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Referenser
Det är en styrka om du kan hänvisa till 
en referensperson från någon eller några 
av dina tidigare anställningar. Referen-
sen ska vara en person som känner dig väl 
och kan berätta hur du fungerat i arbetet 
eller under utbildningen. Du kan antingen 
lämna namnen på dina referenspersoner 
i din ansökan eller vid ett senare tillfäl-
le. Väljer du att vänta så kan du skriva 
”referenser lämnas gärna på begäran” i dina 
ansökningshandlingar.

Om du väljer att ange referenser så ska 
du uppge namn, titel, företag, telefonnum-
mer och din relation till personen (till ex-
empel kollega eller chef). Kom ihåg att tala 
med dina referenspersoner i förväg så att de 
är förberedda när samtalet kommer.

På www.lakarforbundet.se/karriär hittar du 
exempel på: meriter och CV/meritförteck-
ning.

medlem

Så skriver du ett CV
Meritförteckning eller CV?  Vilket du väljer när du söker arbete är en smaksak. 
Här får du tips om hur du skriver ett CV, Curriculum vitae.

CVär jämfört med en meritförteck-
ning en mer utförlig beskriv-

ning av dina meriter, ett så kallat levnads-
schema.  I ditt CV ska dina utbildningar, 
erfarenheter och färdigheter framgå på ett 
välstrukturerat sätt. Tänk på att ange dina 
uppgifter i omvänd kronologisk ordning. 
Du börjar med den senaste meriten och 
går sedan bakåt i tiden. Ange alltid start- 
och slutdatum.

Det kan ibland vara svårt att veta vad 
som ska tas upp i ett CV. Generellt kan 
sägas att det beror på hur långt du har 
kommit i karriären. Ju längre du har ar-
betat desto mer avlägset ter sig till exem-
pel vikariat och förtroendeuppdrag under 
studietiden. Har du många tidigare erfa-
renheter, ta med de uppgifter som är mest 
relevanta för det aktuella jobbet.

Meriter för läkare
För dig som läkare är det viktigt att 
framhålla pedagogiska och administra-
tiva meriter. Så gott som alla tjänster för 

vidareutbildade läkare innehåller visst ut-
bildningsansvar. Det gäller särskilt läkar-
tjänster vid undervisningssjukhusen där 
läkarna har skyldighet att handleda läkar-
studenter och kan åläggas att undervisa 
och examinera. I de flesta specialistkom-
petenta läkares arbetsuppgifter ingår också 
att handleda underläkare och medverka i 
fortbildningen av såväl läkarkolleger som 
annan personal.

Anledningen till att pedagogiska och 
administrativa meriter ibland kommit i 
skymundan är att det kan vara svårt att 
redovisa och värdera dessa meriter. Om de 
pedagogiska och administrativa meriterna 
inte finns dokumenterade kan de ändå re-
dovisas och beskrivas i ett CV.

Du kan använda flera olika dokument 
för att styrka meriterna, till exempel matri-
kelutdrag, protokollsutdrag, befattnings-
beskrivningar, producerade uppsatser och 
artiklar, läromedel och recensioner. Värde-
ringar från till exempel överordnade kolle-
ger och studenter kan också vara värdefulla.
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Avtalsrörelse och 
löner

Den statliga lönestatistiken 
för 2011 finns nu publicerad på  
www.lakarforbundet.se. Lönestatisti-
ken avser dels högskolan (medicinska 
fakulteterna) dels specialistkompetenta 
läkare inom vissa statliga myndigheter. 

Avtalsrörelsen 2012 
Om du vill veta mer om hur avtalsrö-
relsen fortlöper, kan du läsa ”Chefsför-
handlaren har ordet” på  
www.lakarforbundet.se/Avtal2012
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