
 

 

 

 INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETESKAP 
OCH HÄLSA 

 

ANMÄLNINGS- OCH BESTÄLLNINGSBLANKETT 
Uppdragsutbildning 

Kursens benämning och poäng Kurskod Kursavgift 

Namn Personnummer 

Adress (bostad) 

Postadress (bostad) Telefon (bostad) 

E-postadress 

Arbetsgivare Telefon (arbete) 

Yrkestitel Namnteckning 

 
Beställning av utbildningsplats är bindande. 

Nedanstående skall fyllas i av kostnadsansvarig. OBS! Namnunderskrift även 
omstående sida. 

Kostnadsansvarigs underskrift Namnförtydligande 

Företag/Myndighet 

Postadress 

Faktureringsadress 

Organisationsnummer  Beställarid/Kostnadsställe 

Telefon 

E-post 

Ort och datum 

OBS! Efter att din arbetsgivare utsett dig att gå kursen skall anmälningsblankett inklusive signerat avtal 
samt personbevis skickas in till nedanstående adress. Vidare rekommenderas att du skickar in 
grundläggande behörighet och utbildningsbevis från sjuksköterskeexamen samt 
specialistsjuksköterskeexamen (där sådant krävs), för att tillgodogöra dig kursen.  

 
Cecilia Ohlsson (kursadministratör för uppdragsutbildningen) 
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 
Box 457, 405 30 Göteborg 
cecilia.ohlsson@gu.se 

mailto:cecilia.ohlsson@gu.se


 

AVTAL OM UPPDRAGSUTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET 
 
Denna anmälan är ett avtal om uppdragsutbildning 
1. Omstående anmälningsblankett är första delen av ett bindande avtal. Anmälningsblanketten 

innehåller bl. a. uppgifter om utbildningens benämning, poäng, kurskod samt kursavgift 
enligt utbildningsprospekt. 

2. När anmälan inkommer till universitetet undertecknad av kursdeltagaren och dennes 
arbetsgivare beaktas den som ett avtal . Även denna sida av blanketten skall då vara 
signerad som tecken på att arbetsgivaren och kursdeltagaren tagit del av avtalets generella 
bestämmelser. 

3. Avtalet är bindande för båda parter. 
4. Avtalet kan sägas upp genom att universitetet ställer in kurs eller att enskild kursdeltagare 

avanmäler sig. Vid avanmälan tre veckor innan kursstart debiteras full avgift. 
5. Åtgärder vid fusk. Det är institutionen som bedömer om fusk har förekommit. Om fusk 

konstateras så rättas inte provet och provtillfället räknas som underkänt och förbrukat. 
 
Vid Göteborgs universitet organiserar den enskilda institutionen i normalfallet själv alla 
utbildningsuppdrag. Administration och fakturering kan ske genom universitetsenheter på olika nivå, 
eller genom kontrakterad organisation. Uppdragsavtal skall alltid vara tecknade i universitetets namn 
av godkänd representant för att vara giltiga. 
 
Ersättning för uppdragsutbildning beräknas så att den ger full kostnadstäckning inom universitetet, dvs 
innefatta alla administrativa kostnader, lokalkostnader samt utvecklingskostnader relaterade till 
uppdraget. Moms tillkommer. 
 
Avtalstvist och ansvarsbegränsning 

- En part har rätt att säga upp avtalet med omedelbart upphörande om den andra parten 
gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtagit rättelse inom 15 dagar 
efter skriftligt påpekande från den  andra parten. 

- Institutionen har rätt att häva avtalet om uppdragsgivaren försätts i konkurs, träder 
i likvidation, inleder ackordsförfarande, ställer in betalningarna eller ådrar sig 
näringsförbud. 

- Vid förtida upphörande av avtalet skall parterna sträva efter en smidig avveckling av 
avtalsförhållandet. Uppdragsgivaren äger rätt att återfå betald ersättning i den mån 
denna inte går åt till att täcka redan nerlagda kostnader relaterade till uppdraget hos 
institutionen. 
Beställare skall ersätta institutionen för nödvändiga avvecklingskostnader till 
utbildningsuppdragets förtida upphörande som beror på uppdragsgivarens avtalsbrott. 

- Universitetet ansvarar inte för att lämnad information, lämnat material eller uppnått 
utbildningsresultat är kommersiellt användbar/användbart. Universitetet ansvarar inte 
för skador till följd av uppdragstagarens användning av information och/eller lämnat 
material. 

- Tvister och tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden 
skall göras av allmän domstol i Göteborg. 

 
Undertecknad arbetsgivare/beställare har tagit del av och godkänt ovanstående allmänna 
bestämmelser och avtalsordning. 
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