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2. udgave af Klinikbogen er opdateret og gennemrevideret og beskriver de vigtigste kompetencer, man som
medicinstuderende skal tilegne sig på de kliniske ophold. Således omhandler bogen særligt, hvordan man

foretager journaloptagelse og objektiv undersøgelse, samt en række guides til udførelse af hyppige praktiske
procedurer og tolkning af et udvalg af parakliniske undersøgelser.

Klinikbogen indeholder en anamnese-del, objektiv undersøgelse-del, guide til tolkning af ekg, guide til
tolkning af a-pas, guide til tolkning af thorax røntgen, basalt blodprøveopslagsværk, guide til praktiske
procedurer, journalskabeloner og ekg-linealer i bogens flapper og en udførlig del diagnosekodning.

Inkl. guides til ekg, blodprøver, a-punktur og praktiske procedurer.

Bogen er primært målrettet medicinstuderende, der har kliniske ophold i medicin og kirurgi, men også
studerende på neurologiske, psykiatriske og gynækologiske afdelinger vil have god gavn af bogen.
Herudover vil mange nyuddannede yngre læger samt sygeplejersker finde bogen nyttig og brugbar.
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