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ÖVERENSKOMMELSE  
om sidoutbildning för ST-läkare i norra regionen 

Överenskommelse om sidoutbildning och hur den ska finansieras ska alltid tecknas mellan 
hemortslandstinget och mottagande landsting innan sidoutbildningen påbörjas, oavsett 
placeringens längd. Kontrakt om utbildningsinnehåll upprättas separat.  

 
ST-läkaren anställs vid mottagande landsting under tjänstledighet från hemortslandstinget 
(huvudarbetsgivare). Trygghetsförsäkring vid arbetsskada mm hanteras av huvudarbetsgivaren. 
Rehabiliteringsansvar ligger hos huvudarbetsgivaren. 

 
ST-läkaren bibehåller lönenivån från hemortslandstinget. Hemortslandstinget och mottagande 
landsting delar på lönekostnaden för ST-läkaren enligt följande princip:  

✓ Vid tjänstgöring 1 till 3 månader per klinik/verksamhet betalar mottagande landsting 
lönekostnad motsvarande 40 procent av medianlön för ST-läkare vid mottagande 
landsting.  

✓ Vid tjänstgöring från månad 4 till 6 per klinik/verksamhet betalar mottagande landsting 
lönekostnad motsvarande 60 procent av medianlön för ST-läkare vid mottagande 
landsting. Vid längre placeringar är ST-läkarens bidrag till verksamheten större vilket motiverar 
högre kostnadsfördelning för mottagande landsting.  

✓ Vid längre tjänstgöring, från månad 7 och uppåt per klinik/verksamhet, kan 
överenskommelse om annan finansiering träffas. 

Medianlön fastslås årligen i januari och denna medianlönenivå tillämpas hela kommande kalenderår. Den 
baseras på den årliga novemberstatistiken sammanställd av SKL, detta för att säkerställa transparens i det 
underlag som faktureringen baseras på.   

 
Mottagande landsting fakturerar mellanskillnaden för lönekostnaden till hemortslandstinget 
regelbundet enligt ovan, vanligen ska fakturering ske månatligen. 

 
Med lönekostnad avses grundlön (minskat med eventuell frånvaro) samt sociala avgifter. 
Mottagande landsting står för eventuella kostnader för jour, beredskap och mer-/övertid. 
Intjänad jourkompensation samt semester ska regleras där den har intjänats. Oavsett om det 
avser kontant ersättning eller uttag av ledighet. Arbete hos annan arbetsgivare kortare period än 12 
månader får marginell påverkan på framtida tjänstepension för berörd ST-läkare.  

 
Ersättning för resor och eventuellt boende under sidoutbildningen hanteras i enlighet med lokala 
rutiner vid hemortslandstinget.  

Norrlandstingens regionförbunds beredningsgrupp har tagit del av och stödjer förslaget, som sedan 
fastslagits av HR-direktörerna i respektive landsting GILTIGT FR O M 
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Skriftlig överenskommelse om sidoutbildning för ST-läkare

UPPGIFTER OM ST-LÄKARE

Namn:  

     
Personnummer:  
     

Adress:  

     
Telefonnummer:  

     
E-post:  

     
Specialitet:  

     
Nuvarande lön, 
hemortslandsting:  

     

Tjänstgöringsgrad i 
anställningen:  

     %
UPPGIFTER FRÅN HEMORTSLANDSTINGET

Verksamhetschef, namn:  

     
Klinik/verksamhet vid hemortslandstinget:  

     

E-post: 

     
Mobil: 

     
 Fakturaadress:  

     
Fakturauppgifter, referenskod:  

     
HR verksamhetsstöd, namn:  

     
HR verksamhetsstöd e-
post: 

     

Telefon: 

     

Lönehandläggare, namn:  

     
Lönehandläggare, e-post:  

     
Telefon:  

     

UPPGIFTER FRÅN MOTTAGANDE LANDSTING

Verksamhetschef, namn:  

Niklas Lindberg

Klinik/verksamhet vid mottagande landsting:  

Operationscentrum

E-post: 

niklas.lindberg@vll.se

Mobil: 

070-6119464

HR verksamhetsstöd, namn:  

Kristina Dahlén

HR verksamhetsstöd e-
post: 

kristina.dahlen@vll.se

Telefon: 

090-7853788

Lönehandläggare, namn:  

Maine Bruze

Lönehandläggare, e-post:  

maine.bruze@vll.se

Telefon:  

090-7859004

Norrlandstingens regionförbunds beredningsgrupp har tagit del av och stödjer förslaget, som sedan 
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ÖVERENSKOMMELSE MELLAN HEMORTSLANDSTING OCH MOTTAGANDE KLINIK/
VERKSAMHET: 

Tidsperiod för sidoutbildningen: 
 Månad 1-3   
Datum from-tom:        
 Månad 4-6  
 Datum from-tom :        
 Mån 7 och uppåt  
 Datum from-tom :      

Planerade ledigheter som är kända vid tidpunkt för 
överenskommelsen:  
     

Tjänstgöringsgrad under sidoutbildning:  

     %
Sidoutbildningskliniken betalar lön för perioden och fakturerar hemortslandstinget.  
ST-läkaren är tjänstledig utan lön vid hemortslandstinget och anställs på sidoutbildningskliniken.  
ST-läkaren rapporterar ev frånvaro till sidoutbildningskliniken.

Hemortslandstinget Mottagande landsting

Ort och datum:       Ort och datum:      

Namnförtydligande och titulatur:  

     

Namnförtydligande och titulatur:  

     
Verksamhetschef vid mottagande klinik vidarebefordrar kopia av signerad överenskommelse till  
HR-verksamhetsstöd samt lönehandläggare. 
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