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Ifylls elektroniskt av sökanden - Handskriven beaktas inte
Tjänst som söks Referensnummer 

Medicinskt verksamhetsområde 

Namn Personnummer 

Bostadsadress Postadress 

Telefon/mobil, eventuella andra nummer att nås på Epostadress 

Nuvarande tjänst, sjukhus/verksamhet etc 

Kliniska meriter 
Svensk legitimation år Legitimation annat land, år 

Specialistkompetens år, ämne Specialistexamen år, ämne 

Antal tjänsteår som läkare (heltid) totalt i 
Sverige 

Antal tjänsteår totalt i annat land Ange land 

Jourverksamhet under de senaste fem åren; ange jourlinjer 

Bakjoursverksamhet under de senaste fem åren; ange jourlinjer 

Eget kliniskt kompetens-/profilområde 

Andra särskilda kliniska meriter 
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Klinisk tjänstgöringsförteckning 

Förordnandets omfattning utan avdrag för tjänstledighet, som redovisas till höger   
All tjänstgöring efter legitimation redovisas och specificeras 

Redovisning av tjänstledighet under 
respektive förordnande 

Förordnande i kronologisk ordning Medicinskt verksamhetsområde Inte semester, jourkomp, SK-kurser 

fr o m
ÅÅÅÅ-MM-DD

Befatt-
ning

Leg/ST
/spec
/böl/öl  

Tim/ 
vecka

Sjukhus, klinik/verksamhet/tema/funktion etc 
– om utrikes ange land

Samman- 
räkning

Typ av tjl   
(ex forsk, FL)

Omfattning
i %

Tjl
mot-

svarar
antal 
mån

heltid

Återstående 
klinisk tjänst-

göringstid 
efter tjl

 Antal 
år 

Antal 
mån 

2017-12-12 spec 40 Sjukhus A, Avdelning X 4 р FL 100% 14 о 

2017-12-13 201ф-12-30 ōöl 40 Sjukhus B, Avdelning Y н 12 3 9 
EXEMPEL2013-07-10 

t o m
ÅÅÅÅ-MM-DD 

Antal 
mån 

Antal 
år 

Antal 
mån 

14 о 

1 Forsk 25% 

Klinisk 
arb.tid
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Forskningsmeriter 
Disputation år, universitet Licentiatexamen år, universitet 

Docentur år, universitet Ämne 

Antal publicerade originalarbeten Varav de senaste fem åren Antal översiktsartiklar/lärobokskapitel Varav de senaste fem åren 

Forskningsanslag >50 tkr de senaste tre åren, källa, summa 

Antal egna disputerade doktorander, huvudhandledare Antal egna disputerade doktorander, bihandledare 

Antal egna disputerade licentiater, huvudhandledare Antal egna disputerade licentiater, bihandledare 

Antal nu registrerade men odisputerade doktorander, huvudhandledare Antal nu registrerade men odisputerade doktorander, bihandledare 

Erfarenhet som gästforskare/postdoc >sex månader 

Nej  Ja  
Var? 

Andra särskilda forskningsmeriter 

Undervisningsmeriter 
Formell pedagogisk utbildning Antal föreläsningstimmar på läkarutbild- 

ningen de senaste fem åren 

Tjänstetid som studierektor, amanuens eller motsvarande för 
läkarutbildning 

Antal SK-kurser, huvud-/medarrangör Antal forskarutbildningskurser, huvud- 
/medarrangör 

Andra särskilda undervisningsmeriter 

Administrativa meriter 
Formell utbildning i ekonomi, ledarskap, administration 

Chef i överordnad ställning, andra ledningsuppdrag Schemaläggare, antal år 

Särskilda meriter avseende ekonomi, ledarskap, administration 

Ledarskapserfarenhet utanför professionen 
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Övriga meriter 
Meriter som ej definierats ovan och är av betydelse för den sökta tjänsten 

Jag intygar härmed att uppgifterna ovan lämnats sanningsenligt Datum: 
Sökandens namnteckning Namnförtydligande 

Att denna meritförteckning överensstämmer med för oss uppvisade originalhandlingar eller av oss kända förhållan- 
den intygas: 
Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Adress Adress 

Postadress Postadress 

Telefon/mobil Telefon/mobil 

Egenhändigt undertecknad och vidimerad av två personer är en förutsättning för sakkunnigbedömning. 

Glöm inte att bifoga 

• Bevis på svensk specialistkompetens från Socialstyrelsen (i förekommande fall även utländsk)
• Intyg avlagd specialistexamen (i förekommande fall)
• Bevis på medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
• Bevis på docentur (i förekommande fall)
• Publikationsförteckning med angivande av 10 utvalda publikationer

Meritförteckning 2021_1/S Rodehav
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