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Inkomstförsäkring 
– ökar din trygghet vid arbetslöshet
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medlem

Sveriges läkarförbunds inkomstförsäkring ger dig som medlem trygghet 

om du skulle bli arbetslös under en period. 
Välkommen till Läkarförbundets 

monter och aktiviteter i samband 

med Medicinska riksstämman på 

Stockholmsmässan i Älvsjö den 

28-30 november. 

Träffa förbundet under
Medicinska riksstämman 

”Uppdrag läkare”
Ett samtal om läkarens roll.
TorSdagEn kL. 11.45 - 12.30 

ÖSTra ScEnEn, MÄSSan

prisUtdelning
Priset ”Årets handledare av läkarstu-
denter”, delas ut av Läkarförbundet 
och MSF. 
FrEdagEn kL. 11.30 

LÄkarFÖrbundETS MonTEr, MÄSSan

Mingel och  
författarMöte
Mingla och knyt kontakter med dina 
kollegor och representanter från för-
bundet. Författarmöte, mat och musik. 
onSdagEn kL. 18.00-21.00 

VILLagaTan 5, STockhoLM. 

anMÄLan: www.lakarforbundet.se/mingel  

Vilka villkor gäller?
Inkomstförsäkringen omfattar både fö-
retagare och anställda som ofrivilligt blir 
arbetslösa. För att ha rätt till ersättning 
från inkomstförsäkringen krävs att vissa 
villkor är uppfyllda. Exempelvis:

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.

Mer information om villkoren:
lakarforbundet.se/inkomstforsakring

I ditt medlemskap i Läkarförbun-
det ingår en inkomstförsäkring. 
Vid en tillfällig arbetslöshet drab-

bas din privatekonomi direkt. Genom  
a-kassan får du ut maximalt 14 960 kro-
nor per månad. Läkarförbundets in-
komstförsäkring 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 inkomstförsäkringen måste 
du vara medlem i Akademikernas erkända 
arbetslöshetskassa (AEA). Du har inget 
automatiskt medlemskap i AEA genom 
medlemskapet i Läkarförbundet utan du 
måste själv ansöka om medlemskap. Ett 
medlemskap i AEA kostar 90 kronor per 
månad. Ansök på www.aea.se

OBS! För att ta del av inkomstförsäkringen måste du vara medlem i Akademi-
kernas erkända arbetslöshetskassa. Ansök på www.aea.se

råd till läkare vid användning av sociala medier 
Sociala medier har fått stort genomslag och fyller en viktig funktion för många läkare. 
Läkarförbundet och Läkaresällskapet har tillsammans tagit fram ett antal råd för läkare 
vid användning av sociala medier. 

Vägledningen har till syfte att visa på etiska svårigheter och bidra till ett väl övervägt 
användande av sociala medier. 

Råden  innefattar  sekretesslagstiftningen, patient–läkarrelationen, läkarkårens an-
seende, marknadsföring och kritik av arbetsgivaren. 

Ta del av råden på lakarforbundet.se/etik
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