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Klinisk kemi i praktisk medicin används som kurslitteratur för läkare, biomedicinska analytiker och
biomedicinare sedan 40 år tillbaka. Den finns på avdelningar, mottagningar och vårdcentraler – överallt där
man behöver ta prover för kliniskt kemiska analyser och tolka deras resultat. Nu föreligger den i sin nionde
upplaga efter omfattande revision och med nyskrivna kapitel. I denna upplaga har innehållet organiserats med
tydlig anknytning till kliniska problemområden. Alla kapitel har grundligt reviderats. Avsnitten om tolkning

av analysresultat, allergi och autoimmunitet, hjärtinfarkt och hjärtskademarkörer, digestionsorganens
sjukdomar, graviditet, infertilitet och prenataldiagnostik samt läkemedel, förgiftningar och missbruk är helt

nyskrivna. Boken kan användas både för att slå upp fakta om specifika analyser och för att förstå de
sjukdomsmekanismer som är av betydelse för tolkningen av laboratorieresultat. Modern medicinsk praxis är

patientcentrerad och har sitt fundament i ett nära samspel mellan klinik, laboratorier och patienter.
Kunskapsfragment inom klinisk kemi är lättillgängliga för alla och envar på nätet, men ger sällan den

helhetsbild som behövs för grundlig förståelse och därmed optimal användning av laboratorieanalyser. Denna
bok ger sådan helhetsbild.
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