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Transportstyrelsen    
Väg och järnväg 
Box 267, 781 23 Borlänge 
Besöksadress 
Jussi Björlings väg 19, Borlänge 

transportstyrelsen.se 
jarnvag@transportstyrelsen.se 

Telefon 0771-503 503 
Telefax 0243-152 74 TS
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Ansökan om särskilt tillstånd - 
psykolog 

Ansökan 

☐ Nytt tillstånd ☐ Förnyat tillstånd

Tillståndstyp 
☐ Medicinsk undersökning (kan endast utföras av läkare)

☐ Yrkespsykologisk undersökning (kan utföras av psykolog eller läkare)

Personuppgifter 
Namn Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

Adress 

Postnummer Ort 

Telefon bostad med riktnummer/mobilnummer Telefon arbete med riktnummer 

E-postadress Webbadress 

Giltig psykologlegitimation 

☐ Ja ☐ Nej Transportstyrelsen kommer att kontrollera att giltig psykologlegitimation 
finns hos Socialstyrelsen. 

Oberoende och opartiska 

☐ Jag kommer att bedriva verksamheten oberoende i förhållande till järnvägsföretaget eller
infrastrukturförvaltaren, samt vara opartisk.

Sanningsförsäkran 

☐ Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna som jag lämnat i denna blankett och i övriga
handlingar som ligger till grund för min ansökan om särskilt tillstånd är riktiga och fullständiga.

Sökandes underskrift 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Kontaktuppgifter för publicering på Transportstyrelsens webb gällande giltiga tillstånd 
Namn 

E-postadress Verksamhets ort 

Telefonnummer/mobilnummer 
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Upplysningar 
 

Vid ansökan om nytt särskilt tillstånd ska den sökande bifoga: 

• dokument som verifierar att den sökande har gjort arbetsplatsbesök hos ett järnvägsföretag och följt 
med en lokförare under ett arbetspass för att få kunskap om risker förenade med säkerhetsarbete i 
järnvägsmiljö 

• dokument som styrker att kunskap finns för att göra yrkespsykologiska bedömningar 

• dokument som styrker att kännedom finns om för ändamålet relevanta undersökningsmetoder 

• ifylld blankett (TSJ7021) – Ansökan om särskilt tillstånd att utföra yrkespsykologiska bedömningar  

 

Ansökan om förnyat särskilt tillstånd ska göras i god tid (2 månader) innan det tidigare tillståndet upphör att 
gälla. 

Vid ansökan om förnyat särskilt tillstånd ska den sökande bifoga: 

• intyg från uppdragsgivare/arbetsgivare som visar att tillståndshavaren under tillståndets giltighetstid 
har utfört eller haft överinseende över minst 10 st. undersökningar eller hälsokontroller. Om 
tillståndets giltighetstid är kortare än 5 år ska tillståndshavaren ha utfört eller haft överinseende över 
det antal undersökningar som Transportstyrelsen finner lämpligt. Transportstyrelsen kan komma att 
begära kompletteringar som visar att sökanden fortfarande uppfyller förutsättningarna för det 
särskilda tillståndet. 
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