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medlemsnytt  det senaste från Fysioterapeuterna hittar du alltid på www.fysioterapeuterna.se

 gruppförsäkring  Historiskt kommer 
försäkringar av att befolkningen i mindre 
byar sparade pengar i en särskild kassa 
mot att varje person då blev ”försäkrad” 
om att ”kassan” skulle bidra med pengar 
för att bygga upp dennes hus vid en brand. 
Vidare bildades försäkringsbolag som för-
säkrade egendom i större skala – framförallt 
skepp som for på världshaven. Försäkrings-
bolaget besiktigade och värderade risker 
för icke sjövärdiga skepp, farliga laster och 
farliga rutter. Det fartyg som med stor 
sannolikhet skulle gå under på sin resa 
– den ägaren fick betala mera i premier.

Många fackförbund och andra typer av 
organisationer erbjuder gruppförsäkringar 
som en förmån till sina medlemmar. 
Gruppförsäkringar har som regel standard-
villkor som ska passa de flesta personer  
i gruppen, och allt som oftast är grupp-
försäkringar billigare än motsvarande 
individuell försäkring. En gruppförsäkring 
kan vara antingen kollektiv eller frivillig. 
Den kollektiva ansluts du till automatiskt  
i och med att du är medlem i en särskild 
grupp. Den frivilliga gruppförsäkringen 
erbjuds du att ta del av – men det är upp 
till var och en som är medlem att teckna 
den om denne så önskar.

Vi har tidigare skrivit om försäkringar 

Förbundet deltog på 
Patientsäkerhetskonferensen
I slutet av september var Fysioterapeu-
terna för första gången medarrangör till 
den åttonde nationella konferensen om 
patientsäkerhet som anordnades på  
Stockholmsmässan i Älvsjö. Förbundet 
fanns med i programkommittéen och  
hade en egen monter med material, där 
bland annat Boa-registret presenterades 
av docent och fysioterapeut Carina  
Torstensson.
www.patientsakerhetskonferensen.se

Dags att söka 
stipendium
Nu är det tid att söka stipendium från  
förbundets FYS-fond och Minnesfond.  
Stipendierna delas ut en gång om året  
och sista ansökningsdag är alltid den  
15 januari. Fysioterapeuternas förbunds-
styrelse beslutar om fördelning av stipen-
dier i mars/april gällande år, varefter  
utbetalning av fördelade medel sker.  
Ansökningsblankett och mer information 
finns på webben.
www.fysioterapeuterna.se/stipendier

Förkortning av 
nya yrkestiteln
Det har allt mer börjat efterfrågas att ha 
en gemensam förkortning av yrkestiteln 
fysioterapeut att använda i journalanteck-
ningar och utbildningsadministrativa 
sammanhang. Förbundsstyrelsen beslutade 
vid sitt möte den 1 oktober att verkar för 
att yrkestiteln i princip inte ska förkortas 
men när så är nödvändigt, vid till exempel 
journalanteckningar så ska yrkestiteln 
fysioterapeut förkortas Ft.
www.fysioterapeuterna.se/namnbyte

Att vara del av en gruppförsäkring kan  
i sig innebära en lite större trygghet om det 
skulle uppstå missförstånd i kommunika-
tionen mellan dig och försäkringsbolaget. 
Här kan Fysioterapeuterna många gånger 
klargöra eller påtala eventuella frågeställ-
ningar hos försäkringsgivaren. En möjlighet 
som man sällan har i samma utsträckning 
som enskild kund.
www.fysioterapeuterna.se/forsakringar

Individuella lösningar

Grupplösningar

Kollektivavtal

Lagstadgat

Sveriges pensions-  
och försäkringssytem 

delas in i fyra grunddelar.
som ryms 
inom ett kollektiv-
avtal. Men dessa gäller inte på 
fritiden. Och vare sig din hobby är träd-
gårdsarbete eller fjällvandring behöver du 
ett skydd som gäller utanför arbetet. 
Några exempel på gruppförsäkringar som 
kan vara bra att komplettera med är: 
olycksfallsförsäkring, barnförsäkring och 
livförsäkring. Inkomstförsäkring är även 
den att klassa som en gruppförsäkring, men 
då som kollektiv försäkring i de flesta fack-
förbund för dig som medlem. Du som är med 
i Fysioterapeuterna och i Akademikernas 
a-kassa omfattas automatiskt av den. 

Som tredje delen i vår följetong under hösten om pension 
och försäkringar berättar vi här om den tredje delen  
i pyramiden, vilken är gruppförsäkringar. 

Pension och försäkringar 
– hur funkar det? – Del 3 


