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Norsk Farmasihistorisk Selskap – medlemsbrev nr. 1 – juni 2022
I dette medlemsbrevet får du bl.a. informasjon om ulike digitale møter og
foredrag holdt i vårsemesteret, samt noe om planene videre.
Høstmøtet 2022 begynner å ta form. Mer om det i brevet.
Vi oppfordrer dere også til å se på hjemmesiden nyhetsblogg:
https://norskfarmasihistorie.no/blog/
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING OG NYTT STYRE
Protokoll fra generalforsamling onsdag 27. april 2022 kl. 19.00 er godkjent.
Her er en kort oppsummering: Generalforsamlingen ble gjennomført som
webinar på Zoom der 17 medlemmer deltok.
Du finner signert protokoll på side 7 i dette brevet.
Styret består etter dette av: leder Liv Slettevold; nestleder Sissel Brinchmann;
sekretær og kasserer Holger Moe Tørisen; øvrige styremedlemmer: Anne Gerd
Granås, Anne Elise Eggen (ny) og John Billy Nenningsland (ny).

o

Anne Elise sier: «Hvorfor vil jeg gjerne med i styret? Jeg har alltid vært interessert i
historie. Å studere museer, politiske hendelser, bygninger, religiøse steder,
monumenter og statuer, billedkunst, litteratur, musikk for å få større innsikt i verden
omkring og historien har alltid interessert meg.
Jeg var av de første studentene som fikk undervisning i farmasihistorie ved Farmasøytisk
institutt, UiO, i 1980 som ble gitt i det helt nye faget samfunnsfarmasi. Det jeg husker
hvor fascinerende det var å høre Yngve Torud kunne vise utviklingen i farmasien og
apotekenes funksjon ved å studere hvordan innredningen av apotekene endret seg over
tid. Og det kan også være interessant med gamle krukker, som å få se krigerkongen Karl
den tolvtes reiseapotek som blant annet befinner seg ved farmasimuseet i Heidelberg.
Han var jo mye på reisefot!
Jeg har beholdt interessen for farmasihistorie, ikke minst fordi jeg har hatt anledning til
å følge med i en viktig og turbulent tid av farmasihistorien selv.»

o

John Billy sier: «Interesse for nær historie er gjerne noe som kommer når man blir eldre
og som bare forsterkes når man blir enda eldre. Nå som jeg er på tampen av min
farmasøytiske karriere, har jeg begynt å reflektere over alt det som jeg og apotekverden
har opplevd i denne tiden. Jeg har inntrykk av at forandringene på apoteksektoren har
vært ekstra store akkurat i disse siste 40-50 årene. Jeg ser også at det nåværende
apotekvesen ikke har noen intensjoner om å ta vare på noe av dette. Derfor er det viktig
at mange farmasøyter ser dette og involverer seg i arbeidet med å sikre verdifulle verdier
og historier for ettertiden. Jeg ønsker å være med på dette.»

HØSTMØTET 2022 – ONSDAG 9. NOVEMBER
Farmasøytisk institutt (1931–2021) feirer – som vi har nevnt før – gjennom
studieåret 2021/22, at det er 90 år siden farmasiutdanning på universitetsnivå
startet opp i Norge, og at Farmasibygningen ble tatt i bruk.
Derfor blir temaet på årets Høstmøte «Farmasøytisk institutt», der vi kommer
til å fokusere på bygningene, arkitekturen, utviklingen mot moderne tid, og
studentlivet knyttet til instituttet og til Blindern etc.
Høstmøtet vil bli holdt onsdag 9. november kl 17-19 og arrangert som et fysisk
møte på Universitetet i Oslo i en av bygningene på Blindern. Du får også
mulighet til å være med digitalt.
Husk å notere datoen allerede nå. Nærmere om sted kommer vi tilbake til.
WEBINARER OG FOREDRAG HOLDT I VÅRSEMESTERET
Etter vårt vellykkete webinar høsten 2021 om Legemiddelmangel1, fulgte vi
opp i vårsemesteret med foredrag om temaet Legemiddelberedskap:

1

https://norskfarmasihistorie.no/apent-kveldsmote-om-legemiddelmangel

Side 2 av 7

NFHS arrangerte 10. februar 2022 et webinar om legemiddelberedskap.
Cand. pharm. Holger Moe Tørisen innledet temaet med foredraget «Beredskap. Noen
tilbakeblikk til forrige århundre når det gjelder legemidler.»
Og Master i farmasi Håvard Kirkevold, Nasjonalt senter for legemiddelmangel og
legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten holdt foredraget
"Legemiddelberedskap i Norge i 2022 – hvem gjør hva?
Du finner opptak av foredragene her:
https://norskfarmasihistorie.no/webinar-om-legemiddelberedskap.

Webinar – B180 – Nasjonalt legemiddelberedskapslager
Quynh Le, Leder for Nasjonalt legemiddelberedskapslager holdt torsdag 24.3. kl
foredrag om «B180 – Nasjonalt legemiddelberedskapslag» og fortalte om starten på
prosjektet, utviklingen det har vært gjennom og om arbeidet hittil.
Se opptak av foredrag her: https://norskfarmasihistorie.no/webinar-b180-nasjonaltlegemiddelberedskapslager/

REFERAT FRA «SNAKKE SAMMEN» - MØTE I REGI AV NFS 26. APRIL 2022.
Norsk Farmasøytisk Selskap har tatt initiativet til et første «snakke-sammen-møte»
hvor tanken er å samle mulige samarbeidspartnere innen profesjonen vår.B.la.
ønsker man å informere hverandre om hva som er på agendaen for det kommende
året og eventuelt finne temaer som vi kan samarbeide om.
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Kan det etableres en felles plattform der man kunne finne alle kurs, møter,
kongresser osv. NFS har en fane på hjemmesiden som heter «Norsk farmasi» hvor det
ligge lenker til de fleste hjemmesider innen profesjonen vår Tettere samarbeid rundt
høringer kunne være ett område, kanskje mulig å opprette forum for innspill til
høringer.
ISHP 45. INTERNASJONALE KONGRESS 2022
Kongressen holdes i Milano fra 7. til 10. september. Temaet denne gang er: «HEALTH,
BEAUTY AND WELL-BEING IN THE HISTORY OF PHARMACY». Arrangørene har tatt
utgangspunkt i den ambisiøse formålsparagrafen til Verdens Helseorganisasjon:
«WHO arbeider for at alle folk skal ha den beste helsetilstanden som er mulig å
oppnå» Og helse er definert som «en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt
velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lidelser». Les mer om kongressen
her: https://ishp22.com/
CYGNUS-HEFTENE
NFHS fortsetter å gi ut det trykte Cygnus som sendes medlemmene pr post. Men de
finnes også digitalt på nettsiden til NFHS. Se nedenfor.
Siste utgave av Cygnus (nr 28) ble sendt medlemmer i mars. Noen medlemmer som
har ikke betalt kontingent for 2021 vil dessverre oppleve ikke å få det trykte
tidsskriftet i posten. Dersom vi ikke har korrekt informasjon vedr. kontingentbetaling,
eller ev ny postadresse, ber vi om at dem det gjelder tar kontakt på epost
postnfhs@farmasihistorie.no.

Tidsskriftet Cygnus fra 1997 til i dag ligger på våre
nettsider: http://norskfarmasihistorie.no/cygnus/
Her finner du mye interessant lesestoff.
Til venstre siste utgave av Cygnus: Hefte 28 –
Desember 2021

DIGITALE FOREDRAG OG MØTER VED UIO, FARMASØYTISK INSTITUTT OG ANDRE
INSTITUSJONER
1. Mye interessant foregår på Farmasøytisk institutt
a. Farmasistudentar bidrar på Store norske leksikon På kurset FARM3120
«Legemiddelbruk og folkehelse» lærer studentene å skrive tekster som
forklarer legemiddel for vanlige folk. De beste bidragene blir videre-utviklet og
publisert på snl.no. https://tinyurl.com/3heaf2cp
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b. Studiekvalitetsmidler til fagkafé og Python-program To prosjekter ved
Farmasøytisk institutt har fått støtte fra fakultetet til nye bidrag for å bedre
studiekvaliteten ytterligere.
Under «post 2: Læringsmiljø» har Trine Grønhaug Halvorsen og Nina Woldene
fått støtte til fagkafe for førsteårsstudenter.
Og under «post 4 Integrering av databeregninger i undervisningen – CCSE
(Centre for Computing in Science Education)» har professor i legemiddelkjemi,
Trond Vidar Hansen får tildelt midler som skal brukes til å utvikle et program i
Python. Mer her: https://tinyurl.com/y7eupa7c
c. Guttene må få vite at det er mye teknologi i farmasi
I minst 30 år har Farmasøytisk institutt hatt en kvinneandel på nærmere 80
prosent. – Det er en utfordring, erkjenner instituttleder Kathrin Bjerknes.
Studentene Uniforum har snakket med, tror guttene vet for lite om faget. Se
mer her: https://tinyurl.com/mrxjt7ya

2. Du kan også få med deg Forskningsaktuelt
Her vil du finne interessant stoff om aktuelle forskningsprosjekter:
https://www.mn.uio.no/farmasi/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/
3. E-healthresearch.no
Digital legemiddelhåndtering innføres i helsetjenestene, og det forskes på
effektene. Det er etablert et «Forskernettverk for digital legemiddel-håndtering».
Nettverkets mål er å styrke flerfaglig forskning nasjonalt, samt samle og formidle
informasjon til forskningsmiljøene som følger utviklingen.
Vi i NFHS mener det er viktig at vi bidrar til å spre informasjon om denne
forskningen.
Det siste foredraget «Bedre bruk av e-resept på vei mot pasientens
legemiddelliste» finner du i opptak her:
https://www.youtube.com/watch?v=IheWf9FYfNU Videre finner du
foredrag/webinarer i serien E-medicine management på denne nettsiden:
https://ehealthresearch.no/en/e-medicine-management/webinarer
Og denne siden: https://ehealthresearch.no/prosjekter har en oversikt over
spennende prosjekter.
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 Høstmøte, kortere temamøter, foredrag og
filmer/videoer. Selskapet utgir også det farmasihistoriske tidsskriftet Cygnus.
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Kanskje du vil gi et medlemskap til kr 350,- i gave? Til en student koster det bare kr
100,-! Send en melding til postnfhs@farmasihistorie.no eller gå inn på nettsiden vår
: https://norskfarmasihistorie.no/medlemmer/innmelding/

NFHS 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. Sissel Brinchmann, nestleder, Holger Moe Tørisen, sekretær,
styremedlemmer: Anne Gerd Granås, Anne Elise Eggen og John Billy Nenningsland

Ta bilde av QR-koden med
kamera på mobilen,
og kom rett inn på
nettsiden vår

/Vedlegg
Side 6 av 7

Vedlegg protokoll fra generalforsamlingen
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Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS)
Protokoll fra generalforsamling onsdag 27. april 2022 kl. 19.00.
Generalforsamlingen ble gjennomført som webinar på Zoom.
17 medlemmer deltok.
Det var ingen kommentarer til innkalling og dagsorden.
1. Åpning ved Selskapets leder, Liv Slettevold
2. Valg av møteleder: Liv Slettevold; referent: Holger Moe Tørisen. Og
2 medlemmer til å undertegne protokollen: Dagfinn Nome og Wenche Strømhaug.
Enstemmig godkjent.
3. Styrets beretning for kalenderåret 2021 og revidert regnskap med noter for 2021
NFHS og Cygnus: Enstemmig godkjent.
Forslag til budsjett for 2022: Tatt til orientering.
4. Styrets forslag til kontingent for kommende år 2023. Styret foreslår uendret
kontingent – kr. 350 og halv kontingent for studenter. Enstemmig godkjent.
5. Valg. Valgkomiteen har bestått av Inger Wabø og Kjetil Sandvik.
a) Det skal velges 2 nye styremedlemmer. Nåværende styremedlem, Erik Andrew,
har varslet sin avgang og skal erstattes. Siden vedtektene gir mulighet for å
utvide styret, er det besluttet å utvide styret med ett nytt medlem. Enstemmig
godkjent. Styret består etter dette av:
Liv Slettevold, leder 2021 – 2023
Anne Elise Eggen 2022 – 2024
Holger Moe Tørisen 2021 – 2023
Sissel Brinchmann 2021 – 2023
Anne Gerd Granås 2022 – 2024
John Billy Nenningsland 2022 – 2024
b) Det skal velges revisor og stedfortredende revisor.
Revisor: Einar Heide Magnussen, gjenvalgt for 1 år. Stedfortredende revisor:
Svein-Olav Elvegård, valgt for 1 år.
c) Valg av valgkomite 2022 – 2024. Enstemmig godkjent.
Inger Wabø 2022 – 2024
Kjell Sandvik 2021 – 2023
Dagfinn Nome (sign.) Wenche Strømhaug (sign.)
Holger Moe Tørisen, referent (sign.)

Årsmøtet med faglig foredrag avlyst. Foredragsholder fra LMI meldte forfall.
Avsluttet: Kl. 19.35.
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