
Motion avseende kostnadsneutral randning

Flertalet specialistutbildningar som genomförs i Region Blekinge innehåller en period av
sidotjänstgöring i annan region, företrädesvis vid universitetssjukhus. Läkarförbundet har sedan
många år tillbaka varit tydliga med att denna typ av sidotjänstgöring bör vara kostnadsneutral för
ST-läkaren, vilket gäller i bl.a. Region Halland. Enligt gällande kollektivavtal har ST-läkaren rätt
till skäliga flyttkostnader vid sidotjänstgöring. I dagsläget får ST-läkare i Region Blekinge även
ersättning för boende med 5000 kr/månad samt ersättning för hemresa 2 gånger per månad.
Utöver detta kan skatteavdrag göras för dubbelt boende. Det åligger ST-läkaren att själva hitta ett
boende för sidotjänstgöringsperioden, då regionen inte förfogar över några bostäder. Det är inte
något lätt företag att hitta ett tillfälligt boende i en storstad, för en period som kan vara så kort
som ett par månader och detta absolut inte till en hyra på 5000 kr/månad. Många ST-läkare har
dessutom familj på hemorten och anser därför att det är för sällan att åka hem varannan helg.
Sammantaget innebär detta otvivelaktigt ökade omkostnader för den enskilde ST-läkaren under
sidotjänstgöringen.

Den riktlinje som styr ersättningen för ST-läkare (“Regler för ST- och specialistläkares
tjänstgöring utanför Blekinge i samband med randning”, bifogas motionen) under
sidotjänstgöring är upprättad år 2012 och inte uppdaterad sedan dess. Detta innebär att
ersättningsnivån i dagsläget är avsevärt lägre relativt 10 år sedan. Dessutom har kostnaden för
hyror enligt statistikmyndigheten ökat i en snabbare takt än konsumentprisindex. Medelhyran för
en enrumslägenhet i storstadsregionerna uppgår i dagsläget till över 5000 kr1. Att hyra i andra
hand, vilket blir aktuellt för de flesta ST-läkare under sidotjänstgöring, är ännu dyrare. SYLF
Blekinges medlemmar har under flera års tid påtalat att den ersättning som utbetalas inte räcker
till för att täcka de merkostnader som sidotjänstgöringen innebär och SYLF Blekinges styrelse
har fört samtal med arbetsgivaren som inte lett till någon förändring.

SYLF Blekinge anser att det inte ska ligga på den enskilde ST-läkaren att bekosta sin
specialistutbildning. ST-läkare i Region Blekinge ska bli regionens framtida specialistläkare och
för att säkra kompetensförsörjningen är det rimligt att arbetsgivaren bekostar den utbildning som
möjliggör detta. SYLF Blekinge yrkar därför på

- att Blekinge Läkarförening driver påverkansarbete för att förnya Region Blekinges
“Regler för ST- och specialistläkares tjänstgöring utanför Blekinge i samband med
randning” i syfte att åstadkomma kostnadsneutral randning för ST-läkare
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SYLF Blekinges styrelse

Källa:
1. Statistikmyndigheten (www.statistikdatabasen.scb.se)


