
 
 

NAPRAPATHÖGSKOLANS HANTERING AV 
OBLIGATORISK NÄRVARO MED ANLEDNING AV 
CORONAVIRUSET/COVID-19  
 
 
Naprapathögskolan har en fortsatt hög beredskap för att hantera verksamheten med anledning av 
Coronaviruset/Covid-19. Högskolans ledningsgrupp följer kontinuerligt situationen. Flera åtgärder 
har redan vidtagits och vi står redo att agera vidare då läget snabbt kan förändras. 
 
Riktlinjerna från myndigheter i Sverige, som bygger på vetenskaplig expertis, innebär bland annat följande: 

● skolor och universitet/högskolor håller öppet men med vissa förändrade undervisningsformer. 
● inga riktlinjer finns om att stänga/begränsa manuell medicinsk verksamhet. 

 
Informationen som gick ut 2020-03-13 om hur Naprapathögskolan anpassar verksamheten vilar på riktlinjer 
från svenska myndigheter. Under helgen har dock samhällssituationen förändrats. Inte minst med hänsyn till 
Norges beslut att stänga gränserna 2020-03-14.  
 
Skolledning har under de senaste dagarna tagit del av vissa studenters tilltagande oro inför praktiska och 
kliniska moment i undervisningen. Naprapathögskolans uppgift i det här läget är att göra det vi kan för att 
säkerställa att vår verksamhet kan fortgå enligt studieplan men samtidigt beakta den oro som finns hos en del 
av er studenter. En oro som kan bero på flera olika anledningar såsom specifika hälsoskäl, lång 
kommunikationsväg till skolan eller oro för vidare smittspridning till närstående som tillhör en riskgrupp.   
 
Med hänsyn taget till ovanstående har följande riktlinjer fastställts i samråd med ledningsgrupp, 
skolledning och naprapatigruppens ordförande med syftet att minimera eventuell oro för smitta: 
 

● Det obligatoriska närvarokravet tas bort från den praktiska och kliniska undervisningen under perioden 
2020-03-17 - 2020-03-30. 

● Det åligger således den enskilde studenten att inhämta kunskaper enligt definierade kursmål på plats i 
skolans lokaler eller på distans. 

● Mer information om hur ovanstående beslut kommer att påverka undervisningen återkommer 
respektive studierektor och klinikchef med. 
 

Beslutet att gå längre i våra åtgärder än vad som i dagsläget föreskrivs från svenskt myndighetshåll 
är således fattat för att minimera eventuell oro bland de studerande vid Naprapathögskolan. 
 
Naprapathögskolan har beredskap för att ytterligare förändra verksamheten om så skulle behövas. I ett sådant 
läge kommer mer information omedelbart att delges er. Vi gör allt vi kan för att ta vårt ansvar i denna svåra 
situation! 
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