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† 
Vi har mottatt den triste nyheten om Aslaug Gombos’ bortgang. 

Vårt kjære æresmedlem Aslaug Gombos døde 31. august. Hun hadde en 
lang og imponerende karriere i det farmasøytiske miljøet, med mange 

sentrale stillinger og verv. Bl.a. var hun redaktør for Norges 
Apotekerforening tidsskrift i 10 år, fra 1982 – 1992, leder av interim-
styret da Norsk Farmasihistorisk Selskap ble påbegynt i 1993, og var 

selskapets første leder, fra 1994 – 1997. Hun var apoteker på Bragernes 
apotek i Drammen, fra 1992 – 2001.  Aslaug vil bli sårt savnet og vi lyser 

fred over hennes minne.  Et fyldigere minneord vil bli publisert på 
hjemmesiden og Facebook-siden til NFHS. 

 

 

*** 
Ellers i dette medlemsbrevet får du bl.a. informasjon om jubileumsmarkering av 

farmasiutdanningen 90 år, webinar om legemiddelmangel, høstmøte 2021 og glimt 
fra det som skjer på Farmasøytisk institutt. Mer om dette i brevet. 

 

ÅPENT KVELDSMØTE WEBINAR – 21.  SEPTEMBER KL 19.00-21.00 
Vi ønsker velkommen til Webinar med farmasøyt og ph.d. Lillan Mo Andreassen. 
Hun vil gi deg et godt innblikk i utfordringer med legemiddelmangel i foredraget 
"Legemiddelmangel - global diagnose, norske komplikasjonar".  

 

 

Sjekk også ut våre 
nettsider http://norskfarmasihistorie.no/ 
eller Facebooksiden 
 https://www.facebook.com/norskfarmasi
historie.no 
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Du kan melde deg på møtet ved å benytte denne lenken: 
https://uio.zoom.us/webinar/register/WN_AQiVQVjOTNe2Jjae7XDp9Q  

Under webinaret er det mulig å sende inn spørsmål eller kommentarer via 
knappen "chat" eller "Q&A".  
Styret vurderer også flere mindre webinarer i tillegg til dette kveldsmøtet og 
Høstmøtet.  

Vi vil gjerne ha ideer fra dere medlemmer til temaer, foredrag, presentasjon osv. 

 

FARMASØYTISK INSTITUTT 1931–2021 / JUBILEUMSMARKERINGER  

I studieåret 2021-2022 er det 90 år siden farmasiutdanning på universitetsnivå 
startet opp i Norge, og at Farmasibygningen ble tatt i bruk.  

Åpning: Mandag 13. sep. 2021 12:00 er det åpning av jubileumsfeiringen foran 
Farmasibygningen https://www.mn.uio.no/farmasi/om/fai-90/jubileumsapning.html  

 
 

Du finner programmet her: https://www.mn.uio.no/farmasi/om/fai-90/  

Farmasiutdanningen ved UiO: Torsdag 23.09.21 16:15, Auditorium 1.  

https://www.mn.uio.no/farmasi/om/fai-90/farmasiutdanningen-ved-uio.html  

 

HØSTMØTET 2021 – 10. NOVEMBER kl. 18.00 

Årets høstmøte blir holdt onsdag 10. november kl 18.00. Noter tiden i 

kalenderen.  Også i år blir det arrangert som webinar og dere vil få tilsendt – på 

epost - en lenke for påmelding til møtet. Det foreløpige programmet er: 

 

Liv Ingrid Flø Beck, Barbro Johanne Spillum, Christian Haga: 

Forgiftningsinformasjon i den digitale tidsalder 

Anne Gerd Granås: Om prosjektet «Digitale opptak og formidling av nyere norsk 

farmasihistorie»  

Gunvor Solheim, Erik Andrew: Polarvennen og apotekeren Fritz Gottlieb Zapffe 

(1869-1956) 

Stein Lyftingsmo: Streiftog blant de første hundre spesialiteter 

https://uio.zoom.us/webinar/register/WN_AQiVQVjOTNe2Jjae7XDp9Q
https://www.mn.uio.no/farmasi/om/fai-90/jubileumsapning.html
https://www.mn.uio.no/farmasi/om/fai-90/
https://www.mn.uio.no/farmasi/om/fai-90/farmasiutdanningen-ved-uio.html
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Hvert foredrag vil ta ca. 15 min. Sammenfatning/abstracts av hvert foredrag og 

CV til foredragsholderne vil bli lagt ut på vår hjemmeside før møtet. Noter tid for 

høstmøtet i kalenderen. 

 
Har du idéer til et foredrag, en presentasjon el. til Høstmøtet, så send dette til 
Erik Andrew, eriandrew@gmail.com  eller 906 93 197 innen 1. oktober  
 

Cygnus-heftene sendes medlemmene og finnes i tillegg digitalt på 
nettsiden til NFHS 
Siste utgave av Cygnus ble sendt medlemmer i mars. Noen medlemmer som har 
ikke betalt kontingent for 2020 vil oppleve ikke å få det trykte tidsskriftet i 
posten. Dersom vi ikke har korrekt informasjon vedr. kontingentbetaling, ber vi 
om at dem det gjelder tar kontakt. 
 

x

 

 

 

Tidsskriftet Cygnus fra 1997 til i dag ligger på våre 
nettsider: http://norskfarmasihistorie.no/cygnus/ 
Her finner du mye interessant lesestoff. 
 
Vi «løfter frem» en del eldre Cygnusartikler som du 
vil finne på følgende side: 
http://norskfarmasihistorie.no/utvalgte-artikler-fra-
cygnus/  
 
Neste nummer av Cygnus er under arbeid, og vil bli 
sendt medlemmene etter nyttår 2022 når det er 
ferdig trykket. 

 

 
 
 
 

Glimt fra UiO og Farmasøytisk institutt 
 

Farmasøytisk forskningsformidling med Harald Eia og Wasim Zahid 
 

Forskere ved endringsmiljøet PharmaTox har vært i studio med Harald Eia for å 
snakke om maskinlæring, genetikk, legemidler og neurotoksisitet.  
 
Tidligere denne måneden ledet «Twitter-legen» Wasim Zahid intervjuserien 
«Riktig legemiddelbruk fra vugge til grav» i dialog med forskere fra Farmasøytisk 

mailto:eriandrew@gmail.com
http://norskfarmasihistorie.no/cygnus/
http://norskfarmasihistorie.no/utvalgte-artikler-fra-cygnus/
http://norskfarmasihistorie.no/utvalgte-artikler-fra-cygnus/
https://www.mn.uio.no/farmasi/english/research/groups/pharmatox/
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institutt. Innspillingene ble gjort i studio hos produksjonsselskapet RedAnt og vil 
bli til korte informasjonsfilmer som lanseres ved UiO til høsten.  
 
 

 

Se mer ved å følge lenken: 
https://www.mn.uio.no/farmasi/om/aktuelt/aktuell
e-saker/2021/farmasoytisk-
forskningsformidling.html  

 

 
Verv et medlem til Norsk Farmasihistorisk Selskap! 
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. Selskapet utgir også det farmasihistoriske 
tidsskriftet Cygnus.  
 

Kanskje du vil 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 ulike sosiale medier: 

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

• Instagram: www.instagram.com/norskfarmasihistorie/  

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

 

Hilsen Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap 

  Liv Slettevold, leder. Erik Andrew, nestleder, Holger Moe Tørisen, sekretær,  

Sissel Brinchmann, Anne Gerd Granås  

https://www.mn.uio.no/farmasi/om/aktuelt/aktuelle-saker/2021/farmasoytisk-forskningsformidling.html
https://www.mn.uio.no/farmasi/om/aktuelt/aktuelle-saker/2021/farmasoytisk-forskningsformidling.html
https://www.mn.uio.no/farmasi/om/aktuelt/aktuelle-saker/2021/farmasoytisk-forskningsformidling.html
mailto:hmt@online.no
http://www.facebook.com/norskfarmasihistorie.no
http://www.instagram.com/norskfarmasihistorie/
https://twitter.com/Farmasihistorie
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