NORSK FARMASIHISTORISK SELSKAP (NFHS)
- stiftet 1994 Medlemsbrev nr. 1/2001
Aller først: Et riktig godt nytt år til alle medlemmer av NFHS !
Vi er ved starten på et år som bør bli interessant på flere måter, ikke minst farmasihistorisk. Vi
skal heller ikke glemme at den tiden vi nå gjennomlever, med forandringer på nær sagt alle
områder, også vil være historie om ikke lenge.
I løpet av året som gikk gjennomførte vi en medlemsverving som ble meget vellykket. I
skrivende stund har vi passert 250 medlemmer, noe vi tar som et tegn på en levende forståelse
for betydningen av å .kjenne fagets historie.
Vi vil forsøke å bringe nyheter og aktuelle meddelelser via enkle medlemsbrev som dette.
Videre vil de publikasjoner som utgis i skriftserien CYGNUS bli sendt medlemmene
fortløpende.
Sammen med dette medlemsbrev følger:
- Beretning for perioden 28/10 1999 - 27/10 2000
- Referat fra generalforsamlingen i NFHS 27/10 2000
- Regnskap for perioden 1/10 1999 - 9/10 2000, samt revisors erklæring
- CYGNUS nr. 5
- Program for Åpne fagdager ved Farmasøytisk Institutt 2001
Når det gjelder føringen av regnskapet er dette etter generalforsamlingen 2000 overtatt av
Monica L. Hansen, Norges Apotekerforening. Hun er engasjert på deltidsbasis.
Regnskapsåret vil heretter følge kalenderåret.

Styret
har etter generalforsamlingen 2000 denne sammensetning:
Leder :
Mathis Gundersveen, Hoelvn. I C, 1400 Ski
(tlf. 64 87 63 50, faks 64 87 79 53)
Nestleder:
Rolf Bjerke Paulssen, Carl Kjelsens v.2, 0860 Oslo
(tlf. 22 23 08 72, faks 22 23 60 82)
Kasserer:
Eva Lyngbakken, Griinerløkkens apotek, Griiners gt.8, 0552 Oslo
(tlf. 22 35 50 96, faks 22 35 69 70 )
Styremedlem
Kamilla Dahlstrøm, Bråtenalleen 14, 0487 Oslo
(tlf. 22 15 95 72)
Varamedlem:
Dag Thu Saanum, Asker apotek, Strøket 6, Pb.8, Asker
(tlf. 66 78 14 00, faks 66 90 18 95)
Vi er takknemlige for forslag og innspill fra medlemmene!

Aktuelle datoer 2001
15.-16. mars:
17. juni:
19.-22. september·
26.-27. oktober·

Åpne Fagdager ved Farmasøytisk Institutt,
Apotekmuseets Dag, Norsk Folkemuseum, Bygdøy
Internasjonal kongress for farmasihistorie, Lucerne, Sveits
Farmasidagene 2001

Vi har ennå ikke mottatt endelig program og påmelding fra arrangørene i Lucerne. Interesserte
kan henvende seg til en av oss, og vi vil sørge for å få sendt den nødvendige dokumentasjon.

Hovedtema under kongressen vil være:
20. september:
Farmasi og stat
21. september:
Farmasi og kunst
22. september:
ISHP 75 år
Farmasihistorisk bibliotek
Biblioteket er nå tilgjengelig for interesserte medlemmer. Et eget bibliotekutvalg under ledelse
av apoteker Kjell-Erik Andersen, Ås apotek, står for registreringen og forestår også inntil
videre utlånsordningen. Biblioteket er en skattkiste og en uvurderlig inspirasjonskilde til
studier. Bare ta kontakt!

Farmasidagene 2001
Tema for dagene : Bruk, feilbruk og misbruk av legemidler
Generalforsamlingen i Norsk Farmasihistorisk Selskap holdes etter lunch 26.oktober.
Vi ber dere allerede nå om forslag til emner på 3-4 seksjonsforedrag som skal holdes etter
generalforsamlingen.
Møt"opp og delta på Farmasidagene!

Åpne fagdager ved Farmasøytisk institutt 15.-16.mars 2001
Åpne fagdager er kommet til ved et samarbeid mellom Farmasøytisk institutt,
Universitetet i Oslo, Norges Apotekerforening og Apotekfarmasifondet.

Torsdag 15. mars vil en rekke farmasøyter gjennomgå sine forskningsarbeider innen
områdene samfunnsfarmasi og apotekfarmasi. Det dreier seg om studier innen epidemiologi
og kvalitative studier utført i apotekpraksis.

Fredag 16.mars holdes fagseminar under temaet: Doping og rus i og utenfor idretten.
Farmasøytisk institutt har professor-Il stillinger innen dopinganalyser og farmasøytisk
rusmiddelkontroll. Forelesere blir Peter Hemmersbach, Asbjørg Christophersen,
Christian Drevon og Egil Haug. Programmet tar blant annet opp kosttilskudd og doping.
Videre vil den analytiske utvikling for å møte utfordringene som kommer bli belyst.

Per Finholt Minneforelesning holdes i år av professor Peter York, University of Bradford.
Norsk Farmasihistorisk Selskaps vårforelesning blir gitt av Bjørn Johannesen.
Tema for foredraget : Peder Farup - vår første professor i farmasøytisk kjemi
Se forøvrige tidspunkter og møtesteder i vedlagte programbrosjyre.
I USA arrangerer universitenene årlig en Homecoming, en weekend med faglige, sosiale og
sportslige begivenheter. Også tidligere studenter kommer i tusenvis tilbake til sitt Alma Mater
for å delta på arrangementene. Åpne fagdager er farmasøytenes Homecoming. La oss slutte
opp om dette allsidige programmet. det er laget for alle farmasøyter som ønsker å følge med i
fagets utvikling!

