
Sidoutbildning på en närakut

Vill du få möjlighet att öka dina kunskaper i akutsjukvård? 
Då ska du ta chansen att göra din sidoutbildning hos oss.



Så tycker ST-läkarna

De senaste 12 månaderna har drygt 50 ST-läkare randat sig på någon av 
våra närakuter. Så här tycker de: 

83 %  kände sig helt och hållet väl mottagna under sin  
 ST på närakuten.

96 %  tyckte att det fanns möjlighet att få de kunskaper som  
 avses i målbeskrivningen. 

100 % hade möjlighet att delta vid närakutens introduktionsdag samt  
 genomgång kring ortopedisk undersökningsteknik, men även  
 att delta i egna utbildningar.

100 % tyckte att utbildningen är adekvat ur allmänmedicinsk synpunkt.

92 %  skulle rekommendera en kollega att randa sig på närakuterna. 

”Supernöjd med placeringen. Möjlighet till 
handledning vid behov. Relevanta patienter för 
ST inom primärvården. Bra möjlighet att få ta 
de patienter som jag själv anser att jag behöver 
bedöma och få erfarenhet av.”

”Jättebra stöd och handledning från både  
handledare och även andra kollegor.”

”10/10. Mycket bra placering! Rekommenderas 
starkt!”
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Det här gör du på närakuten

På våra närakuter får vuxna och barn i alla åldrar hjälp med akuta  
sjukdomar och skador som inte är livshotande men som inte kräver 
akutsjukhusens resurser. Hos oss är många medarbetare tillsvidare-
anställda och de flesta har lång erfarenhet av akutsjukvård och akut 
omhändertagande. 

Som läkare på någon av våra närakuter arbetar du kliniskt men får 
också möjlighet att vidareutveckla din kompetens. Det gör du i en 
 stimulerande miljö med god stämning och många kompetenta kolleger. 

Har du redan en tjänst som du är nöjd med, är du välkommen att 
jobba extra på någon av våra närakuter.

Fördelaktigt schema ger 
bättre livskvalitet
Arbetar du som tillsvidareanställd specialistläkare på någon av våra 
närakuter har du ett fördelaktigt arbetstidsavtal som ger förkortad 
veckoarbetstid. 

Jobbar du en kväll i veckan samt var femte helg så har du en  
vecko arbetstid på 36,20 timmar. Utöver detta tjänar du in extra  
timmar för all obekväm arbetstid du arbetar. 

Dessa timmar kan du välja att ta ut i tid eller pengar. Väljer du att  
ta ut din kompensation i tid arbetar du i snitt 31 timmar per vecka. 
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Fler förmåner

Som tillsvidareanställd medarbetare hos oss får du friskvårdsbidrag 
med 5 000 kronor per år. Du har också fri sjukvård i öppenvård upp till 
högkostnadsskyddet. Vi erbjuder även flera olika försäkringar. När du 
fyllt 40 år får du ett utökat antal semesterdagar. 

Närakuterna inom Stockholms läns sjukvårdsområde har ett väl 
genomtänkt utvecklingsarbete som ger möjlighet för dig att utvecklas i 
din roll som läkare.

”Jag har nog aldrig tidigare varit på en  
arbetsplats där det finns så hög kompetens”
Tobias Selling, biträdande enhetschef Närakut Haga

”Schemat är verkligen enastående”
Anna Kullänger Axelman, läkare Närakut Rosenlund

Så tycker några medarbetare
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Närakuterna i Region Stockholms regi drivs av 
Stockholms läns sjukvårdsområde 
www.narakuter.regionstockholm.se
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Låter det intressant?

Välkommen att söka någon av våra lediga tjänster. Eller fyll i  
kontaktformuläret på vår webbplats, så hör vi av oss till dig. 

Läs mer på narakuter.regionstockholm.se/jobb eller  
gå direkt till sidan via QR-koden. 


