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Har  du flera arbetsgivare?

läs mer: www.lakarforbundet.se

Det finns olika aspekter att ta hänsyn till om 
du arbetar för mer än en arbetsgivare. Här 

vill vi peka på några faktorer. Som medlem 
hittar du  mer information på vår hemsida. 

Har jag rätt att ha bisyssla?

Rätten att på eget initiativ arbeta hos annan arbetsgivare eller 
bedriva egen verksamhet regleras i bisysslebestämmelserna. 
Reglerna ser delvis olika ut om du är offentligt anställd i lands-
ting eller stat, eller om du är privat anställd. 

Tänk på att:
Offentliga arbetsgivare har ofta möjlighet att förbjuda en •	
bisyssla.
Privata arbetsgivare har en striktare syn på bisyssla.•	
Kom överens med din arbetsgivare innan du inleder ytterligare •	
en anställning eller startar egen verksamhet.

Skiljer sig anställningsvillkor åt?

Anställningsvillkoren ser olika ut i landsting, stat och privat 
verksamhet. Om du arbetar i mer än ett av dessa områden 
omfattas du av flera bestämmelser. 

Att vara anställd av mer än en arbetsgivare har negativa 
effekter i vissa sammanhang, bland annat vid sjukdom och 
föräldraledighet.

Tänk på att:
Mer än en anställning ger dig sämre förmåner vid sjukdom •	
och föräldraledighet.
Du har inte laglig rätt att kräva tjänstledighet för att prova •	
annan anställning utan är beroende av din arbetsgivares 
godkännande.
Ta inte tjänstledigt eller säg inte upp dig, innan din nya •	
anställning är klar. Du har inte rätt att gå tillbaka om du 
ångrar dig.

Vad ska jag tänka på när det gäller försäkringar?

Var uppmärksam på ditt försäkringsskydd om du har mer än 
en anställning. Kontrollera med dina arbetsgivare vad du omfattas 
av för skydd. Olika försäkringar gäller inom landsting, stat och 
privat verksamhet.

Tänk på att:
Kontrollera med dina arbetsgivare vilket försäkringsskydd •	
du omfattas av.
En Yrkesförsäkring ger ett kompletterande skydd som alla •	
yrkesverksamma läkare bör ha.
Fråga om din arbetsgivare har en patientförsäkring om du •	
känner tveksamhet kring det. 

Kan min pension påverkas?

Beroende på om du arbetar i landsting, stat eller privat verk-
samhet ser bestämmelserna kring pension olika ut. Om du har 
anställning inom mer än ett av dessa områden berörs du av 
flera bestämmelser. Att vara anställd av flera arbetsgivare kan 
ha negativa effekter.

Tänkt på att:
Var medveten om att anställning hos mer än en arbetsgivare •	
kan få konsekvenser för din pension och försök nå överens-
kommelser med dina arbetsgivare. 
Om du vill arbeta hos mer än en arbetsgivare är den bästa •	
lösningen att ha en anställning och bli utlånad till annan 
arbetsgivare.
Se till att arbeta hos en enda arbetsgivare under de åren •	
ålderspensionen beräknas.


