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Norsk Farmasihistorisk Selskap – medlemsbrev nr. 4 – desember 2020 
 

I dette medlems- og julebrevet får du bl.a. en oppsummering av Høstmøtet 2020, 
og vi har satt søkelyset på fortid og nåtid ved Farmasøytisk institutt, UiO. 

Og vi ønsker oss en julegave – se mer nedenfor. 
Vi oppfordrer dere også til å sende oss forslag til temaer til Høstmøtet 2021! 

 

 
 

Høstmøtet 2020 i Norsk Farmasihistorisk Selskap - webinar 

På grunn av koronarestriksjoner ble HØSTMØTET 2020 holdt som et webinar – det 
første i NFHS’ historie! Etter tilbakemeldingene å dømme likte våre medlemmer 
dette, og det oppmuntrer oss til å lage flere webinarer med ett eller et par 
foredrag. Gi oss gjerne tips til hva dere kan tenke dere å høre om. 

• Glimt fra programmet 

Det var på det meste flere deltakere på webinaret enn på de siste høstmøtene. 
Siden ikke alle hadde anledning til å følge hele møtet mens det pågikk, har vi 
lagt ut foredragene på hjemmesiden vår.  

Liv Slettevold ønsket velkommen og det hun sa kan du lese her: 
https://tinyurl.com/y462kl5u  

Erik Andrew var møteleder og introduserte de ulike foredragsholderne. Deres 
CV’er finner du på hjemmesiden vi viser til nedenfor. 

o Film av samtale med Jens Kristian Wold: https://youtu.be/wlTeGJIetsw  
o Her kan du se informasjon om og opptakene fra Høstmøte webinaret: 

http://norskfarmasihistorie.no/hostmote-2020-webinar/  
 
 

Julegaven vi ønsker oss fra dere 

medlemmer er at dere rekrutterer 

et nytt medlem til NFHS hver! 

Premien vi kan love dere er hederlig omtale! 

https://tinyurl.com/y462kl5u
https://youtu.be/wlTeGJIetsw
http://norskfarmasihistorie.no/hostmote-2020-webinar/
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HØSTMØTET 2021 i NFHS – og andre (nett)møter. 
• Høstmøtet 2021 i farmasihistorie blir onsdag 10 november, som vanlig dagen 

før Farmasidagene i Oslo. Vi håper at møtet kan arrangeres som et fysisk 
møte da den sosiale kontakten er viktig for våre medlemmer og andre 
farmasihistorisk interesserte. Vi vil også vurdere å sende møtet som 
nettmøte i tillegg til et fysisk møte. 
 

En forutsetning for vårt tradisjonelle høstmøte er at medlemmene melder på 
foredrag. De siste årene har det vært god tilgang på foredrag.  

 

Hvis vi får inn mange forslag til foredrag vil styret vurdere noen foredrag skal 
holdes som kortere nettmøter/webinarer i tillegg til høstmøtet, med ett til to 
foredrag på andre tider i tillegg.  Siden vi er en landsdekkende forening vil vi 
på den måten nå ut til flere av våre medlemmer. 
 

• Send oss dine ideer til temaer! 
NFHS ser det som spesielt viktig å dokumentere vår faglige historie for 
ettertiden. Farmasihistorie favner bredt og det som er praksis i dag er historie 
i morgen.  
Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer og andre interesserte om å tenke 
gjennom hva du kan bidra med.  
 

Emner om apotek, farmasøytiske samlinger, bedrifts- og organisasjons-
historie, yrkespraksis, interessante farmasøyter, legemidler og droger og 
oppdrag ute og hjemme i farmasiens historie er bare noen eksempler for 
aktuelle tema. 
Start planleggingen for et bidrag alt nå! Alle forslag mottas med takk og 
fristen for å sende oss noe til høstmøtet 2021 er 1. april 2021.  
Påmelding til Erik Andrew, eriandrew@gmail.com  eller 906 93 197.   

 
 

Cygnus-heftene er på nettsiden til NFHS 
 

 

 

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

 
 
 

mailto:eriandrew@gmail.com
http://norskfarmasihistorie.no/cygnus/
http://norskfarmasihistorie.no/utvalgte-artikler-fra-cygnus/
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Glimt fra Farmasøytisk institutt – nå og før 
 
• Hedvig Nordeng får Nordforsk-støtte til nytt Covid-19-prosjekt  

Internasjonalt samarbeidsprosjekt tek utgangspunkt i nasjonale helseregister. 
Les mer her: http://tiny.cc/5cd2tz 

 
 
 

• Studenter på SamPraks  
I løpet av to dager samarbeider studenter fra forskjellige helsefagsutdanning 
ved UiO i tverrfaglige team. Møt studentene på SamPraks.  
Les mer her: http://tiny.cc/zbd2tz   

 

• Frederik Holst og farmakologisamlingen – en skjult skatt fram i lyset 

I siste utgave av tidsskriftet Michael1 - 3/2020 kan dere lese en spennende 
kronikk av Øivind Larsen, Berit Smestad Paulsen, Anne Vaalund: Frederik 
Holst og farmakologisamlingen – en skjult skatt fram i lyset. 
 

 

Den farmakologiske samlingen som gjennom 
41 år ble bygd opp og vedlikeholdt av den 
mangfoldige professor Frederik Holst (1791-
1871), kaster nytt lys over 1800-tallets norske 
vitenskapshistorie og tidens medisinske og 
farmasøytiske utdanning. Samlingen gir også 
ny kunnskap om siste del av Holsts 
funksjonstid. Et prosjekt er i gang for å få gitt 
ut Holsts håndskrevne katalog over samlingen, 
sett i sammenheng med de bevarte 
preparatene. 
Du kan lese mer om det her: 
https://tinyurl.com/y64wuttm  
Fotografiet er fra Museum for universitets- og 

vitenskapshistories utstilling av samlingen på 
Blindern i 2019. Foto Øivind Larsen 

 

• Farmasøyter – universitetets uoffisielle studenter 
Anne Vaalund har skrevet om at farmasøyter ikke var nevnt i 
Universitetsfundasen fra 1824, og gjennom hele 1800-tallet ble det diskutert 
hvor mye teoretisk kunnskap man burde kreve av en farmasøyt. 
 

 

1 Utgis av Det norske medicinske Selskab 
 

http://tiny.cc/5cd2tz
http://tiny.cc/zbd2tz
https://tinyurl.com/y64wuttm
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På 1800-tallet ble farmasi til dels regnet som et håndverk. Derfor hadde 
studiet en lang og kronglete vei inn på universitetet. http://tiny.cc/ocd2tz  
 

• Edith Mack begynte på farmasistudiet i krigsåret 1941. Her følger utdrag fra 
hennes dagbok fra det første semesteret. Vi følger en ung student som med 
stor glede inntok det moderne Blindern. (En farmasistudents dagbok) 

 
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 – sammen med andre innen 
farmasien - å dokumentere dette for 

ettertiden. 
 

 
 

Verv et medlem til Norsk Farmasihistorisk Selskap! 
 

Nå er vi i en svært spesiell tid med koronavirus-pandemien og historiske 
utfordringer for den farmasøytiske og den medisinske verden. Denne tiden vil bli 
husket lenge. NFHS ønsker å dokumentere det som skjer nå for ettertiden. 
Et medlemskap i NFHS er en støtte til det arbeidet med å dokumentere norsk 
farmasihistorie.  Dette mener vi er noe som angår alle farmasøyter og spesielt i 
vår tid, hvor endringene skjer veldig raskt og faget går helt nye veier.  

  

Medlemmer får tilgang til webinarer som det nylige Høstmøtet, og kortere 
møter, foredrag og filmer/videoer.  
 

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   

http://tiny.cc/ocd2tz
https://www.muv.uio.no/uios-historie/fag/matematikk-naturvitenskap/farmasi/farmasistuddagbok-sfgravem-051107.html
mailto:postnfhs@farmasihistorie.no
mailto:hmt@online.no
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Se etter vår logo og våre nyhetssaker på ulike sosiale medier: 

• Facebook: www.facebook.com/norskfarmasihistorie.no.  

• Instagram: www.instagram.com/norskfarmasihistorie/  

• Twitter: https://twitter.com/Farmasihistorie  

 

 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul! 
 

 
Jul i apoteket på Farmasihistorisk Museum, Bygdøy. Foto: Eva Brænd 

 

Hilsen Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap 

  Liv Slettevold, leder 

Erik Andrew, nestleder, Holger Moe Tørisen, sekretær,  

Sissel Brinchmann, Anne Gerd Granås  

 

 

 

 

http://www.facebook.com/norskfarmasihistorie.no
http://www.instagram.com/norskfarmasihistorie/
https://twitter.com/Farmasihistorie
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