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Frågor och svar vid arbete i Sverige 

 
 

Vad gör vi?  
• SolidX Care rekryterar specialister och överläkare till sjukhus över hela Sverige. 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 anpassas din lön utifrån erfarenheter, utbildning och 
kompetens. Ersättningen varierar beroende på vilken arbetsplats du arbetar på såsom 
arbetsbelastning och arbetsuppgifter, geografisk placering Som konsult väljer du om du 
vill ha lön eller om du vill fakturera via eget bolag. Din lön är marknadsmässig och 
konkurrenskraftig. Hör av dig till oss om du vill vet hur dina möjligheter ser ut.   

 
Kan jag ha kvar min fasta tjänst och samtidigt arbeta för er som konsult? 

• Absolut. Det finns många olika typer av anställningsformer hos oss.  
 
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? 
• Såklart, det är det som är fördelen med att arbeta som konsult via oss! 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. 

 
Kan jag arbeta via ett eget bolag men via SolidX Care? 

• Självklart kan du det! Vi kan även hjälpa dig med att upprätta ett eget bolag och vägleda 
dig genom processen.  

 
Kan jag arbeta i samma landsting/region som jag är/varit anställd i? 

• Oftast förekommer det 6 månaders karens innan du kan arbeta i samma landsting eller 
region som du har varit anställd i. Men det går bra att arbeta för en privat vårdgivare i 
samma region under din karenstid.  
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Kan jag arbeta hos en och samma vårdgivare kontinuerligt? 

• Ja det är oftast möjligt att arbeta för samma vårdgivare. Vi arbetar främst med att 
tillsätta konsulter på kontinuerliga uppdrag.   

 
 
 
 
Hur länge pågår uppdragen? 

• De flesta av våra konsulter har uppdrag som sträcker sig från 6 månader och uppåt. Vissa 
av våra konsulter arbetar mer veckovis. Vi anpassar alltid uppdragets omfattning 
tillsammans med dig.  
 
Står ni för resa och boende under arbete på annan ort? 

• Vår tumregel är att alltid boka och bekosta ditt boende samt dina resor om du arbetar 
på annan ort. Om du vill så hjälper vi dig med att boka dina resor.  

  
 
  
 
 
 
 
   


