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– Det finns fortsatt mycket
goda möjligheter för svenska
specialister att få kontraktsan-
ställning i bl a Förenade arab-
emiraten och Saudiarabien.
Våra vakanslistor är i praktiken
hur långa som helst. Det finns
lediga poster inom de flesta me-
dicinska verksamheter, uppger
Pilvikki Innamaa, representant
för ett företag som arbetar med
läkarrekrytering till sjukhus i
Mellanöstern. 

Under 1980-talet var oljestaterna på
arabiska halvön en lockande marknad
för många västerländska läkare. Det
gick att kombinera några års miljöbyte
och utlandsarbete med guldkantade
tjänstgöringsvillkor. 

Med åren tycks svenska läkares in-
tresse för att ta sådana uppdrag ha mins-
kat. En del av förklaringen är att löne-
villkoren har blivit relativt sett sämre.
Många läkarvakanser i Mellanöstern
kan numer besättas med välutbildade
läkare från Egypten, Indien och en del
andra länder, som ställer relativt sett
lägre löneanspråk än vad t ex skandina-
ver gör. 

Möjligheten till kontraktsarbete runt
»Gulfen» finns dock kvar, och flera re-
kryteringsföretag arbetar aktivt med att
rekrytera bl a svenska specialister. Lä-
kartidningen har undersökt de villkor
och möjligheter som erbjuds.

Många vakanser
– Det finns gott om jobb, framför allt

i Saudiarabien och Förenade arabemi-
raten, dvs Abu Dhabi och Dubai, samt i
Bahrain, Oman och Kuwait. Samman-
taget finns hundratals lediga kontrakt i
det arabisktalande Mellanöstern, berät-
tar Pilvikki Innamaa, representant för
AAC International i Dubai, som arbetar
med rekrytering av västerländska läka-
re och sjuksköterskor till olika arablän-
der. 

– Nästan alla länder i regionen har
stora program för uppbyggnad och mo-
dernisering av den offentliga sjukvår-
den. Parallellt sker en kontinuerlig ut-
byggnad också av den privata vården.

– Det görs betydande investeringar i
infrastruktur. Många sjukhus rustas,
byggs ut och kompletteras.  Akutmedi-
cin, kardiologi, rehabiliteringsmedicin
och psykiatri inklusive  narkomanvård
samt idrottsmedicin är exempel på om-
råden som har prioriterats i den proces-
sen.

– Problemet är att det råder brist på
egna, inhemska läkare med tillräcklig
kompetens för vissa av de specialist-
tjänster som tillskapas. Svenska och
nordiska läkare är därför välkomna med
sina ansökningar, förklarar Pilvikki In-

namaa och tillägger att hälsoministeri-
erna i regionen har en uttalat positiv at-
tityd gentemot nordiska medicinare: 

– Svenska läkare anses representera
hög medicinsk kompetens och klassas
samtidigt som goda kolleger, och med
förmåga att bemöta patienterna på ett
korrekt och vänligt sätt. Nordiska läka-
re är även populära bland vårdpersona-
len, eftersom de står för en mer modern

Funderat på utlandsarbete?

Gott om specialistjobb
runt Persiska viken
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– Det finns gott om jobb, framför allt i
Saudiarabien och Förenade
arabemiraten, men även i t ex Oman och
Kuwait, berättar Pilvikki Innamaa, Dubai.



och jämbördig samarbetsanda än den
som hör till den lokala kulturtraditio-
nen.

Jakt på specialister
Vad är det för tjänster och arbetsvill-

kor som erbjuds?
– Tjänsterna motsvarar, i de flesta

fall, det som på engelska kallas »senior
consultant positions», dvs specialistlä-
kare på en nivå från erfarna avdelnings-
läkare till överläkare/klinikchef.

Inom vilka specialiteter finns det va-
kanser?

– Vår vakanslista är ungefär så här
tjock, svarar Pilvikki Innamaa och måt-
tar med tummen och pekfingret, som
om det var telefonkatalogen saken gäll-
de: 

– Vi söker efter välmeriterade och
erfarna specialister inom så gott som
alla medicinska verksamhetsområden.
Behoven kan variera från tid till annan,
men just nu finns vakanser inom all-
mänmedicin, anestesiologi, röntgen,
gynekologi, barnkirurgi, urologi, kärl-
kirurgi, patologi, ortopedi, oftalmologi,
kardiologi, mikrobiologi, klinisk nä-
ringslära och neurokirurgi.

– För dagen letar jag, för omedelbar
anställning, efter en ortopedkirurg med
erfarenhet av idrottsskador och efter en
specialist med intresse för STD.

Formella krav 
Vilka formella krav ställs på de läka-

re som kontrakteras? 
– Det krävs hög formell kompetens,

goda referenser och lång klinisk erfa-
renhet. Vi ser helst att de läkare som
hyrs in har minst 10 års klinisk erfaren-
het efter avlagd specialistexamen. 

– Omkring fem års erfarenhet som
specialist är ett minimikrav för att över
huvud taget kunna komma i fråga för ett
kontrakt. 

– Det finns ibland ett begränsat antal
vakanser som kan erbjudas också till re-
lativt nyutexaminerade specialister.
Men dessa läkare placeras i en under-
ordnad tjänstekategori som inte är lika
välbetald som övriga tjänster är. 

– Undantagsvis står vakanser öppna
även för icke specialistkompetenta lä-
kare, men i så fall ställs krav på väl do-
kumenterad erfarenhet av akutmedicin. 

Pilvikki Innamaa framhåller att re-
kryteringsföretaget alltid tar noggranna
referenser via en eller flera tidigare che-
fer och även via källor som kanske inte
står med på den sökandes egen referens-
lista.

Löner och villkor
Vad är det för villkor som erbjuds?

Hur är tjänster och arbetsvillkor organi-
serade? 

– Kontraktstiden brukar vara 1–2 år,
med möjlighet till förlängning. Ibland

finns möjlighet till vikariatskontrakt på
kortare perioder.

– Den ungefärliga månadslönen för
en västerländsk specialist ligger, om-
räknat till svensk valuta, på runt 45 000
kronor i månaden. Diskussion om löne-
revision uppåt pågår. Kvalificerade se-
niora specialister, dvs läkare på svensk
klinikchefsnivå, kan få något mer, kan-
ske upp till ca 57 000 kronor i månaden. 

Löneuppgifterna baseras på en om-
räkning av belopp som i praktiken utbe-
talas i  lokal (konvertibel) valuta, t ex
dirham i Förenade arabemiraten. Väx-
elkursen för 1 dirham är – i september
1996 – ca 1:80 svenska kronor.

Pilvikki Innamaa berättar att angiv-
na löneexempel avser (lokalt) skattefria
nettobelopp. Förutom den ordinarie
månadslönen tillkommer dessutom all-
tid ett bonuspaket som omfattar fri bo-
stad och en del andra förmåner. 

Internationell
standard
– Ju högre tjänst desto finare bostad

kan man räkna med, förklarar Innamaa.
Men inkvarteringen är alltid av högsta
internationella standard. 

– Ibland finns möjlighet att välja

mellan att få en fullt möblerad villa/lä-
genhet eller en omöblerad bostad. I det
senare fallet utgår i stället ett kontantbi-
drag till möbler och inredning. 

– Jag rekommenderar att man väljer
det färdiga paketet eftersom det blir
opraktiskt och tidsödande att på egen
hand skaffa en komplett inredning. 

Standardvillkoren inkluderar i övrigt
ca två månaders semester och fria resor
till och från en kontrakterad tjänst, plus
en – ibland två – gratis hemresor per år
till den egna hemorten. Det är också ku-
tym att arbetsgivaren betalar en extra
månadslön i tantiem per fullbordad 12-
månaders kontraktsperiod. 

Grannlaga
rekrytering
Pilvikki Innamaa påpekar att rekry-

teringsprocessen kan ta lång tid och all-
tid minst några månader. 

– Rekryteringen kan i undantagsfall
ta upp till ett år, räknat från första kon-
takten mellan parterna till dess att tjäns-
ten tillträds. Handläggningstiden beror
även på de önskemål om placering som
den sökande själv har. Det finns sjukhus
och städer som är mer eftertraktade än
andra, t ex på grund av att lönenivån är
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Kontraktsvillkoren varierar mellan
olika länder i Mellanöstern och även
mellan olika sjukhus. Läkartidningen
återger här – som ett exempel – de vill-
kor som erbjuds västerländska läkare
vid ett sjukhus i Abu Dhabi.

Tjänsteställning: Specialistläkare
med ca 5–10 års klinisk erfarenhet.

Månadslön: 25 000 dinarer (DHS)
skattefritt. Motsvarar ca 45 500 svenska
kronor.

Bostad: Gratis bostad inklusive för-
brukningskostnader för el och vatten.

Bidrag till inredning; i förekomman-
de fall: 30 000 dinarer för gifta och
25 000 dinarer för ensamstående (mot-
svarar ca 55 000 kronor respektive
45 500 kronor).

Reskostnader: Den kontrakterade lä-
karen, och om så önskas även hustru och
ett eget barn under 18 år, får gratis flyg-
resa (ekonomiklass) mellan hemorten
och Abu Dhabi, och även gratis hemre-
sa när kontraktstiden är slut.

Skolpeng: Högst ett medföljande
barn kan få upp till 18 000 dinarer per år
i utbildningsbidrag (motsvarar ca
33 000 kronor).

Semester: 45 dagar per år med full
lön. Semesterperiodens förläggning be-
stäms i samråd med arbetsgivaren.

En årlig (betald) flygresa till och från
hemorten.

Sjukförsäkring: Betald sjukförsäk-
ring under hela anställningsperioden
och även en ansvarsförsäkring i yrket.

Provtjänstgöring: De tre första an-
ställningsmånaderna räknas som prov-
tjänstgöring.

Under denna period kan arbetsgiva-
ren, om det är »nödvändigt med tanke på
det allmännas intressen», säga upp kon-
traktet med 30 dagars varsel, alternativt
avskeda läkaren omedelbart och betala
en månadslön.

Under de tre första månaderna äger
också den kontrakterade läkaren rätt att
säga upp sig med 30 dagars varsel. I så fall
utgår ej någon ersättning för hemresan.

Bonus: En extra månadslön utbetalas
för varje fullbordad 12-månadersperiod
i tjänst. Efter mer än fem års tjänstgöring
höjs årsbonus till en och en halv må-
nadslön och kan sedan, efter ca tio års
tjänstgöring, höjas till maximala två må-
nadslöner.

Utfall: Den svenske läkare som skri-
ver på kontraktet kan således räkna med
totalt ca 590 000 kronor i kontant skat-
tefri årslön – inklusive tantiem – plus fri
bostad, försäkringsskydd och angivna
rese- och familjeförmåner. Kontantlö-
nen motsvarar en svensk lön på omkring
100 000 kronor i månaden före skatt.

Observera att jämförelsen inte räknar
in den »bonus» som ingår i en vanlig
svensk lön, t ex i form av de sociala av-
gifter, bl a till pension, som arbetsgiva-
ren betalar.

Motsatt ökar det reella bonusvärdet
av fri bostad i Abu Dhabi om man samti-
digt hyr ut den egna bostaden i Sverige.

FAKTARUTA

Villkor i Abu Dhabi



högre, men då är det också större kon-
kurrens om jobben.

Brukar svenska läkare ha uttalade
preferenser i den vägen?

– Ja, det är vanligt att svenskar säger
sig föredra Förenade arabemiraten
framför t ex Saudiarabien. Men det är,
enligt min mening, en orättvis och för-
hastad favorisering. Livsstilen i »emira-
ten» är kanske lite lättsammare och mer
västerländsk än i Saudiarabien, men när
det gäller arbetsförhållanden och ar-
betsmiljön på sjukhus kan sakerna vara
omvända, dvs till Saudiarabiens fördel. 

– Både standard, bemanning, orga-
nisation och utrustning är ofta jämförel-
sevis bättre på saudiska sjukhus. 

Vid vilken typ av sjukhus finns det
lediga tjänster av den här typen?

– De flesta poster som vi erbjuder
finns vid stora, statligt ägda »fullser-
vice-sjukhus», dvs enheter som på ett
ungefär motsvarar ett svenskt länsdels-
sjukhus. 

Västerländska arbetsformer
Pilvikki Innamaa påpekar att driften

av statliga sjukhus i Mellanöstern kan

vara utarrenderad till entreprenadföre-
tag. Dessa företag ägs  i allmänhet av
arabiska intressenter men driftsrutiner-
na, företagsfilosofin och formerna för
kvalitetssäkring m m brukar vara influ-
erade av angloamerikanska förebilder
och sjukhusexperter.   

– När man planerar att skriva på ett
kontrakt med en sådan entreprenör bör
man försäkra sig om att deras entrepre-
nad kvarstår obruten under hela den pe-
riod som tjänstgöringen gäller. På så
sätt garderar man sig mot en massa be-
svär, t ex i form av omförhandling av lö-
nevillkor  etc, som kan uppstå om det
tillträder en ny entreprenör  »mitt i»
tjänstgöringen. Det ingår förstås i vårt
uppdrag som rekryterare att reda ut den
sortens omständigheter.

Ingen jourkomp
Pilvikki Innamaa berättar att den or-

dinarie arbetstiden för läkare brukar va-
riera – beroende på sjukhus och specia-
litet – mellan ca 36 och 48 timmar i
veckan. 

– Det utgår ingen extra ersättning för
jourtjänstgöring eller obekväm arbets-

tid. Men jourbördan brukar vara mått-
lig, i typfallet kanske en natt som bak-
jour per vecka, lite varierande beroende
på specialitet.

– En ortopedkirurg har mer jour än
en patolog osv. Personligen har jag i alla
fall aldrig fått några klagomål om att
jourbördan skulle vara för stor eller ett
problem. 

Arbetsspråket är under tjänstgöring
engelska. Man kommunicerar med en-
bart arabisktalande patienter via tolkar
som alltid finns tillgängliga.

Ansvarsförsäkring
Finns det risk för skadeståndsan-

språk och juridiska komplikationer om
en svensk läkare råkar begå något miss-
tag i tjänsten? 

– Anställningskontrakten kan un-
dantagsvis inkludera en separat försäk-
ring mot sk »malpractise» . Det är dock
mycket sällan som det uppstår problem
kring den sortens frågor. Jag har arbetat
mer än tio år i Mellanöstern och har ald-
rig stött på fall med nordiska läkare som
slarvat i tjänsten på så sätt att det varit
aktuellt med en formell ansvarspröv-
ning. 

– Men några absoluta garantier för
ansvarsfrihet går inte att utfärda, och det
har   förekommit rättsliga processer mot
västerländska läkare. Om en svensk lä-
kare t ex förorsakar en patientskada på
grund av uppenbar inkompetens eller
grov oskicklighet osv så finns nog risk
för rättsliga konsekvenser – men det är
ju mer hypotetiskt sagt.

Fotnot
Företaget AAC International är ett

av flera företag som arbetar med läkar-
rekrytering i Mellanöstern, och som bl a
annonserar i Läkartidningen och andra
medicinska tidskrifter. Läkartidningen
har valt AAC som ett exempel på den re-
kryteringsverksamhet som förekom-
mer. •

3438 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR  40  •  1996

– Läs igenom anställnings-
kontraktet noga. Observera att
själva kontraktet inte alltid lis-
tar samtliga anställningsvillkor.
Det finns ofta en mer omfattan-
de beskrivning av anställnings-
villkoren i separata dokument
som brukar kallas t ex »Assign-
ment Policies». 

– Be att få se dessa dokument i sin
helhet och med möjlighet att läsa ige-
nom dem i lugn och ro, manar Gunnar
Lönnquist, internationell sekreterare i
Läkarförbundet.

– Se också till att allt det ni kommit
överens om, t ex lön, semester och vill-
kor om s k »recognized dependents» –
dvs familjemedlemmar som skall följa
med på arbetsgivarens bekostnad – är
korrekt och tydligt specificerade i kon-
traktet.

Ej muntliga avtal
– Enbart muntliga överenskommel-

ser är inte att rekommendera, alldeles
särskilt inte om de skulle innebära av-
steg från de gängse villkoren.

– Försök gärna få kontakt med nå-
gon kollega som har arbetat vid sjukhu-
set i fråga eller i varje fall i det land som
anställningen gäller. Det är förstås extra

värdefullt om man kan ta kontakt med
någon kollega som för stunden arbetar
vid sjukhuset. På så sätt kan man få in-
formation som annars är svåråtkomlig,
säger Gunnar Lönnquist.

Bo Lennholm

Gunnar Lönnquist:

Var noga med kontraktet!

Muntliga avtal är inte att
rekommendera, understryker Gunnar
Lönnquist på Läkarförbundet.


