
Ansökan till Yh-utbildning: Skötare inom Psykiatrisk 
verksamhet för barn, unga och vuxna 400 Yh-poäng 
Utbildningsstart 2021-09-06                      Ansökan senast 2021-05-02   

Personnr (År mån dag-nr)* Tel bostad Tel arb Mobiltel 
 

Efternamn 
 

Förnamn 

Adress 
 

Postnr 

Postadress E-postadress 
 

* När du fyller i din personuppgifter i formulär för anmälan på webbplatsen behandlar och sparar 
Region Dalarna dina personuppgifter till dess att aktiviteten ägt rum, därefter rensar vi 
uppgifterna. Meddela webb.redaktionen@regiondalarna.se om du önskar att vi raderar uppgifterna 
tidigare. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, gå in på 
https://www.regiondalarna.se/om-regionen/sakerhet/personuppgifter/. Kontakta regionens 
dataskyddsombud om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller vilka 
rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, e-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se 

OBS! För behörighet till utbildningen krävs godkänt betyg i svenska B/svenska 2 eller svenska 
som andraspråk 2 samt engelska 6. Bifoga betyg.  

 

Utbildning  
Jag åberopar grundläggande behörighet enligt följande:  (kryssa i lämpligt alternativ) 

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning 
 

2. Har slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget E/Godkänd i 
minst 2250 gymnasiepoäng. 
 

3. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 el 2.  
 

4. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till 
motsvarande utbildning.  

  Ovanstående styrks med bifogade betyg. 

Utbildning/kompetens eller yrkeskunnande/arbetslivserfarenhet    

Jag åberopar fri prövning – kompetens eller yrkeskunnande/arbetslivserfarenhet har 
förvärvats på annat sätt: 

5. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av 
någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Ovanstående styrks med bifogade betyg samt betyg/intyg på arbetslivserfarenhet.  

 

mailto:webb.redaktionen@regiondalarna.se
https://www.regiondalarna.se/EPiServer/CMS/Content/om-regionen/sakerhet/personuppgifter,,1421/?epieditmode=False
mailto:dataskyddsombud@regiondalarna.se


 

Hur fick Du information om utbildningen? 

 Annons i tidning. Vilken?________________________________________________ 

 Yh-myndighetens hemsida 

 Vägledningscentrum/Studie- och yrkesvägledare 

 Studentum    

                           Annat sätt, vilket?______________________________________________________ 

 

____________________________________________      __________________________________ 
Underskrift                            Ort och datum 

Ansökan skickas till:  Psykiatrins Utvecklingsenhet 
  Yh-ansökan 
   Box 350 

                                                 783 27  Säter 

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 2021-05-02 

Skickas in i ett och samma kuvert tillsammans med betyg. Om du åberopar fri prövning ska 
du även bifoga betyg/intyg på arbetslivserfarenhet 

Ofullständig ansökan eller ansökan som saknar betyg eller andra handlingar som efterfrågas 
behandlas ej. 

Om du har pågående utbildning som behövs för att uppnå behörighet, så kan du komplettera 
med dessa betyg efter avslutad utbildning. 

Vid frågor är du välkommen att ringa: tel 0225-49 45 41 
 


