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1. Bakgrund 
 
Syftet med meriteringsanställningar där vetenskaplig och klinisk meritering kombineras är att säkra 
god långsiktig kompetensförsörjning av framtida lärare och forskningsledare med klinisk förankring 
samt att disputerade arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, farmaceuter, fysioterapeuter, 
logopeder, läkare, sjukhusfysiker, sjuksköterskor, tandläkare och andra aktuella yrkesgrupper inom 
hälso- och sjukvården ska kunna meritera sig vetenskapligt. Målsättningen är en stärkt klinisk 
forskning och vetenskapligt meriterade lärare med klinisk förankring. 
 

I universitetets anställningsordning regleras biträdande universitetslektorat när det gäller behörighet, 
bedömningsgrunder och befordran. Enligt anställningsordningen (avsnitt 2.6.2) kan vid Umeå 
universitet ett biträdande universitetslektorat kombineras med anställning vid sjukvårdshuvudman 
som specialistutbildad läkare eller tandläkare eller med annan anställning än som läkare upp till högst 
13 timmar per vecka. Ett biträdande universitetslektorat kan även kombineras med 
specialiseringstjänstgöring (ST) som läkare eller tandläkare. Formerna för detta fastställs av rektor i 
denna regel. 

 
 

2. Regel 
 
Dekan vid Medicinska fakulteten beslutar, efter medgivande av berörd sjukvårdshuvudman, att en 
anställning som biträdande universitetslektor ska vara kombinerad med klinisk tjänstgöring, inklusive i 
förekommande fall specialiseringstjänstgöring (ST), vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för 
medicinsk eller odontologisk utbildning och forskning. 

 
Vid kombinationsanställning är Umeå universitet huvudman för anställningen och i förekommande fall 
(anställningsform i avsnitt 2.2 nedan) köper berörd sjukvårdshuvudman tjänst av universitetet. 
Arbetsmiljö-, försäkrings- och pensionsvillkor regleras i enlighet med överenskommelser/avtal för 
kombinationsanställningar, dnr AN 2.27-57-15.  

 
 

2.1 Biträdande universitetslektor i kombination med klinisk 
tjänstgöring 
 
Målgruppen för befattningen är arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, farmaceuter, 
fysioterapeuter, logopeder, sjukhusfysiker, sjuksköterskor, specialistutbildade läkare och tandläkare 
samt andra aktuella yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. 

 
Vid Umeå universitet kan ett biträdande universitetslektorat kombineras med anställning som 
specialistutbildad läkare eller tandläkare eller med annan anställning än som läkare upp till högst 13 
timmar per vecka. Resterande arbetstid ska i huvudsak vara inriktad mot vetenskaplig meritering 
under fyra till sex år. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 12a§ högskoleförordningen. 
Omfattningen av tid för vetenskaplig meritering, anställningstidens längd och befordringskrav ska 
fastställas innan anställningen utlyses. Biträdande universitetslektor ska ges möjlighet till pedagogisk 
meritering i sådan omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås 
inom fyra till sex år. Dekan kan bevilja möjlighet till förlängning av anställningen, dock högst 
sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller 
andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. 
 
Vid prövning av befordran för en biträdande universitetslektor i kombination med klinisk tjänstgöring, 
ska den biträdande lektorn prövas för ett universitetslektorat förenad med anställning hos 
sjukvårdshuvudmannen. Om en biträdande universitetslektor i kombination med klinisk tjänstgöring 
efter prövning, inte befordras, avslutas den tidsbegränsade anställningen. 
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2.2 Biträdande universitetslektor i kombination med 

specialiseringstjänstgöring (ST) 
 
Målgruppen för denna anställning är ST-läkare och ST-tandläkare.  

Vid Umeå universitet kan ett biträdande universitetslektorat kombineras med 
specialiseringstjänstgöring (ST) som läkare eller tandläkare. Sådan anställning som biträdande 
universitetslektor i kombination med ST är en tillsvidareanställning enligt lagen (1982:80) om 
anställningsskydd. Specialiseringstjänstgöringen utgör 50 procent av arbetstiden och sker genom 
tjänsteköp från sjukvårdshuvudmannen (dnr AN 2.27-57-15).  Resterande arbetstid ska i huvudsak vara 
inriktad mot vetenskaplig meritering och den anställde ska ges möjlighet till pedagogisk meritering i 
sådan omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås inom den 
angivna meriteringstiden: 

 För anställning som biträdande universitetslektor i kombination med 
specialiseringstjänstgöring (ST) för läkare ska denne inom nio år, efter ansökan, prövas för 
befordran till en befattning som universitetslektor förenad med anställning som 
specialistutbildad läkare.  

 

 För anställning som biträdande universitetslektor i kombination med 
specialiseringstjänstgöring (ST) för tandläkare i ämnet käkkirurgi ska denne inom åtta år, efter 
ansökan, prövas för befordran till en befattning som universitetslektor förenad med anställning 
som specialistutbildad tandläkare i ämnet käkkirurgi.  

 

 För anställning som biträdande universitetslektor i kombination med 
specialiseringstjänstgöring (ST) för tandläkare i andra ämnen än käkkirurgi ska denne inom 
sex år, efter ansökan, prövas för befordran till en befattning som universitetslektor förenad med 
anställning som specialistutbildad tandläkare.  

 
Dekan kan bevilja möjlighet till förlängning av meriteringstiden om det på grund av den anställdes 
sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med 
anställningen. 

Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad till registraturen senast sex månader innan den 
avtalade meriteringstidens utgång.  

Om en biträdande universitetslektor i kombination med ST efter prövning, inte befordras, hanteras 
anställningen i enlighet med gällande regler vid omställning. 

Om specialistkompetens uppnås innan meriteringstidens utgång och innan prövning för befordran till 
universitetslektor är aktuell, ska anställningen som biträdande universitetslektor kombinerad med 
specialiseringstjänstgöring ändras till befattning som biträdande universitetslektor kombinerat med 
anställning som specialistutbildad- läkare eller tandläkare.  
 
 
 


