Norsk Farmasihistorisk Selskap – medlemsbrev nr. 1 – mars 2019
Generalforsamling og vårmøte 2019 – 25. april kl. 18.00
Tradisjonen tro vil selskapets vårmøte bli
holdt i Apotekforeningens lokaler.
Generalforsamlingspapirer blir sendt ut til
alle medlemmer.
Påmelding til arrangementet innen 15. april
til hmt@online.no
Informasjon vil også bli lagt ut på NFHS sine
hjemmesider: www.norskfarmasihistorie.no.

Programoversikt for generalforsamlingen og vårmøtet:
•
•
•
•
•
•
•

Åpning ved selskapets leder.
Valg av møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Styrets beretning for kalenderåret 2018, revidert regnskap for 2018, forslag til budsjett for
2019 samt styrets forslag til kontingent kommende år.
Valg til styret. Det skal også velges revisor, stedfortredende revisor og valgkomité.
Erik Andrew vil kort gjennomgå spørreundersøkelsen om undervisning i farmasihistorie
Styret presenterer sine planer for neste år.
Det faglige programmet for vårmøtet blir ved Anne Markestad, rådgiver for
forsyningssikkerhet ved Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i
spesialisthelsetjenesten ("Mangelsenteret).
Hun vil holde et innlegg om «Mangelsituasjonen i Norge – hvordan kom vi i en slik
situasjon? Hva gjør vi for å få en sikker legemiddelforsyning?»

Kontingentinnbetaling
Kontingentinngangen ser lovende ut og styret er takknemlig for å få innbetalinger så snart som
mulig. Siste frist er før generalforsamlingen, 24. april.
Kontingenten for 2019 er kr. 300,- som skal betales til: kontonummer 9235 38 91881.

Høstmøte og jubileumsmøte 2019
Norsk Farmasihistorisk Selskap kan i år feire sitt 25 årsjubileum. Høstmøtet vil derfor bli et
utvidet møte for å markere jubileet. Det vil bli et todelt program – en del som de tradisjonelle
høstmøtene og en del for å markere jubileet. Vi vil også gjerne arrangere en middag etter
møtet. Mer informasjon vil komme. Selve møtet vil bli arrangert:
Onsdag 6. november 2019 kl. 15.00. NB i Aulaen på Oslo katedralskole. Sett av dagen!

Påmeldingsfrist 1. oktober 2019 til eriandrew@gmail.com
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Gavebidrag til NFHS’ jubileum
Styret takker for gavebidragene som kom inn i 2018. Men vi håper også at jubileet kan være en
fin anledning for medlemmene å gi gavebidrag. Stort eller lite: alt blir tatt imot med stor takk.

Sammenfatning av spørreundersøkelse om undervisning i farmasihistorie ved
universitet i Norge.
Norsk Farmasihistorisk Selskap foretok i 2018 en spørreundersøkelse om type og omfang av
undervisning i farmasihistorie ved de 6 studiestedene i Norge hvor det undervises i farmasi på
bachelor- og/eller masternivå; Universitet i Oslo, OsloMet, Universitet i Tromsø, Nord
Universitet, Universitetet i Bergen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Et enkelt spørreskjema på en A4 side ble sendt direkte til universitetslærere som vi antok var
involvert i emnet farmasihistorie. Alle seks studiestedene returnerte spørreskjemaet i utfylt
stand.
Alle farmasistudenter i Norge får en kort innføring i farmasihistorie (1-4 undervisningstimer) i
løpet av det første eller andre studieåret. I tillegg gis historiske utviklingstrekk under de ulike
fagtemaene.
UiO og UiB bruker også andre undervisningsformer som gruppearbeid og prosjekter. UiB,
OsloMet og UiO arrangerer ekskursjon til museum og urtehage. Spesielt UiB har gitt
farmasihistorie en viktig plass. Nord, UiO og OsloMet er særlig åpne for å utvide tilbudet i
undervisningen med å trekke inn motiverte og erfarne farmasøyter.

Farmasihistorie på Nord Universitet, Namsos
Styreleder Liv Slettevold og styremedlem Sissel Brinchmann holdt i januar 2019 to
undervisningstimer i farmasihistorie for bachelorgradstudentene i farmasi på Nord Universitet i
Namsos.

Liv Slettevold innleder forelesning på Nord Universitet

Fin informasjon om studiet

Et streiftog i farmasiens historie.
Tidligere apoteker Dagfinn Nome holdt et inspirerende kåseri om farmasihistorie i Fredrikstad
Museums lokaler, i den vakre Gamlebyen i Fredrikstad, 28. februar. Arrangør var Fredrikstad
Museums Venner. Styreleder i NFHS var tilstede for å oppleve både de flotte omgivelsene og
føle historiens sus.
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Han kom med spredte glimt fra legemidlenes og apotekenes historie; fra det gamle Egypt og
opp mot vår tid. Han var innom læren om de fire kroppsvæsker, signaturlæren, opprettelsen av
de første apotek, og han brukte Henrik Ibsen som eksempel på utdannelse og karrierevei for
farmasøyter på 1800-tallet. Han fortalte også litt om livet bak en vakker apotekfasade, illustrert
ved bilder fra Elefantapoteket, Kristiania på 1880-tallet.

Han illustrerte kåseriet med tegninger av G. Hammarlund, fra apoteker S.S. Martens bok “Tider som
svant”, utgitt i anledning Apothekernes Laboratoriums 50 års jubileum i 1953.

Nome fikk mange spørsmål fra de frammøtte, noe som tyder på at farmasiens historie er noe
som engasjerer mange. NFHS gratulerer med initiativet og den vellykkede gjennomføringen.

Vi minner dessuten om:
The International Society for the History of Pharmacy (ISHP).
NFHS er medlem her og har oversendt en rapport som vil bli publisert på deres hjemmeside
https://histpharm.org/ i neste Newsletter. Vi vil også legge denne rapporten ut på våre egne
hjemmesider.

FRISTER ! - International Congress: “The Pharmacist and Quality Medicines” 5-8
September 2019, Washington, DC. http://44ichp.org
Frist for å sende inn abstracts (maks 500 ord) til foredrag er 1. april 2019. For postere er fristen
1. mai 2019. Se mer her: http://tinyurl.com/y2hnbk53.

NFHS hjemmesider, Facebook og Instagram. LIK OG DEL!
Adressen til hjemmesiden er: http://norskfarmasihistorie.no. Disse sidene vil bli jevnlig
oppdatert og skal inneholde nyheter, artikler, referater og annet aktuelt stoff. Du vil også finne
tidligere utgaver av Cygnus, som kan lastes ned http://norskfarmasihistorie.no/cygnus.
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Facebooksiden finner du her www.facebook.com/norskfarmasihistorie.no og Instagram her
www.instagram.com/norskfarmasihistorie/

Vår hjemmeside

Vår Facebookside

Vår Instagramside

Informasjonsbrosjyre Norsk Farmasihistorisk Selskap
Styret har laget opptrykk av folder med informasjon om Norsk Farmasihistorisk Selskap. Du kan
laste den ned ved å klikke på denne lenken: https://tinyurl.com/yxbpsmj8

Farmasihistoriske samlinger i Norge
Vi nevner dette igjen:
Kjenner du til noen farmasihistoriske samlinger her i landet? Vi vil gjerne komme i kontakt med
alle som har en slik samling, liten eller stor.

Temaer og idéer til Norsk Farmasihistorisk Selskap – omtale og dokumentasjon.
Styret er nå engasjert i å lage en oversikt over farmasihistoriske temaer som vi mener bør
omtales og belyses. Har du noen tanker om dette, er du velkommen til å ta kontakt med en i
styret eller sende en mail til Holger Moe Tørisen på hmt@online.no.
Temaer som dokumenteres gjennom NFHS kan presenteres som innlegg på møter arrangert av
Selskapet, eventuelt publiseres i Cygnus og også presenteres internasjonalt gjennom
International Society for the History of Pharmacy (ISHP).
Artikler og notiser kan også legges ut på hjemmesidene til NFHS.
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