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Farmakologi är ett heltäckande läromedel som spänner över hela ämnesområdet, från basal till klinisk
farmakologi. Här ges den grundvetenskapliga bakgrunden till hur läkemedel verkar, liksom kliniska
beskrivningar där substansernas effekter ställs i relation till sjukdomarna, patienten och dagens sjukvård.
Läs mer
Boken täcker hela farmakologin med generella begrepp inom farmakodynamik och farmakokinetik,
genomgång av verkningsmekanismer för alla betydande läkemedel, småmolekylära såväl som biologiska,
liksom praktisk läkemedelsanvändning och läkemedelsutveckling. Denna tredje utgåva är rikt illustrerad och
använder sig av enhetliga bildsymboler som hjälper till att förklara läkemedlens mekanismer.
Antalet läkemedel blir allt fler, och alla som i sitt yrke har arbetsuppgifter relaterade till läkemedel behöver ha
heltäckande farmakologisk kunskap och förstå hur substanserna verkar i kroppen. Farmakologi möter det
behovet.
Boken vänder sig till studerande inom vård och medicin på grund- och vidareutbildningsnivå och till
studerande inom utbildningar där farmakologi ingår, t.ex. biomedicinska analytikerprogrammet, apotekare,
receptarier, läkemedelskonsulenter och produktspecialister.
Om författarna

Per Norlén är leg. läkare, specialist och docent i klinisk farmakologi,Erik Lindström är dr med.
vet. farmakologi. Båda arbetar med forskning inom läkemedelsindustrin.

Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi er et faglig fellesskap med formål å fremme utvikling og
interesse for farmakologi og toksikologi i Norge.
Fürst Medisinsk Laboratorium er et privat laboratorium innen fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk
farmakologi, mikrobiologi og patologi. Laboratoriet er Norges. Rachel Aakerøy (f. 1979) er lege i
spesialisering i klinisk farmakologi. Hun har bidratt med idé og litteraturgjennomgang, med utforming av
manus og har godkjent. Senter for Psykofarmakologi (SFP) er et kompetansesenter i klinisk
psykofarmakologi. Vi arbeider for å fremme kunnskap om legemidler og bivirkninger, og har som mål.
Utdanning.
Informasjon om utdanningsforløpet fra start på medisinstudiene til ferdig lege, og spesialiseringsløp og
etterutdanning. Primærhelsetjenestens laboratorium. Fürst Medisinsk Laboratorium er et privat laboratorium
innen fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi. Fag og fagutvikling.
Legeforeningen satser på høy medisinsk faglighet og arbeider kontinuerlig med utvikling og forbedring av
faget.
Nødnummer. Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66. Ansvarlig for denne siden.
studieredaktor@admin.uio.no. Logg inn Logg ut meny Ledelse: Faglig ansvarlig, redaktør og daglig leder:
Lege Kristian Sæthre, spesialist i psykiatri. Artikkelforfattere. Over 130 legespesialister, samt farmasøyter.
Jan Schjøtt (f. 1956) er spesialist i klinisk farmakologi, overlege og leder for Regionalt
legemiddelinformasjonssenter, Helse Vest (RELIS Vest).

