Exempel på fristående kurser på Universitet och Högskolor, hösten 2017
Här följer några exempel på höstens kurser på våra högskolor och universitet. Det finns naturligtvis mycket mer att hitta utifrån
egna specifika önskemål och intressen. Vi vill här bara presentera några förslag. På www.studera.nu finns hela utbudet både av
fristående kurser och program, masterutbildningar osv.
Sista ansökningsdag: 20160418 (18 april)
En rekommendation är att inte utesluta kurser som är markerade med ”Avancerad” även om du inte har några högskolepoäng. Ofta
beskrivs förkunskapskraven då med specifik utbildning… ”eller motsvarande”. I många fall bör vår naprapatutbildning uppfylla
kraven för ”eller motsvarande” vid en validering. Kontakta studievägledare vid aktuellt universitet och be dem om hjälp.
Vissa av de kurser som finns med på listan nedan är på en mycket låg nivå för en person med naprapatutbildning men det kan
finnas skäl att även gå en sådan kurs om man är intresserad av att samla högskolepoäng.
Kurs

HP

Arrangör

Nivå

Hel/deltid/
distans

Behörighet

Kursens hemsida

Evidens i praktiken: kritisk
granskning av vetenskaplig
litteratur

15 hp

Göteborgs
universitet

Avancerad

50%

För tillträde till kursen krävs
kandidatexamen om 180 hp eller
motsvarande, eller relevant erfarenhet
av arbete med evidens, kvalitetssäkring
eller verksamhetsutveckling samt minst
yrkesexamen eller
universitetsutbildning motsvarande 120
hp.

http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?
courseId=VT2110

Medicinsk akupunktur

15 hp

Karolinska
institutet

Avancerad

50%

Minst 120 hp samt en av
Socialstyrelsen utfärdad
legitimation som
arbetsterapeut,
sjukgymnast/fysioterapeut,
läkare, sjuksköterska eller
tandläkare. Alternativt en av
Socialstyrelsen utfärdad

http://ki.se/utbildning/2qa177-medicinskakupunktur

legitimation som naprapat eller
kiropraktor. Dessutom krävs
Svenska B/Svenska 3 och
Engelska A/Engelska 6 med lägst
betyget godkänd/E.
Smärta och
smärtbehandling med
inriktning mot långvarig
smärta

15 hp

Uppsala
universitet

Avancerad

50%

Grundläggande behörighet för
högskolestudier. Bakgrund som läkare
eller sjuksköterska oavsett specialitet,
psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast,
kurator. ST-läkare inom algologi,
allmänmedicin och rehab-medicin.

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/
kurser/?kKod=3KR289&lasar=17/18&typ=1

Idrottsvetenskap GR (C),
Träningslära III med
inriktning mot
idrottsmedicin, 15 hp

15hp

Mittuniversit
etet

Grund

100%

Grundläggande behörighet. Minst 60 hp
i idrottsvetenskap på grundnivå.

https://www.miun.se/utbildning/Kurser/idrotthalsa-ochvard/idrottsvetenskap/idrottsvetenskap-gr-ctraningslara-iii-med-inriktning-motidrottsmedicin-15-hp/omkursen/?term=ht2017-vt2018

Idrott, kandidatkurs

30 hp

Örebro
universitet

Grund

100%

Idrott, grundkurs, 30 högskolepoäng
och Idrott, fortsättningskurs, 30
högskolepoäng.

http://lily.oru.se/studieinformation/VisaTillfalle?t
ermin=20172&anmalningskod=78038

Idrottsmedicin och
idrottsvetenskaplig metodik

30 hp

Karolinska
institutet

Avancerad

50%
Distans

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en
yrkes- eller kandidatexamen inom
hälso- och sjukvård eller idrott och
träning. Alternativt minst 240 hp från
läkarprogrammet. Dessutom krävs
Svenska B/Svenska 3 och Engelska
A/Engelska 6 med lägst betyget
godkänd/E.

http://ki.se/utbildning/2qa134-idrottsmedicinoch-idrottsvetenskaplig-metodik

Fysiologi i extrema
omgivningar

7,5

Kungliga
Tekniska
Högskolan

Avancerad

56%

120 hp inom teknik, naturvetenskap,
medicin/hälsovetenskap, idrott eller
annat område som KTH bedömer som
relevant inklusive grundläggande
kunskaper inom anatomi/fysiologi, samt
Engelska B.

http://www.kth.se/student/kurser/kurs/HL2040?
startterm=20172

Autonom och emotionell
reglering vid

7,5 hp

Karolinska
institutet

Avancerad

50%

Arbetsterapeut-, fysioterapeut(sjukgymnast-), läkar-, psykolog- eller

http://ki.se/utbildning/2qa269-autonom-ochemotionell-reglering-vid-stressrelaterade-

stressrelaterade tillstånd teori och praktisk
tillämpning

sjuksköterskeexamen om minst 180
hp. Alternativt kandidatexamen med
huvudområdet arbetsterapi, fysioterapi
(sjukgymnastik) eller
omvårdnad. Dessutom krävs Svenska
B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska
6 med lägst betyget godkänd/E.

tillstand-teori-och-praktisk

Hälsopsykologi - teorier och
modeller kring
hälsorelaterat beteende

7,5 hp

Karolinska
institutet

Grund

50%
Distans

Grundläggande behörighet

http://ki.se/utbildning/1qa115-halsopsykologiteorier-och-modeller-kring-halsorelateratbeteende

Idrottsmedicin

7,5 hp

Göteborgs
universitet

Grund

100%

Godkända kurser IIG199 Anatomi 7,5
hp, IIG204 Idrottsfysiologi 7,5 hp och
IIG113 Träningslära, 7,5 hp eller
motsvarande kunskaper.

http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?
courseId=IIG217

Motiverande
samtalsmetodik

7,5 hp

Högskolan
Dalarna

Grund

25%

Gundläggande behörighet

http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-AO/Kurstillfalle/?occasionid=25782

Idrottsmedicin Hälsorelaterade mätmetoder
inom idrottsmedicin och
idrottsvetenskap

7,5 hp

Linnéunivers
itetet

Avancerad

50%
Distans

180 högskolepoäng (Kandidatexamen)
inom ett relevant område alternativt
relevant yrkesexamen t ex läkare,
sjukgymnast sjuksköterska eller dietist.

https://lnu.se/kurs/idrottsmedicinhalsorelaterade-matmetoder-inomidrottsmedicin-och-idrottsvetenskap/distansdeltid-engelska-ht/

IdrottsmedicinIdrottsfysiologi

7,5 hp

Linnéunivers
itetet

Avancerad

50%
Distans

180 högskolepoäng varav 15 hp
Anatomi/Fysiologi (minst 7,5 hp
Fysiologi). Idrott och hälsa,
Idrottsvetenskap 90 hp eller
motsvarande. Annan utbildning Läkarexamen; Sjukgymnastexamen;
Sjuksköterskeexamen.

https://lnu.se/kurs/idrottsmedicinidrottsfysiologi/distans-deltid-ht/

Idrottsmedicin och
idrottsrehabilitering

7,5 hp

Uppsala
universitet

Grund

50%

Minst 135 hp inom
fysioterapeutprogrammet. För att läsa
kursen som valbar kurs inom
fysioterapeutprogrammet måste
samtliga kurser i fysioterapi från tidigare
terminer vara godkända.Minst 112,5 hp
inom läkarprogrammet.Kunskaper

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/
kurser/?kKod=3SG007&lasar=17/18&typ=1

krävs för alla i anatomi, fysiologi och
ortopedi. I mån av plats och efter
individuell prövning även öppen för t.ex.
idrottslärare, sjuksköterskor och
ortopedingenjörer.
Kvinnors hälsa och
fysioterapi med fördjupning
inom gynekologi, obstetrik
och urologi

7,5 hp

Göteborgs
universitet

Avancerad

33%

Kandidatexamen i
sjukgymnastik/fysioterapi om 180 hp
eller motsvarande kunskaper.

http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?
courseId=FYS048

Medicinsk
fortsättningskurs,
rörelseapparat, nervsystem
och sinnesorgan

7,5 hp

Örebro
universitet

Grund

50%

Grundläggande behörighet samt
avslutade kurser om 30 hp inom
ämnesområdet Biomedicin, där kurser
motsvarande grundläggande
Anatomi/Fysiologi,
Patofysiologi/Sjukdomslära samt
Farmakologi ska ingå eller
motsvarande.

http://ju.se/studera/kurser.html?courseCode=H
RNK15&semester=20172

Smärta och
smärtbehandling

7,5 hp

Högskolan i
Borås

Avancerad

50%

Grundläggande behörighet. Akademisk
examen inom hälso- och
sjukvårdsområdet

http://www.hb.se/Utbildning/Program-ochkurser/Kurser-HT-2017/Smarta-ochsmartbehandling/

Träningsfysiologi

7,5 hp

Högskolan i
Halmstad

Grund

50%

Anatomi och fysiologi 15 hp, Funktionell
anatomi 7,5 hp, Biokemi och
näringslära 7,5 hp, Cellbiologi 7,5 hp
eller motsvarande.

http://www.hh.se/villstudera/naturvetenskapmilj
oochmatematik/kurser.65438545.html?anmalni
ngskod=10104&termin=20172

Vetenskaplig
forskningsmetodik inom
medicin I,

7,5 hp

Linköpings
Universitet

Avancerad

50%

Kandidatexamen alternativt
yrkesexamen med relevans för
medicinsk vetenskap t.ex.
arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker,
folkhälsovetare logoped, läkare,
sjukgymnast, sjuksköterska,
beteendevetare, dietist, kurator,
psykolog, socionom, tandläkare om
minst 180 hp inklusive självständigt
examensarbete arbete om 15 hp (Cuppsats eller motsvarande
fördjupningsarbete). Därutöver krävs
godkända kunskaper i svenska och

https://liu.se/utbildning/kurs/8fa091

engelska enligt bestämmelser för
grundläggande behörighet för
grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och
Engelska 6/A.
Hälsopsykologi - teorier och
modeller kring
hälsorelaterat beteende

7,5hp

Karolinska
institutet

Grund

50%
Distans

Grundläggande behörighet

http://ki.se/utbildning/1qa115-halsopsykologiteorier-och-modeller-kring-halsorelateratbeteende

Forskning inom medicin
och vård I

7,5p

Linköpings
universitet

Grund

50% Distans

Examen inom hälso- och sjukvård om
minst 120 hp (medicin, vård och
omsorg).

https://liu.se/utbildning/kurs/8fg061

Komplementär och
alternativ medicin i ett
vårdvetenskapligt
perspektiv, grundnivå

7,5p

Linnéunivers
itetet

Grund

100% Distans

Medicinsk vetenskap 30 hp eller
motsvarande. Vårdvetenskap 30 hp
eller motsvarande.

https://lnu.se/kurs/komplementar-ochalternativ-medicin-i-ett-vardvetenskapligtperspektiv-grundniva/distans-ht/

