
Lokförare
1 år, 220 YH-poäng, Mjölby

Som lokförare kommer du att köra stora och tunga fordon i hög hastighet, 
lastade med tungt gods eller många människor. Det ställer höga krav på 
säkerhetsmedvetande, koncentrationsförmåga och stresstålighet. Även 
om du är ensam långa stunder i förarhytten måste du vara fokuserad. 
Det kan inträffa oväntade situationer, som du måste kunna hantera med 
precision och bibehållet lugn. För att veta om du är lämplig som lokförare 
får du genomgå en yrkespsykologisk bedömning och en lagstadgad 
hälsoundersökning, i samband med din ansökan till utbildningen.

Det är också viktigt att ha servicekänsla, både när det gäller att 
transportera passagerare och företagsgods.

Hur ser arbetsmarknaden ut?
Det råder brist på utbildade lokförare i landet. Under de närmaste åren 
kommer ett stort antal lokförare att gå i pension, samtidigt som både 
persontrafik och godstransporter på järnväg förväntas öka. 

Det bästa med jobbet?
Många uppskattar att utbildningen snabbt leder till ett intressant jobb med 
bra lön och utvecklingsmöjligheter. Varierade arbetstider, tydliga ramar för 
arbetsuppgifterna och att få se olika delar av Sverige upplevs som positivt. 

Som lokförare har du en viktig funktion i samhället.

Start: December 2021
Sista ansökan: 15 maj 2021
Ansök via: www.osyh.se

För att vara behörig till denna 
utbildning krävs, utöver den 
grundläggande behörigheten för 
yrkeshögskola, särskilda 
förkunskaper.
1. Du ska vara lägst 19 år (någon 
övre åldersgräns finns inte)
2. Du ska uppfylla den särskilda 
behörighet som Transport-
styrelsen ställer: 
Du ska ha lägst betyget 3/G/E från 
gymnasium eller motsvarande 
i Svenska A/1, Engelska A/5 och 
Matematik A/1

Krav är också att sökande till 
lokförarutbildningar ska genomgå 
urvalstester enligt Transport- 
styrelsens krav på innehåll och 
nivåer och klara de medicinska 
kraven för lokförare som  
Transportstyrelsen ställer.

KONTAKT
Martina Gynther
ProTrain
martina.gynther@protrain.se
073-048 07 13

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
15 MAJ



LIA 1, 25 YH-POÄNG
• Introduktion till yrkesrollen som förare.
• Praktiska risker och faror – genomgång bangård.
• Åtgärder före och efter tågfärd – klargöring, 
   depååtgärder mm. 
• Förståelse för optisk signalering och hyttsignalering.
• Praktisk bromsteknik.
• Praktisk körteknik. 

LIA 2, 50 YH-POÄNG 
• Grundläggande kunskaper i växlingsarbetets utförande. 
• Kännedom om arbetsmetoder inklusive radioloksväxling,        
   handsignalering, tågsättsklargöring mm. 
• Kunskap om förekommande åtgärder vid tjänstgöring som    
   förare av tåg, tillsyningsman vid växling och tillsyningsman   
   vid spärrfärd. 
• Körpraktik under överinseende av handledare.

LIA 3, 25 YH-POÄNG
• Körpraktik med handledare. 
• Förståelse om organisationen och dess rutiner hos ett 
   järnvägsföretag
 
TEORI DEL 1, 50 YH-POÄNG
• Järnvägsteknik. 
• Regler och säkerhet. 
• Verksamhetspraktik - informationsåkning. 
• Miljö. 
• Regler och säkerhet. 
• Föraren.

TEORI DEL 2, 50 YH-POÄNG
• Förarbevis. 
• Infrastruktur (enligt det kompletterande intyget).
• Rullande materiel. 
• Farligt gods.

TEORI DEL 3, 15 YH-POÄNG
• Infrastruktur
• Särfall i JTF
• Detektorer
• Rullande materiel 

EXAMENSARBETE 5 YH-POÄNG
• Repetition TEORI del 1, 2 och 3  
• Kunskapsåterförande från LIA 1, 2 och 3  
• Examination med slutprov  

Lokförare
1 år, 220 YH-poäng


