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Undervisningsplan 
 

Husk at du selv bestemmer din tidsplan. Du kan gå til eksamen minimum to gange årligt, så 
planlæg det, der passer ind i dit liv. De næste eksamensdatoer kan du se under ’Min Konto’, hvor 
du også kan ændre din eksamensdato. Anatomi og fysiologi er normeret til 12 måneder (hvis du 
også har købt sygdomslære, er det normeret til 6 måneder) og for mange vil det give mening at 
gennemføre kurset inden for den normerede tid. 

Hvis du har brug for mere tid end du har købt abonnement til, kan du forlænge dit studie. Ønsker 
du en forlængelse, så tag kontakt på hello@solrose.dk og vi hjælper dig. Se priser mm. på 
www.solrose.dk. 

 

Afleveringsopgaver: Til hvert modul er der en afleveringsopgave. For at kunne indstilles til 
eksamen skal du have godkendt alle 11 opgaver. Du bestemmer selv hvornår du sender dem ind, 
de bliver rettet inden for rimelighedens grænser i almindelig arbejdstid, skoleferier og helligdage 
undtaget. Du kan forvente at få rettet 1 opgave pr. uge. Alle opgaver skal være rettet og godkendt 
SENEST 1 uge før eksamen. Det er dit eget ansvar at indsende opgaver rettidigt.  

 

Eksamen: Eksamen er skriftligt og med fremmøde. For at kunne indstilles til eksamen skal alle 
afleveringsopgaver være godkendt, ligesom du skal have set alle videoer og gennemgået alt 
materiale på online platformen. Se retningslinjerne vedrørende eksamen under modulet 
’Introduktion’ og lektionen ’Eksamen’.  

Du skal til eksamen to gange. Anatomi og fysiologi afsluttes med en 2 timers eksamen, og 
sygdomslære afsluttes med en 1 times eksamen. Begge eksaminationer er skriftlige, uden 
computer.  

Du er som udgangspunkt tilmeldt eksamen når du begynder dit studie. Du kan frit udskyde din 
eksamen. Dog er afmeldingsfristen senest 2 uger før eksamen.  
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FORSLAG TIL LÆSEPLAN ANATOMI & FYSIOLOGI 

 

1. måned – Modul 1 

Kursusstart.  

Du har fået adgang til alt online materiale ved køb af kurset. Har du købt bøger, sendes de med 
posten hurtigst muligt.  

Til modul 1 skal du læse kapitel 1 og 2 i bog 1 (s. 7-78).  

Se alle videoer i modul 1 

Få godkendt afleveringsopgave nr. 1 

 

2. måned – Modul 2 

I modul 2 gennemgåes kapitel 3. Du skal læse s. 79-132. 

Se alle videoer i modul 2 

Få godkendt afleveringsopgave nr. 2 

 

3. måned – Modul 3 

Til modul 3 skal du læse kapitel 4 s. 133-184. 

Se alle videoer i modul 3 

Få godkendt afleveringsopgave nr. 3 

 

4. måned – Modul 4 

Til modul 4 skal du læse s. 272 (fra afsnittet ’Lymfekredsløbet’) – 302. 

Se alle videoer i modul 4 

Få godkendt afleveringsopgave nr. 4 
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5. måned – Modul 5 

Til modul 5 skal du læse kapitel 14 s. 471 - 510. 

Se alle videoer i modul 5 

Få godkendt afleveringsopgave nr. 5 

 

6. måned – Modul 6 

Til modul 6 skal du læse kapitel 15 d. 511 – 629. 

Se alle videoer i modul 6 

Få godkendt afleveringsopgave nr. 6 

 

7. måned – Modul 7 

Til modul 7 Skal du læse kapitel 13 s. 431 – 470. 

Se alle videoer i modul 7 

Få godkendt afleveringsopgave nr. 7 

 

8. måned – Modul 8 og 9 

OBS. Der er ingen afleveringsopgave til modul 8. 

Til modul 8 skal du læse kapitel 9 og 10 s. 345 – 372. 

Til modul 9 skal du læse kapitel 8 s. 303 – 344. 

Se alle videoer i modul 8 og modul 9 

Få godkendt afleveringsopgave nr. 9 

 

9. måned – Modul 10 

Til modul 10 skal du læse s. 251-272 samt kapitel 5 s. 185 – 228. 

Se alle videoer i modul 10 

Få godkendt afleveringsopgave nr. 10 
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10. måned – Modul 11 

Til modul 11 skal du læse kapitel 12 s. 401 – 430. 

Se alle videoer i modul 11 

Få godkendt afleveringsopgave nr. 11 

 

11. måned – Modul 12 

Til modul 12 skal du læse kapitel 11 s. 373 – 400. 

Se alle videoer i modul 12 

Få godkendt afleveringsopgave nr. 12 

Tjek at du får besked om, at du er indstillet til eksamen 

 

12. måned – Læs til eksamen 

Lav en læseplan for denne måned, frem til eksamen, og følg den. 

Træn med eksamensopgaverne.  

 

EKSAMEN  

Fremmøde.  

Adressen er Gretbjerghus, Hejsagervej 91, 6100 Haderslev med mindre andet er angivet.  


