MERITFÖRTECKNING FÖR LÄKARE
vid ansökan om tjänst

1 Personuppgifter
Efternamn, förnamn

Personnummer (10 siffror)

Adress
Postnr och ortnamn

Telefon, bostad

Innehar tjänst / förordnande som - vid

Telefon, arbete

2 Utbildning

Läkare med svensk grundexamen
Med kand

Läkare med examen avlagd utanför Sverige

År, mån, dag

År, mån, dag

Ämbetsexamen / motsv

Med lic

Fullständig auktorisation/motsv (land)

Läkarexamen

Specialkompetens i (land)

Legitimation

(ämne)
Med doktorsexamen/motsv avlagd i
(land)
År, mån, dag

Licentiat i medicinsk vetenskap
Medicine doktor/doktor i medicinsk vetenskap
Docent i (ämne)
Specialistkompetens i (ämne)

3 Sammanfattning av tjänstgöringsmeriter redovisade under 3.1
Medicinskt verksamhetsområde

¬ u=undervisningssjukhus/-klinik

Ort och datum

Tjg i off tjänst
u/a/öv ¬

a=annat sjukhus

år

därav
mån

dag

öl/böl/dl

öv=öppen vård

Sökandens underskrift

Att denna meritförteckning med tillhörande bilagor överensstämmer med oss företedda originalhandlingar
och matrikelutdrag eller av oss kända förhållanden intygas.

Namn

Namn

Adress

Adress

Tjg i priv tjänst
år

mån

dag

år

mån

dag

3.1 Tjänstgöringsmeriter
Förordnande

Anges med datum i
kronologisk ordning.
Perioder med tjänstledighet (även partiell) under ett förordnande anges.
Fr om - t o m

Befattning
som

Arbetstimmar
per
vecka

Medicinskt verksamhetsområde

Tjänstgöringstid

Allmäntjänstgöring och specialisttjänstgöring specificeras

Förordnandets
omfattning utan
avdrag för
tjänstledighet,
föräldraledighet
mm

Öl, böl, eller dlvikariat under
förordnandetiden

Tjänstledighet,
föräldraledighet m
m under
förordnande-tiden.
Ange även partiell
tjänstledighet ¬

Klinik/motsvarande, sjukhus/motsvarande

år

år

Fr o m - t o m

mån

dag

mån

dag

¬ Här upptas ej ledighet för semester, jourkomp eller NLV-kurser

Tjänstledighetens
omfattning i
procent

3.1 Tjänstgöringsmeriter
Förordnande

Anges med datum i
kronologisk ordning.
Perioder med tjänstledighet (även partiell) under ett förordnande anges.
Fr om - t o m

Befattning
som

Medicinskt verksamhetsområde

Arbetstimmar
per
vecka

Allmäntjänstgöring och specialisttjänstgöring specificeras
Klinik/motsvarande,
sjukhus/motsvarande

Tjänstgöringstid

Förordnandets
omfattning utan
avdrag för
tjänstledighet,
föräldraledighet
mm

Öl, böl, eller
dl-vikariat
under
förordnandetiden

Tjänstledighet,
föräldraledighet m
m under
förordnande-tiden.
Ange även partiell
tjänstledighet ¬

år

år

Fr o m - t o m

mån

dag

mån

dag

Tjänstledighetens
omfattning i
procent

För in en sammanfattning av tjänstgöringsmeriterna redovisade per medicinskt verksamhetsområde (utan avdrag för tjänstledighet) under p 3, sid 1!

3.2 Vetenskapliga meriter

Här redovisas kompetens,
tjänstgöring som helt eller delvis inkluderat forskning, publikationer

Här upptas ej ledighet för semester, jourkomp eller NLV-kurser
Tidsperiod

Omfattning

Bil.nr

3.3 Pedagogiska meriter

Här redovisas pedagogisk utbildning, undervisningserfarenhet, administrativt arbete
inom utbildning, utarbetande av läromedel, pedagogiska utmärkelser

Tidsperiod

Omfattning

Bil.nr

Tidsperiod

Omfattning

Bil.nr

3.4 Administrativa meriter

Här redovisas administrativ utbildning, administrativ erfarenhet,
administrativt utvecklingsarbete, publikationer

3.5 Övriga meriter

Bil.nr

