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medlem

Sveriges läkarförbunds inkomstförsäkring ger dig som medlem trygghet 

om du skulle bli arbetslös under en period. 

Inkomstförsäkring 

arbetslöshetskassa (AEA). Du har inget 
automatiskt medlemskap i AEA genom 
medlemskapet i Läkarförbundet utan du 
måste själv ansöka om medlemskap i AEA. 
Om du tidigare inte sett fördelen av AEA 
eftersom ersättningen varit låg, finns det 
nu en anledning att fundera om. Gå in på 
www.aea.se och ansök om medlemskap. 
Ett medlemskap i AEA kostar för närva-
rande 90 kronor per månad.

Vilka villkor gäller?
Försäkringen omfattar både företagare och 
anställda som ofrivilligt blir arbetslösa efter 
den 31 december 2011. För att ha rätt till 
ersättning från inkomstförsäkringen krävs 
att vissa villkor är uppfyllda. 

På www.lakarforbundet.se kan du läsa 

Vid en tillfällig arbetslöshet drab-
bas din privatekonomi direkt. Ge-
nom a-kassan får du ut maximalt 

14 960 kronor per månad och Läkarför-
bundets medlemmar har ofta betydligt 
högre inkomster än så och riskerar därför 
att drabbas av ett stort inkomstbortfall vid 
eventuell arbetslöshet. 

Från och med den första januari i år in-
går en inkomstförsäkring i medlemskapet 
i Läkarförbundet. Den ger tillsammans 
med a-kassan 80 procent av löner upp till  
100 000 kronor i månaden under maxi-
malt sex månader. 

Bli medlem i AEA
För att ta del av försäkringen måste du 
vara medlem i Akademikernas erkända 

– ökar din trygghet vid arbetslöshet

om villka villkor som gäller. Några av des-
sa är:

Att du varit medlem i Läkarförbundet 
under minst 18 månader.

Att du under de senaste 18 månaderna 
före arbetslösheten arbetat under minst 
12 månader.

Att du varit medlem i AEA under minst 
12 månader före arbetslösheten.

Att du är anmäld på arbetsförmedlingen 
som aktivt arbetssökande och att du 
beviljas inkomstrelaterad arbetslöshets-
ersättning från AEA.

Välkommen till  
AT-mässa 
Är det snart dags för AT? Missa inte 

tillfället att träffa framtida arbets-

givare och få värderfulla tips inför 

din framtid som doktor.

Mer information hittar du på:   
www.lakarforbundet.se/inkomstforsakring

Var och när 

Göteborg 31 jan kl 17, Vera Sandbergs allé 8
Malmö 1 feb kl 15.30, CRC, Skånes universitetssjukhus
Linköping 2 feb kl 17, Berzeliussalen, Universitetssjukhuset
Umeå 7 feb 16 Betula, Norrlands universitetssjukhus
Uppsala  8 feb  kl 17, Rudbecklaboratoriet, Akademiska sjukhuset.
Stockholm  9 feb kl 16, Skrivsalen, KI, Solna

Medicine Studerandes Förbund välkomnar samtliga studenter 
på de tre sista terminerna till AT-mässa. Här har du en unik 
chans att hitta din kommande AT-placering. På plats finns AT-
rekryterare och representanter från flera arbetsgivare runt om i 
Sverige. Läkarförbundet föreläser om AT och dess innehåll samt 
om dina villkor ute på arbetsplatsen. Vi berättar också om hur 
Läkarförbundet kan stötta dig som nybliven läkare.

PS. Vi bjuder på en enklare måltid.

INföR AT

AT-mässan på KI hösten 2011


