
Anmälan inför vårterminen 2022 
Sista anmälningsdag: 15 oktober 2021 
Sista kompletteringsdag: 18 oktober 2021 

Meritförteckning – kompletterande utbildning för 
sjuksköterskor med utländsk examen 

Anmälan görs på Antagning.se mellan 15 september och 15 oktober. Inför vårterminen 2022 kan du anmäla dig till Göteborgs 
universitet, Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Luleå tekniska universitet. 

Fyll i blanketten elektroniskt (inte för hand). Meritförteckningen laddas upp på ”Mina sidor” på Antagning.se efter att du har anmält 
dig på Antagning.se. Alla kvalifikationer som du åberopar i meritförteckningen ska styrkas. Ifall du skannar och laddar upp ska du 
se till att skanna originalhandlingar, skanna i färg och skanna alla sidor (även baksidor). Läs vad som gäller för uppladdning av 
dokument på Antagning.se. 

Sista kompletteringsdag och sista dag för att styrka avgiftsfrihet (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES) är den 
18 oktober. Läs vilka regler som gäller för avgifter på Antagning.se. 

Endast behöriga sökande meritvärderas på basen av uppgifterna i meritförteckningen. Endast meriter som har styrkts med 
dokumentation beaktas i meritvärderingen.  

Notera att ifall du söker till andra utbildningar via Antagning.se eller UniversityAdmissions.se kan det finnas ytterligare krav på hur 
du exempelvis dokumenterar din utbildning.  

Personnummer (år-mån-dag-xxxx) 

Efternamn 

Förnamn 

Sjuksköterskeexamen
Bifoga examensbevis, betygsutdrag och auktoriserade översättningar (om tillämpligt). Landsspecifika anvisningar för hur du ska styrka din 
utbildning finns på:  
https://www.universityadmissions.se/en/apply-to-masters/provide-application-documents-masters/required-documents/ 

Ange vid vilket lärosäte och i vilket land du har tagit examen 

Årtal för examen Utbildningens längd 

Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor 
Skanna beslutet och ladda upp på ”Mina sidor” på antagning.se. 

Årtal för beslut 

Kunskaper i svenska motsvarande Svenska 3/Svenska B/Sas B/ 
Skanna original av betyg/kursintyg i färg och ladda upp på ”Mina sidor” på antagning.se. 

Utbildning i svenska språket utöver Sv 3/Sv B/Sas B (t ex Sjukvårdssvenska eller liknande) 

Ange utbildningsform och skola/utbildningsanordnare 

Yrkesarbete som sjuksköterska 
Skanna eventuella anställningsintyg och ladda upp på ”Mina sidor” på antagning.se. Notera att dokument som inte är utfärdade på engelska 
eller svenska även måste översättas av en auktoriserad översättare. Om du har haft flera anställningar, ange endast de två längsta i punkt 1 

https://www.antagning.se/se/start
http://www.antagning.se/
https://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/ladda-upp-ratt-papper/ladda-upp-sa-har/
https://www.studera.nu/att-valja-utbildning/anmalan-och-antagning/anmalnings--och-studieavgifter/
https://www.universityadmissions.se/en/apply-to-masters/provide-application-documents-masters/required-documents/


och 2 nedan. Ange även årtal för din senaste anställning som sjuksköterska. 
 
Anställning 1. Ange i vilket land och i vilken verksamhet du har arbetat som sjuksköterska  
      
 
 
Ange anställningens omfattning (heltid, deltid, timanställning) och hur länge du har haft anställningen (från år / månad – till år / månad) 
      
 
Anställning 2. Ange i vilket land och i vilken verksamhet du har arbetat som sjuksköterska  
      
 
 
Ange anställningens omfattning (heltid, deltid, timanställning) och hur länge du har haft anställningen (från år / månad – till år / månad) 
      
 
Årtal för senaste anställning som sjuksköterska 
      
 
Yrkesarbete inom svensk hälso- och sjukvård  
Skanna anställningsintyg och ladda upp på ”Mina sidor” på antagning.se. Om du har haft flera anställningar, ange endast de två längsta. 
 
Anställning 1. Ange i vilken verksamhet och i vilken funktion du arbetat  
      
 
 
Ange anställningens omfattning (heltid, deltid, timanställning) och hur länge du har haft anställningen (från år / månad – till år / månad) 
 
      
 
Anställning 2. Ange i vilken verksamhet och i vilken funktion du arbetat  
      
 
 
Ange anställningens omfattning (heltid, deltid, timanställning) och hur länge du har haft anställningen (från år / månad – till år / månad) 
 
      
 
Annat yrkesarbete i Sverige 
Skanna anställningsintyg och ladda upp på ”Mina sidor” på antagning.se. Om du har haft flera anställningar, ange endast de två längsta. 
 
Anställning 1. Ange i vilken verksamhet och i vilken funktion du arbetat  
      
 
 
Ange anställningens omfattning (heltid, deltid, timanställning) och hur länge du har haft anställningen (från år / månad – till år / månad) 
      
 
Anställning 2. Ange i vilken verksamhet och i vilken funktion du arbetat  
      
 
 
Ange anställningens omfattning (heltid, deltid, timanställning) och hur länge du har haft anställningen (från år / månad – till år / månad) 
      
 
Universitets- och högskolestudier i Sverige 
Endast godkända moment och kurser värderas. Läs instruktionerna för hur du ska styrka dina meriter på:  
https://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/ladda-upp-ratt-papper/det-har-kan-du-behova-ladda-upp/ 
https://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/ladda-upp-ratt-papper/ladda-upp-sa-har/ 
 
Ange vid vilket universitet/högskola du studerat 
      
 
Ange vilken utbildning och/eller vilka kurser du läst 
      
 
 
 

 

Studier på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige 
Läs instruktionerna för hur du ska styrka dina meriter på:  
https://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/ladda-upp-ratt-papper/det-har-kan-du-behova-ladda-upp/ 
https://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/ladda-upp-ratt-papper/ladda-upp-sa-har/ 
 
Ange vid vilken skola/utbildningsanordnare du läst  
      

 
Ange vilken utbildning och/eller vilka kurser du läst 

https://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/ladda-upp-ratt-papper/det-har-kan-du-behova-ladda-upp/
https://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/ladda-upp-ratt-papper/ladda-upp-sa-har/
https://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/ladda-upp-ratt-papper/det-har-kan-du-behova-ladda-upp/
https://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/ladda-upp-ratt-papper/ladda-upp-sa-har/


      
 
 
 
Ange nivå (gymnasial eller eftergymnasial)  
      
 

Ange utbildningsform (t ex Komvux, Folkhögskola, KY-utbildning) 
      
 

Personligt brev 
Här kan du skriva lite om dig själv, t ex 

- Dina erfarenheter av arbete som sjuksköterska/barnmorska i landet där examen har utfärdats 
- Dina erfarenheter av svensk sjukvård och annan arbetslivserfarenhet från Sverige 
- Varför du vill bli antagen till utbildningen 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sökandes underskrift 
 
 
 

Ort och datum 
      
 

 

Meritvärderingsmodell för antagning till Kompletterande utbildning för  
sjuksköterskor med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz 
 
Denna meritvärderingsmodell gäller för antagning inför vårterminen 2022 vid Göteborgs universitet, Högskolan i 
Gävle, Linnéuniversitetet och Luleå tekniska universitet. 

Antal år från sjuksköterskeexamen  
 

Max 7 poäng 
 
(≥ 9 år) till 2010 = 1 p 
(7-8 år) 2011-2012 = 3 p 
(5-6 år) 2013-2014 = 4p 



(0-4 år) 2015-2019 = 7p 
 

Frånvaro från sjuksköterskeyrket  
(antal år) 
 

Max 4 poäng 
 
(≥ 8 år) - 2011= 0p 
(6-7 år) 2012-2013 = 1p 
(4-5 år) 2014-2015 = 2p 
(0-3 år) 2016-2019 = 4p 
 

Yrkesarbete inom svensk hälso- och 
sjukvård  
(antal år) 

Max 5 poäng 
 
<1år = 0p 
1+ plus år = 1-5p 
 

Annat yrkesarbete i Sverige 
(antal år) 

Max 5 poäng 
 
<1år = 0p 
1+ plus år = 1-5p 
 

Högskolestudier i Sverige 
(nivå och högskolepoäng) 
 

Max 3 poäng 
 
Grundnivå < 15 hp = 1 p 
Grundnivå > 15 hp = 2p 
Avancerad nivå = 3p 
 

Studier på gymnasial  
och eftergymnasial nivå i Sverige 
 

Max 1 poäng 
 
Nej = 0 poäng 
Ja = 1 poäng 
 

Personligt brev 
 

Max 1 poäng 
 
Nej = 0 poäng 
Ja = 1 poäng 
 

Intervju 
 

Max 4 poäng 
 
Kännedom om sjuksköterskeyrket i Sverige = 1p 
Kännedom om svensk hälso- och sjukvård = 1p 
Språkkunskaper svenska = 2p 
 

 


	Personnummer årmåndagxxxx: 
	Efternamn: 
	Förnamn: 
	Ange vid vilket lärosäte och i vilket land du har tagit examen: 
	Årtal för examen: 
	Utbildningens längd: 
	Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor Skanna beslutet och ladda upp på Mina sidor på antagningse: 
	Årtal för beslut: 
	Kunskaper i svenska motsvarande Svenska 3Svenska BSas B Skanna original av betygkursintyg i färg och ladda upp på Mina sidor på antagningse: 
	Utbildning i svenska språket utöver Sv 3Sv BSas B t ex Sjukvårdssvenska eller liknande: 
	Ange utbildningsform och skolautbildningsanordnare: 
	och 2 nedan Ange även årtal för din senaste anställning som sjuksköterska: 
	Anställning 1 Ange i vilket land och i vilken verksamhet du har arbetat som sjuksköterska: 
	Ange anställningens omfattning heltid deltid timanställning och hur länge du har haft anställningen från år  månad  till år  månad: 
	Anställning 2 Ange i vilket land och i vilken verksamhet du har arbetat som sjuksköterska: 
	Ange anställningens omfattning heltid deltid timanställning och hur länge du har haft anställningen från år  månad  till år  månad_2: 
	Årtal för senaste anställning som sjuksköterska: 
	Yrkesarbete inom svensk hälsooch sjukvård Skanna anställningsintyg och ladda upp på Mina sidor på antagningse Om du har haft flera anställningar ange endast de två längsta: 
	Anställning 1 Ange i vilken verksamhet och i vilken funktion du arbetat: 
	Ange anställningens omfattning heltid deltid timanställning och hur länge du har haft anställningen från år  månad  till år  månad_3: 
	Anställning 2 Ange i vilken verksamhet och i vilken funktion du arbetat: 
	Ange anställningens omfattning heltid deltid timanställning och hur länge du har haft anställningen från år  månad  till år  månad_4: 
	Annat yrkesarbete i Sverige Skanna anställningsintyg och ladda upp på Mina sidor på antagningse Om du har haft flera anställningar ange endast de två längsta: 
	Anställning 1 Ange i vilken verksamhet och i vilken funktion du arbetat_2: 
	Ange anställningens omfattning heltid deltid timanställning och hur länge du har haft anställningen från år  månad  till år  månad_5: 
	Anställning 2 Ange i vilken verksamhet och i vilken funktion du arbetat_2: 
	Ange anställningens omfattning heltid deltid timanställning och hur länge du har haft anställningen från år  månad  till år  månad_6: 
	Ange vid vilket universitethögskola du studerat: 
	Ange vilken utbildning ocheller vilka kurser du läst: 
	Ange vid vilken skolautbildningsanordnare du läst: 
	Ange vilken utbildning ocheller vilka kurser du läst_2: 
	undefined: 
	Ange nivå gymnasial eller eftergymnasial: 
	Ange utbildningsform t ex Komvux Folkhögskola KYutbildning: 
	Personligt brev Här kan du skriva lite om dig själv t ex  Dina erfarenheter av arbete som sjuksköterskabarnmorska i landet där examen har utfärdats  Dina erfarenheter av svensk sjukvård och annan arbetslivserfarenhet från Sverige  Varför du vill bli antagen till utbildningenRow1: 
	Sökandes underskrift: 
	Ort och datum: 
	Antal år från sjuksköterskeexamen: 
	fill_8: 
	04 år 20152019  7p: 
	Frånvaro från sjuksköterskeyrket antal år: 
	fill_3: 
	Yrkesarbete inom svensk hälsooch sjukvård antal år: 
	Max 5 poäng 1år  0p 1 plus år  15p: 
	Annat yrkesarbete i Sverige antal år: 
	Max 5 poäng 1år  0p 1 plus år  15p_2: 
	Högskolestudier i Sverige nivå och högskolepoäng: 
	Max 3 poäng Grundnivå  15 hp  1 p Grundnivå  15 hp  2p Avancerad nivå  3p: 
	Studier på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige: 
	Max 1 poäng Nej  0 poäng Ja  1 poäng: 
	Personligt brev: 
	Max 1 poäng Nej  0 poäng Ja  1 poäng_2: 
	Intervju: 


