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Referat fra Generalforsamling og vårmøte 2019 – 25. april kl. 18.00
Selskapets vårmøte ble holdt i Apotekforeningens lokaler 25. april 2019.
Styrets beretning for 2018 er lagt ut på hjemmesidene, og der finner du også protokoll fra
årsmøtet.

Nytt æresmedlem i Norsk Farmasihistorisk Selskap
Styret i Norsk Farmasihistorisk selskap utnevnte Gunvor Solheim til
æresmedlem på Generalforsamlingen den 25. april 2019. Gunvor
Solheim har gjennom mange år hatt et stort engasjement for
farmasiens historie. Hun er kunnskapsrik og har aktivt bidratt med
foredrag og artikler både nasjonalt og internasjonalt om mange
forskjellige temaer.

Gunvor Solheim

Mangelsituasjonen for legemidler
Tema for vårmøtet i år var mangelsituasjonen for legemidler, med innlegg av Anne Markestad
fra Mangelsenteret på Ullevål sykehus. Hennes arbeidsområde er mangelsituasjonen for
sykehusapotekene, ikke for vanlige apotek.
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NFHS har i etterkant fått en del spørsmål om historiske fakta angående hvordan vi har kommet
i denne mangelsituasjonen, og vi ber de av dere som kan kjenne noe til dette å henvende seg til
styreleder Liv Slettevold, gjerne på mail (liv.slettevold@gmail.com) Telefon 916 05 782.
Her er spørsmålene som Anne Markestad gjerne vil ha belyst:
1.
2.
3.
4.

Opprettelsen av NMD – hvilke tanker var det som lå bak opprettelsen av NMD?
Sivile beredskapslagre – hvilke har vi hatt?
Forsvarets beredskapslager – særlig avviklingen av dem – hva tenkte forsvaret da?
Sykehusenes beredskapslager – hvilke tanker gjorde man seg på 50- 60 og 70-tallet? Hva
var bakgrunnen for rundskrivet om beredskap av infusjonsvæsker fra 90-tallet? Var det
noe tilsvarende tidligere?
5. Hdir beredskapslager – når ble de opprettet og hva var foranledningen?
6. Vi har hatt generikaproduksjon i Norge tidligere – hvorfor ble den solgt ut og til dels lagt
ned.
7. Hva var det norsk farmasøytisk industri manglet som gjorde at vi ikke klarte å hevde oss
i generikamarkedet? Vi har stabil, høyt utdannet arbeidskraft – det skulle bidra positivt
til å kunne legge til rette for generikaproduksjon.
8. Hva er det i norsk industripolitikk som har bidratt til at vi nesten ikke produserer
legemidler lenger?
9. Har tilgang på farmasøytisk arbeidskraft spilt en rolle i dette?
Vi er svært takknemlige for informasjon angående dette, fordi det er lite å finne i skriftlig
dokumentasjon.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NORSK FARMASIHISTORISK SELSKAP FYLLER 25 ÅR.
Innbydelse til Jubileumsfeiring
Feiringen finner sted i Aulaen på
Oslo katedralskole, 6. november 2019 kl. 15.00 – 19.30
Sett av dagen!
Påmelding til Erik Andrew (eriandrew@gmail.com) eller mob. 90693197 innen 1. 10.2019.
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 for å markere jubileet
og en del som de tradisjonelle høstmøtene. Mellom disse to blir det en pause med litt
servering.
Etter møtet, ca. 19.30, ønsker styret å invitere alle medlemmer til en enkel bespisning i
tilhørende lokaler for å markere våre første 25 år. Man kan også velge å være med på bare
møtet, eller både møtet og påfølgende bespisning.
Jubileums og høstmøtet koster kr. 250,- bespisningen etterpå koster også kr. 250,-.
Beløpene kan betales helst med vipps (539618) ved påmelding,
eller i bank til kto. 9235 38 91881
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Gi beskjed om dere ønsker å være med på møtet eller bespisningen eller begge deler ved
påmeldingen.
Vi håper at flest mulig av våre medlemmer har anledning til å komme på denne markeringen.

Foreløpig program:
Jubileumsdel:
Historien om Norsk Farmasihistorisk Selskap
Billedkavalkade
Intervju med æresmedlemmer
Faglig del:
Brit Lannem: EkornRingen på Historica – fra idé til utstilling
Anne Cathrine Sund: Laboremus, farmasøytisk studie- og diskusjonsklubb 1941 - 1977
Randi Winsnes Legemiddelverkets historie

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.

Kontingentinnbetaling
Styret er takknemlig for å få innbetalinger så snart som mulig fra de som ennå ikke har fått
betalt (ca. 60 personer).
Kontingenten for 2019 er kr. 300,- som skal betales til: kontonummer 9235 38 91881.

Besøk på Glomdalsmuseet, Elverum, 8. mai 2019
Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap var på besøk på Glomdalsmuseet i Elverum onsdag den
8. mai. Vi ble hjertelig mottatt av konservator Jorunn Elise Gunnestad som har ansvar for
utstillingene Gammeldoktoren og Apoteket og tidligere apoteker Gunnar Fossaa som orienterte
om hele museet og viste oss omkring.

Gunnar Fossaa viser frem
boken «Dagliglivets kjemi»

Fra det gamle Rena apotek, Glomdalsmuseet
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Glomdalsmuseet

Apotekerens kontor, Glomdalsmuseet

Glomdalsmuseet har en imponerende farmasihistorisk apotekutstilling. Den ligger i samme
bygning som utstillingen Gammeldoktoren som omfatter den allmennpraktiserende leges
historie i perioden ca. 1850 – 1950.
Rena apotek ble etablert i 1902 og det er interiøret fra dette apoteket som utgjør
hovedinnholdet i museet. I tillegg har de et imponerende laboratorium med mye flott utstyr.
Dette er et apoteklaboratorium fra 1963 og har stått på apoteket Ørnen i Gjøvik.
Boken «Dagliglivets kjemi» som Gunnar Fossaa viser frem på bildet over var eid av apoteker
Daa på Rena. Han lånte den ut til interesserte personer i bygda, og notater i boka sier litt om
apotekerens posisjon i lokalsamfunnet som fagperson.

Minneord om Jan Karlsen (1941 – 2019)
Professor emeritus Jan Karlsen døde 21. mars
2019, 77 år gammel.
Han begynte å studere farmasi høsten 1960, og
avla apotekereksamen høsten 1964.
Etter endt studium reiste han til Leiden i Holland
og tok fatt på videre utdannelse som etter hvert
førte frem til professorat ved Farmasøytisk institutt
i Oslo.
Jan Karlsen var medlem av Norsk Farmasihistorisk
Selskap. Her bidro han med foredrag til selskapets
møter. Han skrev også fagartikler til det nevnte
selskaps tidsskrift Cygnus.
Ved Jan Karlsens bortgang har det farmasøytiske miljø i Norge mistet en fagperson med store
kunnskaper, bl.a. i farmasihistorie.
Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap
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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

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.
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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).
Du finner vår rapport til ISHP her:
http://media.norskfarmasihistorie.no/2019/03/Norway-NFHS.pdf
Artikler og notiser kan også legges ut på hjemmesidene til NFHS. Tips oss gjerne!
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