
 
 

NAPRAPATHÖGSKOLANS ANPASSNING AV 
UNDERVISNINGSFORMER OCH “CODE OF CONDUCT” 
MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET/COVID-19  
 
Naprapathögskolan vill betona vikten av att följa de regler som finns definierade i Studiehandboken även 
under rådande omständigheter då utbildningsformer anpassats till mer digitala verktyg.  
Fotografering av en medstudent ( “skärmdumpningar, kopieringar”) under en praktisk lektion är inte 
tillåtet vare sig under lektion som sker i klassrum eller via distans. Digitaliseringen av undervisningen är 
just nu fundamental för att alla studenter ska få lika möjligheter att fortsätta bedriva naprapatstudierna. 
Om denna möjlighet äventyras kommer disciplinnämnden att vidta den allvarligaste åtgärden, vilket 
innebär hel avstängning från studierna.   
 
I studiehandbokens del DEL 3: Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheters står följande: 

Uppförandekod – “code of conduct”  

Naprapathögskolans mål är att erbjuda en trygg, tolerant och inkluderande studie- och arbetsmiljö fri från 
fördomar. Ingen som helst form av diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling tolereras. Eftersom 
naprapati går ut på att arbeta med olika människor är det ytterst viktigt att  Naprapathögskolan synsätt präglas av 
ett professionellt förhållningssätt. Det här gäller i alla situationer gentemot studiekamrater, lärare, handledare, 
personal, patienter samt övriga personer man kommer i kontakt med vid Naprapathögskolan. 

● Vara uppmärksam på att lärare alltid ska tillfrågas vid ljudinspelning av undervisning och vidare att det kan 
vara oetiskt, kan verka kränkande och ibland vara direkt brottsligt att publicera utbildningsmaterial eller 
foton på sociala medier. 

● Som student, lärare, handledare eller övrig personal vid Naprapathögskolan har man rätt att inte bli utsatt 
för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling. 

 
 
Disciplinära åtgärder 
 
Om de regler och förhållningssätt som finns definierade i Studiehandboken inte hålls kan det leda till ett 
disciplinnämndsärende Grundad misstanke om disciplinärende ska skyndsamt anmälas till rektor. 
 
De disciplinära åtgärder som Naprapathögskolan kan vidta är: 

● varning 
● avstängning från undervisning i upp till 6 månader 
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