Yrkesförsäkring
För medlemmar i
Sveriges läkarförbund
Försäkringen gäller från och med 1 januari 2018
I samarbete med Folksam
Prisvärd och bra yrkesförsäkring
Du är värd riktigt bra försäkringar. Därför har vi tillsammans med
Sveriges läkarförbund tagit fram en bra och prisvärd medlemsförsäkring som är både mer omfattande och som är skräddarsydd utifrån din yrkesverksamhet. Du får mycket försäkring för
pengarna.
Anpassad för läkare

Som medlem i Sveriges läkarförbund har du nytta av ditt
medlemskap både i ditt privatliv och yrkesliv. Yrkesförsäkringen är särskilt anpassad för din yrkesgrupp. Försäkringen
finns i sex olika kategorier beroende på om du är läkarstudent,
AT-läkare, anställd legitimerad läkare eller företagare
utan egen praktik. Företagare med egen praktik kan istället
teckna en praktikförsäkring. Se ytterligare förklaring för
hyrläkare och olika kategorier på nästa sida.
Det här ingår
• Ansvarsförsäkring
• Patientförsäkring
• Rättsskyddsförsäkring
• Krisförsäkring
• Överfallsskydd
• Smitta
• Stöld av läkarväska
• Personlig lösegendom
Det här kan ingå beroende på vald kategori
• Egendomsförsäkring
• Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för personoch sakskada som du orsakat i tjänsten, men också om du
blir skadeståndsskyldig då du som läkare utanför arbetstid
ingriper vid akut sjukdom eller olycksfall.
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Försäkringen gäller inom Norden med undantag för deltagande i mässor och konferenser. Vid akut sjukdom eller
olycksfall gäller försäkringen i hela världen. Ersättning upp
till tio miljoner kronor.

Ring 08-772 86 35
Vi går igenom försäkringen och ger förslag, så att du
får rätt skydd till din yrkesroll. Du kan även enkelt
teckna försäkringen på folksam.se/slf

Patientförsäkring

Försäkringen omfattar ersättningsskyldighet enligt Patientskadelagen för skada i samband med hälso- och sjukvård som
bedrivs i Sverige. Ersättningen är på upp till 200 prisbasbelopp per person eller 1 000 prisbasbelopp per händelse.

Rättsskyddsförsäkring

Du kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader
vid tvistemål, skattemål och övriga mål som avser prövning
av legitimations- eller behörighetsfråga samt diciplinär eller
straffrättslig fråga i samband med behandling eller vård av
patient. Du kan även få ersättning för åtgärder att bemöta
kränkande uppgifter i massmedia som rör din tjänsteutövning. Det kan till exempel vara ombuds- och rättegångskostnader som inte kan betalas av motparten. Du kan få
ersättning upp till tio prisbasbelopp.

Krisförsäkring

Du kan få krisersättning från försäkringen om du behöver
behandling hos psykolog i samband med en allvarlig händelse som rån, överfall, hot eller olycksfall och som drabbar
dig under din tjänsteutövning. Försäkringen gäller för tio
behandlingstillfällen.

Överfallsskydd

Försäkringen ger dig ersättning om du blir utsatt för fysiskt
våld (kravet på fysiskt våld tillämpas inte vid sexualbrott) i
samband med din tjänsteutövning.
Ersättning lämnas i form av överfalls-, tandskade-, invaliditets- och dödsfallsersättning.

Smitta som drabbar din familj

Försäkringen gäller för smittsamma sjukdomar enligt Smittskyddslagen som drabbat din familj och som orsakats genom
att du till följd av din tjänsteutövning överfört smitta från behandlad patient. Ersättningen är upp till 25 prisbasbelopp.

Stöld av läkarväska

Försäkringen ger dig ersättning för stöld av din läkarväska
med innehåll vid stöld ur låst parkerad bil, båt eller i samband med trafikolycka. Som innehåll i läkarväska räknas
enbart den utrustning som erfordras för tjänsteutövningen.
Du kan få ersättning på upp till ett prisbasbelopp.

Personlig lösegendom

Försäkringen gäller för skada på din personliga lösegendom
i samband med ingripande vid olycksfall, akut sjukdom eller
vid överfall. Du kan få ersättning för kläder eller annan personlig lösegendom upp till 20 procent av prisbasbeloppet.

Egendomsförsäkring
(enbart för kategori C, C1, D och D1)

Försäkringen kan ge dig ersättning för skada på egendom
som du äger och leasar och som orsakas av brand, vatten,
inbrott, rån, skadegörelse, överfall, glas- och transport eller någon annan plötslig och oförutsedd händelse. Du kan
få upp till 100 000 kronor.

Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring
(enbart för kategori C, C1, D och D1)

Hyrläkare

Som hyrläkare kan du antingen jobba som anställd eller
hyrläkare/konsult i olika former.
Som anställd i ett bemanningsföretag så bör du stämma av
med både bemanningsföretaget och den vårdgivare du arbetar hos att du omfattas av deras försäkringar och vilka dessa
försäkringar är.
Om du jobbar som hyrläkare/konsult åt bemanningsföretag som du fakturerar så bör du stämma av med både
bemanningsföretaget och den vårdgivare du arbetar hos
att du omfattas av deras försäkringar och vilka dessa försäkringar är.
Om du jobbar som hyrläkare/konsult direkt hos en vårdgivare som du fakturerar så bör du ta reda på om du omfattas
av någon av vårdgivarens försäkringar och vilka dessa är.
Saknas försäkring kan du själv teckna samma typ av yrkesförsäkring som för företagare (kategori C, C1, D eller D1).
Om ditt företag har egendom som är värd över 100 000
kronor så kan du teckna en praktikförsäkring som kan ha
ett mer omfattande skydd i egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring.

Vill du veta mer eller köpa försäkringen?

Det här är en kortfattad information om vad som ingår i
försäkringen. Du kan hitta all information samt e
 nkelt
teckna försäkringen på folksam.se/slf.

Om din verksamhet måste stänga på grund av brand eller
annan ersättningsbar egendomsskada får du ersättning för
det täcknings- bidragsbortfall som uppstår i verksamheten.
Ersättningen gäller vid avbrott som uppstår på grund av ersättningsbar egendomsskada i den egna verksamheten eller
som inträffar hos kund eller leverantör. Ersättningen är upp
till tre gånger lönesumman. Ingen ersättning lämnas för de
första 24 timmarna efter skada.

Yrkesförsäkring för läkare
Kategori A
Kategori B

Årspremie

Läkarstudent, AT-läkare eller Leg läkare som inte är anställd inom
hälso- och sjukvårdsverksamhet, till exempel pensionär.

Medlem

400 kr

(Ordinarie pris

800 kr)

Leg läkare som är anställd inom hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Medlem
(Ordinarie pris

Yrkesförsäkring för läkare med eget företag
Kategori C
Kategori C1
Kategori D
Kategori D1

520 kr
1 040 kr)

Årspremie

Legitimerad läkare som på deltid (upp till max 50 procent)
verkar inom hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Medlem

1 910 kr

(Ordinarie pris

2 870 kr)

Legitimerad läkare enligt C och som utför operationer.

Medlem

2 710 kr

(Ordinarie pris

4 070 kr)

Legitimerad läkare som på heltid (från 51 procent och uppåt)
verkar inom hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Medlem

2 860 kr

(Ordinarie pris

4 290 kr)

Legitimerad läkare enligt D och som utför operationer.

Medlem

4 460 kr

(Ordinarie pris

6 690 kr)

