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Anställning för specialistkompetent läkare 

 

Bakgrund 

I samband med att anställningsformen för underläkare ST ändrades från 

tidsbegränsad till tillsvidareanställning år 2008 tecknade Region Skåne och 

Läkarförbundet ett kollektivavtal med vissa bestämmelser om den praktiska 

hanteringen efter erhållen specialistkompetens.1  

Denna PM utgår från parternas överenskommelse och det som följer nedan 

omfattar samtliga förvaltningar som anställer underläkare ST.  

 

Anställning som specialistläkare 

För läkare som har uppnått specialistkompetens ändras anställningen till 

specialistläkare (AID 202010).  

När läkaren har uppnått specialistkompetens ska läkaren söka specialisttjänst. 

Ansökan sker i konkurrens med andra sökanden. Ansvaret för den fortsatta 

hanteringen efter erhållet bevis på specialistkompetens ligger på den specialist-

kompetente läkaren samt på den förvaltning där specialiseringstjänstgöringen 

genomfördes.  

Om läkaren sex månader efter erhållet bevis på specialistkompetens inte har fått en 

specialistläkartjänst omplaceras denne i första hand till ledig specialistläkartjänst 

 

 

 

1 Avtalet är daterat den 25 oktober 2007 och är även diariefört i samma ärende som denna PM 

(1707214/FS) 
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och i andra hand till annat arbete som läkare. Hela Region Skåne gäller som 

arbetsplats vilket innebär att placering kan ske till samtliga verksamheter inom 

regionen. Vid omplaceringen till specialistläkartjänst så avses basspecialiteten, t.ex. 

kirurgi.  

Finns ingen specialistläkartjänst, vikariat eller arbete som läkare under sex 

månader efter erhållet bevis på specialistkompetens kan uppsägning p.g.a. 

arbetsbrist bli aktuellt i enlighet med 7 § lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS. 

Läs vidare i regionens riktlinjer för personalomställning.  

 

Den praktiska hanteringen 

Under hela specialiseringstjänstgöringen förs en dialog mellan chefen och läkaren 

och senast sex månader innan det beräknas att läkaren erhåller sitt bevis på 

specialistkompetens ska ett planeringssamtal föras mellan denne och chefen. Vid 

samtalet görs en planering inför den kommande specialistkompetensen. I 

planeringen kan även annan involveras såsom t.ex. ST-studierektor. 

Planeringen innefattar: 

• Finns ledig befattning på den aktuella kliniken och kommer ett 

annonseringsförfarande att ske på sedvanligt sätt vilket innebär att läkaren kan 

söka denna tjänst? 

• Finns behov av läkarkompetens på annan arbetsplats inom regionen dels 

utifrån specialiteten dels utifrån basspecialiteten? Vid mötet klargörs vem som 

tar kontakt med den berörda chefen så att denna kan utannonsera tjänsten så att 

den blivande specialistkompetenta läkaren kan söka tjänsten. 

• Finns andra lediga befattningar inom regionen? I så fall ska läkaren söka 

någon/några av dessa. Söker läkaren tjänster utom regionen ska ansökan även 

ske till de vakanser som finns inom regionen. 

• Ska kontakter tas med andra huvudmän? (klargöra om vem som tar kontakten 

med andra huvudmän). 

• Boka uppföljningssamtal där redovisning sker av sökta tjänster/kontakter med 

andra verksamheter. 

 

http://dokumentportal.i.skane.se/Dokumentmappar/RS/kk/hr/RSHR/Riktlinje%20F%c3%b6r%20personalomst%c3%a4llning.pdf

