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Yrkesförsäkring för läkare
En försäkring som inte är ny, men som Läkarförbundet rekommenderar dig 
som yrkesverksam medlem, är Yrkesförsäkringen för läkare. Försäkringen är 
kraftigt rabatterad för medlemmar i Läkarförbundet. Nytt för i år är att alla 
nya yrkesverksamma medlemmar i Läkarförbundet får Yrkesförsäkringen helt 
kostnadsfritt under de tre första månaderna av sitt medlemskap.

Yrkesförsäkringen innehåller tre huvudmoment: 
Ansvarsförsäkring kring skadeståndsskyldighet för person- och sakskada. 
Patientförsäkring som lämnar ersättning för personskada enligt patient-
skadelagen. 
Rättsskyddsförsäkring som gäller för tvistemål, skattemål och övriga mål 
som rör prövning av legitimationsfrågor med mera, samt för åtgärder att 
bemöta kränkande uppgifter i massmedia. 

Läs mer om vad yrkesförsäkringen omfattar på www.salusansvar.se/slf

Nya försäkringar för dig som medlem

Genom ett samarbete med SalusAnsvar erbjuder 
Läkarförbundet försäkringar som är speciellt  

framtagna för dig som är eller studerar till läkare.

Försäkring gällande kritisk sjukdom
Sedan en tid tillbaka erbjuder Läkarförbundet i samarbete 
med SalusAnsvar försäkringen ”Kritisk Sjukdom”. Det är en  
försäkring som ger ersättning om du drabbas av en svår diagnos 
som bland annat cancer, hjärtinfarkt, stroke med bestående 
hjärnskada eller om du i samband med yrkesutövning smittas 
av HIV/AIDS, Hepatit C eller MRSA. 

Försäkringen ”Kritisk sjukdom” kan bara tecknas av 
medlemmar i Läkarförbundet och den ersätter ovanstående 
diagnoser och händelser i form av ett engångsbelopp. Läs mer 
om försäkringen på www.salusansvar.se/slf

Gratis sjukförsäkring för studenter
Som student förväntas du klara av ett antal poäng varje 
termin för att få studiemedel från CSN, då kan en längre tids 
sjukskrivning med missade studier ge ekonomiska konsekvenser. 
Från och med den första april i år ingår en sjukförsäkring i 
medlemskapet hos Medicine Studerandes Förbund (MSF) som 
kan ge ersättning om du blir sjukskriven.

Sjukförsäkring Student är en ny medlemsförmån. Alla som 
är medlemmar i MSF, och under 40 år, när den nya försäk-
ringen träder i kraft får den kostnadsfritt som en del av med-
lemskapet under resten av studietiden. Efter den första april 
kommer den endast att ingå i medlemskapet för läkarstudenter 
som tecknar medlemskap under termin ett.  

De medlemmar som omfattas av den nya sjukförsäkringen 
får information om försäkringens ersättningsnivåer och villkor 
hem i brevlådan.

Läs mer om försäkringar för dig som student:  
www.salusansvar.se/msf
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