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Ind under huden Anni Springborg Hent PDF Forlaget skriver: Lærebog i anatomi og fysiologi til
sygeplejestudiet og andre mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Bogens faglige niveau og omfang
er afstemt, så det giver det nødvendige vidensmæssige fundament i sygeplejerskeuddannelsen og samtidig
tager hensyn til den studietid, der er til rådighed for tilegnelsen af faget efter den seneste reform af studiet.

Bogens pædagogiske grundidé er at bevæge sig fra helheden til detaljen - fra kroppens funktion til de enkelte
byggesten, der skal til for at opnå den optimale funktion. Kroppens og organernes funktion er i fokus i alle
kapitler og der er inddraget mange eksempler til understøttelse af den fysiologiske og anatomiske viden.

Til bogen er udarbejdet et helt nyt og originalt illustrationsmateriale med over 400 tegninger, hvoraf de fleste
er i farver. Denne 2. udgave af bogen er en generel opdatering af bogen og specielt en ny bearbejdning af

kapitlet om nervesystemet.
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