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Farmakologi og sygepleje Hanne Rasmussen Hent PDF Forlaget skriver: FARMAKOLOGI OG SYGEPLEJE
er en gennemrevideret udgave af den tidligere »Farmakologi, medicingivning og sygepleje«. Bogen anlægger

et helhedssyn på lægemiddelhåndtering som en disciplin, der inkluderer viden om både sygepleje og
farmakologi, og bogen er derfor udformet som en lærebog i såvel kernefaget sygepleje som redskabsfaget
farmakologi. Bogen er inddelt i fire dele. Del 1 beskriver lægemidlets vej fra udvikling og markedsføring til
anvendelse hos patienten samt den lovgivning, dette bygger på. Desuden beskrives basal farmakokinetik og -
dynamik, interaktioner, bivirkninger, lægemidlers anvendelse i sygdomsbehandling, lægemiddeldosering og
lægemidlers anvendelse til risikogrupper samt udfordringer i den tværsektorielle overgang. Del 2 omhandler

den sygeplejefaglige indfaldsvinkel til lægemiddelhåndtering og er struktureret ud fra sygeplejerskens
virksomhedsområder: at udføre, formidle, lede og udvikle sygeplejen. Del 3 gennemgår de

lægemiddelgrupper, der anvendes hyppigt i primærsektoren og hospitalsvæsenet, og inkluderer desuden et
kapitel om lægemiddelforgiftninger. Og del 4 forklarer forudsætninger for medicinregning, giver eksempler
på regnemetoder og indeholder en række regneopgaver. FARMAKOLOGI OG SYGEPLEJE er målrettet

undervisningen på sygeplejerskeuddannelsen og er også velegnet som opslagsværk i klinikken, da bogen er
forsynet med et udførligt register, der gør det nemt at finde det, man søger.
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