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Norsk Farmasihistorisk Selskap – medlemsbrev nr. 2 – 2020 juni 
 

I dette medlemsbrevet har vi informasjon om generalforsamlingen, det nye styret og planer for 
Høstmøte 2020. 

 

Generalforsamling 2020  
 

Generalforsamlingen ble i år gjennomført på mail, mens vårmøtet måtte avlyses pga 
koronarestriksjonene. Generalforsamlingen ble avviklet som et digitalt arrangement med 
epostavstemning. Protokoll er vedlagt dette medlemsbrev og du finner det på hjemmesiden 
vår (http://norskfarmasihistorie.no/medlemmer/referater-og-arsmoteprotokoller/). 
 
Styret i NFHS ønsker velkommen et nytt styremedlem, Anne Gerd Granås. 

 

Hun er til daglig professor i samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo, og har vist stor interesse 
for farmasihistorie og innholdet i farmasøyters utdannelse. 
 

X 

 
Anne Gerd Granås 

 

Cand.pharm. Anne Gerd Granås (f. 1970) er professor i 
samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo hvor hun er 
tilknyttet forskningsgruppen Pharmasafe. Hun tok sin 
mastergrad ved Nycomed Imaging i 1995, og sin 
doktorgrad ved School of Pharmacy, University of London 
i 2000. Hun disputerte på emnet Tverrprofesjonelle 
legemiddel-gjennomganger og riktig legemiddelbruk hos 
eldre. Hun har spesiell interesse for folks forståelse av 
legemidler og for pasientsikkerhet ved 
legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering. 
 Som redaktør for læreboken "Samfunnsfarmasi 
Legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse" har 
hun god oversikt over fagfeltet farmasi, med spesiell 
interesse for farmasihistorie og utvikling av farmasøyters 
rolle i helsetjenesten. 

Hun har hatt flere verv innen den farmasøytiske etat, blant annet som styremedlem i 
ESCP (European Society of Clinical Pharmacy), visepresident i EPSA (European 
Pharmaceutical Students' Association), fagredaktør i Norsk Farmasøytisk Tidsskrift og 
er for tiden fagansvarlig for oppslagsord tilknyttet området "Farmasi" i  Store norske 
leksikon. 
 Anne Gerd har engasjert seg i klinisk farmasi og utvikling av farmasøyters rolle i 
helsetjenesten med en rekke forskningsprosjekter og undervisning i 
samfunnsfarmasøytiske forskningsmetoder, både på seminarer og gjennom eLæring.  
 I 2016 var hun gjesteforeleser i klinisk farmasi i to måneder ved det 
farmasøytiske fakultetet, Paris Descartes University. Hun mottok i 2017/18 et 
Fulbright stipend til et års forskningsopphold ved University of California, San Diego. I 
2019 ble hun kåret til "Årets farmasøyt" av Norges Farmaceutiske forening. 

http://norskfarmasihistorie.no/medlemmer/referater-og-arsmoteprotokoller/
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Informasjon om Høstmøtet i NFHS planlagt til onsdag 4 nov. 2020 
 

Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap har i disse koronatider diskutert høstmøtet. 
Det vanskelig å ta endelige beslutninger, men vi håper å arrangere høstmøtet på 
ettermiddagen onsdag 4. november på Universitet i Oslo. Som dere ser av det foreløpige 
programmet (se siste side i dette brevet) blir dette en spennende ettermiddag.  

   

Vi håper å benytte et auditorium i Helga Engs Hus (nabobygget til Farmasøytisk institutt) som 
har digitale opptaksmuligheter. Dette betyr at medlemmene våre enten kan være til fysisk 
stede eller følge foredragene på nettet.  Vi følger myndighetenes smittevernsituasjon. Endelig 
påmeldingsfrist og nærmere detaljer får dere beskjed om til høsten. 
Vi vurderer også ta video-opptak av foredragene, dersom det skulle bli vanskelig å 
gjennomføre møtet fysisk. 

 

Farmasi og droger – skattejakt etter medisinplanter på Blindern 
 

Professor emerita Berit Smedstad Paulsen har i samarbeid med Avdeling for Museum for 
universitets- og vitenskapshistorie vært på skattejakt på Universitetet i Oslo. Her på denne 
korte filmen forteller Berit om den største medisinplantesamlingen i Nord-Europa som 
befinner seg på Farmasøytisk institutt.  
 

Anne Vaalund, rådgiver ved Avdeling for Museum for universitets- og vitenskapshistorie, har 
nylig publisert ikke mindre enn sju historier om Farmasi og droger, og farmasihistoriens lange 
røtter på Blindern. Historiene forfattet av Vaalund om Farmasi og droger tilbake til 1870-tallet 
er høyst lesverdige. Følg lenkene i listen under bildene. 
 

 

 
 

Fra Peters 
botaniske 

undervisnings-
plansjer 

 

 

• Farmasøyter – universitetets uoffisielle studenter (https://www.muv.uio.no/uios-
historie/fag/matematikk-naturvitenskap/farmasi/farmasoyter-universitetets-uoffisielle-studenter.html ) 

• Universitetets farmasøytiske institutt (https://www.muv.uio.no/uios-historie/fag/matematikk-
naturvitenskap/farmasi/universitetets-farmasoytiske-institutt.html)    

• Tørre og potente: 1800-tallets drogesamlinger 
(https://www.muv.uio.no/publikumstjenester/utstillinger/naav-skiftende/torre-og-potente.html)  

• Engleders botaniske undervisningsplansjer (https://www.muv.uio.no/uios-historie/fag/matematikk-
naturvitenskap/farmasi/engleders-botaniske-undervisningsplansjer.html)  

• Peters botaniske undervisningsplansjer (https://www.muv.uio.no/uios-historie/fag/matematikk-
naturvitenskap/farmasi/peters-botaniske-undervisningsplansjer.html)  

• Tørr kunnskap på glass (https://www.muv.uio.no/uios-historie/fag/medisin/basale-med-fag/torr-

kunnskap-pa-glass.html) 
• Droger i auditoriet (https://www.muv.uio.no/uios-historie/fag/medisin/basale-med-fag/droger-i-

auditoriet.html)     

 
Spesielt interesserte medlemmer kan ta turen innom utstillingen med UiOs to eldste 
drogesamlinger i vestibylen i Kristian Ottosens hus ved siden av Vitusapotek Blindern. 

https://www.youtube.com/watch?v=9y-axvKZ_OU&feature=youtu.be
https://www.muv.uio.no/uios-historie/spesialtemaer/farmasi-og-droger/
https://www.muv.uio.no/uios-historie/fag/matematikk-naturvitenskap/farmasi/farmasoyter-universitetets-uoffisielle-studenter.html
https://www.muv.uio.no/uios-historie/fag/matematikk-naturvitenskap/farmasi/farmasoyter-universitetets-uoffisielle-studenter.html
https://www.muv.uio.no/uios-historie/fag/matematikk-naturvitenskap/farmasi/universitetets-farmasoytiske-institutt.html
https://www.muv.uio.no/uios-historie/fag/matematikk-naturvitenskap/farmasi/universitetets-farmasoytiske-institutt.html
https://www.muv.uio.no/publikumstjenester/utstillinger/naav-skiftende/torre-og-potente.html
https://www.muv.uio.no/uios-historie/fag/matematikk-naturvitenskap/farmasi/engleders-botaniske-undervisningsplansjer.html
https://www.muv.uio.no/uios-historie/fag/matematikk-naturvitenskap/farmasi/engleders-botaniske-undervisningsplansjer.html
https://www.muv.uio.no/uios-historie/fag/matematikk-naturvitenskap/farmasi/peters-botaniske-undervisningsplansjer.html
https://www.muv.uio.no/uios-historie/fag/matematikk-naturvitenskap/farmasi/peters-botaniske-undervisningsplansjer.html
https://www.muv.uio.no/uios-historie/fag/medisin/basale-med-fag/torr-kunnskap-pa-glass.html
https://www.muv.uio.no/uios-historie/fag/medisin/basale-med-fag/torr-kunnskap-pa-glass.html
https://www.muv.uio.no/uios-historie/fag/medisin/basale-med-fag/droger-i-auditoriet.html
https://www.muv.uio.no/uios-historie/fag/medisin/basale-med-fag/droger-i-auditoriet.html
https://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl02/
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«Min farmasihistorie» og videre samarbeid med Farmasøytisk institutt, UiO 
Høsten 2019 hadde førsteårsstudentene ved Farmasøytisk institutt en 
prosjektoppgave med tema «nyere farmasihistorie» innen faget samfunnsfarmasi. 
Studentene intervjuet 16 farmasøyter fra ulike deler av farmasien om viktige hendelser 
i deres yrkesliv. Studentene evaluerte denne oppgaven svært positivt. Erfaringene fra 
prosjektoppgaven vil presenteres på Høstmøtet.  
 
Farmasøytisk institutt ønsker derfor å videreføre prosjektoppgaven høsten 2020 for 
nye studenter. Medlemmer som ønsker å la seg intervjue og fortelle «Min 
farmasihistorie» til unge lovende farmasistudenter i september-oktober, via nett eller 
med personlig oppmøte, bes ta kontakt med a.g.granas@farmasi.uio.no innen 
20.august for å melde sin interesse.  
 
 

Send oss 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. 

 

 
 
 
 

mailto:a.g.granas@farmasi.uio.no
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 
 
 
  
 

Merk: 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 

 

Protokoll fra generalforsamlingen og foreløpig  

Høstmøteprogram finner du på de to neste sidene 

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/
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    NORSK FARMASIHISTORISK SELSKAP (NFHS) 

 

 

Protokoll fra generalforsamling planlagt tirsdag 31. mars 2020 kl. 18.30 i Apotekforeningens  

lokaler i Slemdalsveien 1, Oslo. 

På grunn av restriksjoner i forbindelse med corona-pandemien, ble generalforsamlingen 

gjennomført uten oppmøte og på mail. 

 

21 medlemmer avga elektronisk stemmeskjema (e-post). 

 

1.  Godkjenning av innkalling og dagsorden for generalforsamlingen 2020. 

     Enstemmig godkjent. 
      

2.  Godkjenning av styrets beretning for 2019. 

     Godkjent med kvalifisert flertall. 

     

3.  Godkjenning av revidert regnskap for NFHS for 2019, og forslag til budsjett for 2020.       

     Enstemmig godkjent.         

  

4.  Godkjenning av revidert regnskap for Cygnus for 2019.  

     Enstemmig godkjent. 

 

5.  Godkjenning av styrets forslag til kontingent for 2021. 

     Kontingent kr. 350,-, ble godkjent med kvalifisert flertall. 

 
6.  Godkjenning av styrets forslag til endring i vedtektene. 

     Enstemmig godkjent. 

               

7.  Godkjenning av valgkomiteens innstilling til nyvalg. 

2 styremedlemmer var på valg, Erik Andrew (gjenvalg) og Wenche Aulie Olsen. Sistnevnte ønsket 

ikke gjenvalg. Som ny etter henne, ble Anne Gerd Granås foreslått. 

     Valgkomiteens innstilling enstemmig godkjent. Styret består etter dette av:  

Liv Slettevold, leder  2019 - 2021 

Erik Andrew:   2020 - 2022 

Holger Moe Tørisen:  2019 - 2021 

Sissel Brinchmann:  2019 - 2021 

Anne Gerd Granås:  2020 - 2022 
 

     Revisor: Einar Heide Magnussen, gjenvalgt for 1 år. 

     Stedfortredende revisor: Per Steinar Lund, gjenvalgt for 1 år. 

 
     Valgkomite: Velges for 2 år. Består av Ellen Finstad (ikke på valg) og Inger Wabø (på valg) og  

     som tar gjenvalg for nye 2 år. Valgkomiteen består dermed av: 

Ellen Finstad:   2019 - 2021 

Inger Wabø:   2020 - 2022  

 

Protokollen skrevet av Holger Moe Tørisen for 

 

                                                                Styret i NFHS 

 

Liv Slettevold (sign.)      Holger Moe Tørisen (sign.) 
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NORSK FARMASIHISTORISK SELSKAP 
 

HØSTMØTE 2020 
Onsdag 4. november   

 
 

FORELØPIG PROGRAM 
 

Velkommen ved styreleder Liv Slettevold 

 

Møteleder Erik Andrew 

 Trygve Fjeldstad Den blå boka. Historien om Norsk legemiddelhåndbok for 

helsepersonell  

 

 Øyvind Holte Farmasøythytta og Farmasøytisk Idrettsforening  

 

 Erik Andrew Apotekeren og kjemikeren Hans H Hvoslef  

 

 Liv Slettevold Diplomkurset Drug Regulatory Affairs 1998 – 2003  

 

Pause – kaffe/te  

 

 Grethe Eide Livslang læring i en farmasøytisk studiegruppe 

 

 Gunnar Fossaa Om apoteket på Glomdalsmuseet  

 

 Anne Gerd Granås Erfaringer fra «Mine Farmasihistorier». Samtale mellom 

farmasøyt og student  
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