
     
 

 

Anmälan inför höstterminen 2023 
Sista anmälningsdag: 15 mars 2023  
Sista kompletteringsdag: 3 april 2023 

 

Meritförteckning – kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen 

Används som underlag inför eventuell intervju. 

Anmälan görs på www.antagning.se mellan 15 februari och 15 mars. I antagningsomgången för kompletterande utbildningar 
inför höstterminen 2023 kommer sökande ha möjlighet att gå vidare till steg 2 på både Karolinska Institutet och Göteborgs 
universitet. När du anmäler dig på antagning.se ska du välja ett eller båda av lärosätena. Om du anmäler dig till båda 
lärosätena kan du få möjlighet att gå vidare till båda alternativ.  
 
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. Sista kompletteringsdag och sista dag för att styrka avgiftsfrihet (anmälnings- och studieavgift för 
sökande utanför EU/EES) är den 3 april. Läs vilka regler som gäller för avgifter på Antagning.se. 
 
Viktig information: Vid antagningen inför höstterminen 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. 
 

Personnummer (år-mån-dag-xxxx) 
      
 
Efternamn 
      
 
Förnamn 
      
 

 
1. Tandläkarexamen 

Bifoga handlingar som styrker din examen (såsom examensbevis, betygsutdrag och officiella översättningar (om tillämpligt)) 
enligt de anvisningar som 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 (antal år) 
      
 

Innehöll din utbildning 
  Ja  Nej 
 
Fast protetik                 
 
Endodonti                 
 
Oral röntgenlära (X-ray)                 
 
Självständigt tagit och analyserat röntgenbilder?                  

http://www.antagning.se/
http://www.antagning.se/
https://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/ladda-upp-ratt-papper/ladda-upp-sa-har/
https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/
https://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/country-instructions/
https://www.universityadmissions.se/en/apply-to-masters/provide-application-documents-masters/submitting-your-documents/
https://www.antagning.se/sv/vanliga-fragor-och-svar/
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/
http://www.universityadmissions.se/en/apply-to-masters/provide-application-documents-masters/submitting-your-documents/


Barn- och ungdomstandvård 

Parodontologi inkl. förebyggande tandhälsovård 

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

Årtal för beslut 

3. 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, ange nivå 

4. Kunskaper i engelska

Utbildning i engelska språket, ange nivå 

5. Yrkesarbete som tandläkare
Skanna 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 officiell översättare.

Antal år du har arbetat som tandläkare  Var anställningen på 
☐ heltid
☐ deltid

Årtal för senaste anställning som tandläkare 

6. Yrkeserfarenhet inom svensk tandvård
Skanna anställningsintyg och ladda upp på ”Mina sidor” på antagning.se.

Antal år du har arbetat/praktiserat inom svensk tandvård  Var anställningen/praktiken på 
☐ heltid
☐ deltid

7. Yrkesarbete inom svensk hälso- och sjukvård
Skanna anställningsintyg och ladda upp på ”Mina sidor” på antagning.se.

Antal år du har arbetat inom svensk hälso- och sjukvård  Var anställningen på 
☐ heltid
☐ deltid

8. Högskolestudier
Lista endast avslutade utbildningar/kurser. Skanna original av betyg/kursintyg i färg och ladda upp på ”Mina sidor” på
antagning.se.

Forskarutbildning/PhD, årtal för examen (utomlands eller Sverige). 

Högskolestudier i Sverige. Ange vid vilken högskola du läst och vilka kurser du läst. 

9. Klinisk specialistutbildning
Skanna original av intyg i färg och ladda upp på ”Mina sidor” på antagning.se.

Ämnesområde och årtal för slutförd specialistutbildning 

Sökandes underskrift Ort och datum 
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