
Meritförteckning – kompletterande utbildning för 
biomedicinska analytiker med utländsk examen 
Används som underlag inför eventuell intervju i steg 2 i urvalsprocessen. 

Anmälan görs på antagning.se.

Meritförteckningen och övriga dokument laddas upp på ”Mina sidor” på antagning.se. 

VIKTIGT: För att det ska vara möjligt att bedöma din utbildning och dina kunskaper i svenska måste du följa dokumentationskraven på 
antagning.se och universityadmission.se. Notera exempelvis de landspecifika kraven för dina akademiska meriter och kraven på 
auktoriserade översättningar. 

Personnummer (år-mån-dag-xxxx)

Efternamn 

Förnamn 

1. Biomedicinsk analytiker
Skanna original av examensbevis, betyg/kursintyg och ladda upp på "Mina sidor" på antagning.se.

Ange vid vilket universitet/högskola och i vilket land du har tagit examen 

Årtal för examen Utbildningens längd (antal år) 

Innehöll din utbildning: Ja Nej 

Klinisk kemi 

Hematologi 

Immunologi och transfusionsmedicin 

Klinisk mikrobiologi 

Histopatologi 

Molekylärbiologi 

Anmälan inför höstterminen 2023 
Sista anmälningsdag: 17 april 2023  
Sista dag för komplettering av utländska meriter: 21 april 2023

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


2. Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning och/eller UHR:s motsvarandebedömning
Skanna besluten och ladda upp på ”mina sidor” på antagning.se

Beslut finns  

Beslut finns inte 

Årtal för beslut 

3. Kunskaper i svenska motsvarande svenska 3
Skanna original av betyg/kursintyg och ladda upp på ”mina sidor” på antagning.se

Utbildning i svenska språket, ange nivå 

Andra kurser i svenska t.ex. sjukvårdssvenska, ange vilken/vilka 

4. Kunskaper i engelska motsvarande engelska 6
Skanna original av betyg/kursintyg och ladda upp på ”mina sidor” på antagning.se

Utbildning i engelska språket, ange nivå 

5. Laborativt yrkesarbete
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 auktoriserad översättare.

Antal år du har arbetat på laboratorium  Var anställningen på 
heltid 

deltid 

Årtal för senaste anställning på laboratorium Var anställningen i 
Sverige 

utomlands 

Vilken typ av laborativt arbete har du haft: 
  Klinisk kemi           Hematologi   Immunologi  Transfusionsmedicin   Klinisk mikrobiologi    Histopatologi 
  Övrigt, ange vad: 

6. Annat yrkesarbete i Sverige
Skanna anställningsintyg och ladda upp på ”Mina sidor” på antagning.se.

Antal år du har arbetat Var anställningen på 
heltid 

deltid 

Beskriv kort vad du arbetat med 

7. 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. 



8. Personligt brev 

Här ska du skriva lite om dig själv, 
- Beskriv vilka metoder inom laboratoriemedicin som du har erfarenhet av genom utbildning  
- Beskriv vilka metoder du har erfarenhet av genom arbete/vilka arbetsuppgifter du har haft 
- Varför vill du bli antagen till utbildningen 

 

 

 

Sökandes underskrift Ort och datum 
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