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REGELVERK OCH HÄNVISNINGAR
Se även Utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet

DOKTORANDANSTÄLLNING
Doktorandanställning

Lönenivåerna
gäller from 201811-01, se lokalt
kollektivavtal för
doktorander

1

Lagrum/kollektivavtal
HF 5 kap. 3-7 §
 Första anställningen får gälla högst 1 år
 Får förnyas med högst 2 år i taget
 Anställningstid totalt högst 8 år (vid omfattning 50
procent) eller högst 4 år (vid omfattning 100 procent)

Anställning längst till ett år efter avlagd doktorsexamen1

Belopp/övrig information
Avtal
Villkorsavtal
 Lön enligt doktorandstege, se nedan.
 Normalt på heltid. På begäran av doktoranden deltid,
dock lägst 50 procent.
 Avtalsenliga anställningsförmåner
 Från den maximala anställningstiden görs avräkning för
studietid då doktoranden haft annan finansiering (t.ex.
erhållit externt stipendium).
 Efter registrering som doktorand i Ladok och vid aktiva studier (inkluderar även föräldralediga) gäller nedanstående lägstlöner.
 I de fall utbildningsplanen omfattar 5 år (vid 20 % institutionstjänstgöring) höjs lönen istället efter 15, 30 och 45 månader.
 I de fall utbildningen bedrivs på halvtid höjs lönen istället efter 24, 48 och 72 månader.
Månad
Utan läkarexamen
Med läkarexamen2
1. Leg läkare
2. Leg tandläkare + 2 års allmän
tjänstgöring
1-12
26 800 SEK
29 500 SEK
31 900 SEK
13-24
27 300 SEK
30 000 SEK
32 400 SEK
25-36
28 300 SEK
31 000 SEK
33 400 SEK
Från 37
28 800 SEK
31 500 SEK
33 900 SEK
Efter
30 300 SEK (+ engångsbelopp 3 000 SEK) 33 000 SEK (+ engångsbelopp 3 000 SEK) 35 400 SEK (+ engångsbelopp 3 000 SEK)
disputation

Tiden kan förlängas vid särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och
studentorganisationer eller föräldraledighet.
2
Vid tolkning av läkarexamen gällande utländsk examen gäller följande. HR på institutionen ansvarar för att granska om medarbetaren har angivit i CV att denne har läkarexamen eller är legitimerad läkare eller tandläkare.
Läkarexamen från EU & EES-länder bedöms alltid vara likvärdiga med svenska läkarutbildningen enligt Socialstyrelsen. Bedömning av läkarexamen från andra länder görs av ansvarig prefekt. Om doktorand inte godtar
prefekts bedömning alternativt att prefekt inte kan göra bedömningen får doktoranden ansöka om prövning av utländsk examen hos Socialstyrelsen. Ett godkännande blir giltigt från det datum beslutet tas av Socialstyrelsen
och lönetillägget betalas ut från och med detta datum. Om en anställd inte har fått lön enligt doktorandstegen ska denne snarast meddela HR på institutionen.
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DOKTORANDER MED EXTERNT STIPENDIUM
En doktorand som påbörjar sin utbildning med stipendiefinansiering ska anställas när det enligt den individuella studieplanen återstår en
utbildningstid som motsvarar tre års utbildning på heltid till doktorsexamen. Observera att denna bestämmelse gäller endast för doktorander
antagna från och med 1 juli 2018. Undantag får göras om stipendiet lämnas inom ramen för ett bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram eller
om stipendiet lämnas inom ramen för ett av Europeiska unionen finansierat program eller andra samarbeten.
Doktorander på stipendier ska ha minst samma inkomstnivåer som övriga doktorander. Om det externa stipendiet är för lågt erhåller doktoranden ett
tilläggsstipendium från KI eller en kompletterande anställning.
Inkomstnivåerna förändras över tid eftersom de är kopplade till utvecklingen av övriga doktoranders ersättningsnivåer (doktorandernas lönestege).
Beloppen från 1 november 2018 är framräknade enligt doktorandstegens nivå utan läkarexamen för år 1, 2, 3 och 4, minus skatteavdrag enligt tabell
för Solna kommun 2018 (skattetabell 29 kolumn 1) Om studietakten är 50 % kan beloppen halveras. Motsvarande beräkning ska göras om
doktoranden har läkarexamen eller är legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare med 2 års allmän tjänstgöring.
För mer information om stipendier, se Stipendieregler

De aktuella lägsta försörjningsnivåerna är (nettobelopp från 1 november 2018):





Lägstanivå år 1:
Lägstanivå år 2:
Lägstanivå år 3:
Lägstanivå år 4:



Samma nivå alla 4 åren:

26 800 – 5 599 =
27 300 – 5 755 =
28 300 – 6 016 =
28 800 – 6 120 =

21 201
21 545
22 284
22 680
21 928

Ersättning för postdoktorer med stipendier
KI-inrättade stipendium för postdoktorer rekommenderas vara högst 33 000 kr/ månad. Ett högre belopp kan utbetalas undantagsvis, orsak ska dokumenteras
i stipendiebeslutet. Den lägsta inkomstnivån för postdoktorer med stipendium rekommenderas vara de högsta inkomstnivåerna efter skatt i de lokala
kollektivavtalen för doktorander.
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FÖRMÅNER FÖR DOKTORANDER

Anställning
som
doktorand

Föräldraledighet och
sjukledighet med
rättigheter enligt lag
och avtal
Ja.
Se Föräldraledighet
och Om du blir sjuk

Försäkring

Pension

Bidrag till egen kostnad
för läkarvård och
läkemedel

Semester

Friskvård



Ja.

Allmän pension

Tjänstepension

Ja.
För mer information
och aktuella belopp, se
Om du blir sjuk.

Ja.
För information om antalet
semesterdagar,
semestertillägg m.m. se
Semester.

Ja.
Doktorand med
anställning kan få
friskvårdsbidrag,
har tillgång till KIgymmen, delta i
kurser m.m. se
Friskvården.

Nej, men se
Försäkringsskydd för
stipendiater

Nej. Stipendiater har ingen
formellt reglerad
semesterrätt eftersom de
inte har en anställning.

Delvis.
Stipendiater har
tillgång till KIgymmen Campus
Huddinge och
Campus Solna. De
kan även delta i
friskvårdens kurser,
se Friskvården.







Stipendiat

Ja. Se HF 1 kap. 11c §.
Se ”Försäkring”

Personskadeförsäkring för studenter
(gäller under skoltid i skolans
lokaler/område, samt direkt färd till
och från skolan)
Tjänstereseförsäkring
Avtal om ersättning vid personskada
för anställda (gäller under arbetstid i
arbetsplatsens lokaler samt direkt färd
till och från arbetet)
Tjänstereseförsäkring
TjänsteGruppliv TGL

Se Försäkringar
Försäkringar via Kammarkollegiet

Personskadeförsäkring för studenter
(gäller under skoltid i skolans
lokaler/område, samt direkt färd till
och från skolan)

Försäkring då doktorandens
stipendium bortfaller på grund av
frånvaro från studierna vid sjukdom
eller föräldraledighet eller då
studierna förlängs av samma
anledning utan att stipendium utges
under den tiden. Om doktoranden
anställs under doktorandstudierna
lämnas ersättning endast för det
stipendium som doktoranden förlorat,
beräknat månad för månad.
Kammarkollegiet inhämtar kopia av
anställningsbevis vid behov.
Se Försäkringsskydd för stipendiater

Se Pension

Nej

och
Patientavgifter och
högkostnadskort.

Ledighet från studierna bör
regleras i den individuella
studieplanen.

