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Riktlinjer för konvertering av läkare inom Hälso- och sjukvården 
 
1 Konvertering till specialistläkare 

Konvertering bör äga rum så snart ST-läkaren erhållit bevis om 

specialistkompetens från Socialstyrelsen.  

 

2 Konvertering till överläkare 

Överläkartjänster annonseras vid vakanser eller enligt särskilda beslut. I dessa fall 

sker en sedvanlig tillsättningsprocess. Specialistläkare kan erhålla konvertering 

till överläkare, denna konvertering är personlig. Överläkartiteln är i dessa fall 

således personlig och inte knuten till befattning.  

Konverteringar sker normalt vid två tillfällen per år med tillträde i januari och juli.  

 

Vid konverteringar ska en särskild individuell bedömning göras. Ett tydligt och 

kompetent medicinskt ledarskap är en förutsättning för att Region Örebro län ska 

kunna erbjuda en verksamhet av god kvalitet till våra medborgare och för att kunna 

möta nya krav och framtida utmaningar. 

En överläkare inom Region Örebro län driver och utvecklar vård, utbildning och 

forskning.  

 

Följande krav ska uppfyllas för konvertering till överläkare.  

 

1. Specialistkompetens i aktuell specialitet.  

2. Klinisk erfarenhet med minst 5 års aktiv heltidstjänstgöring efter erhållande av 

specialistbevis. Samtliga ledigheter, förutom semester och jourkomp, ska 

avräknas.  

3. Akademisk meritering i form av doktorsexamen.  

4. Dokumenterad medicinsk kunskap och skicklighet att driva och utveckla vården 

samt undervisningserfarenhet och/eller meriter som ledare och/eller klinisk 

kompetens av utomordentlig betydelse för hälso- och sjukvårdsförvaltningen.  

 

Kraven 1 och 2 är absoluta krav för överläkartjänst. Dessutom krävs att krav 3 

och/eller 4 är uppfyllda.  

 

              Undantag från ovanstående beslutas av hälso- och sjukvårdsdirektör.  

 

3 Praktisk hantering 

Processen initieras två gånger årligen av HR-funktionen.  

 

 Sökande upprättar aktuellt CV omfattande tjänstehistorik, 

utbildningserfarenheter samt forskningsmeritering enligt särskild blankett 
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http://intra.orebroll.se/globalassets/riktlinjer-och-rutiner/personal-

hr/konverteringsprocessen-mall-161021.pdf 

Ansökan överlämnas därefter till verksamhetschef.  

 Verksamhetschef lämnar skriftligt förslag utifrån kriterier enligt ovan med 

utförlig motivering till områdeschefen i oktober och april månad.  

 Områdeschef beslutar om minst krav 1, 2 och 3 är uppfyllda.  

 Om krav 3, disputation, saknas  går ärendet vidare för beredning i 

beredningsgrupper inom respektive områdesledning.  

 Beredningsgrupperna upprättar underlag som ligger till grund för beslut av 

hälso- och sjukvårdsdirektör.  

 Aktuella konverteringsärenden föredras i hälso- och sjukvårdsledningen av 

områdeschef inför beslut av hälso- och sjukvårdsdirektör.  

 Den enskilde läkaren ska ha möjlighet att ta del av verksamhetschefens skriftliga 

motivering samt de bedömningar som legat till grund för beslut om konvertering 

eller avslag.  

Det ska råda öppenhet gentemot alla läkare avseende hur processen går till vid 

konvertering.  

 

 

Hälso- och sjukvårdsledningen  

 

 

 

Jonas Claesson 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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