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Att tänka på inför sommarjobb

Att arbeta under sommaren är ett 
bra tillfälle att få erfarenhet. Men 

det finns en del att tänka på.

MedleMsrådgivningen
Telefon: 08-790 35 10

Mån 9-12, tis-fre 9-12, 13-15
E-post: medlemsradgivningen@slf.se

Att arbeta under sommaren är ett bra sätt att skaffa erfaren-
het, knyta kontakter med arbetsgivare och prova på yrket som 
läkare. Men det finns några saker som du bör tänka på när du 
börjar en anställning. 

Från termin nio kan läkarstudenter anställas för att vika-
riera som underläkare under handledning. Du ska ha fullgjort 
och tenterat av termin nio samt ha genomgått kursen och fått 
tentamen godkänd inom det område som vikariatet avser. Före 
examen finns ingen möjlighet att vikariera inom primärvården. 

Ta reda på vilka villkor som gäller
På de flesta arbetsplatser finns det kollektivavtal som reglerar 
anställningsvillkoren. Det kan till exempel gälla arbetstid, 
sjukdom, semester- och jourersättning. Lönen förhandlar du 
själv och det är bra att känna till att det inom landsting och 
kommun finns en lägstlön om 17 800 kronor. Inom landsting, 
kommun och statlig sektor finns kollektivavtal som omfattar 
läkarstudenter som vikarierar – Med stud avtalet. Som medlem 
i MSF och Läkarförbundet kan du läsa avtalet på vår webbplats. 
På privat sektor skiljer sig ofta anställningsvillkoren åt mellan 
olika arbetsgivare. Fråga din arbetsplats om de har ett kollek-
tivavtal och vilka anställningsvillkor som gäller! 

Alla vårdgivare är skyldiga att ha en patientförsäkring. Oftast 
gäller enbart grundskyddet i lagstiftningen (LAF) för dig som 
sommarjobbar om du skulle råka ut för en arbetsskada. Om du 
vill komplettera ditt försäkringsskydd kan du kontakta Salus 
Ansvar.

Dessutom, kom ihåg att begära intyg på att du har arbetat 
och kontrollera dina lönebesked noggrant.

Det är viktigt att du känner dig trygg med dina arbetsupp-
gifter och din handledning. Är du medlem? Ring gärna vår 
medlemsrådgivning innan du skriver på ett anställningskon-
trakt om du har funderingar. Lycka till!


