
3D-Printing,
ett helhetsperspektiv
8 YH-poäng
Hultsfred, halvfart 2 veckor

Kursen vänder sig till dig som vill få 
grundläggande kunskaper om 3D-printteknik. 
Den kommer bedrivas på Additivt Teknikcenter i 
Hultsfred som har en imponerande maskinpark 
av 3D-skrivare, både olika sorters plastskrivare 
och metallskrivare.

Målet är att de studerande efter kursen skall påbörja en progression 
mot mer avancerade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom alla 
grundläggande aspekter av 3D-printing.

Utbildningen består av följande delar:

Produktionsberedning, med inriktning 3D-printing.
Materialegenskaper vid 3D-printing.
Service av 3D-printer.
Engelska facktermer i tal och skrift.
Maskinsäkerhet, personsäkerhet och riskanalys, samt miljökrav.
Hårdvaruteknik.
Efterbearbetning och efterbehandling.

Hantera olika filformat, importera, exportera och konvertera filer.
Underhålla och serva 3D-printer inom metalprinting.
Ha förståelse för vad som är möjligt att 3D-printa.
Mjukvaror för utveckling, design, modellering, simulering konstruktion,
beredning, kalkylering och tillverkning.

Enklare service och underhåll av desktop 3D-printers.
Felsöka och ta beslut om åtgärder när en 3D-printer inte fungerar.
3D-printa i relevant material.
Underhålla en 3D-printer för kontinuerlig drift. 

Start: 12 april 2021
Sista ansökningsdag: 12 mars 2021
Ansök via:
www.osyh.se/korta-utbildningar

För tillträde till utbildningen krävs 
endast grundläggande behörighet.

KONTAKT
Joakim Svensson
joakim@additivtteknikcenter.se
tel. 070-219 14 25

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. 

12 MARS
Ansök senast

www.osyh.se

I SAMARBETE MED


