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Information till chef och medarbetare i samband med 
anställning som biträdande universitetslektor  
 

Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och utgör det första steget i ett 
karriärsystem vid Umeå universitet. En anställning som biträdande universitetslektor är tillsvidare. 

Anställningsformerna regleras i universitetets anställningsordning för lärare (Dnr: UmU 300-2349-11) 
samt för biträdande universitetslektor kombinerat med klinisk tjänstgöring i rektorsregel (dnr 300-
2616-12).  

Vid Medicinska fakulteten finns tre anställningsformer som biträdande universitetslektor.  

1. Biträdande universitetslektor 
 

En anställning som biträdande universitetslektor ska vara tillsvidare och i huvudsak vara inriktad mot 
vetenskaplig meritering minst 80 procent av arbetstiden under fyra år. Den biträdande 
universitetslektorn ska ges möjlighet till pedagogisk meritering i sådan omfattning att 
kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås.  
 
Ansökan om befordran  

Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad inom fyra år från det att anställningen 
tillträtts, om inte särskilda skäl föreligger. Kriterierna för befordran för varje anställning som 
biträdande lektor ska framgå i fastställd anställningsprofil. Om en biträdande universitetslektor efter 
prövning, inte befordras, hanteras anställningen i enlighet med gällande regler vid omställning. 
Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad till registraturen senast sex månader innan 
fyraårsperiodens utgång. Ansökan kan kompletteras fram till dess att Dekan fattat beslut.   
 

2. Biträdande universitetslektor i kombination med klinisk tjänstgöring upp till 
högst 13 timmar per vecka. 

 

Målgruppen för befattningen är arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, 
specialistutbildade läkare och tandläkare samt andra aktuella yrkesgrupper.  

Vid Umeå universitet kan ett biträdande universitetslektorat kombineras med anställning 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, specialistutbildade läkare och tandläkare samt 
andra aktuella yrkesgrupper upp till högst 13 timmar per vecka. Resterande arbetstid ska i huvudsak 
vara inriktad mot vetenskaplig meritering minst 80 procent av arbetstiden under fyra år. Biträdande 
universitetslektor ska ges möjlighet till pedagogisk meritering i sådan omfattning att 
kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås inom fyra år.  
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Anställningen är kombinerad med klinisk tjänstgöring vilket innebär att ett kliniskt arvode erhålls från 
sjukvårdshuvudman. Den biträdande lektorn förhandlar själv om ett kliniskt arvode. Anställningen är 
hel och odelbar, vilket medför att all semester, sjukskrivning och annan frånvaro påverkar hela 
anställningen. All frånvaro ska rapporteras i självservice (PASS) hos Umeå universitet. Förutom denna 
rapportering ska också besked lämnas om frånvaron till närmaste chef i landstinget, eller annan av 
denne utsedd person. Eventuell inarbetad jourtid (pensionslönegrundande) ska anses tillhöra den 
kliniska delen. 
 

Ansökan om befordran 
Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad inom fyra år från det att anställningen 
tillträtts, om inte särskilda skäl föreligger. Kriterierna för befordran för varje anställning som 
biträdande lektor ska framgå i fastställd anställningsprofil. Om en biträdande universitetslektor efter 
prövning, inte befordras, hanteras anställningen i enlighet med gällande regler vid omställning. 
Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad till registraturen senast sex månader innan 
fyraårsperiodens utgång. Ansökan kan kompletteras fram till dess att Dekan fattat beslut.   
 

3. Biträdande universitetslektor i kombination med specialiseringstjänstgöring (ST) 
som läkare eller tandläkare  
 

Se särskild överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting (dnr AN 
2.2.7-57-15) gällande anställningsvillkor, tjänsteköpsavtal mm.  
 
Målgruppen för befattningen är ST-läkare och ST- tandläkare. Vid Umeå universitet kan ett 
biträdande universitetslektorat kombineras med specialiseringstjänstgöring som läkare eller 
tandläkare. Anställningen som biträdande universitetslektor är tillsvidare och 
specialiseringstjänstgöring utgör 50 procent av arbetstiden. Resterande arbetstid ska i huvudsak vara 
inriktad mot vetenskaplig meritering minst 80 procent av arbetstiden. Biträdande universitetslektor 
ska ges möjlighet till pedagogisk meritering i sådan omfattning att kompetenskraven för anställning 
som universitetslektor kan uppnås. Umeå universitet är huvudman för anställningen och 
sjukvårdshuvudman köper tjänst av universitetet.  
 
Tiden för kombination av specialiseringstjänstgöring och vetenskaplig meritering är nio år för läkare 
och sex år för tandläkare.  
Sjukvårdshuvudmannen ansvarar för det kliniska innehållet i anställningen, studierektor och klinisk 
handledare ansvarar för att kompetenskrav för specialiseringstjänstgöring uppnås.  
För specialiseringstjänstgöring krävs att en klinisk handledare är utsedd. Den kliniska handledaren 
utses av landstinget och namn på handledaren noteras i bilaga till anställningsavtalet.  
 
Ansökan om befordran/uppnådd specialistkompetens  

Den biträdande universitetslektorn har rätt att, efter begäran prövas för befordran till 
universitetslektor förenad med anställning vid sjukvårdshuvudmannen (upp till 13 timmar/vecka) 
som specialistläkare/-tandläkare (förutsatt utfärdat bevis om specialistkompetens). Ansökan om 
befordran lämnas inom nio (läkare) resp. sex (tandläkare) år från det att anställningen tillträtts, om 
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inte särskilda skäl föreligger. För att befordras till universitetslektor förenad med anställning som 
specialistläkare/specialisttandläkare krävs att man uppfyller villkoren för båda anställningarna. 
Kriterierna för befordran för varje anställning som biträdande lektor ska framgå i fastställd 
anställningsprofil.  Om en biträdande universitetslektor efter prövning, inte befordras, hanteras 
anställningen i enlighet med gällande regler vid omställning.  
Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad till registraturen senast sex månader innan 
nio- resp. sexårsperiodens utgång. Ansökan kan kompletteras fram till dess att Dekan fattat beslut.   
Om specialistkompetens uppnås innan nio- resp. sexårsperiodens utgång och innan prövning för 
befordran till universitetslektor är aktuell, ska anställningen som biträdande universitetslektor 
kombinerad med specialiseringstjänstgöring (ST) som läkare/tandläkare konverteras till befattning 
som biträdande universitetslektor kombinerat med klinisk tjänstgöring upp till 13 timmar per vecka. 
Vid övergång till sådan anställning upphör tjänsteköpsavtalet. Den totala tiden för perioden som 
biträdande lektor får då räknas om med utgångspunkt i rektorsbeslutets riktlinjer för normallängd på 
de olika formerna av biträdande lektorat och med hänsyn till hur lång tid som gått på respektive form 
av anställning.  

 

Allmänna utgångspunkter  
Följande utgångspunkter gäller för alla tre typer av biträdande universitetslektorat vid den 
Medicinska fakulteten.  

Mentorer  
En biträdande universitetslektor ska vid tillträdet av anställningen få en pedagogisk samt två 
vetenskapliga mentorer, varav en från en annan institution. Prefekten utser mentorer. En mentor har 
till uppgift att tillsammans med den biträdande lektorn upprätta en utvecklingsplan 
(pedagogisk/vetenskaplig). Mentorn ska åta sig uppdraget för hela den biträdande lektorns 
anställningstid. Om den utsedda mentorn inte kan fullfölja sitt uppdrag ska en ersättare utses.  

Förlängning  
Den anställde kan om särskilda skäl föreligger få sin anställning förlängd. Dekan beslutar i varje 
enskilt fall. Med särskilda skäl avses sjukfrånvaro, föräldraledighet, beviljad tjänstledighet för klinisk 
tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 
Det åligger den enskilde biträdande lektorn att till dekan (via prefekt) inkomma med anhållan om 
förlängning av avställningen. Av begäran ska framgå vilka ledighetsperioder man begär kompensation 
för samt vilka skäl som ligger till grund för begäran. Senast sex månader före anställningsperiodens 
utgång ska anhållan om förlängning av anställningen vara inkommen till dekan. 
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