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Gynekolog Engelsen 

• Cand.med UiB 1991- så i turnus

• ansatt på Haukeland sykehus i 1993

• mann som er tannlege- begge medlem av 
Akademikerne

• familie forsikring i Akademikerne- tegnet i 
1993 

• 25 år på Haukeland Universitetssykehus

• dekket  gjennom det offentlige i alle år



Forsikring i 
akademikerene



Avtalepraksis

• 2018- tildeles hjemmel

• kjøpte praksis

• dannet AS

• tenkte tidlig på sykeforsikring pga min familiehistorie

• kontaktet Storebrand og ba om råd
• tegnet pensjonsavtale

• ekstra sykeforsikring- max. beløp -16 første dager



Så blir man syk.........

• man er redd
• mer enn nok med seg selv 
• inn og ut av sykehus for 

operasjon og behandling
• engstelig for å miste 

driftstilskudd
• samtidig begynne å tenke på å 

skaffe vikar
• usikker på hvor lenge man evt

blir borte?
• klarer man jobbe parallelt med 

behandling ?
• omtrent umulig å skaffe vikar på 

kort varsel



Hva gjorde jeg ??

• Kontaktet umiddelbart Helse Vest og informerte om tilstanden

• Møtte forståelse

• Mistet ikke umiddelbart rett på drifttilskudd
• viktig at jeg jobbet 40 uker i året og holdt normtallet slik avtalen tilsier

• Begynte å sjekke forsikringer 



NAV

• Sykepenger fra NAV fra dag 16

• var SM 20-60 % periodevis

• hvis 100% SM blir 6G= 668.000 årlig
• 1G i 2022= 111.477

• tilleggsforsikring kan tegnes for å dekke deg fra 
dag 1....... hadde jeg ikke!



SOP
sykehjelps- og pensjonsordningen for leger
• ukjent for meg som hadde jobbet i sykehus i alle år

• trenger ikke være medlem i Dnlf

• minst 50% sykemeldt

• sender inn søknad om avbruddsytelser ved å fylle ut en 
inntektsrapport- eget skjema

• søknadsfrist 6 mnd fra første fraværsdag

• Jeg var sykemeldt til og fra sommeren 2020 og fikk utbetalt 103.000,-
som tilsvarte 1600,- pr. dag. Dette var ren lønn



Hvem gjelder SOP for ?



Hvordan beregnes denne sykehjelpen?



Eksempel på beregning........



Storebrand



Storebrand
• må være minst 50% sykemeldt

• beløpet justeres etter sykemeldingsgrad

• hadde forsikret meg for max. beløp kr. 3570 pr dag
• årlig premiekostnad kr. 35.750,-



Kritisk syk

må tegnes før fylte 60 
år ……

……denne manglet jeg
dessverre!



Kritisk syk dekker....



Akademikeravtalen- Gruppeliv

• 22G  for begge 
• minus 3,64% pr. år etter fylte 53 år til 60 år, deretter minus 1,82% til 70 år

• koster lite ekstra å øke til max beløp som er 40G

• Skulle ha tegnet full livsforsikring
• økte min manns til 4OG umiddelbart- minimal økning i premie

• min blir stående på 22G... har vært syk!



Avtalen ble endret........



Vikar

• veldig vanskelig å finne

• fikk etterhvert inn vikar enkelte dager som tok unna hastesaker og 
kontroller. Stanset inntak av nyhenviste en kort periode

• avtaler med Helseforetak og div. kontrakter måtte ordnes

• tilgang til Infodoc og HELFO refusjon, Bye pass kort

• opplæring måtte gis... i tillegg en del etterarbeid



Mine råd oppsummert !

• Sett dere inn i hvilke forsikringer dere har

• Øk livsforsikring til 40 G

• Tegn Kritisk syk forsikring, i allefall for noen år i starten hvor man er 
mest sårbar for inntektstap 

• Tilleggsforsikring i Storebrand med max. beløp

• Lær opp en potensiell vikar tidlig som kan steppe inn ved evt. sykdom

• Husk at hvis du har SM prosent på 50% eller mer så regnes det som 
hele dager



Takk for meg....

Tilnærmet frisk ...og 
fortsatt avtalespesialist i 
Bergen...


