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Neuroanatomi Lianna Qazo Hent PDF Forlaget skriver: Neuroanatomi – et kompendium er skrevet af tre
studerende og giver et struktureret overblik over faget, som kan hjælpe andre studerende med at forberede sig
til kursus og eksamen i centralnervesystemets anatomi. Det er et kompendium, som fokuserer på de centrale

begreber, men udelader de mest detaljerede oplysninger og på den måde hjælper med at bevare
overblikket. Teksten er forsøgt formuleret så kort og præcist som muligt og er derfor hovedsageligt opstillet i
punktform, tabeller og skemaer, der gør stoffet lettere at huske og reproducere til eksamen. Sammenlignet
med de anbefalede lærebøger på danske universiteter er indholdet meget kortfattet, og skal ses som et

supplement til lærebøgerne under eksamenslæsning. Det anbefales, at den studerende på forhånd har tilegnet
sig en grundlæggende anatomisk forståelse og en dybere indsigt i faget fra de større lærebøger. Bogens

primære målgruppe er medicin- og odontologistuderende ved de danske universiteter, men pga. kompendiets
oversigtsagtige form kan det også benyttes af andre sundhedsfaglige studerende, som fx ergoterapeuter,

fysioterapeuter os specialsygeplejersker, der har behov for et overblik over centralnervesystemets anatomi og
funktion.
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