
 
 

NAPRAPATHÖGSKOLANS HANTERING AV 
VERKSAMHETEN MED ANLEDNING AV 
CORONAVIRUSET/COVID-19  
 
Naprapathögskolans hantering av verksamheten stöder de beslut och rekommendationer som finns 
från myndighetshåll samt tillämpande av försiktighetsprincipen. Vi kommer i nuläget ej att stänga, 
utan arbeta med anpassade undervisningsformer. Vi följer noga utvecklingen i samhället vilket 
innebär att nedanstående riktlinjer kan komma att förändras med kort varsel. 
 
Vi står väl rustade att erbjuda våra studenter anpassade undervisningsformer. Ledningsgrupp, skolledning och 
naprapatigrupp har det senaste läsåret arbetet med vår nya “Utbildningsplan 2020” vilket inneburit att vi redan 
planerat för flera moment rörande digitalisering av undervisning samt högre grad av studentaktiverande 
processer. Ett arbete som har gott stöd i pedagogisk forskning. Den anpassning av undervisningen som nu sker 
tar hänsyn till såväl myndigheternas rekommendationer som det faktum att vi inte vill äventyra studenternas 
normala studiegång och eventuella studiestöd.  
 
Naprapathögskolan har full förståelse för att det finns en spridd oro för smittföring. Dock behöver vi komma 
ihåg att det i nuläget ej finns något myndighetsbelsut beträffande vare sig den teoretiska, praktiska eller den 
kliniska verksamheten. Ej heller har Svenska Naprapatförbundet (SNF) gått ut med några generella riktlinjer att 
kliniker runt om i Sverige bör stänga.  
 
Följande riktlinjer är fastställda i samråd med ledningsgrupp, skolledning och naprapatigruppens 
ordförande för att minimera eventuella smittrisker och kommer att gälla från och med 2020-03-16.  
 
Generellt 

● Vid sjukdom ska alla (student/lärare/personal/patienter) som uppvisar symtom på luftvägsinfektion, 
om än lindriga, stanna hemma. Detta i linje med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.  

● Efter vistelse i högriskområde (definierade av Folkhälsomyndigheten) ska personen i fråga sitta i 
självkarantän i 14 dagar även om man inte uppvisar symtom. 

● Möten vid Naprapathögskolan bör hållas, när så genomförbart, via videokonferens (Google Meet). 
● Resor inom tjänsten (personal/anställda) till utlandet ställs in under mars månad.  
● Studenter och personal använder Google Meet via PC eller som app på iPhone el Android (Hangouts 

Meet). 
● Redovisningar av C-uppsatser för DN51 den 4:e - 6:e maj kommer inte att hållas inför publik. De 

muntliga redovisningarna kommer istället att ske i mindre grupper. 
● Skolavslutning planerad till den 20:e maj kommer sannolikt inte kunna hållas gemensamt i 

Naprapathögskolans lokaler. 
● Examenshögtiden för DN51 kommer att flyttas fram och inte äga rum såsom planerat den 23:e maj 

pga myndighetsbeslut om att begränsa sammanslutningar om mer än 500 pers 
● FoMM (Aronsborg) inklusive workshops (Naprapathögskolan) flyttas fram/ställs in. 

 
 



Teoretisk undervisning 
● Teoretisk undervisning kommer att i möjligaste mån ske digitalt vilket innebär att de studerande 

kommer att kunna följa undervisning såsom tidigare planerat fast på distans. 
● Lektioner kommer att ges via videokonferens alternativ som förinspelat material tillgängligt via 

högskolans utbildningsplattform Schoolity eller vi G-suite for Education (Google Meet, YouTube eller 
dylikt) 

● Detta innebär att de studenter som har symtom på luftvägsinfektion, annan sjukdom eller tillhör en 
riskgrupp kan fortsätta ta del av undervisningen 

● Detta innebär att totala antalet studenter som vistas i Naprapathögskolan minskas vilket frigör lokaler 
som i sin tur öppnar upp för att driva den praktiska undervisningen i mindre grupper. 

● Teoretiska examinationer (salsskrivningar) ska minimeras och om möjligt genomföras i form av 
hemtentor/inlämningsuppgifter. 

 
Praktisk undervisning 

● Närvarokravet ändras från 90% till 80% 
● Undervisning bör i möjligaste mån utformas i mindre grupper, tex. genomgångar etc, vilket möjliggörs 

genom att den teoretiska undervisningen bedrivs på distans. 
● Praktiska examinationer genomförs som vanligt i par, men om möjligt i större salar. 
● Antalet igentagningstillfällen kan komma att ökas. 

 
Klinisk undervisning, VFU 

● Närvarokravet ändras från 90% till 80% 
● Antalet tillgängliga bokningsbara tider kommer att minskas så att färre patienter har behandlingstid 

samtidigt. 
● Fördela patienterna så att färre behandlingar sker i angränsande behandlingsrum. 
● Säkerställa att vi har den utrustning som krävs för att upprätthålla god vårdhygien. 
● Gruppvisa genomgångar utgår. 
● Patientfallsredovisningar sker i mindre grupper. 
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