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Anatomi er det første og et af de mest omfattende fag, som de 
nystartede læge-  og tandlægestuderende skal indarbejde et 
indgående kendskab til. Faget er fundamentalt for oven-
nævnte uddannelser, og indlæringen er krævende, da de stu-
derende ud over selve forståelsen for menneskekroppens op-
bygning også skal lære den anatomiske nomenklatur. Denne 
er fundamental for hele den biomedicinske fagterminologi. 
Det er således et stort fag og et tilhørende fagrelateret sprog, 
der skal læres. 

Jeg har selv fulgt bogens udvikling fra 5. udgave, hvor jeg 
dengang savnede gode overskuelige illustrationer, til den nu-
værende 10. udgave. For hver udgave har der været forbed-
ringer, men springet fra 9. udgave i 1998 til den nuværende er 
særligt stort. Dette skyldes omfattende revision af alle bogens 
kapitler, samtidig med at alle bogens tegninger er enten om-
tegnet eller tilkommet som nye. Tegningerne er blevet klart 
mere overskuelige, og via farvelægning er det nemmere at 
tilegne sig de traditionelt svært forståelige områder, såsom 
organers lejring i forhold til peritoneum.

I de enkelte kapitler er væsentlige kliniske tilstande omtalt 
og nu i nemt overskuelige faktabokse. Brugen af faktabokse til 
omtale af hovedtræk i det enkelte organs embryologi er lige-
ledes en klar forbedring, samtidig er embryologien lidt mere 
uddybende beskrevet. Selvom det ikke er forfatternes ærinde 
at erstatte en egentlig lærebog i embryologi, er det mit indtryk 
efter at have brugt bogen i et semesters undervisning, at dette 
er en forbedring, der er betydende set fra en students syns-
punkt. Røntgen-  og CT-optagelser er gengivet i god kvalitet, 
og via forlagets hjemmeside (www.munksgaarddanmark.dk) 
kan videoklip af ultralydsscanninger og endoskopier dæk-
kende otte af bogens 31 kapitler ses. Yderligere videoklip vil 
senere blive tilgængelige på hjemmesiden.

Trods det udvidede illustrationsmateriale, som jo er så 
væsentligt for et visuelt orienteret fag som anatomi, er bogen 
ikke vokset, faktisk er den 11 sider kortere.

Bogen kan varmt anbefales som lærebog for medicin-  og 
tandlægestuderende; desuden kan jeg anbefale den som op-
slagsbog for klinikere, der lige skal have en regions anatomi 
repeteret.
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Tilskud til lægemidler
Lægemiddelstyrelsen meddeler, at der pr. 29. januar 
2007 ydes generelt tilskud efter sundhedslovens § 144 til 
følgende lægemidler:

(S-01-ED-51) Ganfort øjendråber, Allergan Norden AB
(S-01-BA-01) Maxidex øjendråber, Singad Pharma ApS
(N-06-AB-10) Seroplex tabletter*, Orifarm A/S
(D-01-BA-02) Terbinafin »Alternova« tabletter*, 
Alternova A/S
(N-05-AE-04) Zeldox oral suspension, Pfizer ApS

gruppe uden klausulering over for bestemte sygdomme,

(A-02-BA-02) Kuracid tabletter*, Sandoz A/S

gruppe klausuleret til personer, der modtager pension 
 efter lov om social pension, eller til personer, der lider af 
en af følgende sygdomme: ulcus duodeni, ulcus ventriculi, 
refluks øsofagitis, Zollinger-Ellisons syndrom, gastrosko-
pisk veri ficeret Helicobacter pylori-associeret ulcus i kom-
bination med antibiotika. En betingelse for at opnå tilskud 
er derfor, at lægemidlet er ordineret på recept, og at læ-
gen har skrevet »tilskud« på recepten.

Denne bestemmelse trådte i kraft den 29. januar 2007.

*) Omfattet af tilskudsprissystemet.
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