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E-learning i anatomi og fysiologi 

På KST-uddannelsen til hund kombineres e-learning i grundlæggende anatomi og fysiologi 
til hund med holdundervisning. Prisen for uddannelsen er inkl. e-learning samt tilhørende 
materiale, som du får adgang til selv at printe ud under hvert modul.   

E-learning i anatomi og fysiologi er opdelt i 4 moduler, der hvert har flere emner under sig. 
Hvert modul afsluttes med en online test, der skal bestås for at komme videre til næste 
modul. Emnerne under hvert modul er bl.a.  

• celle- og vævslære 

• hundens hud og pels 

• nerve- og hormonsystemet 

• det store og lille kredsløb 

• hundens bevægeapparat 

• hundens immunsystem 

• fordøjelsessystemet 

• nyrer og urinveje 

Du skal være opmærksom på, at inden du møder op på første undervisningsdag på 
holdundervisningen, skal du have gennemgået og bestået de 2 første moduler. Ligeledes 
skal du have gennemgået og bestået modul 3 og 4, senest inden du møder op på 2. modul 
i holdundervisningen. Det mest optimale er naturligvis, at du har taget alle 4 moduler, 
inden første undervisningsdag.  

Du får mulighed for at stille opklarende spørgsmål til e-learning delen via mail undervejs. 
Når du har tilmeldt dig og betalt KST-uddannelsen, får du adgang til e-learning modulerne 
senest 1 måned før start på uddannelsen. Til hvert modul hører en række spørgsmål, 
hvoraf du skal besvare minimum 75% (3/4) rigtigt for at gå videre til næste modul. Testen 
foregår automatisk, og når alle 4 moduler er bestået, lukkes for adgangen til systemet.  

Specifik anatomi ift. kraniosakral terapi vil du blive undervist i på skolen.  

Når du har bestået de tests, der er i e-learning, har du bestået anatomi og fysiologi-delen 
og kommer ikke til eksamen i disse emner.  

 

Generelt:  

• Der tages forbehold for ændringer i uddannelsesprogrammet 

• Der tages forbehold for uddannelseslokation. Hvis denne ændres, vil dette blive 
meddelt i god tid. 
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KST-uddannelsen – holdundervisning  

Alle undervisningsdage er fredage og lørdage (undtagen modul 3), begge dage fra kl. 9-

17. Eksamensdage falder på en torsdag og fredag. Der er desuden to supervisionsdage, 

der begge falder på en fredag. Se datoer nedenfor.  

1. Modul – 26.+27. marts 2021 

• Introduktion til KST - historisk set 

• Hvor kan KST gøre en forskel i forhold til andre behandlingsformer 

• Det kraniosakrale system og KST-rytmen 

• Kontraindikationer 

• Behandlingsteknikker 

• Journalføring samt hvad skal du som behandler være opmærksom på 

• korrektion af pelvis, sacrum, atlas  

 

2. Modul – 23.+24. april 2021 

• Mønstring af hunde - bevægelsesanalyse 

• Behandling af ryg, hale og diafragmer 

 

3. Modul – 27.+28. maj 2021 (NB! Torsdag og fredag) 

• Behandling af kranieknogler og ansigtsknogler 

• Løsning af suturer 

• Behandling af tungeben 

 

4. Modul – 25.+26. juni 2021 

• Behandling af kraniebasen 

• Behandling af hjernehinder 

 

5. Modul – 13.+ 14. august 2021 

• Behandling af kæbeled 

• Behandling af ekstremiteter 

 

Supervisionsdag – 27. august 2021 

• Repetition 

• Gennemgang af cases 
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6. Modul – 9.+10. september 2021 – Eksamensmodul 

• Skriftlig eksamen afholdes torsdag den 9. september 2021 kl. 10-13 

• Mundtlig eksamen afholdes fredag den 10. september 2021 kl. 9-17 

 

Supervisionsdag – 5. november 2021 

• Opfølgning 

• Gennemgang af cases 
 

Mellem hvert modul vil der være lektier bl.a. i form af praktiske øvelser på og med hund. 
Det forventes, at kursisten selv kan skaffe hunde til at øve på.  
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