
 
 

NAPRAPATHÖGSKOLAN TJÄNSTGÖRING VID 
DANDERYDS SJUKHUS MED ANLEDNING AV COVID-19 
 
Under början av veckan skickade jag ut en intresseförfrågan om det fanns studenter vid 
Naprapathögskolan som hade möjlighet att ställa upp med att hjälpa sjukvården i en enorm svår tid som 
Coronapandemin medfört. Många har svarat positivt på frågan. TACK! Jag kommer ytterligare att skriva 
om detta i dagens “Rektorsblogg”, där jag vill tacka er och berätta för alla vilka fantastisk och 
kompetenta studenter ni är! Detta gäller självklart oavsett om man har möjlighet att nu tjänstgöra inom 
vården eller inte. I detta dokument vänder jag mig till de som svarat att de är intresserade av att ställa 
upp. 
 
Som ni säkerligen förstår är det många som vill hjälpa till just nu, vilket är fantastiskt! Det finns ett antal 
medicinska professioner med goda förutsättningar som kan bistå sjukvården. Jag har under förmiddagen 
konfirmerat att ni studenter vid Naprapathögskolan kommer att beredas möjlighet precis såsom tidigare 
informerats om att gå kursen på Clinicum, DS, under v.15 för att kunna tjänstgöra som assisterande 
undersköterska.   
 

● VFU - Externpraktik 
○ DN55-DN52: Kan ersätta externpraktiken, VFU, som görs under T7 & T8 (totalt 80 h) 
○ DN51: Beträffande tillgodoräknande av tjänstgöring inom ramen för legitimationsgrundande året 

verkar det i nuläget svårt att genomföra. Vi släpper inte frågan utan kommer att aktualisera den 
även fortsättningsvis. 
 

● Utbildning  
○ Clinicum, DS, 4 timmars kurs under v.15, grupper om 20 studenter 
○ I nuläget är exakta tider för kursen ej fastställda - återkommer med mer info. 
○ Om tidpunkten för kursen skulle “krocka” med annan undervisning vid Naprapathögskolan: 

- teoretisk lektion - kan ni ta del av inspelad lektion 
- praktisk lektion - kan ni ta del av inspelad lektion 
- klinikpass - byt med annan student om möjligt 

 
● Tjänstgöring  

○ Assisterande undersköterska, patientnära vård 
○ OBS! Arbetet innebär vård av Covid-19 patienter 
○ För er som redan är utbildade undersköterskor var vänlig läs bifogat dokument från DS. 

“Regions Sthlms krav på formell kompetens för att kunna arbeta som undersköterska.” 
Vänligen maila mig om ni uppfyller dessa krav. 

 
● Personuppgifter 

○ DS behöver nedanstående information om er: 
- namn 
- personnummer 
- hemadress 



- telefonnummer 
- mailadress 

 
För att underlätta administreringen så ber jag er att fylla i nedanstående länk om att ert intresse kvarstår 
och att ni godkänner att vi ger era personuppgifter till DS. Tacksam om ni gör detta ASAP dock senast 
söndag den 2020-03-29. 
 
https://forms.gle/fEmEpyWhgPdCVCdDA 
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