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Etter å ha blitt fornedret og ydmyket på jobben søker diplomaten Astrid Sammils tilflukt på familiegården i
Dalarna. En dag finner hun en lue blant sin avdøde onkels eiendeler, en lue hun vet tilhørte den 13 år gamle
gutten som forsvant sporløst i 1978. Astrid tror ikke at onkelen hennes har hatt noe med guttens forsvinning å
gjøre og bestemmer seg for å finne ut hva som egentlig skjedde den dagen den unge gutten forsvant fra
hjemmet sitt.
På samme tid i Bucuresti begynner den unge legen Gabriela Dumitru å bli urolig. Usedvanlig mange pasienter
trekker seg fra legemiddeltestingen hun arbeider med på oppdrag fra legemiddelgiganten Calmed Belab
Steiner. Når hun begynner å undersøke hva som har skjedd, møter hun et hav av løgner, mystiske
forsvinninger og voldsomme dødsfall.
Astrids etterforskning setter farlige krefter i spill, og flere av menneskene rundt henne mister livet. Jo dypere
hun graver, jo tydeligere blir det at noen har et sterkt ønske om at også hun forsvinner fra jordens overflate.
Bivirkning er Ingrid Hedströms første bok i serien om diplomaten Astrid Sammils. Den tar utgangspunkt i

mørke og reelle politiske hendelser, og er en svært velskrevet og spennende krim.
En bivirkning kalles. Svært vanlig hvis den forekommer hos mer enn 10 % av pasientene; vanlig hvis den
forekommer hos mer enn 1 % av pasientene; Bivirkningsmeldinger kan ikke brukes til å beregne hvor vanlig
en bivirkning er eller sammenligne bivirkningsforekomst mellom ulike legemidler eller pasientgrupper. Hva
gjør du dersom du får en bivirkning? Eksempel på bivirkning; Sentralnervesystemet (CNS) Trøtthet,
svimmelhet: Magetarmsystemet: Kvalme, forstoppelse: Huden: Utslett, kløe: Hjertekarsystemet. Meld på
mistanke! Melding ved mistanke om bivirkning er svært viktig for å avdekke nye bivirkninger! Hvilke
bivirkninger skal meldes? Følgende bivirkninger er. som er viktigst. Siden man ikke mottar meldinger om alle
bivirkninger som faktisk forekommer, kan ikke frekvensen av en bivirkning beregnes. Hvordan melder jeg en
bivirkning? Ved hjelp av meldeskjema på Internett kan du melde bivirkninger til Legemiddelverket.
Meldeskjemaet. Spørsmål. Rosenrot. o.O. Er det noen kjente (eller ukjente bivirkninger av denne planten? Jeg
prøvde dett for moro for noen år siden, for å få me engergi. En viktig bivirkning er derfor den som kommer
hvis man etter lengre tid på kortison brått avslutter behandlingen. En mengde symptomer kan da oppstå
trøtthet. Bruk Prednisolon er et kraftig betennelsesdempende legemiddel der innholdet er et kortison i
tablettform. Medikamentet brukes ofte i lave doser ved kroniske.

