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Frågor och svar vid arbete i Danmark 
 
 

 
Vad gör vi?  

• SolidX Care rekryterar specialister och överläkare till sjukhus över hela Danmark. Vi 
jobbar inom alla medicinska specialiteter och har som tumregel att skräddarsy samtliga 
uppdrag helt utifrån din erfarenhet, kompetens och önskemål. 

 
 

Hur ser lönen ut?  

• När du arbetar som konsult i Danmark så anpassas din lön utifrån erfarenheter, 
utbildning och kompetens. Ersättningen varierar beroende på vilken arbetsplats du 
arbetar på såsom arbetsbelastning och arbetsuppgifter, geografisk placering m.m. Vi 
erbjuder konkurrenskraftiga och marknadsmässiga löner.  

 
Hur fungerar det att jobba för SolidX Care i Danmark?  

• När du arbetar för oss så tar vi hand om allt det praktiska och administrativa 
runtomkring din anställning.   
 
 
Dansk expertskatt  

• I Danmark så betraktas du som en högutbildad nyckelperson med spetskompetens och 
har därför möjlighet att beskattas enligt expertskatten, förutsatt att vissa parametrar är 
uppfyllda. Med expertskatten beskattas du endast med 32,84% på din inkomst och 
utöver är det oftast en positiv växlingskurs på den danska kronan jämfört med den 
svenska.  

 
Vem har arbetsgivaransvar över mig när jag är ute på uppdrag? 

• När du arbetar på uppdrag för oss är det vi som företag som är din arbetsgivare och 
därmed har allt arbetsgivaransvar över dig. Det är till oss du vänder dig när du har frågor 
eller funderingar kring ditt uppdrag och dina villkor – vi finns här för dig dagligen som en 
vanlig arbetsgivare! 
 
När betalas min lön ut? 

• Lönen utbetalas i efterskott den 25:e från intjänad period.  
 

Får jag styra över min egen tid som jag vill? 
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• Såklart, det är det som är fördelen med att arbeta som konsult via SolidX Care! Så länge 
du följer schemat som är anpassat efter uppdragets ramar och som du är med och sätter 
från start. Vill du arbeta mer eller mindre under någon specifik period i livet är det en 
möjlighet som många uppskattar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dansk auktorisation och specialistbevis  

• För att jobba i Danmark så behöver krävs dansk auktorisation och danskt specialistbevis. 
Vi administrerar din ansökan och hjälper dig med hela processen. För att vi ska hantera 
din ansökan så behöver vi kopior av:  
   
- Läkarlegitimation 
- Specialistbevis  
- ID-kort  
- Fullmakt  
- Familjebevis från Skatteverket (om du är gift)  
 
Hur länge pågår uppdragen? 

• De flesta av våra uppdrag sträcker sig från 6 månader och uppåt. Vi anpassar alltid 
uppdragets omfattning tillsammans med dig.  

 
Hur ser mitt schema ut?  

• De flesta av våra läkare väljer att arbeta 3 veckor för att sedan vara lediga i 9 
sammanhängande dagar. Andra väljer att jobba måndag till torsdag och för vissa så 
passar det bättre att jobba varannan vecka. Tillsammans hittar vi ett schema som passar 
för dig och din livssituation. 
 
Står ni för resa och boende under arbete på annan ort? 

• Om du inte har möjlighet att dagspendla så har vi som praxis att alltid boka och bekosta 
ditt boende i Danmark. Vi tar gemensamt fram en bostad som är lämplig för just dig. Vi 
står även för en tur och retur resa mellan Sverige och Danmark varje månad och hjälper 
dig med att boka dina resor.  

 
Försäkring och pension 

• Liksom i Sverige är du försäkrad av sjukhuset under din arbetstid. Vill man även under 
fritiden vara försäkrad mot till exempel felbehandling efter arbetstid, föreslår vi att man 
tecknar en personlig ansvarsförsäkring. Du omfattas av din svenska hemförsäkring 
gällande alla dina personliga ägodelar under din tid som du stannar och bor i Danmark. 
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