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Hantverkarna på Dramaten
En makaber fars i regi av Gösta Ekman – endast 50 kronor
www.lakarforbundet.se/erbjudande

Ekonomiska villkor  

vid sidoutbildning under ST

Läkarförbundets medlemsrådgivning har 
stor erfarenhet av läkares anställningsavtal. 

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. 

För att uppnå specialistkompetens inom vissa specialiteter 
krävs det sidoutbildning inom angränsade områden. Den 
genomförs ofta hos en annan arbetsgivare, på ett annat sjukhus 
elller till och med i ett annat landsting. 

Det finns två sätt att hantera anställning under sidout-
bildning. Antingen fortsätter läkaren att vara anställd hos 
den ordinarie arbetsgivaren, eller så är läkaren tjänstledig och 
anställd hos den nya arbetsgivaren.

Fortsatt anställd är bäst ekonomiskt sett
För läkaren är det mest fördelaktigt att fortsätta vara anställd 
hos sin ordinarie arbetsgivare och att denna betraktar sidoutbild-
ningen som en tjänsteresa. ST-läkaren ska då få sin lön inklu-
sive eventuell jourersättning och sina kostnader för tjänsteresor, 
eventuellt boende, samt eventuellt traktamente betalt från sin 
ordinarie arbetsgivare. Med den lösningen blir läkaren inte 
förmånsbeskattad. Sedan kan sjukvårdshuvudmännen göra en 
ekonomisk reglerering mellan sig.

Skattekonsekvenser vid tjänstledighet
Om ST-läkaren istället blir anställd och får lön av den nya 
arbetsgivaren medan den ordinarie arbetsgivaren betalar 
ersättning för resa och bostad, kommer den ersättningen att 
betraktas som en förmån och ge skattekonsekvenser. Därför är 
det ett sämre alternativ för ST-läkaren att vara tjänstledig.

Undvik att själv betala kostnader
Oavsett vilken anställningsform ST-läkaren har är det inte ett 
bra alternativ ekonomiskt sett att själv betala kostnader för resor 

och boende. För även om det finns möjlighet till skatteavdrag i 
efterskott måste läkaren ligga ute med stora belopp under lång tid.

Kontakta oss om du har funderingar
Läkarförbundets medlemsrådgivning har bred erfarenhet av 
läkares villkor. Vi hjälper gärna dig att granska anställnings-
avtal eller ge råd när dina anställningsförhållanden förändras. 
Använd oss, det lönar sig!

MEDLEMSråDGiVninG
E-post: medlemsradgivningen@slf.se 
Telefon: 08-790 35 10. 
Måndag 9-12, tisdag - fredag 9-12, 13-15

Läs mer om sidoutbildning under ST:  
www.lakarforbundet.se
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