
BASMEDICIN - ANATOMI OCH FYSIOLOGI PÅ DISTANS
Basmedicinutbildningen är på distans och omfattar 24 
lärarledda tillfällen (heldagar). Utbildningen i basmedicin  
är delvis förlagd till helger och sker digitalt via
videokonferens. Undervisningen sker genom 
lärarledda tillfällen och grupparbeten som 
ger en djupare kunskap och förståelse för 
grunderna i anatomi och fysiologi. De 
lärarledda studietillfällena är utformade 
för att optimera inlärningen och gör 
studierna mellan träffarna mindre tids-
krävande. Syftet är att det ska vara fullt 
möjligt att arbeta heltid parallellt med studierna. 
Kurslitteraturen är på svenska och litteraturlista 
mailas separat till antagna elever. Anmälan görs på hemsidan 
genom formuläret för anmälan till utbildning.

VARFÖR BASMEDICIN? Syftet med denna utbildningen varierar 
och är ytterst individuellt. För dig som arbetar som terapeut 
är det ett bra komplement för att arbeta patientsäkert och 
därmed kvalitetssäkra behandlingarna. I vissa fall ställer ditt 
förbund krav på att du i botten ska ha en gedigen grund att 
stå på när det kommer till anatomi och förståelse för kroppen 
och dess funktioner. Andra elever ser utbildningen som en 
strategisk inkörsport till vidare studier inom vårdyrket, medan 
vissa vill lära sig mer om fysiologi och anatomi. Oavsett är 
Basmedicin en gedigen, intressant och lärorik utbildning för 
alla som är intresserade av fysiologi, anatomi och hälsa.

KURSLEDARE - Kristjan Oddsson är utbildad idrottslärare på 
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) med magisterexamen 
i Idrott. Kristjan är även legitimerad naprapat och har en rad
vidareutbildningar inom idrottspsykologi, idrottsmedicin, 
biomekanik, fysiologi och folkhälsa. Sedan 1992 är Kristjan 
lärare i humanbiologi och träningslära på GIH.

FINANSIERINGSALTERNATIV HOW samarbetar med  Human 
Finans som tillhandahåller tjänster som finansiera individens 
hälsa och personliga utveckling. Genom samarbetet erbjuds 
våra elever finansiering och förmånlig delbetalning av sin 
utbildning. 

Basmedicinutbildningen i anatomi och fysiologi motsvarar 60 hp och är obligatorisk i många vårdinriktade 
medlemsförbund. Utbildningen är bland annat godkänd av Svenska Akupunkturförbundet (SAF), Kroppsterapeuternas 
yrkesförbund och Naturläkarförbundet. Basmedicinutbildningen ett viktigt komplement och en kompetenshöjande 
investering för alla som arbetar med någon form av fysiologisk terapiverksamhet eller har ett intresse i hälsa och 
välmående. För dig som funderar på en karriär som läkare eller sjuksköterska ger utbildningen en god insikt i den 
mänskliga anatmoins grunder. 
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Kurstid: 1 år med 12 sammankomster (totalt 24 
dagar via videokonferens)

Kursorter: Distansutbildning 

Pris: 39.600 exkl. moms (49.500 inkl. moms) varav 
2.000 Sek i anmälningsavgift

Förkunskaper: Inga         Kursstart: April 2021

SNABBFAKTA BASUTBILDNING PÅ DISTANS

SVENSKA AKUPUNKTURFÖRBUNDET 
Utbildningen i basmedicin vid 
HOW - House of Wellbeing AB 
är godkänd av Svenska 
Akupunkturförbundet. 


