
Kyl- och värmepumptekniker
2 år, 400 YH-poäng, Linköping

Som Kyl- och värmepumptekniker får du ett varierande arbete med 
mycket frihet, du jobbar ofta direkt med kunder och du får vara nära 
tekniken och det praktiska arbetet samtidigt som du blir en duktig 
och kreativ problemlösare. Du kan jobba både självständigt med 
mindre projekt och i större team med stora uppdrag.

Skulle man gradera olika yrken och kompetenser efter hur viktiga de 
är för människan så är det ganska säkert att ”kyl- och värmetekniker” 
hamnar i toppen på listan.

Samtidigt så är det ett yrke ingen tänker på så länge det varken 
är för kallt eller varmt omkring oss. Oavsett om det handlar om 
vattentemperaturen i kranen, ventilationen, värme i elementen 
eller temperatur och luft i hockeyarenan när en publik på tusentals 
människor njuter av en spännande match. För att inte tala om när 
frysdiskarna eller kylrummen i mataffären nära dig inte håller rätt 
temperatur. 

Du kommer att jobba nära kunden, lösa problem och ge goda råd. Men 
lika ofta är du med och projekterar kyl- och värmesystem i stora som 
små fastigheter innan du får vara med och bygga dem. När allt är på 
plats kommer du att systemoptimera, skapa förebyggande service och 
kontrollscheman samt rycka ut på akutservice när något inte fungerar 
som det ska. Du kan lita på att du är den populäraste personen i 
rummet just då. 

Behovet av utbildade kyl- och värmepumpstekniker är mycket stort, 
yrkeskompassens karta som arbetsförmedlingen tar fram visar grönt 
(brist på kompetens) från norr till söder, vilket betyder att det finns 
mycket goda chanser till jobb direkt efter examen.

Start: September 2020
Sista ansökan: 15 maj 2020
Ansök via: www.osyh.se

Behörighet:
Grundläggande behörighet för 
yrkeshögskola, dvs. godkänd gym-
nasieexamen eller motsvarande.

Om du saknar betyg och intyg som 
gör dig behörig kan du ansöka via 
fri prövning. Då tar vi hänsyn till 
din reella kompetens.

KONTAKT
Magnus Mölk
0735-32 41 27
magnus@molk.com
www.molk.se

DRIFTTEKNIKER 
Norrköping, 415 Yh-poäng
Få kunskaper i styr-, automations- och reg-
lerteknik, termodynamik, kemi och miljö för 
att säkra en bra och miljövänligare produk-
tion inom kraft-, värme- och energiteknik.
 
COMPOSITETEKNIKER
Linköping, 300 Yh-poäng 
En hightechutbildning med spännande 
inslag som ger kunskaper i tillverkningsme-
toder, konstruktion och design av plast- och 
kompositmaterial.

VÅRDADMINISTRATÖR
Söderköping, 400 Yh-poäng
Utbildningen ger mycket goda förutsätt-
ningar för ett administrativt arbete inom vår-
den. Utbildningen är bred och har ett nära 
samarbete med landstinget i  Östergötland.

HOTEL MANAGEMENT
Söderköping, 400 Yh-poäng
Vill du vara en del av den växande hotell- 
och konferensnäringen? Utbildningen ger 
dig kunskap som gör dig attraktiv för fram-
tida jobb inom branschen, där efterfrågan 
på utbildad personal är stor.

MÄTNINGSTEKNIKER
Motala, 400 Yh-poäng
Som mätningstekniker har du ett själv-
ständigt praktiskt arbete där du använder 
avancerade tekniska instrument och data-
program för t.ex. anläggningsmätning.

SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA
Efterfrågan på undersköterskor med 
 specialistkompetenser kommer att öka!

PALLIATIV VÅRD (Linköping)
Distans, Halvfart, 200 Yh-poäng
Utbildning för dig som är utbildad under-
sköterska och vill specialistutbilda dig mot 
avancerad omvårdnad och palliativ vård 
för alla åldrar i samtliga vårdformer.

DEMENS (Motala/Mjölby)
Distans, Halvfart, 100 Yh-poäng
Denna utbildning gör dig specialiserad för 
arbete inom omsorg och vård om perso-
ner med demenssjukdomar samt kunska-
per inom kvalitetsutveckling i vården. 

Läs mer på www.osyh.se

VILKET YRKE 
VÄLJER DU?
Våra yrkeshögskoleutbildningar är skräddarsydda 

i nära samarbete med arbetslivet.

DRIFTTEKNIKER
Norrköping, 415 Yh-poäng
Få kunskaper i styr-, automations- och 
reglerteknik, termodynamik, kemi och miljö 
för att säkra en bra och miljövänligare 
produktion inom kraft-, värme- och ener-
giteknik.
 
COMPOSITETEKNIKER
Linköping, 300 Yh-poäng 
En hightechutbildning med spännande 
inslag som ger kunskaper i tillverknings-
metoder, konstruktion och design av plast- 
och kompositmaterial.

VÅRDADMINISTRATÖR
Söderköping, 400 Yh-poäng
Utbildningen ger mycket goda förut-
sättningar för ett administrativt arbete 
inom vården. Utbildningen är bred och 
har ett nära samarbete med landstinget i 
Östergötland.

HOTEL MANAGEMENT
Söderköping, 400 Yh-poäng
Vill du vara en del av den växande hotell- 
och konferensnäringen? Utbildningen ger 
dig kunskap som gör dig attraktiv för fram-
tida jobb inom branschen, där efterfrågan 
på utbildad personal är stor.

MÄTNINGSTEKNIKER
Motala, 400 Yh-poäng
Som mätningstekniker har du ett själv-
ständigt praktiskt arbete där du använder 
avancerade tekniska instrument och data-
program för t.ex. anläggningsmätning.

SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA 
AVANCERAD OMVÅRDNAD, 
PALLIATIV VÅRD
Linköping, Distans, Halvfart, 200 Yh-poäng
Utbildning för dig som är utbildad under-
sköterska och vill specialistutbilda dig mot 
avancerad omvårdnad och palliativ vård för 
alla åldrar i samtliga vårdformer.

UNDERSKÖTERSKA MED 
SPECIALISTKOMPETENS, DEMENS
Motala/Mjölby, Distans, Halvfart, 100 Yh-poäng
Denna utbildning gör dig specialiserad för 
arbete inom omsorg och vård om personer 
med demenssjukdomar samt kunskaper 
inom kvalitetsutveckling i vården. 

Ansök senast

www.osyh.se
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ELSYSTEM I KYL- OCH VÄRMEPUMPSAGGREGAT 25 YH-POÄNG 
Kursens mål är att ge relevant branschterminologi inom el-, styr- och 
reglersystem samt kunna avgöra vilka energilösningar som är mest 
optimala i funktion och effektivitet samt kunskap om Sveriges och EUs 
regelverk inom elinstallation och system. Den studerande skall kunna 
kommunicera och förstå relevant branschterminologi inom området.

ENERGILÖSNINGAR 10 YH-POÄNG
Kursens mål är att den studerande skall lära sig att med rätt termino-
logi som grund kunna beräkna kyl- och värmebehov. Ha kunskap att 
föreslå olika energilösningar och tekniker samt följa gällande regelverk 
inom Sverige och EU. Den studerande ska kunna planera, analysera, 
välja och implementera förnyelsebara energilösningar enligt gällande 
regelverk.

EXAMENSARBETE OCH CERTIFIERING 45 YH-POÄNG
Kursen ska ge den studerande förmågan att tillämpa teoretisk kunskap 
i praktiskt patientarbete på allmän och specialiserad intensivvårdsav-
delning. Ha kompetens att adekvat assistera sjuksköterska/läkare i en-
lighet med hygienkrav. Omvårdnad av patient med livshotande svikt i 
vitala organ i team. Självständigt utföra omvårdnadsåtgärder avseende 
elimination, mobilisering och övervakning. 

GRUNDLÄGGANDE KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK 
15 YH-POÄNG
Målet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggan-
de kunskaper inom kyl- och värmeteknik och få en förståelse för om-
rådet som helhet. Med kursen som fundament skall den studerande 
kunna tillgodogöra sig resten av utbildningen och uppnå de kunskaper, 
färdigheter och kompetenser som krävs. 

KOMMUNIKATION OCH AFFÄRSMANNASKAP 15 YH-POÄNG
Målet med kursen är att den studerande skall lära sig kommunicera, 
förklara och på ett affärsmässigt professionellt sätt presentera lös-
ningar och förslag till kunder och kollegor. Den studerande skall också 
kunna bygga goda kundrelationer, identifiera och initiera framtida 
affärsmöjligheter och följa upp dem från idé till offert och genomför-
ande.  

KYLTEKNIK 1 40 YH-POÄNG
Syftet med delkurs 1 är att lära ut grundläggande kunskap om kyltek-
nik, terminologi, beräkningsunderlag samt vilka system som finns på 
marknaden. Målet med kursen är att de studerande skall tillägna sig 
tillräckligt med kunskap för att i efterföljande kurs självständigt kunna 
tillgodogöra sig de färdigheter som krävs för projektering och installa-
tion av kylsystem. 

KYLTEKNIK 2 40 YH-POÄNG
Syftet med delkurs 2 är att förmedla färdighet att självständigt, med 
viss handledning, kunna tillämpa de i huvudsak teoretiska kunskaper 
tillägnade i delkurs 1. De ska lära sig att på affärsmässiga grunder före-
slå system och lösningar samt implementera dem. Den studerande ska 
självständigt kunna utföra beräkningar av kylbehov samt installera en 
kylsystemslösning. De ska även kunna projektera, och presentera olika 
lösningar på kylsystem till en kund.

KYLTEKNIK 3 40 YH-POÄNG
Syftet med delkurs 3 är att de studerande skall uppnå kompetens att 
självständigt identifiera, planera, analysera och driftsätta olika kylaggre-
gat samt lösa förekommande uppgifter inom underhåll och installation 
av kylsystem. Målet med kursen är att de studerande skall ha kompe-
tens att självständigt  kunna arbeta som kyltekniker. De studerande 
ska efter en grundlig analys kunna identifiera behov, föreslå lösningar 
och, inom gällande regelverk, åstadkomma en installation från idé till 
fungerande system.

LAGSTIFTNING INOM BRANSCHEN 10 YH-POÄNG
Syftet med kursen är att ge de studerande god kunskap om de lagar, 
föreskrifter och förordningar som gäller i Sverige och EU. 
Målet med kursen är att de studerande skall ha kompetens att själv-
ständigt kunna tillämpa de regelverk som gäller inom Sverige och EU.

LIA 1 50 YH-POÄNG
Syftet med kursen är att de studerande ska få en inblick i yrkesrollen 
utifrån verksamheten på en arbetsplats och få kunskap om varierande 
arbetsuppgifter samt under handledning självständigt öva på att lösa 
problem som uppstår. Genom att kursen redovisas via kontinuerlig 
logg samt en slutredovisning skall de även lära sig dokumentera och 
avrapportera sitt arbete på ett korrekt och affärsmannamässigt vis. 
Målet med kursen är att de studerande skall tillämpa kunskaper och 
färdigheter i en arbetsplatskontext utifrån det de lärt sig under den 
första delen av utbildningen. De skall efter kursen självständigt kunna 
utföra arbetsuppgifter inom de flesta av områden inom kyl och värme-
pumpsteknik. 

LIA 2 50 YH-POÄNG
Syftet med kursen är att de studerande skall få erfarenhet av tillämpa-
de arbetsuppgifter samt fördjupad förståelse för yrkesrollen. Genom 
att kursen redovisas via kontinuerlig logg samt en slutredovisning, 
skall de studerande även lära sig dokumentera och avrapportera sitt 
arbete på ett korrekt och affärsmannamässigt vis. Målet är att den 
studerande självständigt skall kunna genomföra vanligt förekommande 
arbetsmoment, välja teknik, utförande och metod för att lösa kyl- och 
värmetekniska uppgifter. Utföra konkreta och kompletta installationer 
inom kyl- och värmeteknik. Mäta och dokumentera resultat enligt aktu-
ell standard. Genomföra justering av processen för effektivt resursut-
nyttjande. 

VÄRMETEKNIK 1 20 YH-POÄNG
Syftet med delkurs 1 är att lära ut grundläggande kunskap om värme-
teknik, terminologi, beräkningsunderlag samt vilka system som finns 
på marknaden. Målet med kursen är att de studerande skall tillägna sig 
tillräckligt med kunskap för att i nästa kurs självständigt kunna tillgodo-
göra sig de färdigheter som krävs för projektering och installation av 
värmepumpsystem.

VÄRMETEKNIK 2 20 YH-POÄNG
Syftet med delkurs 2 är att förmedla färdighet att självständigt, med 
viss handledning, kunna tillämpa de i huvudsak teoretiska kunskaper 
de studerande tillägnat sig i delkurs 1.De ska lära sig att på affärs-
mässiga grunder föreslå system och lösningar samt implementera 
dem. Målet med kursen är att de studerande skall självständigt kunna 
installera ett värmepumpsystem samt utföra beräkningar av kylbeho-
ven. De ska även kunna projektera, och presentera olika lösningar på 
värmepumpsystem till en kund.

VÄRMETEKNIK 3 20 YH-POÄNG
Syftet med delkurs 3 är att de studerande skall uppnå kompetens att 
självständigt identifiera, planera, analysera och driftsätta olika kylaggre-
gat samt lösa förekommande uppgifter inom underhåll och installation 
av värmepumpsystem. Målet med kursen är att de studerande skall ha 
kompetens att självständigt kunna arbeta som värmepumptekniker. De 
studerande ska efter en grundlig analys kunna identifiera behov, förslå 
lösningar och, inom gällande regelverk, åstadkomma en installation 
från idé till fungerande system. 

Kyl- och värmepumptekniker
2 år, 400 YH-poäng, Linköping


