MEDLEMSNYTT Det senaste från Fysioterapeuterna hittar du alltid på www.fysioterapeuterna.se

Pension och försäkringar
– hur funkar det? – Del 4
Den fjärde och avslutande delen
i vår följetong om pensions- och
försäkringssystemet i Sverige
handlar om den översta delen
i pyramiden, vilket är individuella
lösningar. Här har du möjlighet att
teckna egna försäkringslösningar.

Vi har tidigare nämnt
det lagstadgade skyddet, det skyddet du har
via kollektivavtal samt det du kan omfattas
av via olika former av gruppförsäkringar.
För många räcker detta som ett fullgott
försäkringsskydd. Men det kan också vara
lönt att tänka tanken ”är det någonting
som jag inte är skyddad för i de första tre
stegen?” Kan det vara så att du exempelvis
har en hobby som bergsklättrare, kanske
tycker du om att hoppa bungyjump eller
att boxas? Hur stora pensionsavsättningar
gjordes det under de där åren då du arbetade
utomlands? Vilka försäkringar du anser
att du behöver är förstås upp till dig, men
nedanstående kan vara bra att känna till.

Individuella lösningar
Grupplösningar
Kollektivavtal

GRUPPFÖRSÄKRING

Lagstadgat

Sveriges pensionsoch försäkringssytem
delas in i fyra grunddelar.
· Barnförsäkring ska
vara en sjuk- och olycksfalls
försäkring. Det är inte de små skrapsåren
du ska försäkra barnen för. Det är de olyckor
och sjukdomar som de kan drabbas av som
gör att de inte kan komma ut i arbetslivet.

Kom ihåg att det finns olika tider i livet då
du har olika behov av försäkringar. Det

kan vara så att du behöver individuella
lösningar, men det kan också vara så att
det lagliga skyddet tillsammans med
skyddet via kollektivavtal och eventuella
gruppförsäkringar räcker i din nuvarande
livssituation. Sker det förändringar; du
kanske gifter dig, skaffar barn, skiljer dig,
barnen blir vuxna och flyttar hemifrån,
kan behovet förändras. Löpande behöver
du därför se över ditt försäkringsskydd så
det följer din livssituation.
www.fysioterapeuterna.se/forsakringar

Förenade
anställningar

Tre riksdagsmotioner
om fysioterapi

Har du svarat
på löneenkäten?

För dig som har tänkt dela din tjänstgöring
mellan klinik och akademi (ofta hos två
olika arbetsgivare) kan det bli aktuellt
med kombinationstjänst, så kallad förenad
anställning. Då det inte regleras i kollektiv
avtal har Fysioterapeuterna tillsammans
med SKL och Vårdförbundet enats kring
ett skriftligt stöd för samverkan mellan
universitet/högskola och verksamhet.
www.fysioterapeuterna.se/anstallning

Tre motioner som handlar om fysioterapi har
lämnats in till riksdagen; två från Socialdemo
kraterna och en från Moderaterna. I Social
demokraternas motioner står att det behövs
fler fysioterapeuter på kommunernas särskilda
boenden och att regeringen bör se över frågan
om ansvaret för fysioterapeuters specialistut
bildning. Moderaternas motion handlar om att
fysioterapeuter bör få en aktiv roll i elevhälsan.
www.fysioterapeuterna.se/riksdagsmotioner

Genom att fylla i årets arbetsmarknadsoch löneenkät kan vi bli bättre som förbund.
Ditt svar är avgörande för att förbundets
lönestatistik blir vederhäftig och relevant.
Uppgifterna används bland annat till Saco
Lönesök, där du får hjälp att hålla koll på
hur din lön ligger i förhållande till andra
medlemmar. Ett stort tack för ditt bidrag!
Sista dag att svara är den 15 december.
www.fysioterapeuterna.se/loneenkat

· Olycksfallsförsäkring är ett bra tillägg som
kan lämna ersättning vid allt från utslagna
tänder till brutna ben eller dödsolyckor.
· Livförsäkring kan ge dina efterlevande
en viss ekonomisk trygghet. Exempelvis
kan en livförsäkring göra att din familj
fortsätter klara bostadslånen och slipper
flytta vid dödsfall.
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· Sjukförsäkring för din inkomst att
viktig, eftersom inkomsten vid längre
sjukskrivning inte ersätts via kollektiv
avtal eller försäkringskassan.

