Information och intresseanmälan till presumtiva sommarvikarier 2018
Tack för ditt intresse! Vi som handlägger årets ansökningar är underläkarchef Michael
Rangne och personalhandläggare Kerstin Lundberg. Vi kommer senast i november att
återkomma med besked om huruvida du kommer att kallas till anställningsintervju eller inte,
samt föreslå intervjutid under november-december. Vår ambition är att alla ska få slutgiltigt
besked om eventuell anställning senast andra veckan i januari 2018.
Vi vill här försöka kortfattat beskriva vår organisation och vad det innebär att
sommarvikariera hos oss. Du får mer information i dokumentet ”Information till nya
underläkare vid NSP” som är mer generell och ger information som kan beröra alla
underläkare oavsett kategori. Nedanstående är tänkt som en komplettering med fokus på just
sommarvikariers informationsbehov.
1. Placeringar
De flesta sommarvikarier är placerade på vårdavdelningarna på S:t Göran. Vi eftersträvar så
sammanhängande placeringar som möjligt, så att man i möjligaste mån är placerad på en och
samma avdelning. Eftersom man ersätter ordinarie läkare som är på semester kan man
emellertid ibland behöva byta placering.
2. Anställningstid och placering
I första hand är vi intresserade av underläkare som kan arbeta en sammanhängande period om
minst sju veckor, och som är flexibla vad gäller placering och tidsperiod. Naturligtvis kan
man tänka sig speciallösningar ibland, men flexibla erbjudanden kommer att prioriteras vid
anställandet, av den enkla anledningen att ni som är intresserade av att vikariera behöver få
besked om huruvida ni kan få arbete eller inte långt innan jag vet hur de specifika behoven ser
ut (utifrån semestrar som ska täckas mm). Det är lättare att våga anställa någon som
accepterar att arbeta t ex åtta veckor sammanhängande någonstans mellan vecka 24 och vecka
35, där det behövs (även i öppenvården), än någon som kan arbeta fem veckor exakt v 23-27
och absolut inte i öppenvården. Innan jag beslutar om anställning vill jag att du fyller i
bifogade frågeformulär angående dina önskemål och möjligheter (kan ske efter intervjun, när
du haft möjlighet att informera dig mer om alternativen och sedan hunnit fundera i lugn och
ro).
Enligt gällande behörighetsregler kan förordnande som läkare inte utfärdas förrän samtliga
poäng t o m termin nio är godkända. Vi är således skyldiga att kontrollera detta innan vi
utfärdar anställningsbevis. Handläggare Kerstin Lundberg, tel 08-123 483 16 (postadress
Norra Stockholms psykiatri, Administrationen, Stadshagsvägen 7, 112 81 Stockholm)
behöver således ha LADOC-utdraget senast det datum vikariatet påbörjas. Det har visat sig att
det är svårt för oss att själva förstå hur poängen ska räknas/tolkas i LADOC-utdragen. För er
som studerar vid KI har vi därför vidtalat studievägledare Lena Ahlberg (tel 08-524 86 412)
på KI och överenskommit att ni vänder er till henne eller någon annan studievägledare på KI,
eller motsvarande på annan studieort, för att i fritextrutan på LADOC-utdraget få inskrivet att
ni har samtliga poäng t o m termin nio godkända. När vi får detta papper eller en kopia kan vi
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utfärda ett giltigt anställningsbevis. OBS alltså, på förekommen anledning, att vi inte själva
har kompetens att avgöra huruvida insänt poängutdrag motsvarar ”rätt” poäng, dvs samtliga
t o m termin nio, och att anställning således inte kan bli aktuellt förrän vi fått styrkt från
studievägledare vid utbildningsanstalten att ni har alla poäng godkända t o m termin nio. Vi
har inte praktisk möjlighet att själva ringa runt och jaga studievägledare för att får styrkt
femton sommarvikariers behörighet, utan detta behöver ni själva ordna. Förslagsvis kontaktar
ni berörd studievägledare i god tid före terminstart och gör upp om hur detta kan ordnas.
OBS att löfte om anställning alltså inte är giltigt förrän vi fått in LADOC-dokumentation samt
studievägledares bekräftelse av att samtliga poäng är klara t o m termin nio, samt intyg om
godkänd undersökning beträffande MRSA.
3. Handledning
Handledning av god kvalitet är en självklarhet. Ett PM om vad som gäller och vad man har
rätt att vänta sig bifogas detta brev.
4. Jourer
Jourtjänstgöring ingår inte i tjänsten. Några av er kan sannolikt få en tids placering vid
Länsakuten dagtid, men det är inget vi kan lova i förväg.
5. Placeringsschema
Före starten kommer vi att skicka ett placeringsschema till er. Det är viktigt att ni då granskar
era placeringar och kontrollerar att inga fel insmugit sig. Detta schema är av naturliga skäl
preliminärt; det behövs bara att en enda underläkare faller ifrån på vägen så behöver vi stuva
om i schemat.
6. Undervisning
Vi har AT-seminarier en gång i veckan under sommaren, där ni är välkomna att vara med när
arbetssituationen så medger (samråd med ansvarig överläkare).
7. Till sist en vädjan till dig som fått besked om anställning
Vi har förståelse för att man ibland kan få ändrade förhållanden och behöva ändra eller ställa
in sitt sommarvikariat. Om så skulle vara fallet är vi mycket tacksamma för att få så snart
besked som möjligt om detta, för att kunna vidtala annan läkare i god tid.
8. Referenser, CV och foto
Till anställningsintervjun vill vi att du tar med en kortfattad CV, två vidtalade referenser samt
ett foto av dig själv (hjälper oss att minnas vem som är vem).

Michael Rangne
Underläkarchef
08-123 492 76

Kerstin Lundberg
Handläggare
08-123 483 16
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