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tidligere udgave af Kompendium i Farmakologi. Alle aspekter af bogen er nye og er grundigt revideret efter
de nuværende kliniske retningslinjer i Danmark (pro.medicin.dk). Formålet med denne bog er at dække

lægemiddelpensum for den lægevidenskabelige universitetsuddannelse. Desuden er det håbet, at bogen kan
finde anvendelse som opslagsværk i klinisk farmakologi ved ophold i det kliniske miljø og kan anvendes som

supplement til gængse lærebøger. Derudover er det tilstræbt, at studerende inden for andre
sundhedsvidenskabelige faggrupper såsom humanbiologi, odontologi, farmaci, sygepleje og

molekylærbiologi samt ansatte inden for lægemiddelindustrien kan få nytte af denne bog både inden for og
uden for studiet. Bogen indledes med en kort introduktion til teorien bag farmakodynamik og -kinetik, og
dette kapitel er medtaget for at sætte læseren ind i de begreber, der anvendes i resten af bogen. I det andet
kapitel opridses de vigtigste begreber inden for lægemiddeltoksikologi og lægemiddelinteraktioner. De

vigtigste lægemidler, der anvendes i Danmark, introduceres herefter og organiseres i de efterfølgende kapitler
så vidt muligt inden for hvert af kroppens områder. Kapitlerne afsluttes med en tabel, der beskriver den akutte

farmakologi inddelt efter indikation, hvor dette er relevant. Gennem hele bogen er de lægemidler, der
udførligt beskrives, fremhævet med kursiv.
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