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Basal neuroanatomi, 4. udgave, er en klassiker som pensumdækkende lærebog i neuroanatomi til
medicinstudiet, og den er tænkt som en basal indføring til faget.

I denne 4. udgave af Basal neuroanatomi er der tilføjet nye illustrationer, ligesom enkelte er blevet
reorganiseret.

· Alle kapitler er nyreviderede med det klare formål, at bringe beskrivelsen af
centralnervesystemets forskellige dele ind i en mere funktionel kontekt, ligesom afsnittene er

omskrevet for at reducere neuroanatomiens detaljerigdom.

· De mange farveillustrationer gør stoffet anskueligt og lettere tilgængeligt.

Bogen er primært rettet mod studerende ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter i hele landet, og den tager
hensyn yil de reduktioner i pensum, som faget har været underkastet de senere år.

Der er fra forfatternes side lagt vægt på at give læseren en bred indføring i faget, hvorfor bogen også kan
læses af studerende med andet curriculum end det lægevidenskabelige, f.eks. af studerende inden for

fysioterapi, ergoterapi og sygepleje.
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