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Høstmøtet 2018 

Høstmøtet finner i år sted på Farmasøytisk Institutt, Aud. 1, onsdag den 7. 

november, fra kl. 16 – 19.30. Det er 6 foredrag i år, og vi beregner å få tid til 

spørsmål og kommentarer etter hvert innlegg. Meld deg på til Erik Andrew, 

eriandrew@gmail.com, eller 906 93 197. Inngangspenger kr. 250, og det er fint 

om du har kontanter eller vipps. 

Program høstmøte farmasihistorie 7. nov. 2018 

Kl. 1600-1930 Aud.1 Farmasøytisk institutt, UiO 

 

Møteleder Erik Andrew 

▪ Gunvor Solheim og Jens Kristian Wold -  Kjemiker og apoteker Harald 

Conrad Thaulow. En markant skikkelse i Christiania. 

▪ Berit Smestad Paulsen Drogesamlinger ved Farmasøytisk institutt. 

▪ Kari Sveen, Erik Andrew, Paul Gordon - Klinisk forskning i Nyco(med) 

gjennom 50 år. 

Pause – kaffe/te og muligheter til å se drogesamlingene 

▪ Bente B Jansen - Felleskatalogen 60 år – siste papirutgave. 

▪ Grethe Eide, Angelika Kruse-Jensen - Spesialistutdanningen i 

sykehusfarmasi – kom den for å bli? 

▪ Ellen Finstad - Diplomstudiet - sett fra Apotekforeningens ståsted. 
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Neste internasjonale kongress: USA, 5. – 8. september 2019 

 

Neste internasjonale kongress i farmasihistorie finner sted i Washington, USA, 

5.-9. september 2019. Temaet for kongressen er «Pharmacy and Quality 

medicin».  

Kongressen arrangeres av ISHP (International Society for the History of 

Pharmacy), og det blir et interessant program, både faglig og sosialt. Vi håper 

det kan bli en stor delegasjon som deltar fra Norge. 

Ta gjerne kontakt med liv.slettevold@gmail.com, hvis du har lyst til å reise.  

Her er sakset litt fra invitasjonen: http://turl.no/22my  

 “The Pharmacist and Quality Medicines” 

5-8 September 2019 

Washington, DC 

In early September 2019, historians and pharmacists from 

around the globe will gather at the Capital Hilton in Washington, 

DC, to discuss and explore pharmacy’s fascinating past.   

The 44th International Congress for the History of Pharmacy will 

address two interrelated themes: the history of the work of the 

pharmacist (i.e., pharmacy practice) and the profession’s effort to 

provide medicines of good quality.  

Scholars are invited to submit abstracts for podium and poster 

presentations that touch on these topics including the training, 

literature, and regulation of pharmacists or the social, scientific, 

technologic, or economic aspects of pharmaceuticals and the 

pharmaceutical industry.  

The 44th International Congress for the History of Pharmacy is 

co-sponsored by the American Institute for the History of 

Pharmacy and the International Society for the History of 

Pharmacy. It is supported by a generous grant from the United 

States Pharmacopeial Convention. 
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Hva skjer i Danmark? 

Våre danske kolleger har mye interessant på programmet. I september 

arrangeres det kulturnatt fredag den 21/9 16.30 – 21.30 (åpent hus) på 

Pharmakon Milnersvej 42, Hillerød, hvor besøkende er velkomne til å se 

utstillingen og hvordan man laget medisiner «for hånd» i gamle dager. 

▪ Se https://dfhf.dk/  og linker til Kulturnatten: 

o http://turl.no/22id (Facebookside) 

o http://kulturnathillerod.dk/event/dansk-farmacihistorisk-samling/   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilletrilling - Pharmakon 

 

Har vi undervisning i Farmasihistorie på utdanningsstedene i Norge? 

Norsk Farmasihistorisk Selskap vil kartlegge om det finnes noe undervisning 

som kan kalles farmasihistorie ved landets utdanningssteder for farmasøyter. 

Kartleggingen består av noen få spørsmål og resultatet vil bli omtalt i en senere 

utgave av dette nyhetsbrevet og på hjemmesiden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjonsfoto: Istock 
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Visste du at du finner alle Cygnus-heftene på nett? 

Adressen er: norskfarmasihistorie.no. Disse sidene blir jevnlig oppdatert og 

inneholder nyheter, artikler, referater og annet aktuelt stoff. På disse sidene vil 

du også finne tidligere utgaver av Cygnus som kan lastes ned (fra 1997 til i dag). 

http://norskfarmasihistorie.no  og  http://norskfarmasihistorie.no/cygnus 

 

 
Cygnus 1997 

 
                                    Cygnus 2017 

 

En oppfordring til slutt 

Skal vi klare å ta vare på vår farmasihistorie er det viktig at vi er mange nok 

farmasøyter som interesserer seg for dette og aktiviserer seg.  Vi håper dere 

alle bidrar med å markedsføre oss og ber dine kolleger melde seg inn i NFHS. Se 

vår hjemmeside: http://norskfarmasihistorie.no/medlemmer/innmelding/  

 

Vennlig hilsen styret i NFHS 

Liv Slettevold, Erik Andrew, Holger Moe Tørisen,  

Sissel Brinchmann, Wenche Aulie Olsen 
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