
 

 
NAPRAPATHÖGSKOLAN VFU & TJÄNSTGÖRING DS 
 
TJÄNSTGÖRING 
 
Naprapathögskolan har fattat beslut att de studenter som tjänstgör på Danderyds sjukhus (DS) ska 
kunna tillgodogöra sig detta inom ramen för VFU under VT20. 
 
Förslaget går i linje med övriga medicinska utbildningar som har VFU. Dessutom innebär det att det inte finns 
någon risk för smittspridning av eventuellt asymtomatiska studenter till patienter på skolkliniken. Vi är helt 
övertygad om att ni kommer att bli skickliga naprapater även om ni inte tjänstgör på skolkliniken under de få 
veckor som är kvar på terminen. Dessutom kommer ni få erfarenhet av sjukhusvård som är utöver det "vanliga"...! 
Eventuella examinationer inom klinisk naprapati skjut fram till HT20. 
 
Förslaget innebär att ni studenter kan välja tjänstgöring för resterande del av VT20: 

1. DS - assisterande undersköterska 
2. VFU - klinisk naprapati 

Vänligen meddela Carro vilket ni väljer. 
 
Självfallet är det extremt viktigt att du stannar hemma från praktisk undervisning om du har minsta 
tecken på sjukdom!  
 
 
FÖRSÄKRING 
 
Nedan är de försäkringar man som anställd har, tecknade via AFA Försäkring.  
På deras hemsida kan ni få en mer utförlig beskrivning. 

 
● Tjänstegrupplivförsäkring TGL – KL 

Gäller från första arbetsdagen. Om du arbetar mindre än 20% gäller försäkringen endast den dag arbetet 
utfördes. Försäkringen kan innebära begravningshjälp, grundbelopp och/eller barnbelopp. Ekonomiskt 
skydd till efterlevande vid dödsfall grundas på anställningstid, ålder, sysselsättningsgrad och kretsen av 
efterlevande. 
 

● Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA – KL 
Gäller alla anställda från första anställningsdagen vid arbetssjukdom eller olycksfall i arbetet. 
Trygghetsförsäkringen omfattar händelser som inträffar på arbetet eller på väg till eller från arbetet. 
Ersättning kan utgå för sveda och värk, omskolning, ersättning för lyte och men, olägenheter, framtida 
merkostnader samt eventuella kostnader/utlägg i samband med arbetsskada. Ekonomisk ersättning gäller 
även vid våld eller misshandel i arbetet. TFA-KL ger full ersättning från dag 1. 



 
 
RISKGRUPPER 
 
Vid hälsoundersökningen är det viktigt att det framgår om du har någon underliggande medicinsk 
sjukdom vilket kan innebära att det inte är lämpligt att arbeta med vård av Covid-19 patienter. 
 
Folkhälsomyndigheten skriver följande om riskgrupper: 
 

● Äldre personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, 
eller diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom 
är personer med flera underliggande sjukdomar. 
 

● Vi har idag inte kännedom om andra riskgrupper för covid-19. Det är möjligt att personer med allvarlig 
njursjukdom, leversjukdom och personer med nedsatt immunförsvar efter transplantation eller till följd av 
medicinsk behandling också har ökad risk för ett allvarligare sjukdomsförlopp. 
 

● Studierna visar inte att personer med astma, eller njursjukdom är riskgrupper för covid-19, det är dock 
oklart i vilken utsträckning dessa grupper har studerats och därmed är det svårt att helt utesluta att 
personer med dessa sjukdomar inte har ökad risk 
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