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På Kulturnatten i København den 
11. oktober 2019 kan man kom-
me forbi et apotek anno 1820, når 
Dansk Farmacihistorisk Samling 
opretter et minilab i Panum-byg-
ningen ved Mærsk Tårnet. 

Her kan man prøve kræfter med 
at fremstille piller, som man gjor-
de det for 200 år siden under kyn-
dig vejledning af udklædte repræ-
sentanter fra Dansk Farmacihisto-
risk Samling. Der vil være mulig-
hed for at afprøve udstyr til at 
fremstille piller og høre en leven-
de formidling af medicinens hi-
storie fra de sidste 200 år. Alle for-
tællinger er underbygget af histo-
riske kilder for at give en auten-

tisk rejse tilbage i tiden. 
Dansk Farmacihistorisk Samling 

har tidligere på efteråret skabt hi-
storiske møder med farmacien på 

Sundtoldsmarkedet i Helsingør 
den 24. august og på Kulturnat 
Hillerød den 20. september med 
stor succes. 

Oplev apotekshistorie på Kulturnatten 

Forandringens vinde blæste, da 
den årlige FIP-kongres løb af sta-
blen den 22.-26. september 2019 
i Abu Dhabi, De Forenede Arabi-
ske Emirater. Kongressen, der var 
den 79. af sin slags, havde over-
skriften ”New horizons for phar-
macy – Navigating winds of 
change”. Deltagerne dykkede i 
løbet af kongresdagene ned i nye 
trends inden for både farmaceu-
tisk forskning, apotekspraksis og 
uddannelse, og der blev set nær-
mere på de nye roller, mulighe-
der og ansvarsområder for apo-
tekerne.

Formålet var at sætte apoteke-
re og apotekspersonale i stand til 
at navigere i en verden i hastig 

forandring. Dr. Michael 
Ward, der er medfor-
mand for kongressen, 
forklarer, at man som 
apotek ikke blot skal na-
vigere i den forandring, 
der sker omkring en, men også 
have blik for fremtidsmulighe-
derne og aktivt deltage i at ud-
stikke kursen for apotekernes 
fremtid. 

Kongressen havde blandt an-
det fokus på at give borgerne 
stemme og handlekraft med fæl-
lessessionen “FIP listens — pa-
tients talk”. Et andet fokuspunkt 
var de unge apoteksprofessionel-
le, der fik særlig opmærksomhed 
med en to-dags-workshop med 

fokus på lederudvikling. Sidst, 
men ikke mindst, var program-
met designet til at fordre samar-
bejde mellem apotekspraksis, 
forskere og undervisere, fordi det 
ifølge Dr. Ward er afgørende, at 
disse tre grupper arbejder sam-
men om at udvikle branchen i 
en relevant og værdifuld retning. 

I næste nummer af Farmaci bringer 
vi en oversigt over de danske po-
sters på kongressen.

Fremtidsfokus på FIP

PILLEBRÆT. Det 
bliver muligt at 
forsøge sig med 
pillefremstilling på 
et pillebræt, når 
Dansk Farmaci-
historisk Selskab 
opretter mini-lab i 
Panum-bygningen 
i København.


