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Denna egenförsäkran är en temporär lösning för RISE att pröva den sökandes kompetens 
i samband med omcertifiering, pga uteblivna provtillfällen i samband med covid-19. 

Namn  

Personnummer 

1. Studiesätt
Min kompetenshöjning har jag genomfört på följande sätt:
☐ Gått kurs. När och var:

☐ Genomfört egenstudier. När: 

2. Lagar, förordningar, allmänna råd, standarder mm
Jag har hållit mig uppdaterad på följande regelverk som jag uppfattat som förändrade och/eller viktiga under den
femårsperiod som passerat (skriv in vilka):

3. Försäkran
Jag är medveten om att denna egenförsäkran bidrar till att ge mig en temporär förlängning i ca fem månader.
Förlängningen kan bli något längre än fem månader beroende på när beslutet om omcertifiering tas, men aldrig
längre än sex månader (giltigheten av certifikatet blir till och med månadsskiftet som infaller fem månader efter det
att beslutet om omcertifiering togs). För att förlänga giltigheten till flerårig från det temporärara beslutsdatumet ska
jag under tiden ha genomfört ett ordinarie kunskapsprov så snart möjligheten att skriva prov återkommer. Jag har
egen skyldighet att informera RISE genom att maila ansokan.person@ri.se när jag skrivit prov så att mitt certifikat
kan förlängas.

Jag intygar på heder och samvete att jag i rimlig omfattning har tagit del av de förekommande ändringar och 
uppdateringar av de lagar, förordningar, allmänna råd, standarder mm som påverkar och styr mitt uppdrag som 
certifierad. Jag intygar också att jag under föregående certifieringsperiod har bibehållit min kompetens.  

Jag godkänner ovanstående 
Signatur

Ort och datum Namnförtydligande

Ansökan om omcertifiering gör du via vår hemsida www.ri.se (sök ”Personcertifiering” och välj därefter ”Ansökan”) 
eller mejla till ansokan.person@ri.se 
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