
Checklista

Inför ansökan om 

fartygsförlagd 

praktik

Läs mer! 
www.sjofart.org

Sjömanswebben Anslut dig till Mina sidor för sjömän. Här kan du bl a hämta utdrag, registrera ansökningar 
om behörigheter och ansöka om sjöfartsbok. http://www.transportstyrelsen.se/sjoman

Sjöfartsbok Du som är svensk medborgare kan ansöka om sjöfartsbok som är en id-handling för sjöfolk. 
Ansökan gör du här 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/Sjoman/Sjofartsbok/

Läkarintyg för sjöfolk När du som sjöman mönstrar ska du ha med dig ett giltigt läkarintyg. Svenska läkarintyg 
enligt STCW Manila kan enbart skrivas ut av läkare anslutna till Transportstyrelsens 
Sjöläkarwebb.  Boka tid för läkarundersökning! 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/Sjoman/Lakrarintyg-for-
sjofolk/

EU-kort EU-kortet ger dig rätt till sjuk- och tandvård när du är i ett EU/EES-land eller Schweiz. 
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomland
s/resa_utomlands/bestall_eu-kort#/

Pass Du som är svensk medborgare kan ansöka om pass på polisens passexpeditioner. På många 
platser måste du förboka ditt besök på passexpeditionen via webben.   
https://polisen.se/Service/Pass-och-id-kort

Crew visa till USA En del av de fartyg som SUI förmedlar praktikplatser på trafikerar USA. Sedan juli 2003 
måste varje besättningsmedlem inställa sig på Amerikanska ambassaden i Stockholm för 
personlig intervju. För att ansöka om visum: http://www.ustraveldocs.com/se_se/se-niv-
visaapply.asp#section1

Crew visa till Australien Ett fåtal praktikfartyg trafikerar Australien. Om du får den informationen av rederiet så 
kommer du att behöva ett Maritime Crew visum för Australien. Ansökan gör du digitalt.
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/maritime-crew-988

Elevprofil Fyll i samtliga fält i din elevprofil, www.sjofart.org, samt ladda upp alla dokument. Anv
namn: ditt pers nummer (ÅÅMMDD-XXXX). XXXX motsvarar dina sista siffror.  Lösenord: I 
Kal.HXX (sjöingenjör Kalmar) / K Kal.HXX (sjökapten Kalmar) / I Göt.HXX (sjöingenjör 
Göteborg) / K Göt.HXX (sjökapten Göteborg). XX motsvarar årtalet då du började din 
utbildning (20 för 2020, 21 för 2021 osv). Du kan byta lösenord efter inloggning. 
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Checklista
Ansökan och inför 

mönstring

Ladda upp dokument på din 
elevprofil

För att få mönstra på ett fartyg behöver du kunna visa upp ett antal dokument som 
också ska finnas uppladdade på din elevprofil. Dessa dokument är 
- Pass och sjöfartsbok
- Läkarintyg
- EU Sjukförsäkringskort
- Basic Safety, Security Awareness/Designated Security Duties samt t ex Tankerman 
och andra certifikat
- Visum (om du har skaffat det)
- CV och kort personligt brev (valfritt men uppskattas av rederierna)

Ansök om praktik För att få möjlighet att göra fartygsförlagd praktik måste du skicka in en ansökan. 
Logga in på din elevprofil och ansök om praktik. http://sjofart.org/. OBS! För att 
kunna skicka in ansökan måste ett pass finnas uppladdat på profilen.

Kontakta rederiet Ungefär en månad innan det är dags att mönstra på kan du, via mail eller telefon, ta 
kontakt med rederiet (om du inte redan har hört från dem). Kontaktuppgifter till 
rederier hittar du på http://sjofart.org/

Köp arbetsskor Det kan ibland finnas skor att låna ombord men eftersom skorna ska sitta bra och 
användas mycket så är rekommendationen att köpa egna. Skorna ska ha stålhätta
för arbete i maskin och på däck. Din skola kan ge rekommendation om lämpligt 
inköpsställe där de kan hjälpa dig att hitta rätt.

På www.sjofart.org kan du läsa mer om vad som är bra att packa med sig, vad du bör tänka på när du kommer ombord 
och mycket annat som rör din praktik. 

Följ oss på Facebook och Instagram! Här lägger vi ut aktuella händelser och information som 
kan vara viktig för dig!

Flera rederier kräver vaccination. Det underlättar också vid resor.
Rekommendationen är därför att du vaccinerar dig mot Covid-19 inför praktik.

OBS! För att bli 

planerad för praktik 
ska samtliga fält i 
din elevprofil vara 
ifyllda och ansökan 
om praktik inskickad 
i tid!
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