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FYSIOLOGI: 599 kort med spørgsmål og svar kan anvendes til at teste sin viden inden for anatomi og
fysiologi – både på egen hånd og i læsegrupper. Spørgsmålene er inddelt i 15 kategorier, der følger strukturen
i lærebogen Anatomi og fysiologi af Carsten Palnæs (2011), hvor der kan indhentes flere oplysninger om de
relevante emner. Alle kort er markeret med et lille ikon på forsiden og en bestemt farve, der gør det nemt at
se, hvilken kategori det tilhører: generelt, celle- og vævslære, bevægeapparatet, nervesystemet, blodet,
immunsystemet, hjerte-kar-systemet, luftvejene og lungerne, stofskiftet og temperaturreguleringen, de

endokrine organer, fordøjelsessystemet, kønsorganerne, nyrerne og urinvejene, væskefaserne og syre-base-
balancen eller sanserne og huden. På den måde kan man vælge at koncentrere sig om en enkelt kategori ad
gangen eller blande kortene sammen og hoppe rundt mellem de forskellige kategorier. Kortene er udviklet af
en tidligere sygeplejestuderende (nuværende sygeplejerske), og de er et suverænt supplerende redskab til at
øve sig på de anatomiske navne og træne sine kundskaber om de fysiologiske mekanismer. ANATOMI OG

FYSIOLOGI: 599 kort med spørgsmål og svar henvender sig til studerende inden for de
sundhedsprofessionelle uddannelser og andre, som trænger til at få opfrisket sin viden om kroppens formåen.
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på egen hånd og i læsegrupper. Spørgsmålene er inddelt i 15
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