp 1 samt anställda
grupp 2 med fastställd arbetstid
Dessa grupper har rätt till sjuklön

från arbetsgivaren, dock längst för tid
t o m den 90:e kalenderdagen i sjukpe-
rioden. Dagsersättning från AGS-KL
lämnas fr o m dag 91 t o m dag 360 i ett
sjukfall. Dagsersättningen är 12,5 pro-
cent av den sjukpenning som den för-
säkrade har erhållit från försäkringskas-
san. 12,5 procent motsvarar ett tillägg
på 10 procentenheter.

Ersättningstiden i AGS-KL förläng-
des fr o m den 1 januari 1998 till att om-
fatta sjukdagarna 91–360. Retroaktiv
dagsersättning kan begäras från AMF
Sjukförsäkring om sådan inte har utbe-
talats.

• Anställda grupp 2 utan fastställd
arbetstid
Har man rätt till sjuklön enligt lag

men inte rätt till sjuklön enligt avtal (AB
98), lämnas dagsersättning från AGS-
KL för dag 15–360. Dagsersättningen är
12,5 procent av den sjukpenning som
den försäkrade har erhållit från försäk-
ringskassan. 12,5 procent motsvarar ett
tillägg på 10 procentenheter.

2. Månadsersättning under sjukbi-
drags-/förtidspensionstid för inkomst-
delar under 7,5 basbelopp

Om försäkringskassan beviljar den
anställde förtidspension eller sjukbi-
drag till följd av arbetsoförmåga av me-
dicinska skäl, utges en månadsersätt-
ning från AGS-KL. Reglerna är desam-
ma för anställda grupp 1 och 2.

Månadsersättningen från AGS-KL
lämnas proportionellt vid 25 procent,
50 procent, 75 procent eller 100 procent
sjukbidrag/förtidspension och är bero-
ende av den försäkrades sjukpenning-
grundande inkomst (SGI) vid början av
den sjukperiod som leder till beslut om

sjukpension/förtidspension. Har den
anställde haft en felaktig (i de flesta fall
för låg) SGI anmäld till försäkringskas-
san kan dock AMF Sjukförsäkring ta
hänsyn till detta och lämna ersättning
efter den korrekta inkomsten.

Tidpunkten för insjuknandet och den
tidpunkt fr o m vilken sjukpension/för-
tidspension beviljats, bestämmer vilken
tabell för AGS-KL som är tillämplig i
det enskilda fallet (se Tabell I). Tabellen
ger endast några exempel och finns i sin
helhet i avtalsvillkoren (§ 18). 

SACOs broschyr »Avtalet försäk-
rar» kan beställas från Läkarförbundets
förhandlingsavdelning.

3. Månadsersättning under sjukbi-
drags-/förtidspensionstid för inkomst-
delar över 7,5 basbelopp

Beräkning av ersättningen:
Fr o m den 1 maj 2000 gäller nya

sjukpensionsbestämmelser i det kom-
munala pensionsavtalet PFA 98 med
dess pensionsbestämmelser PB. Avtalet
gäller arbetstagare som är födda 1938
eller senare. Månadsersättning på årsin-
komst överstigande 7,5 prisbasbelopp
bestäms med utgångspunkt från in-
komsten vid insjuknandet enligt de be-
stämmelser som gäller för beräkning av
SGI enligt AFL med bortseende från
gränsen 7,5 prisbasbelopp.

På årsinkomst som överstiger 7,5
prisbasbelopp beräknas hel månadser-
sättning enligt Tabell II. 

Är arbetsförmågan inte helt nedsatt,
lämnas ersättning i förhållande till
minskningen av arbetstiden hos arbets-
givaren.

Från när och hur länge 
utbetalas månadsersättning?
Månadsersättningen börjar betalas

ut fr o m den månad då försäkringskas-
san börjar betala sjukbidrag eller för-
tidspension. Har den försäkrade själv
ansökt om sjukbidrag/förtidspension,
kan försäkringskassan bevilja förmå-
nen tre månader retroaktivt, ansök-
ningsmånaden oräknad. Om den an-
ställde har haft sjukpenning under den-
na tid, betalas inte månadsersättning för
sådan retroaktiv sjukbidrags-/förtids-
pensionstid.

Månadsersättningen betalas under
hela sjukdomstiden till dess att den för-
säkrade uppnår pensionsåldern, enligt
pensionsavtalen (PA-KL 85 och PFA
98) t o m kalendermånaden före den
under vilken den försäkrade fyller 65 år.

Värdesäkring av 
månadsersättning
När sjukperioden varat mer än 24 må-

nader, garanterar avtalsvillkoren ett vär-
desäkringstillägg om prisbasbeloppet
har stigit sedan sjukperiodens början.
Värdesäkringstillägget skall sedan änd-
ras efter varje ny tolvmånadersperiod. 

Höjningen skall motsvara de pris-
basbeloppsändringar som har skett,
dock ej mer än 4 procent per år räknat
från ersättningsperiodens början. Om
AGS-KL-verksamheten ger överskott
kan, efter särskilt beslut, högre värde-
säkringstillägg fastställas.

Avgiftsbefrielseförsäkring
Den avsättning (premie) som arbets-

givaren gör på inkomsten är skyddad av
en avgiftsbefrielseförsäkring om läka-
ren skulle drabbas av långvarig sjuk-
dom.

För kommun- eller landstingsan-
ställda läkare som uppbär partiellt sjuk-
bidrag eller partiell sjukpension, skall
arbetsgivaren till AMF Sjukförsäkring
inrapportera inkomst endast från den
»friska delen» av anställningen. AMF
Sjukförsäkring står för inrapportering
och inbetalning av premie för den andra
delen av lönen. 

För läkare med helt sjukbidrag eller
hel förtidspension, sköter AMF Sjukför-
säkring inbetalningen av hela premien.
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för kommun- och landstingsanställda läkare

Tabell I. Månadsersättningens storlek (exem-
pel).

Sjukpennings-
grundande
inkomst vid Månadsersättning
insjuknandet, kr från AGS-KL, kr

– 71 000 75
85 000– 86 000 919

100 000–101 000 1 159
120 000–121 000 1 443
145 000–146 000 1 888
190 000–191 000 2 540
219 000–(max. gräns) 2 880

Tabell II. Beräkning av månadsersättning.

Inkomstunderlag
i prisbasbelopp 7,5–20 20–30
Månadsersättning
från AGS-KL 65 procent 32,5 procent
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