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Norsk Farmasihistorisk Selskap – medlemsbrev nr. 3 – 2020 september 
 

I dette medlemsbrevet har vi informasjon om Høstmøtet 2020. 
 

Høstmøtet 2020 i Norsk Farmasihistorisk Selskap 

På grunn av koronarestriksjoner legger vi opp til et digitalt møte onsdag 4. nov, 
som vil bli streamet fra kl 17:00 til 19:30.  

 

Som dere ser av programoversikten sist i dette brevet (vedlegg) vil det faglige 
programmet starte med et innlegg av Jens Kristian Wold som en samtale med 
Holger Moe Tørisen. Dette var planlagt i forbindelse med vårt årsmøte i april, 
som vi jo ikke kunne arrangere. 
 

Vi kommer tilbake til detaljer om hvordan den praktiske avviklingen av 
høstmøtet blir. Da vil vi også gi instruksjoner om hvordan man kan finne 
foredragene og streame dem.   
 

Farmasøytisk institutt flytter til nye lokaler i 2024 
 

I 2024 skal Livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen stå ferdig, Norges største 
forskningsbygg. Farmasøytisk institutt har en selvsagt plass i bygget. Les mer om 
dette her: https://www.mn.uio.no/farmasi/om/flytting-2024/  

 

Internasjonal kongress – og virtuell festival 
a. Den planlagte internasjonale kongressen i Milano, Italia I September 2021, vil 

høyst sannsynlig bli utsatt et år til September 2022 pga koronakrisen. 
 

 
 

b. Presidenten i ISPH (the International Society for the History of Pharmacy) dr. 
Axel Helmstädter, har informert NFHS om en virtuell festival: 

https://www.mn.uio.no/farmasi/om/flytting-2024/
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 “New Social History of Pharmacy and Pharmaceuticals Festival”. 
Festivalen vil organisert av AIHP (American Institute of the History of 
Pharmacy) 24. – 29.  september 2020.  Du kan finne detaljert program for de 
ulike dagene her:  https://aihp.org/new-social-history-festival/ 

 
Ønsker du å registrere deg kan du gjøre det her: 
https://wiscpharmacy.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5aTmLUiqwyvR17T  

 

Presentasjonene fra “New Social History of Pharmacy & Pharmaceuticals 
festival” vil bli vurdert for publisering I et felles spesialnummer av Pharmacy 
in History, The Social History of Alcohol and Drugs, og the Canadian Bulletin of 
Medical History. 

 

 
“Age of Drugs” cartoon from Puck in 1900. The Saloon Keeper says, “The kind of  
drunkard I make is going out of style. I can’t begin to compete with this fellow.” 

 
 

Din koronahistorie på epost i tekst, bilder og/eller video  

 

 

 
Denne oppfordringen har vi delt på 
vår hjemmeside, Facebookside og 

Instagram. I tillegg har både NFS og 
NFF delt den på sine sider. 

Send på e-post til 
postnfhs@farmasihistorie.no  

Vi ønsker å dokumentere dette for 
ettertiden. 

 

 

https://aihp.org/new-social-history-festival/
https://wiscpharmacy.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5aTmLUiqwyvR17T
mailto:postnfhs@farmasihistorie.no
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Cygnus-heftene er på nettsiden til NFHS 
 
Selskapets hjemmesider blir jevnlig oppdatert og inneholder nyheter, artikler, 
referater og annet aktuelt stoff: http://norskfarmasihistorie.no  
 

Tidsskriftet Cygnus fra 1997 til i dag ligger på våre nettsider: 
http://norskfarmasihistorie.no/cygnus/ Her finner du mye interessant lesestoff. 
Vi kommer også til å «løfte frem» en del eldre Cygnusartikler som du vil finne på 
følgende side: http://norskfarmasihistorie.no/utvalgte-artikler-fra-cygnus/  
 
 

Kjenner du noen som vil bli medlem i Norsk Farmasihistorisk Selskap? 
 

Et medlemskap i Norsk Farmasihistorisk Selskap er en støtte til det arbeidet som 
drives for å dokumentere norsk farmasihistorie.  
 

Styret mener at dette er noe som angår alle farmasøyter, og spesielt i vår tid, 
hvor endringene skjer veldig raskt og faget går helt nye veier.  
 

Vil du gi et medlemskap i gave? Send en melding til hmt@online.no 
 
  

 

Norsk Farmasihistorisk Selskap publiserer under sin logo: 
  

 

Det er flere digitale sider med «farmasihistorie» som ikke er NFHS.  
 

Se etter vår logo og våre nyhetssaker på Facebook 
www.facebook.com/norskfarmasihistorie.no.  
 

På Instagram er adressen: www.instagram.com/norskfarmasihistorie/  
 
 

Hilsen Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap 

  Liv Slettevold, leder 

Erik Andrew, nestleder, Holger Moe Tørisen, sekretær,  

Sissel Brinchmann, Anne Gerd Granås  

 

 

Høstmøteprogram 2020 finner du på neste side 

 

http://norskfarmasihistorie.no/
http://norskfarmasihistorie.no/cygnus/
http://norskfarmasihistorie.no/utvalgte-artikler-fra-cygnus/
mailto:hmt@online.no
http://www.facebook.com/norskfarmasihistorie.no
http://www.instagram.com/norskfarmasihistorie/


Side 4 av 4 
 
 

 

 


	Norsk Farmasihistorisk Selskap – medlemsbrev nr. 3 – 2020 september

