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OM OSS 

Naprapathögskolan i Stockholm är den största högskolan 

i Norden inom manuell medicin och har utbildat napra-

pater sedan 1970. 

Naprapathögskolan vision är att vara en av världens le-

dande utbildningar inom manuell medicin, att stödja och 

bedriva forskning av hög internationell kvalitet inom 

manuell medicin i allmänhet och naprapati i synnerhet 

samt att befästa och utveckla naprapatins roll i samhället.

Naprapat utbildningen är en 4-årig, studiemedels-

berättigad utbildning för dig som vill arbeta med 

människor & hälsa. 

Naprapater har skyddad yrkestitel och efter naprapat-

examen kan du i Sverige ansöka om legitimation hos 

Social styrelsen.

I N ENG LISH

For information in English regarding the study  

programme in naprapathy and the Scandinavian  

College of Naprapathic Manual Medicine please visit 

the English section of our website naprapathogskolan.se/

english or our university page on LinkedIn. 

Naprapathögskolan  •   Kräftriket 23 A  •   114 19 Stockholm 
Tel: +46 8-16 01 20   •   E-post: info@nph.se   •   Webb: naprapathogskolan.se



INNEHÅLL 

 

05  VÄLKOM M EN

  Rektor Helène Schulte

08 OM OSS

 Naprapathögskolan i Stockholm

13 NAPR APATPROG R AM M ET

 4-år ig utbi ldning i manuel l medicin

1 9  STUDI EPL AN

 Alla ämnen på naprapatprogrammet

22 ÄM N ESBLOCK 

 Ämnesindelning på naprapatprogrammet

 

25 ÖPPET HUS & FÖRBEREDAN DE KURSER

 Preparand-, massage- & stretchingkurs

28 BEHÖRIG H ET, ANSÖK AN , STUDI EM EDEL

 Information  

31 KONTAKT



”En fantastiskt rolig och lärorik 

utbildning som passar dig som 

har ett brinnande intresse för 

människokroppen och att ta hand om 

människor! Skolan genomsyras av 

fantastiskt engagerade och kunniga 

lärare, och studenter som ger allt för 

utbildningen. Du kommer inte att 

ångra dig!” Nicole
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VÄLKOMMEN TILL 
NAPRAPATHÖGSKOLAN

Hos oss är du i goda händer
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Är du intresserad av ett yrke där du kan göra en betydan-

de insats för människors hälsa? Vill du gå en utbildning 

med både teoretiska, praktiska och kliniska studier? 

Vill du utbilda dig till ett efterfrågat yrke som är en del 

av både den allmänna och den privata hälso- och sjuk-

vården? Om det här stämmer på dig ska du läsa vidare i 

Naprapathögskolans utbildningskatalog!

Smärta och värk i muskler och leder, och då främst i 

rygg och nacke, är så vanligt att det utgör vår tids största 

folkhälsoproblem. Med en åldrande befolkning ökar 

både lidandet på individnivå och kostnaderna för sam-

hället. Hälso- och sjukvården är i stort behov av kunniga 

personer med fördjupad kunskap inom detta område, 

både för att ge de som drabbats rätt råd om hur långvari-

ga besvär skall undvikas men också för att ge behandling 

när råd inte räcker. Naprapater kan här göra en mycket 

viktig insats!

Naprapatin är idag en av de mest uppskattade behand-

lingsformerna inom idrottsrörelsen. Många idrottsklub-

bar, förbund och enskilda idrottare anlitar naprapater. 

Naprapater finns ofta med i de medicinska teamen bak-

om OS-idrottare och landslag. Även inom företagshäl-

sovården är det vanligt med naprapater, ofta i samarbete 

med andra vårdgivare som läkare och fysioterapeuter. 

Idag är naprapater en av de största yrkesgrupperna i 

Norden inom manuell medicin och behovet är stort. 

Det visar inte minst de cirka 1,5 miljoner naprapatbe-

handlingar som utförs årligen bara i Sverige. Samarbetet 

med den övriga hälso- och sjukvården utgör en naturlig 

grund för Sveriges cirka 1 200 naprapater. Det faktum 

att cirka 450 000 patienter varje år söker vård hos nap-

rapater visar  att det finns stort behov av den kompetens 

naprapater tillför. 

Om du väljer naprapatutbildningen är mitt löfte till dig 

att du kommer få fyra mycket intressanta, roliga och 

lärorika år. Du kommer studera allt från anatomi till 

idrottsmedicin, från psykologi till biomekanik och från 

massage till manipulationsbehandling. De största delarna 

av utbildningen utgörs av praktisk och klinisk undervis-

ning. Det innebär att du som student hela tiden får feed-

back av undervisande lärare och handledare men också 

av dina medstudenter. Teori varvas med praktik och 

redan från termin två kommer du att behandla patienter 

under handledning av erfarna legitimerade naprapater 

vid någon av Naprapathögskolans kliniker. Kombina-

tionen av teoretisk, praktisk och klinisk undervisning 

tillämpar vi för att vi vet att den bidrar till att uppfylla 

vår målsättning - att utbilda de skickligaste terapeuterna 

inom manuell medicin!   

Naprapathögskolan är en fantastisk plats för utbildning. 

Här finns hög kompetens, en positiv framåtanda och 

vilja att utveckla kunskaperna kring muskuloskeletal 

smärta. Utbildningen präglas av hög studie- och arbets-

glädje och vi värnar om professionalism, öppenhet och 

delaktighet. 

Som student vid Naprapathögskolan kommer du att få 

uppleva en utvecklande och lärorik studietid och som 

utbildad naprapat väntar ett intressant och givande 

yrkesliv.

HELÈNE SCHULTE   
LEG. LÄKARE, MED. DOKTOR 

REKTOR 



Ordet naprapati betyder ”att korrigera orsak till lidande” och 

är en sammanslagning av tjeckiskans ”napravit” som betyder 

att korrigera och grekiskans ”pathos” som betyder lidande. 

Naprapati definieras som ett system för specifik undersökning, 

diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av 

smärta och dysfunktion i rörelse- och stödjeorganen. 

Naprapatbehandling återskapar funktion och minskar smärta 

i det muskuloskeletala systemet genom att påverka strukturer 

i och omkring ryggraden och andra leder.

Naprapatin grundades i USA i början av förra seklet och 

introducerades i Sverige under slutet av 1960-talet. Idag är 

naprapater en av de största yrkesgrupperna i Norden inom 

avancerad manuell medicin och bara i Sverige utförs varje 

år mer än 1,5 miljoner behandlingar. Naprapater är en 

legitimerad yrkesgrupp med skyddad yrkestitel och är därmed 

en del av svensk hälso- och sjukvård.



NAPRAPATHÖGSKOLAN 
I STOCKHOLM

Om oss
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Naprapathögskolan är en privat högskola som grundades 

i Stockholm 1970. Naprapathögskolans vision är att 

vara en av världens ledande utbildningar inom manuell 

medicin, att stödja och bedriva forskning av hög inter-

nationell kvalitet inom manuell medicin i allmänhet 

och naprapati i synnerhet samt att befästa och utveckla 

naprapatins roll i samhället.

Genom Naprapathögskolan kom en helt ny profession 

att introduceras i Europa. Naprapatutbildningen kom 

tidigt att bli känd för hög kvalité och nytänkande och 

de examinerade naprapaterna blev snabbt eftertraktade i 

samhället. Naprapathögskolans framgång beror mycket 

på skolans kompetenta lärarkår som i sin undervisning 

förmedlar den senaste kunskapen inom sina ämnesom-

råden. 

2007 flyttade Naprapathögskolan till Universitets-

området i Stockholm. I ett kreativt samarbete mellan 

Naprapathögskolan och Akademiska Hus har högskolans 

lokaler totalrenoverats för att passa specifikt för nap-

rapatutbildningen. Naprapathögskolans gym erbjuder 

studenter en topputrustad lektionssal för undervisning i 

ämnen som idrottsmedicin och funktionell träning. Som 

naprapatstudent har du dessutom, efter andra året, möj-

lighet att gå en vidareutbildning till personlig tränare 

(Personal Trainer EQF nivå 4) och erhålla en internatio-

nell PT-licens från EREPS. Gymmet är också tillgäng-

ligt sju dagar i veckan för studenternas egen träning.

I anslutning till Naprapathögskolans lokaler pågår 

utvecklingen av Campus Albano och Vetenskapsstaden 

- Stockholm Science City. Projektet innefattar universi-

tets- och högskole lokaler samt student- och forskarbo-

städer. Målet är att skapa en attraktiv utbildnings- och 

forskarmiljö.

De kliniska studierna på naprapatprogrammet, s.k. verk-

samhetsförlagd undervisning (VFU),  genomförs vid 

någon av Naprapathögskolans kliniker - vid Odenplan 

i centrala Stockholm eller i Danderyd. Klinikerna är de 

största i sitt slag i Norden och årligen utförs cirka 40 000 

behandlingar.

Högskolans studenter, som idag är ca. 400 stycken, kän-

netecknas av hög motivation och ett stort intresse av att 

arbeta med människor, vilket är viktiga förutsättningar 

för att lyckas som naprapat. Naprapathögskolan är också 

känd för sin goda sammanhållning och starka gemen-

skap studenter emellan. Naprapathögskolans studentkår 

grundades 1975 och som medlem i studentkåren är du 

med och påverkar beslut som fattas om utbildningens 

innehåll och upplägg. Studentkåren anordnar också 

idrottsaktiviteter, pubkvällar och fester, allt för att du 

som student ska trivas vid Naprapathögskolan!

“Naprapathögskolans studenter kännetecknas av hög 

motivation och ett stort intresse av att arbeta med människor 

- viktiga förutsättningar för att lyckas som naprapat.”



“Bred men specifik utbildning med duktiga 

föreläsare. Fina lokaler vid Kräftriket och 

Odenplan. Skolan varvar teori och praktik 

med varandra och det har känts bra att få 

patientkontakt tidigt i utbildningen. Skolan 

är mycket bra på att individanpassa och 

individualisera utifrån behov. Gott studieklimat 

och trevliga klasskompisar. Inspirerande och 

rolig utbildning.” Jasmine



 "Kompetenta lärare, unik balans 

mellan praktik och teori, professionell 

och hjälpsam organisation 

runtomkring. Vi studenter ges 

möjligheten att kunna bli världens 

bästa naprapater." Karin
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NAPRAPAT-
PROGRAMMET

4-årig specialistutbildning inom manuell medicin

Naprapatutbildningen är en fyraårig specialistutbildning 

inom manuell medicin. Studietakten är heltid och peda-

gogiken bygger genomgående på integration mellan teo-

retisk, praktisk och klinisk undervisning. Utbildningen 

är ställd under statlig tillsyn och är studiemedelsberätti-

gad för studenter från Sverige, Norge och Finland.

Hälften av studierna ägnas åt kurser såsom anato-

mi, fysiologi, neurologi, ortopedi, sjukdomslära och 

idrottsmedicin. Den andra hälften omfattar specialise-

ring inom huvudämnet naprapati där du får lära dig att 

undersöka och diagnostisera besvär i muskler och leder 

samt behärska de manuella behandlingsteknikerna; 

triggerpunktsbehandling, stretching, klassisk massage, 

mobilisering och manipulation.

För att du som naprapat ska kunna förebygga besvär och 

arbeta med rehabilitering kompletteras undervisningen 

i manuella behandlingstekniker med bland annat trä-

ningslära och ergonomi. Kombinationen av basmedicin-

ska kunskaper och specialiseringen inom naprapati gör 

att du som naprapat kan ta ansvar för att ställa diagnos 

och avgöra om du själv ska behandla eller om du ska 

hänvisa patienten till läkare eller annan vårdgivare.

Redan under andra terminen börjar du praktisera dina 

kunskaper på någon av högskolans kliniker. Där får du 

som student, med stöd av erfarna handledare, ta emot 

egna patienter som sökt sig till högskolan för behand-

ling. Den kliniska naprapatin, eller verksamhetsförlagda 

undervisningen - VFU, som det också kallas, utgör 

länken mellan teoretisk och praktisk undervisning.

Efter första året har du kunskaper som mer än väl mot-

svarar vad som krävs för att bli massageterapeut. Det 

gör att du har möjlighet att certifiera dig som massör via 

Branschrådet Svensk Massage - BSM. Efter årskurs två 

erbjuds du  att vidareutbilda dig till Licensierad Person-

lig Tränare med internationell PT-licens från ERPS, 

European Register of Exercise Professionals. 

Forskningsmetodik är ett ämne som pågår genom hela 

utbildningen och under det fjärde året använder du 

dessa kunskaper när du skriver din C-uppsats inom det 

område du valt att fördjupa dig i. När du fått godkänt i 

alla kurser och avlagt slutprov med godkänt resultat er-

håller du din naprapatexamen och är då väl förberedd att 

påbörja din legitimationspraktik och inleda din karriär 

som naprapat.

PEDAGOG I K 

Naprapathögskolans pedagogiska profil utmärks av en 

stark koppling mellan teoretisk, praktisk och klinisk 

undervisning. De teoretiska och praktiska momenten är 

förlagda till Naprapathögskolans lokaler i Kräftriket och 

den verksamhetsförlagda undervisningen genomförs på 

Naprapathögskolans kliniker i Vasastan och Danderyd.
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Den praktiska undervisningen syftar till att du ska bli 

bekant med de behandlingsmetoder som används inom 

naprapatyrket innan du möter patienter i den verksam-

hetsförlagda utbildningen. Vid Naprapathögskolans 

klinik tar du som student emot och behandlar patienter 

under handledning av legitimerade naprapater med gedi-

gen klinisk erfarenhet. 

Studentkliniken ger också unika möjligheter till att 

bedriva klinisk forskning där både studenter och lärare 

medverkar. 2010 startade en omfattande klinisk studie, 

”the Manual Intervention Trial” i samarbete med Ka-

rolinska Institutet med syfte att utveckla huvudämnet 

naprapati genom att jämföra effekten av olika kombina-

tioner av behandlingsmetoder. 2014 startade ytterligare 

en stor studie på Naprapathögskolans klinik i samarbete 

med Karolinska Institutet. Studien går under namnet 

”the Stockholm Neck Trial” och utreder effekterna av 

massage och träning vid långvarig nacksmärta. 2018 

inleddes arbetet med Förloppsstudien vars syfte är att 

studera vilka faktorer som är av betydelse för att kunna 

förutse olika smärtförlopp vid rygg- och nacksmärta.

Forskningsprojekten är viktiga både för att främja ett 

kritiskt förhållningssätt och för ge den blivande napra-

paten förutsättningar att följa kunskapsutvecklingen och 

själv kunna medverka i utvecklingen av professionen 

under sitt yrkesverksamma liv. Forskningsprojekten ger 

också material till vetenskapliga artiklar och de C-upp-

satser som studenterna skriver i slutet av utbildningen. 



 "Fantastisk utbildning för den som 

är intresserad av kroppen, brinner 

för hälsa och vill ägna sin tid åt 

att hjälpa människor till ett bättre, 

smärtfritt liv." Jeanette
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FORSKN I NGSAN KNYTN I NG

Begreppet forskningsanknytning syftar på hur stor andel 

av undervisningen som genomförs av forskarutbildade 

lärare, hur sambandet mellan forskning och utbildning 

säkras samt hur studenternas förmåga till kritiskt och 

självständigt tänkande stimuleras. En förutsättning för 

god forskningsanknytning är närvaro av forskarutbilda-

de lärare och examinatorer samt att forskningsaktivitet 

bedrivs i anslutning till utbildningen.

När det gäller undervisningen i ämnesblocken Fysiologi, 

Vetenskapsteori samt Medicin ges denna till övervä-

gande del av disputerade föreläsare. Detta borgar för att 

studenterna erhåller kunskap som vilar på vetenskaplig 

grund samt insikt om respektive områdes utveckling och 

forskningsfront. Inom kurserna Vetenskapsteori 1-3 samt 

C-uppsats, som är centrala för den vetenskapsteoretiska 

metod- och teoriutbildningen för studenterna i huvud-

ämnet naprapati, så är alla föreläsare och ansvariga lärare 

vid Naprapathögskolan disputerade och/eller verksamma 

forskare vid Karolinska Institutet eller Stockholms Uni-

versitet.

SAMARBETE M ED K AROLI NSK A I NSTITUTET

Naprapathögskolan har sedan 2009 ett samarbetsavtal 

med Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology 

Center vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska 

Institutet. Inom ramen för detta avtal görs kontinuerli-

ga satsningar på forskning och utveckling. Exempelvis 

genomförs omfattande vetenskapliga studier av hög 

internationell kvalitet på Naprapathögskolan sedan våren 

2010. Resultaten av dessa studier, som publiceras i inter-

nationella vetenskapliga tidskrifter, ger viktiga svar på 

frågor kring exempelvis optimalt omhändertagande av 

patienter som söker naprapatvård, samt om hur symtom 

hos rygg- och nackpatienter varierar över lång tid, dvs. 

fördjupad kunskap om prognos vid ont i rygg och nacke. 

Vi genomför också tillsammans med Karolinska Institu-

tet flera vetenskapliga projekt inom idrottsmedicin.

VALBAR A KURSER

Naprapathögskolan erbjuder from läsåret 2017-18 valbara 

kurser inom pedagogik och forskning. Kurserna riktar 

sig till studenter på naprapatprogrammet med starkt 

intresse för pedagogik eller forskning och syftar till att 

främja kunskapsutvecklingen inom manuell medicin. I 

nuläget erbjuds tre valbara kurser varav samtliga sker i 

tätt samarbete med Karolinska Institutet.  

• Pedagogiskt spår 

• Forskningsspår med inriktning naprapati  

• Forskningsspår med inriktning idrottsmedicin

ELITI DROT TSAN PASSAT PROG R AM

För att möjliggöra parallella satsningar på elitidrott och 

studier erbjuder Naprapathögskolan ett ”Elitidrottsan-

passat program”. Programmet vänder sig till dig som 

idrottar på elitnivå och innebär en individuell anpassning 

av utbildningens studieplan. 

Naprapathögskolan är ett av få lärosäten som aktivt 

underlättar för studenter som vill kombinera högskole-

studier med elitidrott. Elitsatsning inom idrott innebär 

ofta att det är fullt fokus på idrott och att stor del av den 

vakna tiden innefattar träning eller tävling. Vi vill att 

du skall kunna fullfölja alla dina drömmar, därför gör 

vi det möjligt för dig att både läsa naprapatprogrammet 

och fortsätta din idrottskarriär. Vi vet att många av de 

kvalitéer som tagit dig till eliten inom din idrott, såsom 

målmedvetenhet, tålamod och disciplin, är kvalitéer som 

också kommer att underlätta dina studier vid Naprapat-

högskolan. 

NAPR APATEX AM EN & LEG ITI MATION

Naprapatexamen erhåller du efter att ha genomgått det 

fyraåriga naprapatprogrammet med godkänt resultat. 

Naprapatexamen är en yrkesexamen och ett krav för att 

få genomföra i Sverige föreskriven praktiktjänstgöring 

och ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. 

Legitimation för naprapater infördes i Sverige genom 

riksdagsbeslut 1994 och sedan 2006 är ”naprapat” en 

skyddad yrkestitel. Det innebär att naprapater lyder 

under Hälso- och sjukvårdslagen, står under Socialsty-

relsens tillsyn samt att endast den som har legitimation, 

särskilt förordnande eller genomgår föreskriven praktik-

tjänstgöring, får kalla sig naprapat.

Bestämmelser om legitimation, ensamrätt till yrke, 

skyddad yrkestitel och skyddad specialistbeteckning för 

naprapater finns från och med 1 januari 2011 i Patient-

säkerhetslagen (2010:659). Enligt 3 kap 7 § i Patientsä-

kerhetsförordningen (2010:1369) krävs för legitimation 

som naprapat fullgjord naprapatutbildning samt ett års 

praktisk tjänstgöring.
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“Naprapathögskolans pedagogiska 

profil utmärks av en stark koppling 

mellan teoretisk, praktisk och klinisk 

undervisning.”

EFTER UTBI LDN I NG EN

Arbetsmarknaden för naprapater är god. Naprapati är en 

väletablerad och populär behandlingsform och behovet 

av naprapater är stort. Besvär i muskler och leder är en 

av vår tids största folksjukdomar och en av de vanligaste 

orsakerna till sjukskrivningar inom arbetslivet. Andra 

faktorer som talar för en fortsatt god utveckling på ar-

betsmarknaden för naprapater är att: 

• naprapati etablerat sig som en av de mest uppskattade 

behandlingsformerna inom idrottsvärlden, 

• antalet företag som anlitar naprapater inom företags-

hälsovården ökar, 

• antalet landsting som tecknar vårdavtal med naprapater 

ökar,  

• antalet yrkesverksamma naprapater som går i pension 

ökar,  

• naprapatyrket är ett av de yrken som inte kan digitali-

seras eller outsourcas till andra länder.

Vad man tjänar som naprapat beror på hur man väljer att 

arbeta, exempelvis om man väljer att starta egen klinik 

eller bli anställd, om man väljer att arbete inom privat el-

ler offentlig sektor,  i vilket land och vilken region man 

väljer att arbeta och naturligtvis hur mycket man väljer 

att arbeta.

Fram tills nyligen har det varit vanligast att nyexami-

nerade naprapater startat klinik i egen regi. De senaste 

åren har det emellertid skett ett trendbrott och idag är 

det vanligast att nyexaminerade naprapater inleder sin 

karriär som anställda.

Även om antalet anställda naprapater ökar så är de 

flesta naprapater fortfarande privatpraktiserande. Hur 

mycket du tjänar med egen klinik beror förstås på hur 

stora intäkter du har i förhållande till dina kostnader. 

Eftersom naprapater till största del utför sin behandling 

med händerna har man förhållandevis låga investerings-

kostnader. De viktigaste faktorerna är alltså hur många 

patienter du har, hur många anställda du har och hur 

mycket du lägger på lokaler och marknadsföring. En 

intressant utveckling under senare år är ett ökat antal 

större kliniker. Ofta med tvärvetenskaplig profil där tex. 

både naprapater, läkare, psykologer och fysioterapeuter 

samlas under ett och samma tak.



”Tydlig röd tråd genom hela 

utbildningen, och det faktum att 

du redan under din andra termin 

på skolan får ta hand om riktiga 

patienter, gör naprapathögskolan unik 

i sitt slag och den bästa skolan inom 

manuell medicin.” Ville
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STUDIEPLAN FÖR 
NAPRAPATPROGRAMMET

Studieplanen beskriver hur kurserna är fördelade över naprapatutbildningens fyra läsår. 

För detaljerade kursplaner besök vår webbplats naprapathogskolan.se

Kvalifikation: Naprapatexamen 

Huvudämne: Naprapati 

Utbildningsspråk: Svenska 

Utbildningsnivå: Högskoleutbildning som leder fram till 

Naprapatexamen. Naprapatexamen är en yrkesexamen 

och ett krav för att få genomföra i Sverige föreskriven 

legitimationspraktik samt ansöka om legitimation hos 

Socialstyrelsen.  

Internationell klassificering: Enligt ISCED 2011 placeras 

Naprapatexamen på ISCED nivå 7, kategori 75 “Master’s 

or equivalent level, professional” och underkategori 

750. För mer information se “Implementering av ISCED 

2011 i Utbildningsregistret (UREG)” från Statistiska 

Centralbyrån samt “International standard classification 

of education ISCED 2011” från UNESCO. 

Utbildningslängd: 4 år 

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för 

högskolestudier samt godkänd kurs i Engelska 6 eller 

motsvarande. 

Studietakt: Heltidsstudier 

Betygsgrader: Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl 

Godkänd (VG).

Naprapatprogrammet är en fyraårig 

heltidsutbildning som leder fram till 

naprapatexamen. Poäng på naprapat-

programmet anges i motsvarande hög-

skolepoäng och beräknas på samma 

sätt som inom statlig högskola dvs att 

en veckas heltidsstudier ger 1,5 poäng. 

Naprapatexamen är en yrkesexamen 

och de poäng som erhålls vid studier 

på naprapatprogrammet kräver vali-

dering för att användas som underlag 

för ansökan om vidare utbildning 

vid annat lärosäte. För detta ändamål 

erbjuder Naprapathögskolan samtliga 

studenter ett Diploma Supplement 

som, tillsammans med slutbetyg, utgör 

valideringsunderlag. 

ÅK 1

ÅK 2

ÅK 3

ÅK4

15p 30p 45p 60p

Anatomi Fysiologi Medicin Forskningsmetodik Idrottsmedicin Naprapati VFU

VFU: Verksamhetsförlagd undervisning - Klinisk naprapati, där du som student möter patienter vid någon av högskolans kliniker. 
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Termin 1 Ämnesblock  Poäng*

Anatomi 1 - Systematisk Anatomi 3

Anatomi 2 - Rörelseapparaten Anatomi 10

Anatomi 3 - Nervsystemet Anatomi 3

Fysiologi 1 - Biokemi, cellbiologi & histologi Fysiologi 4

Naprapati 1 - Mjukdelstekniker, palpation & massage Naprapati 10

Summa T1  30

  

Termin 2 Ämnesblock  Poäng

Anatomi 4 - Embryologi Anatomi  1

Fysiologi 2 - Organsystemen Fysiologi 7,5

Sjukdomslära 1 - Patologi Medicin 1,5

Sjukdomslära 1 - Infektionslära & vårdhygien Medicin 1,5

Psykologi 1 - Beteendevetenskap Medicin 1,5

Forskningsmetodik 1 - Vetenskapsteori Forskningsmetodik 2

Naprapati 1 - Mjukdelstekniker, stretching & triggerpunkter Naprapati 10

Verksamhetsförlagd undervisning 1 - Klinisk naprapati Naprapati 5

Summa T2  30

Termin 3 Ämnesblock Poäng

Fysiologi 3 - Tillämpad fysiologi & näringslära Fysiologi 7,5

Sjukdomslära 2 - Medicin & kirurgi Medicin 4

Psykologi 2 - Samtalsmetodik Medicin 1

Forskningsmetodik 2 - Informationssökning Forskningsmetodik 3

Naprapati 2 - Biomekanik Naprapati 2,5

Naprapati 2 - Mobilisering  Naprapati 7

Verksamhetsförlagd undervisning 2 - Klinisk naprapati Naprapati 5

Summa T3  30 

 

Termin 4 Ämnesblock  Poäng

Sjukdomslära 2 - Smärta Medicin 7,5

Sjukdomslära 2 - Farmakologi Medicin 1,5

Sjukdomslära 2 - Ortopedi Medicin 3,5

Idrottsmedicin 1 - Introduktion Idrottsmedicin 4,5

Naprapati 2 - Mobilisering  Naprapati 8

Verksamhetsförlagd undervisning 2 - Klinisk naprapati Naprapati 5

Summa T4  30

ÅRSKURS ETT ÅRSKURS TVÅ
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Termin 5 Ämnesblock Poäng*

Sjukdomslära 3 - Reumatologi Medicin 1,5

Sjukdomslära 3 - Radiologi Medicin 2,5

Sjukdomslära 3 - Neurologi Medicin 4,5

Sjukdomslära 3 - Dermatologi & venerologi Medicin 1,5

Idrottsmedicin 2 - Fördjupning Idrottsmedicin 4,5

Naprapati 3 - Ergonomi & arbetsmiljömedicin Naprapati 3

Naprapati 3 - Manipulationstekniker Naprapati 7,5

Verksamhetsförlagd undervisning 3 - Klinisk naprapati Naprapati 5

Summa T5  30 

 

Termin 6 Ämnesblock  Poäng

Psykologi 3 - Psykiatri & psykosomatik Medicin 2,5

Forskningsmetodik 3 - Metoder & statistik Forskningsmetodik 5

Idrottsmedicin 2 - Fördjupning Idrottsmedicin 5,5

Naprapati 3 - Företagande, hälso- & sjukvårdsjuridik Naprapati 1,5

Naprapati 3 - Elektroterapi Naprapati 3

Naprapati 3 - Manipulationstekniker Naprapati 7,5

Verksamhetsförlagd undervisning 3 - Klinisk naprapati Naprapati 5

Summa T6  30

Termin 7 Ämnesblock Poäng

Sjukdomslära 4 - Käk- och orofaciala sjukdomstillstånd Medicin 1,5

Sjukdomslära 4 - Öron,- näs- & halssjukdomar Medicin 1,5

Sjukdomslära 4 - Oftalmiatrik Medicin 0,5

Sjukdomslära 4 - Gynekologi Medicin 1,5

Sjukdomslära 4 - Pediatrik Medicin 1,5

Sjukdomslära 4 - Geriatrik Medicin 1,5

Idrottsmedicin 3 - Idrottspsykologi Idrottsmedicin 1

Naprapati 4 - C-uppsats  Naprapati 3

Naprapati 4 - Klinisk fördjupning  Naprapati 7,5

Verksamhetsförlagd undervisning 4 - Externpraktik Medicin 5,5 

Verksamhetsförlagd undervisning 4 - Klinisk naprapati Medicin 5

Summa T7  30

Termin 8 Ämnesblock  Poäng

Sjukdomslära 4 - Folkhälsovetenskap Medicin 3

Psykologi 4 - Medicinsk etik  Medicin 1,5

Naprapati 4 - C-uppsats  Naprapati 12

Naprapati 4 - Klinisk fördjupning  Naprapati 7,5

Verksamhetsförlagd undervisning 4 - Klinisk naprapati Naprapati 6

Summa T8  30

Summa T1-T8*  240

ÅRSKURS TRE ÅRSKURS FYRA

*Poäng på naprapatprogrammet anges i motsvarande högskolepoäng där en 

veckas heltidsstudier, dvs 40 timmar inklusive självstudier, ger 1,5 poäng. 
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ANATOM I

Anatomiska studier är det som dominerar den första 

terminen på naprapatprogrammet. Kunskaper inom ana-

tomi utgör grunden för såväl huvudämnet naprapati som 

de medicinska ämnena. Ämnesblocket innehåller dels 

systematisk anatomi dvs. läran om de olika organsyste-

men och kroppens uppbyggnad samt fördjupade studier 

inom rörelseapparaten och nervsystemet. Syftet är att 

studenten tidigt skall utveckla ett funktionellt tankesätt 

där analys av anatomiska sammanhang är centralt. 

FYSIOLOG I

Fysiologi ger den studerande grundläggande kunskaper 

om och förståelse för hur kroppens olika organsystem 

fungerar under normala förhållanden. Särskild tonvikt 

läggs vid muskel-, cirkulations-, och idrottsfysiologi. 

Inom ämnesblocket ingår även studier i tillämpad fysio-

logi och näringslära vilket ger den studerande fördjupade 

och praktiska kunskaper om den fysiska aktivitetens och 

kostens betydelse för kroppen. Syftet är att ge kunskaper 

om hur kroppens olika organsystem samverkar för att 

upprätthålla normala funktioner.

M EDICI N

Ämnesblocket medicin innefattar kurser som exempelvis 

neurologi, medicin & kirurgi, ortopedi, reumatolo-

gi, radiologi och beteendevetenskap.  De medicinska 

kurserna ger bred kunskap av allmänmedicinsk karaktär 

och en god grund för diagnostiska bedömningar. Före-

komst, riskfaktorer, symtomlära, diagnostik, terapi och 

hälsopreventiva åtgärder studeras med fokus på de stora 

folkhälsosjukdomarna. Inom ämnesblocket ingår även 

smärtkursen som ger både breda och djupa kunskaper i 

smärtans uppkomstmekanismer och tänkbara behand-

lingsalternativ. Dessutom ges den studerande ökad för-

ståelse för omfattningen av folkhälsoproblemet smärta 

och värk. Syftet är att ge den studerande grundläggande 

kunskaper om sjukdomar och tillstånd som en naprapat 

direkt eller indirekt kan komma i kontakt med. 

NAPR APATI

Naprapati är det enskilt största ämnesblocket på nap-

rapatprogrammet och utgör huvudämne. Naprapati 

innefattar mjukdelstekniker såsom massage, stretching 

och triggerpunktsbehandling samt  mobilisering och 

manipulation. Undervisningen sker i form av teoretiska 

föreläsningar samt praktiska gruppvisa genomgångar. 

Pedagogiskt fokus ligger på studentaktiverande metoder 

samt problembaserad inlärning med utgångspunkt i 

patientfall. Ämnesblocket innefattar även verksamhets-

förlagd undervisning, klinisk naprapati, där studenten 

från och med termin två tar emot egna patienter på 

Naprapathögskolans klinik under handledning av erfar-

na legitimerade naprapater.  I ämnesblocket Naprapati 

ingår även C-uppsats samt externpraktik hos legitimerad 

naprapat. Syftet är att ge studenten fördjupade kunskaper 

inom manuell medicin och en god förberedelse inför 

yrkeslivet.

I DROT TSM EDICI N

Idrottsmedicin förbereder den studerande för arbete 

med idrottare samt idrotts- och motionsrelaterade 

skador. Stor vikt läggs vid de teoretiska grunderna för 

idrottsskador och dess uppkomstmekanismer. Dessutom 

ska den studerande ges fördjupad förståelse för krop-

pens normala struktur och funktion med avseende på 

samspelet mellan nerver, muskler och skelett. Syftet är 

att studenten övas i att självständigt undersöka kliniska 

ÄMNESBLOCK
Kurserna på naprapatprogrammet är fördelade på totalt sex ämnesblock 

varav det största utgörs av huvudämnet Naprapati.
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symtom, ställa diagnos, rekommendera behandling och 

rehabiliteringsåtgärder. 

FORSKN I NGSM ETODI K

Kurserna inom ämnesblocket innefattar olika forsk-

ningsmetoder såsom informationssökning, granskning 

av vetenskapliga artiklar samt statistik. Dessa kunskaper 

ligger till grund för C-uppsatsen samt förbereder den 

blivande naprapaten att självständigt både ta del av och 

kritiskt granska litteratur inom området. Syftet är att 

ge den studerande goda kunskaper i kritiskt tänkande 

och att stimulera till ett reflekterande och vetenskapligt 

förhållningssätt. 

 I vår studentenkät ställer vi varje år frågan huruvida våra 

studenter är nöjda med utbildningen. 98% svarar att de är nöjda 

eller mycket nöjda! På Facebook, Google och Studentum kan du 

läsa våra studenters recensioner av utbildningen. 
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ÖPPET HUS &  
FÖRBEREDANDE KURSER

Få en inblick i studierna på naprapatprogrammet och  

öka dina möjligheter att bli antagen.

Att välja utbildning är ett av livets viktigaste val. För 

att ge dig mer information om utbildningen och hjäl-

pa dig fatta ett välgrundat beslut anordnar Naprapat-

högskolan varje år öppet hus och förberedande kurser. 

Kurserna ger dig en inblick i hur det är att studera 

på naprapatprogrammet och är dessutom meriterande 

vid ansökan till naprapatutbildningen. Anmälan till 

öppet hus och förberedande kurser görs på vår webb-

plats naprapathogskolan.se

Utöver öppet hus och förberedande kurser medverkar 

Naprapathögskolan årligen vid en rad utbildnings-

mässor i Sverige, Norge och Finland.  Vi håller även 

Informationsmöten i både Sverige och Norge. Mer 

om dessa hittar du på vår webbplats.
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Välkommen till Naprapathögskolan på öppet hus. Under be-
söket berättar vi om naprapatutbildningen och guidar dig i 
högskolans lokaler. Du får träffa studenter som demonstrerar 
olika behandlingstekniker och möta lärare och personal från 
högskolan. Det finns också gott om tid att ställa frågor. Ta gär-
na med vänner och familj men meddela antal i förväg.

Har du inte möjlighet att besöka oss på öppet hus är du väl-
kommen att kontakta oss på telefon 08-16 01 20 eller e-post 
till info@nph.se för att boka tid för ett studiebesök när det 
passar dig.

Datum: ............................................................................................ Måndag 18 mars 2019

Tid: .......................................................................................................................18.00-20.00

Plats:  ....................................Naprapathögskolan, Kräftriket 23 A, Stockholm

Kostnad:  ......................................................................................................... Kostnadsfritt 

Anmälan:  ................................. Senast 18 mars 2018 på naprapathogskolan.se

Naprapathögskolans preparandkurs är en förberedande kurs 
för dig som är intresserad av att söka till naprapatutbildningen. 
Under tre innehållsrika helger får du lära dig mer om napra-
pati och några av de andra ämnen som ingår i naprapatutbild-
ningen; anatomi, fysiologi, massage och idrottsmedicin. 

Meritpoäng: Preparandkursen är meriterande vid ansökan till 
naprapatprogrammet och ger 0,3 meritpoäng per delkurs för 
sökande med betyg från Sverige och 0,075 meritpoäng per 
delkurs för sökande med betyg från Norge. 

Delkurs I:  .............................................................................................. Anatomi/fysiologi

Delkurs II:  ...................................................................................Massage teori/praktik

Delkurs III:  ............................................................................ Idrottsmedicin/naprapati

Tid: ......................................................................................09.00-16.00 samtliga dagar

Plats: ......................................Naprapathögskolan, Kräftriket 23 A, Stockholm

Kostnad:  ................................ 1 800 kr (600 kr per delkurs ink. kursmaterial)

Datum & anmälan: ............................................................Se naprapathogskolan.se

ÖPPET HUS PREPARANDKURS
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Naprapathögskolans massagekurs utgör en fördjupad intro-
duktion till naprapatprogrammet. Kursen riktar sig även till 
dig som vill lära dig massage, men inte har möjlighet att gå en 
hel yrkesutbildning. Under utbildningsdagarna får du lära dig 
de grundläggande momenten inom klassisk massage, anatomi 
och fysiologi.

Meritpoäng: Massagekursen är meriterande vid ansökan till 
naprapatprogrammet och ger 1,2 meritpoäng för sökande 
med betyg från Sverige och 0,3 meritpoäng för sökande med 
betyg från Norge. 

Datum: .................................................................................................. 26 maj-2 juni 2019

Tid:  .....................................................................................09.00-16.00 samtliga dagar

Plats:  ....................................Naprapathögskolan, Kräftriket 23 A, Stockholm

Kostnad: .............................................................................4 000 kr ink. kursmaterial 

Anmälan: ....................................Senast 24 maj 2019 på naprapathogskolan.se

Naprapathögskolans stretchingkurs ger dig en introduktion 
till de vanligaste stretchingteknikerna som används i både fö-
rebyggande och rehabiliterande syfte. Under kursen fördjupar 
du dig i musklernas funktion och lär dig effektiva tekniker för 
såväl egenstretch som terapeutisk stretching. För att gå kursen 
bör du ha gått vår massagekurs.

Meritpoäng: Stretchingkursen är meriterande vid ansökan 
till naprapatprogrammet och ger 0,9 meritpoäng för sökande 
med betyg från Sverige och 0,225 meritpoäng för sökande 
med betyg från Norge. 

Datum: ............................................................................................................ 5-10 juni 2019

Tid:  .....................................................................................09.00-16.00 samtliga dagar

Plats:  ....................................Naprapathögskolan, Kräftriket 23 A, Stockholm

Kostnad:  ............................................................................4 000 kr ink. kursmaterial 

Anmälan:  ......................................Senast 3 juni 2019 på naprapathogskolan.se

MASSAGEKURS STRETCHINGKURS



NAPRAPATHÖGSKOLAN | 28

NAPRAPATPROGRAMMET 2019

BEHÖRIGHET, ANSÖKAN 
& STUDIEMEDEL

Information om bland annat behörighet, urval och utbildningskostnader för naprapatprogrammet.  

Mer information hittar du på naprapathogskolan.se

2019-05-06

Naprapatprogrammet

Ansök senast

Höstterminen 2019
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BEHÖRIG H ET 

Följande behörighetskrav gäller för ansökan till napra-

patutbildningen.

För sökande med betyg från Sverige: grundläggande 

behörighet för högskolestudier samt godkänt betyg i 

Engelska 6/Engelska B eller motsvarande (ex. TOEFL/

IELTS-test).

För sökande med betyg från Norge gäller generell 

studiekompetens. Sökande med betyg från övriga län-

der kontaktar Naprapathögskolan för information om 

behörighet.

Naprapathögskolan hjälper gärna till att räkna på dina 

betyg och meritpoäng. Vi kan också svara på frågor om 

vad du kan göra för att förbättra dina möjligheter att bli 

antagen. Läs mer under rubriken Studievägledning eller 

kontakta utbildningssamordnare Linda Ladenstedt på 

telefon 08-16 01 20 eller e-post linda.ladenstedt@nph.se

URVAL

Till grund för urval ligger betyg från gymnasium/vi-

daregående, komvux eller resultat från högskoleprov. 

De sökande placeras i olika kvotgrupper baserat på om 

man har betyg från Sverige, Norge eller övriga länder. 

Sökande inom respektive kvotgrupp rangordnas efter 

betygsmedelvärde inklusive meritpoäng. Sökande till 

naprapatutbildningen kan komma att kallas till intervju. 

Intervjun sker på Naprapathögskolan eller via telefon. 

Under rubriken Frågor & svar på vår webbplats kan du 

läsa mer om vilka poäng som krävs för att komma in på 

naprapatprogrammet.

M ERITPOÄNG

Naprapathögskolan har ett eget system för meritpoäng. 

Systemet innebär att olika studie- och yrkesmässiga 

erfarenheter ger den sökande extra poäng som adderas 

till betygsmedelvärdet från gymnasieskola/vidaregående 

eller komvux. Meriterande vid ansökan till naprapatpro-

grammet är exempelvis vissa specifika gymnasieämnen, 

viss högskoleutbildning, förberedande kurser vid Napra-

pathögskolan, praktik hos naprapat samt massageutbild-

ning på minst två veckor. 

På vår webbplats kan du hämta PDF-filer med samtliga 

meritvärden för sökande från Sverige och Norge. Om du 

har betyg från annat land än Sverige eller Norge kontak-

ta Naprapathögskolan för information om meritpoäng. 

Du som gör praktik hos naprapat kan ladda ner ett 

praktikintyg som PDF-fil. Intyget fylls i av naprapaten 

du praktiserar hos och bifogas din ansökan. 

TI LLGODOR ÄKNAN DE AV STUDI ERESULTAT

Sökande till naprapatprogrammet med helt eller delvis 

genomförd utbildning till exempelvis fysioterapeut, 

sjuksköterska, kiropraktor eller osteopat kan efter in-

dividuell prövning få tillgodoräkna sig delar av dessa stu-

diemeriter vid fortsatta studier på naprapatprogrammet. 

Kontakta oss för mer information.

ANSÖK AN

Ansökan till naprapatprogrammet görs Online på 

naprapathogskolan.se Komplettera din ansökan med ett 

personligt brev där du berättar varför du vill utbilda dig 

till naprapat och vilka förväntningar du har på utbild-

ningen. 

Sista ansökningsdag till höstterminen 2019: 6 maj 2019 

Studiestart 19 augusti 2019

Du som inkommer med ansökan till naprapatprogrammet 

efter sista ansökningsdag placeras som reserv i antagning-

en. Om det uppstår lediga platser på utbildningen kommer 

sökande som står på reservplats att antas. Du kan göra en 

sen ansökan fram till och med tre veckor efter terminsstart.

UNDERVISNINGSAVGIFT

Naprapatutbildningen är belagd med undervisningsav-

gift som erläggs läsårs- eller terminsvis. Tabellen visar 

undervisningsavgifter för studenter i klass DN56 med 

studiestart 19 augusti 2019.

Årskurs 1 ........................................................................................................99 000 kr 

Årskurs 2...................................................................................................... 101 000 kr 

Årskurs 3...................................................................................................  103 000 kr 

Årskurs 4 ....................................................................................................105 000 kr

I avgiften ingår praktikkläder, blodtrycksmanschett, re-

flexhammare och stetoskop. Kostnader för kurslitteratur 

tillkommer. Naprapathögskolan reserverar sig för even-

tuella avgiftsförändringar till följd av kostnadsutveckling 

utom högskolans kontroll. 
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STUDIEMEDEL

Naprapatutbildningen är studiemedelsberättigad för stu-

denter från Sverige, Norge och Finland. Studenter från 

Sverige kan ansöka om studiebidrag och studielån från 

CSN. Du kan dessutom teckna merkostnadslån för un-

dervisningsavgiften med ett maxbelopp på cirka 349000 

kronor för den totala studietiden. För information och 

ansökan om lån och bidrag besök CSNs webbplats.

Studenter från Norge kan ansöka om studiemedel från 

Statens Lånekasse. För information och ansökan om lån 

och bidrag besök Lånekassens webbplats. Studenter från 

Finland kan ansöka om studiestöd från FPA/Kela. För 

information och ansökan om lån och bidrag besök Kelas 

webbplats.

KOMPLETTERING

Komplettering av ansökan till naprapatprogrammet 

skickas via e-post till linda.ladenstedt@nph.se eller med 

brev till Naprapathögskolan, Kräftriket 23 A, 114 19 

Stockholm. Observera att insänt material ej återsänds. 

Komplettering av ansökan till höstterminen 2019 ska vara Napra-

pathögskolan tillhanda senast: 12 juni 2019. 

BESKED OM ANTAGNING

Besked om antagning till naprapatprogrammet skickas 

via post. Sökande som ej antagits, eller som inkommit 

med ansökan efter sista ansökningsdag, kvarstår som 

reserv fram till och med tre veckor efter terminsstart.

Besked om antagning till höstterminen 2019 skickas 14 juni 2019. 

Sista dag för dig som antagits att meddela om du önskar ta din 

plats i anspråk är 28 juni 2019.

STUDIEVÄGLEDNING 

Är du osäker på dina möjligheter att komma in på 

naprapatprogrammet, vilka poäng du har eller vilka 

erfarenheter som är meriterande i en ansökan? Då kan 

du boka tid för studievägledning. Utifrån dina betyg och 

eventuella intyg kan du få tips på vad du kan göra för att 

öka dina möjligheter att bli antagen. 

STUDIEBESÖK

Du kan följa med en klass under en hel- eller halvdag för 

att få inblick i hur studierna går till på naprapatprogram-

met. Du kan välja om du vill delta vid en praktisk eller 

teoretisk lektion och har då möjlighet att ställa frågor till 

våra studenter. 

För att boka tid för studievägledning eller studiebesök 

kontakta Naprapathögskolans utbildningssamordnare 

Linda Ladenstedt via e-post linda.ladenstedt@nph.se 

eller på telefon 08-16 01 20.

STUDENTKÅR & BOENDE

Som student på Naprapathögskolan är det obligatoriskt 

att erlägga medlemsavgift och vara medlem i studentkå-

ren genom vilken du är ansluten till SSCO, Stockholms 

Studentkårers Centralorganisation och SSSB, Stiftelsen 

Stockholms Studentbostäder. Genom dessa organi-

sationer kan du tex. få hjälp med att söka studentbo-

stad i Stockholm. Mer information om hur du hittar 

studentbostad i Stockholm hittar du genom att besöka 

www.jagvillhabostad.nu och klicka på ”Leta bostad”.

VILL DU VETA MER?

På vår webbplats naprapathogskolan.se kan du läsa mer 

och tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. 
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KONTAKT

Naprapathögskolan 

Kräftriket 23 A 

114 19 Stockholm 

Tel: +46 8-16 01 20 

E-post: info@nph.se  

Webb: naprapathogskolan.se

Instagram: @naprapathogskolan  

Facebook: facebook.com/Naprapathogskolan 

Twitter: @Naprapatskolan 

Blogg: naprapathogskolan.se/blogg 

© Text och bild, Skandinaviska Naprapathögskolan AB 2018.  

Foto: Bo Svensson, www.fotografbosvensson.se 
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