
Anmälan inför vårterminen 2023 
Sista anmälningsdag: 15 september 2022  
Sista kompletteringsdag: 28 september 2022 

Meritförteckning – kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen 
Anmälan görs på Antagning.se mellan 15 augusti och 15 september. Inför vårterminen 2023 kan du anmäla dig till Göteborgs 
universitet och Högskolan i Gävle. 

Fyll i blanketten elektroniskt (inte för hand). Ladda 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. De flesta handlingarna kan laddas upp på din anmälan på 
antagning.se. Ifall du skannar och laddar upp ska du se till att skanna originalhandlingar, skanna i färg och skanna alla sidor (även 
baksidor). Skanna inte kopior eller bestyrkta kopior! Läs vad som gäller för uppladdning av dokument på Antagning.se.  

Viktig information: Vid antagningen inför vårterminen 2023 kommer Antagning.se (Universitets- och högskolerådet) att bedöma 
att du har dokumenterat din utländska utbildning och språkkunskaper i svenska enligt kraven på 
Antagning.se/UniversityAdmissions.se. I de flesta fall kan du skanna officiella originalhandlingar och eventuella officiella 
översättningar i färg och ladda upp på din anmälan på antagning.se. Skanna inte kopior eller bestyrkta kopior! Du måste även följa 
de landsspecifika kraven för dina akademiska meriter. Se vilka akademiska meriter som måste skickas direkt från lärosätet. Ifall du 
har frågor om hur du ska dokumentera din utbildning och språkkunskaper i svenska rekommenderar vi att du kontaktar 
antagning.se i god tid innan sista kompletteringsdag. 

Sista kompletteringsdag och sista dag för att styrka avgiftsfrihet (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES) är den 
28 september. 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. 

Personnummer (år-månad-dag-xxxx) 

Efternamn 

Förnamn 

Sjuksköterskeexamen
Bifoga examensbevis, betygsutdrag och auktoriserade översättningar (om tillämpligt). Anvisningar för hur du ska styrka din utbildning finns på: 

www.universityadmissions.se/en/apply-to-masters/provide-application-documents-masters/country-instructions/ 
www.universityadmissions.se/en/apply-to-masters/provide-application-documents-masters/your-documents-must-be-officially-issued/ 
www.universityadmissions.se/en/apply-to-masters/provide-application-documents-masters/submitting-your-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 

http://www.universityadmissions.se/en/apply-to-masters/provide-application-documents-masters/country-instructions/
http://www.universityadmissions.se/en/apply-to-masters/provide-application-documents-masters/your-documents-must-be-officially-issued/
https://www.universityadmissions.se/en/apply-to-masters/provide-application-documents-masters/submitting-your-documents/


 

 

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 
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 (primärvård, sjukhus) 
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) 
      
 
 
Yrkesarbete inom svensk omsorg (hemtjänst, äldreboende) 
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: 
www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/ladda-upp-ratt-papper/ 
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: 
www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/ladda-upp-ratt-papper/ 
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 

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

http://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/ladda-upp-ratt-papper/
http://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/ladda-upp-ratt-papper/ladda-upp-sa-har/
http://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/ladda-upp-ratt-papper/
http://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/ladda-upp-ratt-papper/ladda-upp-sa-har/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 2023 vid Göteborgs universitet och Högskolan i 
Gävle. 

Antal år från sjuksköterskeexamen Max 5 poäng 
 
(≥ 9 år) = 1 poäng 
(7-8 år) = 3 poäng 
(5-6 år = 4 poäng 
(0-4 år) = 5 poäng 
 

Har yrkeserfarenhet som 
sjuksköterska (antal år) 

Max 3 poäng 
 
< 1 år = 0 poäng 
1-2 år = 1 poäng 
3-4 år = 2 poäng 
≥ 5 år = 3 poäng 
 

Frånvaro från sjuksköterskeyrket 
(antal år) 

Max 4 poäng 
 
(≥ 8 år) = 0 poäng 
(6-7 år) = 1 poäng 
(4-5 år) = 2 poäng 
(0-3 år) = 4 poäng 
 

Yrkesarbete inom svensk hälso- och 
sjukvård (sjukhus, primärvård) (antal år) 

Max 10 poäng 
 
2 p/år, max 10p (5 år) 
 

Yrkesarbete inom svensk omsorg 
(hemtjänst, äldreboende) (antal år) 

Max 7,5 poäng 
 
1,5 p/år, max 7,5 (5 år) 
 

Annat yrkesarbete i Sverige (antal år) Max 5 poäng 
 
1 p/år, max 5 poäng (5 år) 
 



Högskolestudier i Sverige 
(nivå och högskolepoäng) 

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

Gymnasial utbildning utöver 
behörighetskraven 

Max 2 poäng 
 
Ja, undersköterska = 2 poäng 
Ja, ej undersköterska = 1 poäng 
Nej = 0 poäng 
 

Personligt brev Max 1 poäng 
 
Ja = 1 poäng 
Nej = 0 poäng  
 

Intervju Max 8 poäng 
 
Muntlig kommunikation = 4 poäng 
Kännedom om sjuksköterskans ansvarsområden i Sverige = 2 poäng  
Kännedom om svensk hälso- och sjukvård = 2 poäng 
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