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Indre organers anatomi - et kompendium Robin Bawer Hent PDF Forlaget skriver: Indre organers anatomi - et
kompendium giver en enkel og overskuelig tilgang til pensum i de indre organers anatomi på medicinstudiet,
og formålet er at lette repetition og eksamenslæsning af faget. Konceptet er kortfattet tekst i punktform i et
simpelt layout, som er let at finde rundt i. Kompendiet er skrevet af to medicinstuderende, og det er et
supplement til de anbefalede lærebøger, der stadig er uundværlige for den dybere forståelse og grundige

indlæring af anatomien. Et af kompendiets styrker er de håndtegnede illustrationer, der bl.a. viser relationer
og forhold på en nem og overskuelig måde. Illustrationerne er ikke anatomisk korrekte gengivelser ligesom
lærebøgernes illustrationer, men i stedet skematiske og forsimplede, så de på pædagogisk vis letter forståelsen
af de anatomiske forhold. Samtidig lagres de enkle illustrationer let i hukommelsen og kan være en hjælp, når
man sidder til eksamen og prøver at generindre. Bogens primære målgruppe er medicinstuderende ved de

danske universiteter, men kompendiet kan også med fordel benyttes af andre sundhedsfaglige studerende, der
har behov for en indføring i de indre organers anatomi.
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