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Sidotjänstgöring-
ar, tjänstgöring på
annan klinik än
hemmakliniken,
har alltid varit en
naturlig del av den
svenska specialise-
ringstjänstgöring-
en (ST). De flesta
sidotjänstgöringar kan göras
på hemorten,menmånga ST-
läkare är tvungna att arbeta
en tid på kliniker på annan
ort, till exempel på ett läns-
sjukhus eller ett universitets-
sjukhus. Dettamedför extra
utgifter i form av resormellan
hemorten och sidotjänstgö-
ringsorten, och imånga fall
även kostnader för dubbelt
boende.

För att kartlägga hur utbrett
detta är och vem som står för
de extra utgifterna inklude-
rades frågor om ekonomiska
villkor under sidotjänstgör-
ingar i Sylf:s ST-läkarenkät
2008.
Enkäten skickadesut som

enwebenkät till samtliga Sylf:s
legitimerademedlemmar. 2
007personer svaradepå en-
käten, vilket ger en svarsfre-
kvenspå45procent.De som
svarade skiljer sig inte frånden
totala urvalsgruppennärdet
gäller kön, ålder, legitima-
tionsår eller andelmedut-

ländsk läkarexamen.
Det finnsdärmed
inget somtyder på
att den svarande
gruppenavviker
frånden totala ur-
valsgruppen.
85 procent av de

svarande angav att
sidotjänstgöring ingår i deras
ST. Eftersom även vikarie-
rande underläkare, som rim-
ligtvis inte har några sido-
tjänstgöringar inplanerade,
har fått svara på denna fråga
är det troligt att denna pro-
centsats hade varit högre om
enbart ST-läkare hade tillfrå-
gats.

Endast 27 procent av de till-
frågade ST-läkarna svarade
att de hade förhandlat om
villkoren för sidotjänstgö-
ringarna innan de påbörjade
sin ST. 42 procent av de som
hade påbörjat eller fullfört
sina sidotjänstgöringar hade
ökade utgifter i sambandmed
sidotjänstgöringen. Eftersom
det är vanligt att göra en eller
flera sidotjänstgöringar på
hemorten, därman oftast inte
har några ökade utgifter,
innanman gör sin/sina sido-
tjänstgöringar på annan ort
hade denna siffra sannolikt
varit högre ommanhade frå-
gat samtliga ST-läkare i slutet
av ST-perioden.
Hela 46 procent av de som

hade ökade utgifter i samband
med sidotjänstgöringar angav
att de inte kompenserades
alls eller nästan inte alls för
dessa kostnader. Det var färre
som angav att de inte kom-
penserades alls/nästan inte
alls för utgifterna bland dem

somhade förhandlat om vill-
koren innan tjänstetillträde
än bland dem som inte hade
gjort det (43 respektive 50
procent),men det var fortfa-
rande fler bland dem som
hade förhandlat om villkoren
som inte kompenseras alls/
nästan inte alls, än somkom-
penseras fullt ut/nästan fullt
ut (43 respektive 37 procent).
Ett annat uppseendeväck-

ande fynd är att betydligt fler
kvinnor änmän har angett att
de inte kompenserades alls/
nästan inte alls för ökade ut-
gifter i sambandmed sido-
tjänstgöring (54 respektive 37
procent).

Slutsatser vi kan dra av enkä-
ten är att en stormajoritet av
ST-läkarna gör någon form av
sidotjänstgöring, och att en
inte obetydlig andel av dessa i
stort sett finansierar resor
och dubbelt boende själva,
även omman tar eventuella
skatteavdrag i beaktning.
Kostnaderna kan uppgå till
åtskilliga tusen kronor varje
månad.
Enkäten visar att det lönar

sig att förhandla omde eko-
nomiska villkoren inför sido-
tjänstgöringar vid löneför-
handlingen,men att det inte
löser problemet. Sylf har fått
signaler om attmånga arbets-
givare är ovilliga att förhandla
omde ekonomiska villkoren
vid sidotjänstgöringar, och
det är inte ovanligt att ST-lä-
karen blirmedveten omhur
viktigt det är att förhandla
först när det är dags att påbör-
ja sidotjänstgöringen!

Det enda formella avtal som
finns i dag är det centrala lö-
neavtaletmellan Läkarför-
bundet och Sveriges Kommu-
ner och Landsting, som ger
ST-läkaren rätt till flyttbidrag
för att kunna flytta till sido-
tjänstgöringsorten.
Det behöver knappast på-

pekas attmånga ST-läkare har

partnermed fast arbete på
hemorten och barn i förskole-
och skolålder och att flytt från
hemorten därför inte är aktu-
ellt. Hemresa varje vecka är
ett absolut krav för att få fa-
miljelivet att fungera. Det är
dessutom i regel en förutsätt-
ning att läkaren ska återvända
till arbetsplatsen där han eller
hon har sin anställning efter
sidotjänstgöringen.

När arbetsgivaren anställer
en ST-läkare tar de på sig an-
svaret för att se till att förut-
sättningarna finns för att spe-
cialiseringstjänstgöringen ska
resultera i specialistkompe-
tens. Sylf anser att det är en
självklarhet att detta ansvar
även inkluderar ökade kost-
nader som är relaterade till si-
dotjänstgöringar, då dessa är
nödvändiga för att uppnå spe-
cialistkompetens. Det är hög
tid att föra upp de ekonomis-
ka villkoren under sidotjänst-
göring på den fackliga agen-
dan!

Det är hög tid att föra upp de ekonomiska
villkoren under sidotjänstgöring på den
fackliga agendan, anser Sveriges yngre
läkares förening, Sylf.

Sidotjänstgöringen blir
alltför ofta en dyr historia

MARIA JOELSSON,
ledamot, Sylf

HEIDI STENSMYREN,
ordförande, Sylf

■ Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Sidotjänstgöringen kan bli en
dyr historia för ST-läkaren.
Många tvingas själva finansiera
resor till och från hemmet, och
dubbelt boende.

»Hemresa
varje vecka är
ett absolut
krav för att få
familjelivet
att fungera.«


