Exempel på fristående kurser på Universitet och Högskolor, hösten 2018
Nu finns fristående kurser att söka för höstterminen 2018. Här finns kurser både på grundnivå och på avancerad nivå. För grundnivå räcker det
oftast med högskolebehörighet medan avancerad nivå kan kräva specifika förkunskapskrav. I flera av de fall där det krävs högskolepoäng
och/eller en kandidatexamen har naprapater fått tillgodoräkna sin utbildning och kommit in på reell kompetens eller på det sätt lärosätet har
valt att bedöma naprapatutbildningen.
Flera av kurserna går på distans och/eller halvfart vilket gör att det går att kombinera med arbete. Det är viktigt med fortbildning och att vi går
kurser på högskolor och universitet gör att vi också marknadsför vår yrkesgrupp. Många små kurser kan dessutom på sikt ge möjlighet till
studier på avancerad nivå, exempelvis ett masterprogram.
Det finns många kurser och det finns olika intresseområden för naprapater, här nedan följer ett urval av sökbara kurser.
Fler kurser hittar du på www.antagning.se eller www.studera.nu. Där finns möjlighet att filtrera utifrån intresseområde, nivå, studietakt osv. P

Sista ansökningsdag är 16 april.

Kurs
Anatomi och fysiologi med
inriktning mot träning

Högskola/
Universitet
Högskolan i
Gävle

HP
15

Studietakt
50%

Nivå

Behörighet

Kursens hemsida

Grund

Grundläggande behörighet

https://hig.se/4.12fae2dd1280959bf1c80
002450.html?identifier=IDG018

Kandidatexamen inom medicin,
vård, hälsa eller motsvarande.
Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En
A/En 6. I de fall kursen ges på
engelska görs undantag från Sv
B/Sv 3.

http://www.mdh.se/utbildning/kurser?ko
d=FYS015&l=sv_SE

Grundläggande behörighet

https://hig.se/4.12fae2dd1280959bf1c80
002450.html?identifier=PSG000

Anpassa och ordinera
fysisk aktivitet

Mälardalens
högskola

7,5

25%
Distans

Avancerad

Attityd- och
beteendepåverkan

Högskolan i
Gävle

7,5

50%
Distans

Grund

Bedömning av
gångfunktion hos barn och
vuxna med
funktionsnedsättning

Karolinska
institutet

7,5

75%

Avancerad

Minst 120 hp inom vilka det ska
ingå en sjukgymnast-,
fysioterapeut-, läkar-,
ortopedingenjörs- eller
idrottslärarexamen. Alternativt en
kandidatexamen i podiatri.
Dessutom krävs Svenska B/Svenska
3 och Engelska A/Engelska 6 med
lägst betyget godkänd/E.

https://ki.se/kurs/2QA124/18-19

Bäckenbottenhälsa prevention och
rehabilitering

Karolinska
institutet

7,5

25%

Avancerad

Minst 120 hp inom vilka det ska
ingå en kandidat- eller
yrkesexamen inom hälso- och
sjukvård. Dessutom krävs Svenska
B/Svenska 3 och Engelska
A/Engelska 6 med lägst betyget
godkänd/E.

https://ki.se/kurs/2QA275/18-19

Coaching

Högskolan i
Gävle

25%
Distans

Grund

Grundläggande behörighet

https://hig.se/4.12fae2dd1280959bf1c80
002450.html?identifier=ID036A

Evidens i praktiken: kritisk
granskning av
vetenskaplig litteratur

Göteborgs
universitet

15
hp

50%

Avancerad

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.

https://utbildning.gu.se/kurser/kurs_info
rmation?courseId=VT2110

Folkhälsovetenskap-kost,
fysisk aktivitet

Högskolan i
Halmstad

15

50%

Grund

Grundläggande behörighet

http://www.hh.se/villstudera/samhallsoc
hbeteendevetenskap/kurser.65438464.ht
ml?anmalningskod=12101&termin=2018

2
Framtidens intelligenta
teknik – Hjärnan &
neurala nätverk

Luleå tekniska
universitet

15

Distans

Grund

Grundläggande behörighet

https://www.ltu.se/edu/course/P00/P00
12A/P0012A-Framtidens-intelligentateknik-Hjarnan-neurala-natverk1.68971?termin=H18

Fysiologi i extrema
omgivningar

KTH

7,5

56%

Avancerad

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.

https://www.kth.se/student/kurser/kurs/
HL2040?startterm=20182

Fysisk aktivitet och hälsa 1

Högskolan i
Borås

7,5

50%

Grund

Grundläggande behörighet

http://www.hb.se/Utbildning/Programoch-kurser/Kurser-HT-2018/Fysiskaktivitet-och-halsa-1/

Grundläggande behörighet
Högskolan i
Skövde
Malmö
universitet
Göteborgs
universitet

7,5

25%

Grund

http://www.his.se/Utbildning/Hittautbildning/Kurser/FHA/FH140G/

30

50%

Grund

Grundläggande behörighet

https://edu.mah.se/sv/Course/HS113B

30

100%

Grund

Grundläggande behörighet

https://utbildning.gu.se/kurser/kurs_info
rmation?courseId=PX1162

Karolinska
Institutet

30

50%
Distans

Avancerad

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

https://ki.se/utbildning/2qa134idrottsmedicin-och-idrottsvetenskapligmetodik

Fysisk aktivitet, nutrition
och hälsopromotion
Handikapp- och
rehabiliteringsvetenskap
Hälsopsykologi

Idrottsmedicin och
idrottsvetenskaplig
metodik

Svenska B/Svenska 3 och Engelska
A/Engelska 6 med lägst betyget
godkänd/E.
Idrottsmedicin-Fysisk
aktivitet och hälsa

Linneuniversit
etet

7,5

50%

Avancerad

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

https://lnu.se/kurs/idrottsmedicin-fysiskaktivitet-och-halsa/kalmar-distans-deltidht/

Idrottspsykologi

GIH

15

50%

Grund

Grundläggande behörighet

http://gih.se/Utbildning/Varautbildningar/Kurser/Aktuellakurser/Fristaende-vt2018/Idrottspsykologi-I-15-hp1/

Idrottsvetenskap,
Träningslära III med
inriktning mot
Idrottsmedicin

Mittuniversite
tet

15

100%

Grund

Minst 60 hp i idrottsvetenskap på
grundnivå varav 15 hp träningslära
samt 7,5 hp testmetodik eller
motsvarande.

https://www.miun.se/utbildning/kurser/i
drott-halsa-ochvard/idrottsvetenskap/idrottsvetenskapgr-c-traningslara-iii-med-inriktning-motidrottsmedicin-15-hp/omkursen/?term=ht2018-vt2019

Komplementär och
alternativ medicin i ett
vårdvetenskapligt
perspektiv, grundnivå

Linnéuniversitet
et

7,5p

100%
Distans

Grund

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

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

Kost och prestation

Högskolan i
Gävle

7,5

25%
Distans

Grund

Grundläggande behörighet

https://hig.se/4.12fae2dd1280959bf1c80
002450.html?identifier=IDG009

Kost, hälsa och idrott

Göteborgs
universitet

7,5

100%

Grund

Grundläggande behörighet

https://utbildning.gu.se/kurser/kurs_info
rmation?courseId=IKG245

Medicinsk akupunktur

Karolinska
Institutet

15

25%

Avancerad

Minst 120 hp samt en av
Socialstyrelsen utfärdad
legitimation som arbetsterapeut,
sjukgymnast/fysioterapeut, läkare,
sjuksköterska eller tandläkare.
Alternativt en av Socialstyrelsen
utfärdad legitimation som
naprapat eller kiropraktor.
Dessutom krävs Svenska B/Svenska
3 och Engelska A/Engelska 6 med
lägst betyget godkänd/E.

https://ki.se/kurs/2QA177/18-19

Medicinsk vetenskap:
Smärta och
smärthantering

Lunds
universitet

7,5

50%

Avancerad

examen från arbetsterapeut-,
audiologi, fysioterapeut-, logoped-,
röntgensjuksköterske-, respektive
sjuksköterskeutbildning
motsvarande en kandidatexamen
(180 högskolepoäng med 15 hp
kandidatuppsats) .

https://www.lu.se/lubas/i-uoh-luMEVN35/27721

Motiverande samtal och
fysik aktivitet ur ett
folkhälsoperspektiv

GIH

7,5

25%

Grund

Minst 90 högskolepoäng med
inriktning hälsa, folkhälsa, fysisk
aktivitet, sjukgymnastik, elevhälsa,
idrott eller motsvarande.

http://gih.se/Utbildning/Varautbildningar/Kurser/Aktuellakurser/Fristaende-vt-2018/Motiverandesamtal-ur-ett-folkhalosperspektiv-75hp1/

Kandidatexamen i
idrottsvetenskap, kostvetenskap,
nutrition, medicin, vårdvetenskap,
fysioterapi eller liknande.

https://utbildning.gu.se/kurser/kurs_inf
ormation?courseId=IKA301

Mätmetoder 1: Kost och
fysisk aktivietet

Göteborgs
universitet

7,5

50%

Avancerad

Samtalsmetodik

Göteborgs
universitet

15

50%
Kväll

Grund

Grundläggande behörighet

https://utbildning.gu.se/kurser/kurs_inf
ormation?courseId=PX1400

Smärta i den kliniska
vardagen

Högskolan
Dalarna

15

50%

Avancerad

150 högskolepoäng på grundnivå
varav minst 60 högskolepoäng
inom huvudområdet fysioterapi,
eller avlagd läkarexamen,
naprapatexamen eller
kiropraktorexamen, eller
motsvarande kunskaper

http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser
/kurs/?code=MC3023&applicationcode=
H2XQM

Smärta och
smärtbehandling med
inriktning mot långvarig
smärta

Uppsala
universitet

15

50%

Avancerad

Legitimation som läkare,
sjuksköterska, fysioterapeut,
arbetsterapeut, psykolog,
tandläkare eller veterinär,
alternativt Socionomexamen.
Dessutom krävs kunskaper i
svenska och engelska motsvarande
vad som krävs för grundläggande
behörighet till svensk
högskoleutbildning på grundnivå.

http://www.uu.se/utbildning/utbildning
ar/selma/kurser/?kKod=3KR289&lasar=
18/19&typ=1

Styrketräning

GIH

7,5

50%

Grund

Det krävs 7,5 högskolepoäng inom
rörelseapparatens anatomi eller
motsvarande.

Tränarskap 7,
Tränarskapet i samhället

Högskolan i
Dalarna

7,5

50%

Grund

Grundläggande behörighet

http://gih.se/Utbildning/Varautbildningar/Kurser/Aktuellakurser/Fristaende-vt2018/Styrketraning_75/
http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser
/kurs/?code=IH1137&applicationcode=H
2Y7X

