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Farmakologi Inge Olsen Hent PDF Forlaget skriver: Farmakologi, 3. udgave, beskriver den almene
farmakologi med de generelle farmakokinetiske og -dynamiske forhold. Den specielle farmakologi beskriver

de enkelte lægemidler, deres virkninger, virkningsmekanismer og bivirkninger. Der er nye afsnit om
lægemidler, der anvendes ved ønske om rygeophør og lægemidler ved impotens.

Bogens sidste del indeholder eksempler på akutte forgiftninger og behandling heraf.

Første del indeholder også afsnit af Birgitte Bjeld og Sonja Bek om sygeplejerskens opgaver, ansvar og
kompetence i forbindelse med medicingivning. Der er lagt vægt på kvalitetssikring af medicinhåndtering og

dermed det patientsikkerhedsmæssige perspektiv i afsnit om Elektronisk Patientmedicinering (EPM),
fejlmedicinering, utilsigtede hændelser og den tilhørende rapporteringspligt, den personlige elektroniske

medicinprofil (PEM) samt dosisdispensering.

Bogen henvender sig primært til sygeplejestuderende, men andet sundhedspersonale som fx
farmakonomelever, jordemoderstuderende og radiografstuderende kan også få stort udbytte af den. Desuden

kan bogen anvendes som en nyttig opslagsbog i det kliniske arbejde.
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