
 

 
 

PRAKTIKTJÄNSTGÖRING 
 
Barncancerfonden bekostar praktiktjänstgöring som möjliggör för läkare och sjuksköterskor 
verksamma utanför de barnonkologiska centra att under en begränsad period praktisera vid ett 
barnonkologiskt centrum. Praktiktjänstgöring ska i första hand göras på närmaste 
barnonkologiska centrum. Även så kallad randning kan finansieras inom ramen för anslag för 
praktiktjänstgöring under förutsättning av randningen görs på ett barncancercentrum. 
Praktiktjänstgöring och randning kan även göras utomlands om det kan motiveras 
att motsvarande kunskap inte går att inhämta inom Sverige. 

 

Beslut om praktiktjänstgöring och randning fattas av Barncancerfonden. Möjligheterna att få ta 
del av den av Barncancerfonden bekostade praktiktjänstgöringen är begränsad till en läkare och 
en sjuksköterska per centrum och år. Praktikperioden omfattar upp till sex månader per 
person. 

 

Rutiner 
 

Praktiktjänstgöring och randning i Sverige: 

Sektionschefen på mottagande barncancercentrum ansöker praktikanten på fastställd 
anmälningsblankett till Barncancerfonden. 
Den läkare eller sjuksköterska som skall praktisera vid ett barnonkologiskt centrum 
ombeds att kontakta Kristina Edner på Barncancerfonden. Tel: 08-584 209 64, e-post:  
kristina.edner@barncancerfonden.se. 

 

Praktiktjänstgöring och randning utomlands: 

Ansökan görs skriftligen av praktikanten. Följande dokument skickas till Kristina Edner: 
kristina.edner@barncancerfonden.se. 

o Ansökan om praktiktjänstgöring eller randning med en beskrivning av det arbete 
som ska genomföras samt en motivering varför denna kunskap inte kan inhämtas 
i Sverige. 

o Budget 
o Rekommendationsbrev från nuvarande arbetsgivare i Sverige 
o Intyg från mottagande sjukhus utomlands 

 
Barncancerfonden står för följande kostnader i samband med praktikperioden: 

 

Praktiktjänstgöring i Sverige: 

Grundlön för vikarie. Lönen får ej överstiga den praktiserande läkarens/sjuksköterskans 
lön. Inga OB-tillägg utgår. Lönen utbetalas genom landstinget. (Den ”utlånade” kliniken 
fakturerar Barncancerfonden motsvarande belopp). Fakturan ska innehålla praktiknamn, 
namn och löneunderlag för vikarien, tidsperiod samt vilket centra som tar emot 
praktikanten. 

Boendekostnad för den praktiserande läkaren/sjuksköterskan. Boendet ska vara ett 
billigt och i förväg av Barncancerfonden godkänt alternativ. (Vanligen 
sjukhuslägenheter, vandrarhem eller inneboende.) 

  

mailto:kristina.edner@barncancerfonden.se.
mailto:kristina.edner@barncancerfonden.se.


 

 

Praktikantens resor till och från hemorten beviljas en gång per vecka med billigaste 
färdmedel. Vid användande av egen bil utgår ersättning med 18,50 kr/mil. Reseräkningen 
insändes till Barncancerfonden efter avslutad praktiktjänstgöring. 

Traktamente utgår inte. 

Randning i Sverige: 

Grundlön för den randande läkaren/sjuksköterskan. Inga OB-tillägg utgår. Lönen 
 

 
motsvarande belopp). Fakturan ska innehålla praktiknamn, namn och löneunderlag 
för vikarien, tidsperiod samt vilket centra som tar emot praktikanten. 

Boendekostnad för den randande läkaren/sjuksköterskan. Boendet ska vara ett billigt och 
i förväg av Barncancerfonden godkänt alternativ. (Vanligen sjukhuslägenheter, 
vandrarhem eller inneboende.) 
Praktikantens resor till och från hemorten beviljas en gång per vecka med billigaste 
färdmedel. Vid användande av egen bil utgår ersättning med 18,50 kr/mil. 
Reseräkningen insändes till Barncancerfonden efter avslutad praktiktjänstgöring. 

Traktamente utgår inte. 
 

Praktiktjänstgöring utomlands: 

Grundlön för vikarie. Lönen får ej överstiga den praktiserande läkarens/sjuksköterskans 
lön. Inga OB- 
fakturerar Barncancerfonden motsvarande belopp). Fakturan ska innehålla praktiknamn, 
namn och löneunderlag för vikarien, tidsperiod samt vilket centra som tar emot 
praktikanten 
Boendekostnad för den praktiserande läkaren/sjuksköterskan. Boendet ska vara ett billigt 
och i förväg av Barncancerfonden godkänt alternativ. (Vanligen sjukhuslägenheter, 
vandrarhem eller inneboende.) 

Resekostnader för en tur- och returresa till praktikplatsen. Hemresor under 
praktikperioden beviljas inte. 
Traktamente utgår inte. 

 

Randning utomlands: 

Grundlön för den randande läkaren/sjuksköterskan motsvarande den lön vederbörande 
har för sin anställning i Sverige. Inga OB-tillägg utgår. Lönen utbetalas genom 

 

 
belopp). Fakturan ska innehålla praktiknamn, namn och löneunderlag för vikarien, 
tidsperiod samt vilket centra som tar emot praktikanten. 

Boendekostnad för den randande läkaren/sjuksköterskan. Boendet ska vara ett billigt och 
i förväg av Barncancerfonden godkänt alternativ. (Vanligen sjukhuslägenheter, 
Vandrarhem eller inneboende.) 
Resekostnader för en tur- och returresa till praktikplatsen. Hemresor under 
praktikperioden beviljas inte. 
Traktamente utgår inte. 

 
 

Utvärdering önskas efter avslutad praktiktjänstgöring och randning, i samband med inskickande 
av reseräkning. 


