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Kursens mål
Syfte med kursen är att få kunskap och förståelse om människokroppens olika organ. Dess 
anatomiska uppbyggnad, fysiologisk funktion samt samverkan. Kliniska färdigheter ingår 
också som praktiska moment i kursen.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för människokroppens anatomiska uppbyggnad
• redogöra för medicinsk terminologi gällande anatomi och fysiologi
• förklara människokroppens fysiologiska funktioner
• beskriva samverkan mellan människokroppens olika system
• beskriva människokroppens anatomiska och fysiologiska utveckling med beaktande 

av ålder och kön
Färdighet och förmåga
• utföra observationer och bedöma personers fysiologiska variationer
• utföra korrekt tillvägagångssätt vid kliniska färdighetsövningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera över etiskt förhållningssätt, normmedvetenhet samt hållbarhetsperspektiv
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 

kompetens

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 2, 
Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 16 / A14)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom skriftliga individuella salstentamina, skriftlig inlämningsuppgift 
samt kliniska färdighetsövningar.
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Kursens innehåll
Kroppens anatomi och fysiologi
• Cellen & vävnader (hud och blod)
• Nervsystemet
• Sinnena
• Rörelseapparaten
• Respirationssystemet
• Cirkulationssystemet
• Matspjälkningsapparaten
• Njurar och urinvägar
• Fortplantningsorganen
• Endokrinologi

Kliniska färdigheter:

• vitala parametrar,
• intramuskulära och intrakutana injektioner,
• venprovtagning och kapillärprovtagning (hantering av provrör, kuvetter samt 

kontroller av olika mätapparater)
Normer
Personcentrerad vård
Hållbarhets perspektiv

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Omvårdnad
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