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Fagoversikt /emner:  
 
Fagområder: 
   

Anatomi –Fysiologi – Patologi: 
Ki-Terapi Skolen vil følge de krav som til enhver tid kreves i disse fagene. Fortiden benyttes et 
undervisningsopplegg og pensum som tilsvarer sykepleiernivå. 

Ki-Terapi Skolen skal utdanne terapeuter som på en profesjonell måte også slik at de kan 
kommunisere og samarbeide med det offentlige helsevesen.  

Pensum/litteratur 
Literatur:                                          
Gyldendal                    
Menneskekroppen  Fysiologi og Anatomi  486 sider   Isbn: 82-00-41831-6 

Studie og undervisning: 

 Selvstudie brev og nettstudier  
Innleveringsoppgaver med multiple choice oppgaver 
Kollokviegrupper 
Arbeidsoppgaver  
Retting og tilbakemelding av alle innleverte oppgaver 
Oppsummering og repetisjonsseminar som avslutter studiet med eksamen 
Minimum innlevering av oppgaver før eksamen 100 % 
Vitnemål med bestått / ikke bestått og diplom som dokumenterer kompetansen 

   
 
Grunnleggende kjemi og fysikk: 
  
Innsendingsoppgaver 
Arbeidsoppgaver 
Eksamen 
 
 
Celler, vev og organer - Anatomi og fysiologi: 
 
Innsendingsoppgaver 
Arbeidsoppgaver 
Eksamen 
 
 
Fra celler til kropp – Anatomi og fysiologi: 
 
Innsendingsoppgaver 
Arbeidsoppgaver 
Eksamen 
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Nervesystemet – Anatomi og fysiologi 
- Sykdommer i nervesystemet 

 
Innsendingsoppgaver 
Arbeidsoppgaver 
Eksamen 
 
 
Sanseorganene – Anatomi og fysiologi 
- Sykdommer i sanseorganene 
 
Innsendingsoppgaver 
Arbeidsoppgaver 
Eksamen 
 
 
Det endokrine systemet – Anatomi og fysiologi 
- Sykdommer i det endokrine system: 
 
Innsendingsoppgaver 
Arbeidsoppgaver 
Eksamen 
 
 
Skjelettet – Anatomi og fysiologi 
- Sykdommer i skjelettet: 
 
Innsendingsoppgaver 
Arbeidsoppgaver 
Eksamen 
 
 
Musklene – Anatomi og fysiologi 
- Sykdommer i musklene: 
 
Innsendingsoppgaver 
Arbeidsoppgaver 
Eksamen 
 
 
Sirkulasjonssystemet – Anatomi og fysiologi 
- Sykdommer i sirkulasjonssystemet: 
 
Innsendingsoppgaver 
Arbeidsoppgaver 
Eksamen 
 
 



 

                 4 

Blodet og kroppens forsvarssystem – Anatomi og fysiologi 
- Sykdommer i blodet og kroppens forsvarssystem: 
  
Innsendingsoppgaver 
Arbeidsoppgaver 
Eksamen 
 
 
Respirasjonssystemet – Anatomi og fysiologi 
- Sykdommer i respirasjonssystemet 
 
Innsendingsoppgaver 
Arbeidsoppgaver 
Eksamen 
 
 
Fordøyelsessystemet – Anatomi og fysiologi: 
- Sykdommer i fordøyelsen 
 
Innsendingsoppgaver 
Arbeidsoppgaver 
Eksamen 
 
 
Temperaturreguleringen – Anatomi og fysiologi 
- Sykdommer i temperaturreguleringen 
 
Innsendingsoppgaver 
Arbeidsoppgaver 
Eksamen 
 
 
Nyre og urinveiene – Anatomi og fysiologi: 
- Sykdommer i nyre og urinveiene 
 
Innsendingsoppgaver 
Arbeidsoppgaver 
Eksamen 
 
 
Syre-base-reguleringen – Anatomi og fysiologi 
- Sykdommer på grunn av pH ubalanser 
 
Innsendingsoppgaver 
Arbeidsoppgaver 
Eksamen 
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Forplantningen og seksualfysiologien – Anatomi og fysiologi 
- Sykdommer i forplantningsorganene 
 
Innsendingsoppgaver 
Arbeidsoppgaver 
Eksamen 
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Studiekontekst og struktur 
 
Lærekrefter 
 Faglærere ved Ki-terapiskolen 
 

Læringsstrategier og undervisningsmetoder 
 Evalueringsskjema: 

For at all undervisning på en forsvarlig måte blir evaluert skal det benyttes 
evalueringsskjema der studenten gir sine kommentarer til gjennomføringens kvalitet. Dette 
er en del av prosessen der studenten har eget ansvar for aktiv deltagelse i læreprosessen.  

 
Eksamen/prøver – metoder for kunnskapsmåling 
 
Reglement  
Påmelding til eksamen skal skje skriftlig. Dette kan gjøres på felles lister eller direkte til                   
Ki-Terapiskolens administrasjon. 

Eventuell avmelding til eksamen skal skje skriftlig til administrasjonen senest 2 – to uker før dato 
for eksamen. Dersom avmeldingen ikke er administrasjonen i hende innen fristen må 
eksamensavgiften dekkes 100 % 

Dersom kandidaten ikke består eksamen kan eksamen gjennomføres på nytt ved neste 
eksamensdato. 

 
Eleven blir testet både i teoretiske og praktiske ferdigheter.  
 
Metoder for kunnskapsmåling: 

Innsending av 425 spørsmål / oppgaver med tilbakemeldinger.  

Eksamen: 
Før skriftlig eksamen anatomi og fysiologi kan avlegges må alle innsendingsoppgaver være 
innsendt og bestått. 
Tid:   5 timer  
Hjelpemidler:  Ingen 
 

Sensorarbeid, vitnemål og karakterskala 
Alle pålagte krav vil bli etterkommet.  
  
Karakterskala bestått /ikke bestått 
 

Opptakskrav og realkompetanse: 
For å starte utdanning er det viktigste krav at kandidaten har generell interesse for kroppens 
oppbygging og funksjoner. 

 
Egenstudier: Alle oppgaver må være besvart før oppsummering. 
Oppsummeringsseminar        
Eksamen        


