
Sosialdepartementet. 

Ot.prp. nr. 78. 
(1949) 

Om lover om Statens Medisinaldepot og om endringer i lovgivningen 
om innførsel og omsetning av apotekvarer og gifter. 

Tilrdding fra Sosialdeparttmentet 29. ap1'il 1949 godkjent ved 
kongelig ruoluBjon samme dag. 

l (Foredratt av statsråd Aas l a u g Aas l an d.) 

Ved kgl. res. av 7. februar 1947 ble det opp
nevnt et utvalg til å utrede spørsmålet om 
statsmonopol på innførsel og omsetning av 
gifter og apotekvarer engros. Som medlem
mer av utvalget ble oppnevnt: 

byråsjef Ottar Lund, formann, 
cand. oecon. Hans Heli, 
direktør A. Bull Hegge, 
apoteker Chr. van der Lagen, 
apoteker Lauritz Schmidt, 
kontorsjef, cand. pharm. Johannes Sæther. 
Utvalgets mandat ble senere utvidet, og om-

fatter i sin endelige form : 
l) Behandling av spørsmålet om opprettelse 

av et statsmonopol på innførsel, utførsel 
og omsetning av apotekvarer og gifter. 

2) Behandling av spørsmålet om et eventuelt 
statsmonopol også bør forhandle andre 
varer som selges i apotek. 

3) Behandling av spørsmålet om apotekene 
bør ha plikt til å kjøpe fra monopolet alle 
legemidler og varer som kan nyttes til 
framstilling av slike. 

, Utvalget avga sin innstilling den 20. februar 
1948. Innstillingen følger som særskilt ved
legg. 

,l' . Utvalgets innstilling har på side 6 flg. en 
: historisk oversikt. Det framgår av denne at 

spørsmålet om sentralisering til et statsorgan 
av· import og engroshandel av legemidler har 
~ært reist og drøftet flere ganger tidligere, 
særlig i og etter krisetider. Under de vanske
lige: forsyningsforhold som oppsto under Na-

. -~~rigene i begynnelsen av det forrige 
~4re, reiste det seg spørsmål om særlige 
t~k·lfQI! å sikre landets forsyning av lege-

midler. Ved Regjeringskommisjonens plakat 
l. mars 1809 ble det besluttet å opprette et 
statens medisinaldepot under navn av «Medi
sinalvaredepotet». Depotet hadde til oppgave 
å forsyne apotekene med visse droger og kje
mikalier som det var vanskelig å skaffe på 
grunn av krigen. Medisinalvaredepotet utførte 
et godt arbeide under krigen, og depotets styre 
framsatte forslag om at depotet burde fort
sette også etter krigen. Dette ble ikke godtatt, 
og depotet opphørte sin virksomhet l. august 
1815. 

Spørsmålet om opprettelse av et statens 
medisinaldepot var på ny oppe i 1860 og 1891. 
I 1892 ble det nedsatt en apotekkomite. Denne 
avga sin innstilling i 1898, og et mindretall 
uttalte seg for innføring av statsmonopol på 
apotekdriften kombinert med statsmonopoli
sert innførsel og engroshandel gjennom opp
retting av et sentraldepot. Flertallet i komi
teen, de farmasøytiske medlemmer, uttalte seg 
mot dette forslag og holdt på konsesjonssys
temet. I forbindelse med denne komiteinnstil
ling, foreslo den daværende Medisinaldirektør 
at det i en ny apoteklov ble tatt inn en bestem
melse som tilpliktet apotekene å kjøpe sine 
varer i et statsdepot, om dette skulle bli opp
rettet. Departementet og den forsterkede 
Næringskomite ga sin tilslutning til dette. 
I lov om drift av apotek av 4. august 1909, § 
19, ble det også tatt omfattende forbehold 
overfor apotekene med sikte på senere stats
drift såvel av apotekene som av innførsel og 
engroshandel av legemidler. Næringskomite
ens flertall uttalte bl. a. at det burde opprettes 
et statsdepot så snart som mulig og oppfordret 

r,';_ 

l~i}o, .. Iimstilling fra utvalget til utnc"nirg rev f[ølfrråld cm oppreWng av et medisinaldepot. -
tw.tfr. Utta!e!Eer cm s1&bmcnrol rå innfoHl eg <mEdn·rg av gifta eg ~rotEknvarer engros. 
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regjeringen til å komme med framlegg herom 
for neste Storting. Resultatet herav ble at 
Justisdepartementet ga daværende apotekvi
tator Klaveness i oppdrag å utrede spørsmålet. 
I hans utredning heter det bl. a. at man i tiden 
omkring 1905 følte savnet av et medisinalde
pot tll å ordne med landets forsyninger. Han 
konkluderte med å forslå at det ble opprettet 
et statsdepot som til å begynne med skulle for
handle 45 viktige droger og kjemikalier. 
Apotekvisitatoren framhevet også at den 
manglende kontroll med varenes kvalitet kun
ne bedres ved oppretting av et statsdepot. 

Etter dette besluttet Justisdepartementet 
å oppnevne en departemental komite til å 
utrede spørsmålet. Denne komite- som avga 
sin innstilling i 1915 - uttalte· seg enstemmig 
mot opprettelse av et statsdepot, men frem
hevet at om det skulle bli innført statsmonopol 
på engroshandelen, burde dette ikke bare om
fatte en begrenset del av varene, men alle 
apotekvarer, idet kontrollen av varenes kvali
tet og pris neppe kunne gjennomføres gjennom 
et statsdepot for et mindre utvalg av varer. 
Saken ble ikke videre fremmet. 

Etter den første verdenskrig ble spørsmålet 
om statsmonopol på engroshandel med apotek
varer igjen tatt opp samtidig med spørsmålet 
om statsmonopol på apotekdriften. I Stor
tingsbeslutning av 11. juni 1919 ble det hen
stillet til regjeringen å utrede spørsmålet om 
statsmonopol på apotekdriften og forelegge 
saken i utredet stand for Stortinget så snart 
som mulig. Sosialdepartementet oppnevnte et 
sakkyndig utvalg som avga innstilling i 1926. 
Utvalget delte seg slik at en fraksjon uttalte 
seg om statsmononol på engroshandelen og en 
annen fraksjon om spørsmålet om statsmono
pol på selve apotekdriften. I førstnevnte 
gruppe uttalte et flertall seg for monopol. Det 
samlede utvalg delte seg i to like store frak
sjoner på dette punkt. Fraksjon A ga uttrykk 
for at det ville kunne føres en mer effektiv 
kontroll med drogenes og kjemikalienes kvali
tet gjennom et statsmonopol på engroshandel
en og pekte videre på at det dermed også kunne 
føres effektiv kontroll. med spesialiteter som 
hadde økt sterkt i antall, og etter fraksjonens 
mening truet med å oversvømme markedet. 
Fraksjon B uttalte at opprettelsen av et stats
monopol for apotekenes forsyning av legemid
ler ikke ville medføre noen fordeler hverken 
for publikum, apotekvesenet eller staten, idet 
de to store innenlandske drogehus hadde til
fredsstilt kravene både i krisetider og i nor
male tider. Monopolspørsmålet ble imidlertid 
ikl<::'" behandlet av Stortinget, og depal"tementet 
framla saken for Stortinget med en melding 
(Utortingsmelding nr. 20 for 1931). Stortinget 
sluttet seg til departementet, men et mindretall 

i Helsekomiteen henstillet til departementet å 
ta spørsmålet om statsmonopol på engroshan
delen opp til nærmere utredning. 

Under krigshandlingene i 1940 ble det opp
rette et medisinaldepot i Tromsø, som skulle 
forsyne de frie deler av landet med legemidler. 
I 1941 ble det av den norske regjering i Lon
don opp.r:ettet et medisinaldepot i England, 
som fikk til oppgave å forsyne hæren, marinen, 
flyvåpenet, det sivile medisinalvesen og han
delsflåten med legemidler. Gjennom dette 
medisinaldepot foregikk også den forsyning 
av legemidler utenfra til befolkningen i det 
okkuperte Norge, som de norske myndigheter 
i England gjennomførte. Også forsyningene 
under frigjøringen ble organisert herfra. 
Depotet har etter krigen avviklet sin varebe
holdning etterhvert. 

Utvalget har videre behandlet en rekke 
spørsmål av betydning for den foreliggende 
sak. For det første: Bør staten ha enerett til 
å forhandle visse apotekvarer og gifter? 

Ved behandlingen av dette spørsmål har ut
valget delt seg i 2 fraksjoner, fraksjon A og 
fraksjon B. Fraksjon A, som består av for
mannen byråsjef Ottar Lund, cand. oecon. 
Hans Heli og cand. pharm. Johannes Sæther, 
rår til at det opprettes et medisinaldepot med 
enerett til innførsel, engroshandel og utførsel 
av apotekvarer og gifter som er gjenstand for 
apotekenes enehandel i detalj, og at alle apo
tekere tilpliktes å kjøpe fra Medisinaldepotet 
alle varer som kan nyttes til legemidler eller 
til framstilling av slike. Fraksjon B, som be
står av direktør A. Bull-Hegge og apotekerne 
Chr. van der Lagen og Lauritz Schmidt, kan 
ikke rå til at det blir opprettet noe medisinal
depot, idet den mener at den någjeldende ord
ning med privat import og engros-omsetning 
virker fullt ut tilfredsstillende. 

En gjengir her hovedpunktene i de 2 ·fi'ak
sjoners framlegg: 

Fraksjon A .. ; 
1. Ved et rasjonelt samarbeid mellom Medisi

naldepotet og Spesialitetskontrollen vil en 
få grunnlag for en ytterligere utbygging 
av den offentlige kontrollen med spesial
preparater, slik at en får større sikkerhet 
for at en godkjent spesialitet også frem
tidig holder farmakopeens krav. 

2. Analyseresultater fra apotekvisitatorenes 
ettersyn i apotek og drogeforretninger i de 
siste 5 år før kri~en viser i mange tilfelle 
en betraktelig sv1kt i kontrollen av lege
midler både i drogeforretninger og i apote
kene. Et medisinaldepot vil gi langt større 
sikkerhet for at alle droger og kjemikalier 
er prøveholdige ved levering til apotek. 

3. Gjennom Medisinaldepotet vil departemen
tet på en effektiv måte etter hvert kunne 
sjalte ut mindre tjenlige legemidler, og 
føre bruken av le~emidler over i et riktig 
spor. Nye, effektive legemidler vil kunne 

, 
~ 
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bringes til landet hurtigere enn under den 
någjeldende ordning. 

4. Varene vil kunne leveres til alle apotek til 
ens pris i samme tidsrom. 

5. Gjennom Medisinaldepotet vil departemen
tet ved prisutjamning kunne føre pristrykk 
over fra livsviktige og kostbare legemidler 
som brukes mot kroniske sykdommer, til 
en del billigere håndkjøpsartikler som bru
kes av publikum i meget stor utstrekning, 
uten at det vil ha noen økonomisk betyd
ning for disse forbrukere. 

6. Medisinaldepotet skal levere alle varer 
frakt- og emballasjefritt over hele landet. 
Disse utgifter foreslåes dekket av depotets 
driftsoverskott, uten noe tillegg til engros
prisene. 

7. Depotets nettoovcrskott vil kunne nyttes 
til nedsettelse av legemiddelprisene eller 
til andre helsemessige formål. 

8. Depotet vil ved sine samlede innkjøp kun
ne få varene noe billigere enn grossistene 
gjør nå. Depotet vil til enhver tid ha bedre 
oversikt over det innenlandske behov og 
lagre, og likeså over det utenlandske mar
ked og prisene der. Depotet vil kunne drive 
sin virksomhet mer rasjonelt. 

9. Fraksjon A og a p o t e k e r S c h m i d t 
finner at en sentralisering av importen og 
engroshandelen er av særlig betydning for 
legemiddelforsyningen i krisetider. Frak
sjon A finner at et sentraldepot sikrere og 
mer rasjonelt vil kunne legge opp krise
lager enn om dette, slik som før siste krig, 
skal skje dels av staten og dels av flere 
private grossister. 

10. Etter fraksjon A's og apoteker Schmidt's 
mening vil en rasjonering av legemidler 
kunne gjennomføres mer effektivt og rett
ferdig av et medisinaldepot. 

Fraksjon B. 
l. Den någjeldende kontrollordning gir full 

betryggelse for kvaliteten av spesialiteter. 
Det er ingen grunn til å anta at et medisi
naldepot vil gi større betrygselse for kvali
teten enn de private drogef1rmaer. 

2. Det presiseres at drogeforretningene har 
fast ansatte analytikere, og disse under
kaster alle innkjøpte droger og kjemikalier 
en samvittighetsfull kontroll. Det antas 
ikke at et medisinaldepot vil by på fordeler 
forsåvidt angår kvaliteten av legemidler. 

· 3. Det er uheldig at et medisinaldepot -
eventuelt i samarbeid med departementet 
- skal bestemme hvilke legemidler som 
skal anvendes her i landet. En slik umyn-
diggjørelse av leger og pasienter vil bety 
en hemsko for en sunn og riktig utvikling. 
Engrosforretningene holder nå på grunn 
av konkurransen stort sett samme priser 
på sine varer. 
For å senke prisene på kostbare legemidler, 

· · anser en den ordning som nå praktiseres 
··med tilskott fra Apotekavgiftsfondet som 
l den heldigste. Dermed unngåes det at bare 
·enkelte preparater, og dermed de syke som 
. disse preparater, blir pålagt en 

at depotet ikke vil gi noe over
det driftsbudsjett fraksjon B 

opp. Utgiftene til frakt og em-
u" •• ""·'" må innkalkuleres i prisene og kom

uttrykk i apotekenes utsalgspriser. 

7. Det driftsbudsjett fraksjon B har satt opp 
viser underskott. 

8. De private firmaer vil kunne gjøre billigere 
innkjøp enn Medisinaldepotet. Private fir
maer vil kunne handle raskere for å sikre 
seg viktige varepartier og til rimelige pri
ser. Private firmaer vil vise større initia
tiv for å sikre seg nye legemidler og bringe 
dem hurtig på markedet. ' 

9. Oppretting av et kriselager er uavhengig 
av at det opprettes et medisinaldepot. 

10. Forsyningen av legemidler O&" rasjonerin
gen under krigen viste at de pr1vate engros
forretninger løste oppgaven meget tilfreds
stillende. 

Utvalgets innstilling har vært forelagt en 
rekke instanser. Uttalelsene følger som bilag 
2-15. 

D e p a r t e m e n t e t er kommet til det re
sultat at det bør opprettes et medisinaldepot, 
vesentlig etter de retningslinjer som fraksjon 
A har trukket opp. 

Alminnelige merknader. 

Som allerede nevnt har spørsmålet om stats
monopol på innførsel og engroshandel av 
apotekervarer og gifter vært drøftet med jevne 
mellomrom helt siden begynnelsen av forrige 
århundre. Det foreligger en rekke komite
innstillinger og sakkyndige uttalelser om 
spørsmålet. 

Allerede i begynnelsen av dette århundre 
innså en muligheten av at et statsmonopol på 
apotekvarer og gifter kunne bli opprettet, og 
såvel departementet som den forsterkede Næ
ringskomite nr. 2 ga sin tilslutning til for
slaget om at det i en ny apoteklov ble tatt inn 
en bestemmelse som tilpliktet apotekerne å 
kjøpe sine varer i et statsdepot, dersom et 
slikt ble opprettet. Bestemmelsen ble opptatt 
i lov av 4. august 1909, § 19, siste ledd. 

Når alle disse omfattende drøftelser gjennom 
årrekker ikke har ført til opprettelse av et 
fast, organisert statsdepot for medisinalvarer, 
skyldes det i første rekke at det har vært en 
forholdsvis sterk uenighet om nødvendigheten 
og berettigelsen av et slikt depot. Men det 
skyldes også at den stadig skjerpede offent
lige kontroll av omsetningen av denslags varer 
til en viss grad har imøtekommet de krav om 
samfunnsmessig regulering som etterhvert 
er framkommet. 

Tross den skjerpede kontroll med omsetnin
gen av apotekvarer og gifter som etterhvert 
er etablert, framgår det av komiteinnstillingen 
av 1926 (inntatt i Ot. prp. nr. 30 for 1930) at 
spørsmålet om opprettelse av et Statens Me
disinaldepot ikke ble lagt tilside. Mens den 
komite som avga sin innstilling i 1915 enstem
mig uttalte seg mot opprettelse av et slatsde
pot, delte det utvalg som ble oppnevnt i no
vember 1919 (og avga innstilling i 1926) seg 
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i 2 like store fraksjoner, den ene for, den 
annen imot opprettelse av et slikt depot. 
Saken ble forelagt Stortinget ved Ot. prp. nr. 
30 for 1930, uten at det ble framlagt noe for
slag om statsmonopol. I proposisjonen erklæ
rer departementet seg enig med komiteens 
flertall og medisinaldirektøren i at det under 
«de nuværende vanskelige økonomiske forhold 
må ansees å være forbundet med særlige og 
avgjørende betenkeligheter å innføre stats
monopol. I første rekke gjelder dette stats
monopol på apotekdriften, hvis gjennomførelse 
vil kreve betydelige beløp, og hvis løsning også 
forøvrig vil fremby vanskeligheter som det for 
tiden ikke has full oversikt over». 

Forsåvidt angår statsmonopol på engros
handelen uttaler departementet deretter: 

«Hva angår spørsmålet om statsmonopol på 
handelen engros, står dette, som medisinal
direktøren anfører, i en noget annen stilling 
enn statsmonopol på apotekdriften, og det 
ville etter departementets mening i flere hen
seender fremby fordeler fremfor den nuvær
ende ordning. Det er også enklere og mere 
oversiktlig både i økonomisk og administrativ 
henseende og ville således lettere kunne løses. 

Men for tiden ser man heller ikke noen utvei 
til å gjennomføre dette spørsmål og man vil 
derfor anbefale at også det utstår inntil de 
økonomiske forhold er blitt mere avklaret.» 

Når det ved kgl. res. 7. februar 1947 ble 
oppnevnt et nytt utvalg til å utrede spørsmål
et om statsmonopol på innførsel og engros
handel av apotekvarer og gifter, var dette for
såvidt bare en fortsettelse av det tidligere 
arbeide. Også det sist oppnevnte utvalg, som 
avga sin innstilling 20. februar 1948, delte seg 
i 2 like store fraksjoner, en for, og en imot 
opprettelse av et statsmonopol. 

Departementet har som nevnt funnet å bur
de følge fraksjon A og kan i hovedtrekkene 
slutte seg til den motivering fraksjon har gitt. 
En skal her bare kort angi noen synsmåter: 

Når det gjelder legemidler som skal tjene 
til å redde mennekeliv, helbrede sykdom og 
mildne lidelser, ligger det etter departemen
tets mening klart i dagen at en ikke kan la 
spørsmålet om prisdannelse og omsetning løse 
seg selv uten noen regulerende innflytelse fra 
samfunnets side. En blir da avhengig av til
feldige forhold som ikke har noe med lege
midlenes oppgave å gjøre. Et legemiddels pris 
vil således i alminnelighet ikke stå i noe rasjo
nelt forhold til midlets nødvendighet og dets 
helbredende virkning, men vil være avhengig 
av en hel rekke forhold som ikke har noe med 
syk0ommens r\lvorlighet eller langvarighet å 
gjøre. Produksjonskostnadene, den kapital 
sam er nedlagt i medisinsk og annen forskning 
for å uteksperimentere og prøve et nytt middel, 

omsetningens størrelse og konkurransen fra 
andre beslektede midler m. v., vil sammenlagt 
gi en pris som sett såvel fra samfunnets som 
fra den sykes synspunkt kan være meget lite 
tilfredsstillende. Det er dessverre ikke ualmin
nelig at framstillingsmåten endog for helt 
nødvendige legemidler betraktes og behandles 
som fabrikkhemmeligheter, og metodene for 
produksjonen vil i alminnelighet ikke bli 
offentliggjort slik at framstillingen hurtig kan 
tas opp andre steder enn der hvor midlet opp
rinnelig ble funnet eller laget. Tvertimot vå
ker den enkelte produsent oftest meget nøye 
over framstillingen eller finesser ved den, og 
argumenterer endog i reklamen ofte med at 
legemidlet ved hans framstillingsmåte har for
deler som særmerker hans produkt og stiller 
det i høyere klasse enn andre tilsvarende. Det 
finnes historiske eksempler på at en bestemt 
produsent i årrekker har kunnet bevare en 
monopolstilling når det gjelder å framstille 
et viktig legemiddel, og at de har utnyttet 
denne monopolstilling til urimelig økonomisk 
fordel. Også i våre dager kan en se det samme, 
slik at den opprinnelige produsent så lenge 
som mulig utnytter sin monopolstilling og 
setter en høy pris. Ofte vil i våre dager andre 
produsenter etter noen tid kunne ta opp fram
stillingen etter egne, konkurrerende metoder, 
men det hender også at selve den opprinnelige 
framstillingsmåte er patentert, slik at andre 
produsenter i tillegg til sine egne produksjons
kostnader må betale lisens («royalty») til 
framstillingsmetodens eier. Dette fordyrer 
selvsagt visse legemidler sterkere enn andre. 

Sett fra den sykes synspunkt betyr kjøp 
av legemidler undertiden en sterk økonomisk 
belastning, særlig hvis han lider av en lang
varig eller uhelbredelig sykdom som krever 
stadig tilførsel av et bestemt legemiddel gjen
nom årrekker, f. eks. insulin ved sukkersyke, 
leverpreparater ved ondartet blodfattigdom 
(perniciøs anæmi), krampeløsende midler ved 
astma o. l. Men også om kuren i seg selv er 
kortvarig, kan prisen på legemidlet av mere 
eller mindre tilfeldige grunner være meget 
høy, som f. eks. for tiden for streptomycin 
som brukes ved visse former for tuberkulose 
og enkelte andre bakterielle sykdommer. Med 
det system som nå er knesatt i vårt land, hvor 
kostnadene ved legemidler som brukes ved be
handling av den syke mens han ligger i syke
hus i alminnelighet er innbefattet i kurpenge
ne, vil den syke ganske visst ikke personlig 
belastes med slike utgifter under selve syke
husoppholdet, men så snart han er utskrevet, 
vil problemet melde seg hvis han fremdeles 
trenger medisinen. Og om pasienten selv ikke 
belastes i slike tilfelle, vil vedkommende syke
huseier, d. v. s. stat, fylke, kommune, eller 
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privat sykh useier, lide under en ugunstig 
prisdannelse på et legemiddel. 

I vårt land har en gjennom lang tid tilstre
bet - og også for en stor del maktet å gjen
nomføre - at et menneske som blir rammet 
av sykdom, ikke av økonomiske grunner skal 
måtte avholde seg fra eller utsette behandling 
hos lege eller i sykehus. Det er derfor bare 
naturlig at samfunnet også når det gjelder 
legemidlene har grepet regulerende inn. Le
gemidler er i det hele varer som dårlig egner 
seg for omsetning etter rent forretningsmes
sige prinsipper. De hører i utpreget grad til 
den gruppe av nødvendige forbruksvarer hvis 
prisdannelse og omsetning samfunnet bør 
regulere etter rene behovssynsmåter. På lik
nende måte som mange samfunn i våre dager 
driver en bestemt «ernæringpolitikk» med re
gulering av produksjon, omsetning og pris
dannelse for visse matvarer, bør det drives 
en «legemiddelpolitikk» med sikte på å bringe 
nødvendige legemidler fram til de syke som 
trenger dem til billigst mulig pris og med kon
trollert kvalitet. Den pris som den syke be
taler for det enkelte legemiddel vil under en 
slik ordning ikke alltid behøve å svare til 
legemidlets vanlige forretningsmessige verdi. 

En har i Norge som kjent allerede tidligere 
tatt konsekvensen av dette syn. Stortinget 
har bl. a. etter forslag fra helsemyndighetene 
bevilget støtte til å slå ned prisen på visse 
legemidler, mot refusjon til Statskassen av 
Apotekavgiftsfondet. Ved denne framgangs
måte har en imidlertid bare redusert prisen 
på et par legemidler. Hvis denne ordning skul
le omfatte et større antall legemidler, ville det 
forutsette en ikke ubetydelig administrasjon. 

Utjevning av prisene på legemidler. 

Helt fra apotekvesenets første tid i Norge, 
har en gjennom systemet med medisinaltakst 
også hatt regulering av apotekenes utsalgspris 
på legemidler. I den senere tid har også pri
sene på disse varer gått inn under de vanlige 
prisbestemmelser. Gjennom Spesialitetskon
trollen reguleres også visse legemiddelpriser. 

Selv om statsmonopolet i seg selv ikke vil 
kunne endre prisene på de legemidler monopo
let selv kjøper, kan en dog få gjennomført en 
utjevning av prisene på de legemidler som når 
forbrukerne. Det finnes en del legemidler som 

• er absolutt nødvendige for visse grupper av 
, pasienter og hvor prisen ikke bør være slik at 
,det fører til innskrenket forbruk. Flere av 
)tisse medisiner har ingen interesse for andre 
r:e.nn dem som lider av en bestemt sykdom. En 
-:utjevning ville her til en viss grad komme 
:;<:lisse vanskeligstilte pasienter til gode. Pri
;;r, 
>,~ne på de varer depotet omsetter bør med 
'!Pdre ord settes slik at en ved fortjeneste på 

visse varer kan få et overskudd som gjør det 
mulig å sette ned prisene på andre vareslag. 
Disse varer må da velges ut etter medisinske 
og sosiale synsmåter. Denne form for pris
utjevning kan så suppleres med prisnedslag 
ved tilskudd fra Apotekavgiftsfondet slik som 
nå. 

Driften av selve medisinaldepotet bør leg
ges an slik at den mest mulig balanserer, uten 
noen inntekt eller utgift for det offentlige. 
Det er ikke mulig på forhånd å si hvor stor 
omsetning et medisinaldepot vil få. Utvalget 
regner med ca. 25 mill. kroner årlig, men det 
er her mange usikre faktorer. Omsetningen vil 
bl. a. avhenge av hvilh:e nye legemidler som til 
enhver tid vil komme på markedet, deres pris 
og omfanget av deres bruk. Med en omsetning 
av denne størrelsesorden, regner departemen
tet med at depotet kan få en sunn økonomisk 
basis. 

Stimulering av den innenlandske produksjon. 

Med en folkemengde på bare 3 millioner 
mennesker vil produksjonen av legemidler her 
i landet nødvendigvis holde seg innenfor en 
forholdsvis beskjeden ramme. Markedet er 
såvidt lite at det forretningmessig ikke er 
lønnsomt å produsere en rekke legemidler som 
det er lite forbruk av. Av flere grunner vil 
det være ønskelig etter hvert å øke den innen
landske produksjon. Her antas et statsmono
pol å kunne virke stimulerende. Et monopol 
med full oversikt over import, behov, m. v. vil 
lettere kunne bedømme hvor langt det er ri
melig å gå med den innenlandske produksjon, 
og hvilke produkter den særlig bør omfatte. 

Atskillig vekt legger departementet på den 
mulighet for sparing av valuta som depotets 
virksomhet innebærer. Den største del av de 
legemidler som nå brukes her i landet, innføres 
fra utlandet, ofte mot «hard valuta». Det an
tas at depotet vil kunne disponere den nødven
dige valuta etter de mest mulig rasjonelle lin
jer. 

Monopolet som ledd i arbeidet for en mer hensikts
messig brul{ av legemidler. 

Det er neppe tvil om at det i dag brukes 
ikke ubetydelige mengder legemidler som har 
liten eller ingen betydning. I visse tilfelle må 
en endog frykte at bruken av disse legemidler 
direkte er uheldig, idet de gir den syke en u
riktig forestilling om at han behandler sin 
sykdom, og derved svekker hans interesse for 
et sunt levesett og andre tiltak som virkelig 
kunne bedre hans helse. Årsakens til dette 
er forholdsvis enkle og i hovedtrekkene de 
samme i de fleste land: Bruken av legemid
ler har sin opprinnelse i primitive og magiske 
forestillinger. Til dels bygger også bruken av 



6 Ot. prp. nr. 78. 1949 
Om lover om Statens Medisinaldepot og om endringer i lovgivningen om innførsel og 

omsetning av apotekvarer og gifter. 

legemidler på erfaring, som en gjennom tidene 
mener å ha høstet om legemidlers virkning, 
uten at en dog har hatt sikre holdepunkter 
for dette. Først for forholdsvis kort tid til
bake har en på sunt vitenskapelig grunnlag 
vært istand til i større utstrekning å skjelne 
mellom de forskjellige legemidlers verdi. Sær
lig i de siste årtier har legevitenskapen beve
get seg henimot en mere årsaksbetonet bruk 
av legemidler. En har funnet at av de allerede 
kjente legemidler er det enkelte som har spesi
fikk helbredende virkning ved bestemte syk
dommer, men som er helt uvirksomme overfor 
andre sykdommer, hvor de også i stor utstrek
ning har vært brukt. Utviklingen er imidlertid 
ennå mere kjennetegnet ved at en bevisst har 
søkt etter - og funnet - nye sterktvirkende 
legemidler med fremrakende virkning ved vis
se sykdommer som en før sto dårlig rustet 
overfor. I de fleste siviliserte land drives idag 
en omfattende kjemisk-biologisk og medisinsk 
forsking utelukkende med sikte på å finne 
slike spesifikt virkende legemidler. Resulta
tene av dette arbeid har bidratt til å fjerne 
brodden av mange av menneskehetens verste 
plager. Dette gjelder særlig sykdommer fram
kalt av bakterier, men også andre sykdommer. 
Den moderne legemiddelindustri har i samar
beid med legevitenskapen og dens hjelpeviten
skaper gjort dette mulig. 

Denne utvikling innebærer samtidig at en 
rekke av de legemidler som ble brukt tidlige
re, nå må ansees som uvirksomme eller mindre 
virksomme. Videre - og det er i denne sam
menreng av stor betydning -- er legeviten
skapen blitt mere klar over at det finnes en 
lang rekke sykdomstilstander hvor sykdoms
behandlingen ikke i første rekke består i å til
føre pasienten legemidler, men i å endre hans 
livsførsel, bedre hans sosiale forhold, skaffe 
ham sunnere kost, mer tilfredsstillende ar
beids- og boligforhold, osv. Et meget stort 
antall sykdommer er også forankret helt eller 
delvis i psykiske forhold, og en kan ikke gjøre 
seg noe håp om å bedre dem bare ved å gi 
pasienten et legemiddel. Almenhetens opp
fatning av legemidlene og deres betydning 
vil nødvendigvis ligge noe etter det utviklings
trinn legevitenskapen til enhver tid har nådd. 
Dels vil befolkningen ha vennet seg til å bruke 
eg feste lit til legemidler som er foreldet, 
men særlig vil mange ligge under for de gamle 
forestillinger om at det til hvert sykdomstil
felle og til hver person hører en eller helst 
flere «medisiner» som kan helbrede sykdom
men, nærsagt uansett hva slags sykdom det 
dreier seg om. 

Legen er her utsatt for et meget sterkt 
press fra pasientens side. Enhver praktise
rende lege vet at de aller fleste pasienter ennå 

vil betrakte ham som en dårlig lege hvis han 
ikke omgående er i stand til å kvittere for 
besøket hos legen med en eller flere resepter. 
For en travel lege vil det ofte også være enkelt 
og lettvint å gi pasienten en resept. Syke
huslegen er på samme vis utsatt for et sterkt 
press fra pasientene for medisin mens de opp
holder seg på sykehuset. 

Et statsmonopol vil her kunne få en betyd
ningsfull oppgave. Det er ikke på samme måte 
som en privat forretning interessert i en sta
dig større omsetning, men kan drive sin virk
somhet under en videre samfunnsmessig syns
vinkel. Gjennom en hensiktsmessig opplys
ningsvirksomhet, skulle det være mulig gradvis 
å spre kunnskap og skape en mere årsaksbe
tont holdning overfor bruken av legemidler. 
Dette vil så i sin tur få innflytelse på impor
ten og forbruket, slik at dette kommer inn i 
et sunt og riktig spor. 

Kriseimport og beredskapslager. 

Det framgår av den historiske oversikt ut
valget har gitt (jfr. innstillingen side 6 flg.) 
at det særlig er i og etter krisetider spørsmål
et om opprettelse av et statsmonopol på apo
tekvarer og gifter har vært reist og drøftet. 

Om den betydning et medisinaldepot må 
antas å få for tilførselen og fordelingen av 
legemidler i krisetider, uttaler utvalget i sin 
innstilling, side 31-32 bl. a.: 

«For å kunne stå rustet mot vanskene i kri
setider er det nødvendig å ha oversikt over 
b e h o v e t for legemidler og i tide skaffe 
tilveie reservelagre. Ved bedømmelsen 
av behovsspørsmålet er det også påkrevd å ha 
oversikt over de b e h o l d n i n g e r som er 
til stede så vel hos apotekere som hos im~or
tører. F r a k s j o n A s a m t L. S c h m 1 d t 
antar at et sentraldepot som har enerett til 
innførsel og engroshandel vil kunne ha slik 
oversikt til enhver tid. Selvsagt vil myndighe
tene kunne skaffe se~ materiale til bedømmel
se av behovet ved a innhente oppgaver fra 
grossister og eventuelt apotekere over innkjøp, 
lagerbeholdninger og omsetning med visse 
mellomrom. Men det sier seg selv at dette vil 
være forbundet med langt mere arbeid. 

Dertil kommer at en offentlig institusjons 
materiale vil være sikrere å bygge på i slike 
tilfelle hvor det også kan bli spørsmål om å 
bruke det som grunnlag for en rasjoneringa
ordning. 

Reservelagre kan selvsagt skaffes til veie 
uavhengig av et sentraldepot, men et sentral
depot vil kunne gjennomføre dette sikrere og 
mer rasjonelt enn om det skulle gjøres dels 
av staten og dels av flere private grossister, 
slik som før siste krig. 

Vi anser det i det hele tatt som meget 
viktig at disse oppgaver blir lagt under et sen
tralorgan som til enhver tid er a jour med 
markedsforholdene og sitter inne med det nød
vendige materiale til bedømmelse av hvilke 
varesorter og hvor store kvanta som må 
kjøpes inn og lagres med sikte på en kritisk 
situasjon. De lagerbeholdninger som var 
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skaffet til veie før siste krig var utilstrekke- Fraksjon B har forsåvidt intet å bemerke 
lige. Takket være at TysKland eksporterte n t t t tt b ·1 " · d 
legemidler hit under okkupasjonen og at de 1 a s a ens enere egrenses ti a gJel e 
norske myndigheter ute skaffet oss viktige A-varer. Ut fra sitt prinsipielle syn mener 
legemidler som vi ellers ikke ville fått, var fraksjonen at et eventuelt depot ikke bør om-
forsyningen stort sett bra. En kan ikke uten sette andre varer enn de varer som i detalj er 
videre gå ut fra at forsyningen kan skje på undergitt apotekernes enesalg (A-varer), og 
liknende måte under en eventuell ny krig.» 

Departementet legger i likhet med utvalgets 
flertall stor vekt på den rolle et medisinal
depot kan spille når det gjelder landets for
syning med legemidler under kriser og krig. 
Dette gjelder ikke bare anskaffelsen, men 
også fordelingen (rasjoneringen) i en knapp
hetsperiode. Depotet vil til enhver tid sitte 
inne med oversikt over de lagre som står til 
disposisjon, og over behovet, og vil også som 
ovenfor nevnt til en viss grad kunne øve inn
flytelse på den innenlandske produksjon. 

Under den tyske okkupasjon 1940-45 høs
tet helsemyndighetene, som da måtte påta 
seg disse oppgaver, erfaringer som fullt ut 
understreker de synsmåter komiteens flertall 
har gitt uttrykk for (se innstillingen side 30 
flg.). Selvom disse oppgaver kan løses på 
annet vis, mener departementet at et depot 
etter de foreslåtte linjer vil stå bedre rustet 
til å møte slike situasjoner, og vil kunne 
gjennomføre nødvendige tiltak raskere og 
mere praktiske former. 

Hvilket omfang bør depotets virksomhet ha? 

Fraksjon A foreslår at medisinaldepotets 
enerett skal omfatte innførsel, utførsel og 
omsetning av apotekvarer og gifter som bare 
kan selges fra apotek, d. v.s. varer som står 
oppført i Kgl. plakat av 20. september 1929 
avd. A. Fraksjon A uttaler i den forbindelse 
at opprettingen av et medisinaldepot i første 
rekke må være begrunnet i helsemessige og 
sosiale omsyn ved legemiddleforsyningen. En 
bør etter fraksjonens mening unngå å gi 
depotets enerett et slikt omfang at den berører 
andre interesser som f. eks. industri som ikke 
har noe med tilvirkning av legemidler å gjøre. 

I forbindelse med spørsmålet om omfanget 
av statens enerett uttaler fraksjonen at etter 
bestemmelsene i lov om drift av apotek av 4. 
august 1909 § 19 er enhver apoteker for
pliktet til - såfremt det blir opprettet et 
sentraldepot for medisinalvarer - å kjøpe fra 
depotet de legemidler det forhandler. Frak
sjonen foreslår at ~ 19 i nevnte lov omredi
geres, slik at det klart går fram at enhver 
apoteker plikter å kjøpe fra depotet alle lege
midler og likeså stoffer som kan tenkes brukt 
til framstilling av legemidler, også om varene 
omfattes av plakatens avdeling B og C. 

Fraksjon A foreslår at depotet kan forhand
le alle apotekervarer og gifter som selges fra 
apotek. 

at depotet heller ikke bør forhandle andre 
varer. 

Hvis depotet skal forhandle andre varer, 
bør det etter fraksjonens mening stå apote
kerne fritt å kjøpe disse varer hvor de selv 
måtte ønske det, enten av depotet eller av pri
vate engrosfirmaer. 

Departementet er prinsipielt enig i frak
sjon A's standpunkt. 

E n e r e t t e n bør etter departementets 
mening begrenses til innførsel, utførsel og salg 
til apotek m. v. av varer som er gjenstand for 
apotekenes enehandel i detalj. 

Den Kgl. plakat av 20. september 1929 er 
utferdiget med hjemmel i handelsloven. De
partementet er av den oppfatning at det ved 
fastsettelsen av omfanget av depotets enerett 
ikke bør henvises til bestemmelser utferdiget 
med hjemmel i andre lover. Det bør med 
hjemmel i depotloven utferdiges særskilte 
bestemmelser som nøyaktig fastslår hvilke 
stoffer eneretten omfatter. Departementet 
har derfor i sitt utkast foreslått at Kongen 
bestemmer hvilke apotekvarer og gifter ene
retten skal omfatte. 

Handelsdepartementet uttaler i skriv av 24. 
mars 1949 bl. a.: 

«Ifølge utkastet til lov om Statens Medisi
naldepot ~ l blir det overlatt til Kongen å 
bestemme hvilke apotekvarer og gifter depo
tets enerett skal omfatte. Handelsdeparte
mentet går ut fra at gifter som ikke er særlig 
farlige og som i større utstrekning har tek
nisk anvendelse ikke vil bli underlagt eneret
ten, slik at kjøpmennenes adgang til å selge 
disse varer med polititillatelse i henhold til 
handelslovens § 100, litra a bortfaller eller 
begrenses, idet denne omsetning er av stor 
betydning for produksjonslivet.» 

Departementet er enig heri. De B-varer som 
i alt vesentlig har teknisk anvendelse og bare 
i meget liten utstrekning anvendes som lege
midler, kan ved bestemmelsen i departemen
tets lovutkast§ 1 siste punktum bli holdt uten
for. 

Departementet er enig i at apotekene bør 
ha plikt til å kjøpe alle legemidler og stoffer 
som kan anvendes til framstilling av legemid
ler, fra depotet. En slik bestemmelse er imid
lertid i virkeligheten en del av statens enerett, 
og bør derfor også inntas i depotloven. Det 
vises til utkastets § 1 annet ledd, punkt 2. 

Departementet er videre enig i at depotet 
også bør kunne forhandle andre varer som sel
ges fra apotek. Når en går til opprettelse av 
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Statens Medisinaldepot, må en ta hensyn til disposisjonsrett over driftsoverskuddet uten 
d · k h t D t hinder av Grunnl. § 75 d. P~ !fen annen siqe en meget viktig side av ets Vlr som e : e vil de forpliktelser som Medlsmaldepotet pa-

skal ha et overskudd som kan brukes til pris- drar seg, være staten uvedkommende, såfremt 
utjevning og prisreduksjon på kostbare, nød- uttrykkelig garanti ikke er stillet. Av den 
vendige legemidler, jfr. foran under «Utjev- grunn vil det i tilfelle være påkrevet å skaffe 

f Medisinaldepotet et grunnfond før igangset-ning av prisene på legemidler». Om anget av telsen av virksomheten, jfr. § 7 i utval~ets 
depotets virksomhet bør derfor ikke være for utkast. Skal depotet være et eget rettssubJekt, 
snevert. Salget bør også omfatte andre varer bør dette for å hindre mulig tvil uttrykkelig 
som selges fra apotek og derved gi depotet en sies i loven.» 
omsetning som kan sette det i stand til å selge D e p a r t e m e n t e t har vært i tvil om 
nødvendige medisiner til en lavere pris. hvorvidt den av utvalget foreslåtte organisa-
Men det bør stå fritt for apotekerne om de vil sjonsform bør nyttes i dette tilfelle. Statens 
kjøpe varer i depotet som ikke kan nyttes til Medisinaldepot kan ikke uten videre sammen-
legemidler eller til framstilling av slike. lignes med et vanlig forretningsforetagende. 

I utkastet § l er fastsatt hvem depotet kan Hensikten med opprettelsen er som før nevnt 
selge til. Som det sees er prinsippet det at ikke å gi staten inntekter. Depotets drift bør 
depotet ikke skal selge direkte til forbruker legges slik an at de syke kan skaffe seg medi-
( det kjøpende publikum, derunder sykehus m. sinsk sett fullverdige medisiner til rimeligst 
v.). mulig pris. For å gjennomføre dette kan det 

Utvalget har imidlertid i sitt forslag § 2 bl. a. være hensiktsmessig å fastsette prisene 
foreslått at departementet kan bestemme at på enkelte varer, slik at det på disse blir en 
spesielle vareslag kan selges fra depotet di- avanse som kan brukes til å redusere prisene 
rekte til sykehus og andre medisinale an- på kostbare nødvendige medisiner. Det kan og-
stalter. såbli spørsmål om å yte bidrag av Apotekav-

D e p arte mente t er enig heri, og slut- giftsfondet eller på annen måte for å holde pri-
tm· seg til fraksjon A's begrunnelse, jfr. inn- sene på nødvendige legemidler lave. Det er 
stillingens side 28-29. Departementet har i derfor etter departementets mening meget som 
uUmstets § 3 opptatt utvalgets forslag. taler for å organisere depotet som en ren stats-

Departementet vil her gjøre oppmerksom på bedrift. I så tilfelle ville det bli de vanlige kon-
at det av utvalget benyttede uttrykk «engros» stitusjonelle organer som trekker opp hoved-
i forbindelse med depotets virksomhet (utval- linjene for driften, og Stortinget kunne gjen-
o-ets forslag § l) ikke er tilstrekkelig klart til nom sin bevilgningsmyndighet ta standpunkt 
å anvendes i loven og at det lett kan føre til til i hvilken utstrekning depotets sosiale opp-
misforståelse. gaver skulle være avgjørende. 

Organisasjonen av Statens Medisinaldepot. 
Utvalget tilrår at depotet organiseres som 

et selvstendig rettssubjekt, og uttaler i den 
forbindelse: 

«En bør søke å finne fram til en form som 
gir virksomheten den mest effektive drift og 
som gjør det mulig på en hensiktsmessig måte 
å gjennomføre de forretningsmessige og sosi
ale oppgaver som virksomheten forutsettes å 
ha. Medisinaldepotet må derfor etter utval
gets mening ikke hemmes i sin virksomhet 
ved at en rekke disposisjoner må forelegges 
for departementene og Stortinget til godkjen-
ning.» 

Justisdepartementet uttaler om dette spørs
mål: 

«Konstitusjonelt vil det ikke være noe til 
hinder for at Statens Medisinaldepot oppret
tes som et selvstendig rettssubjekt, ~lik .som 
forslått. av utvalget. Om denne orgamsasJons
form velges vil depotets ledelse kunne g1s en 
friere stilling enn hva som eller~ etter. Grum:~
loven ville være mulig. Det er saledes mtet hl 
hinder for at en innskrenker eller utelukker 
den rett for Kongen til instruksjon og kon
troll som for statseiendom ellers følger av 
Grunnl. § 19. Ledelsen vil også kunne gis 

Departementet finner imidlertid - i sam
svar med Justisdepartementets uttalelse -
å burde følge utvalgets forslag om at depotet 
organiseres som selvstendig rettssubjekt. 

Da driftsoverskudd etter utkastets § 8 bare 
kan nyttes til opplegging av reservefond, pris
reguleringsfond og andre fond til fremme av 
depotets virksomhet, vil det bli mulig for de
potet å gjennomføre de sosiale oppgaver som 
dets virksomhet forutsettes å ha. 

Når det gjelder depotets organisasjon for
øvrig, bygger departementets utkast i det 
vesentlige på utvalgets. Det antas unødvendig 
å innta i loven bestemmelser om stedet for 
depotets hovedsete og om opprettelse av 
underavdelinger. De nærmere bestemmelser 
herom vil kunne utferdiges med hjemmel i 
utkastets § 10. 

Spørsmålet om erstatning til nåværende droge
forretninger m. v. 

1. Spørsmålet om staten har erstatningsplikt. 
Utvalget har i sin innstilling side 41 

følgende drøftet spørsmålet om hvorvidt inne
haverne av de nåværende drogeforretninger 
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har krav på erstatning for tap i framtidig 
erverv, idet de må opphøre med sin virksom
het. Likeså spørsmålet om hvorvidt farge
handlere og kjøpmenn som har solgt såkalte 
C-varer til apotek, har krav på erstatning 
dersom det blir pålagt apotekerne å kjøpe den 
vesentligste del av disse varer fra Medisinal
depotet. De her nevnte spørsmål berører ikke 
spørsmålet om vederlag til de heromhandlede 
forretningsdrivende for beholdninger, inventar 
m. v. som måtte bli overtatt av depotet. 

Departementet viser til utvalgets utredning 
og slutter seg i alt vesentlig til fraksjon A's 
oppfatning. Departementet viser videre til 
følgende uttalelse fra Justisdepartementet i 
skriv av 6. april 1949 til dette departement: 

«Hva ellers angår forholdet til Gr u n n l o
v e n, antar man at Grl. § § 97 og 105 ikke vil 
være til hinder for at de igangværende for
retningers virksomhet m.h.t. innførsel, utfør
sel og salg av apotekvarer og gifter uten er
statning avskjæres og begrenses slik som 
foreslått, jfr. h.r.d. i Rt. 1922 side 624. Man 
forutsetter at de næringsdrivendes faste an
legg ikke vil bli vesentlig forringet i verdi som 
følge av at de ikke kan nyttes til samme 
virksomhet som hittiL» 

Hva angår siste punkt i den siterte uttal
else, viser Justisdepartementet til sitt skriv 
av 4. august 1936 til Kommisjonen for nye 
arbeidstiltak m. v. Skrivet er trykt som bilag 
nr. 16. 

Som framholdt av utvalget hører spørsmå
let om hvorvidt noen har krav på erstatning 
for det økonomiske tap som de måtte lide ved 
opprettelsen av Statens Medisinaldepot, under 
domstolene. 

2. Spørsmålet om billighetserstatning. 
Spørsmålet om hvorvidt staten i noe tilfelle 

bør yte billighetserstatning, antas ikke å 
burde gjøres til gjenstand for nærmere ut
redning i denne proposisjon, idet saken etter 
departementets mening, bør behandles som 

.,særskilt sak senere. 

. .. Forskjellige økonomiske spørsmål. 

. 1. Overtakelse av beholdninger) inventar m.v. 
1 1 Utvalget har side 44 flg. i innstillingen be
f )landlet det økonomiske grunnlaget for Medisi
~ ,Paldepotet, derunder utgifter ved dets oppret-
1 ~Ise. De sistnevnte utgifter gjelder bygninger, 

varebeholdninger, maskiner, driftskapital m. v. 
Fraksjon A er kommet til det resultat at de 
øamlede utgifter ved depotets opprettelse an
tas å bli ca. 14,5 mill. kroner, deri iberegnet 

. Jfiiftskapital 3,5 mill. kroner. Fraksjon B an
Ailår summene til henholdsvis 17 mill. og 5 

Il. kroner. Departementet finner det ikke 
mlj(og heller ikke nødvendig å foreta noen 

'~.beregning av disse utgifter. De kan først 

fastsettes etter at nødvendige fortegnelser 
over bygninger og varebeholdninger m. v. 
foreligger, og etter at endelige forhandlinger 
og takseringer er tilendebragt. Utgiftene til 
opprettelse av depotet må utredes av staten, 
jfr. utkastets § 7. 

2. Driftsbudsjettet. 
Også på dette punkt er fraksjon A og frak

sjon B kommet til forskjellige resultater, idet 
fraksjon A har oppført 2 365 000 i årlige ut
gifter, mens fraksjon B har oppført 2 864 000. 
Begge fraksjoner har regnet med avsetning til 
reservefond 200 000. 

3. Prisfastsettelse. 
Utvalget foreslår i sitt utkast § 9 at Medi

sinaldepotets styre fastsetter prisene på sine 
varer etter generelle retningslinjer gitt av 
Prisdirektoratet. Utvalgets innstilling har 
vært forelagt Prisdirektoratet, som i skriv av 
1. oktober 1948 uttaler følgende: 

«Direktoratet har for sitt vedkommende 
ikke noe vesentlig å innvende mot opprettelsen 
av et medisinaldepot. Det forutsettes da at 
depotet med hensyn til prisfastsettelsen blir 
underlagt prisloven, slik at depotets priser 
blir gjenstand for regulering av prismyndig
hetene på vanlig måte. Det vil da også kunne 
gjennomføres en slik prisutjevning som skis
sert i den fremlagte innstilling. 

Prisdirektoratet går ut fra at oppretting av 
medisinaldepotet i tilfelle vil bli gjennomført 
ved særskilt lov. I denne lov vil der muligens 
også bli inntatt bestemmelser om depotets 
prisberegning. I så fall bør det samtidig i 
loven inntas en regel om at lovens særli&"e 
prisberegningsforskrifter ikke gjelder i stnd 
med reguleringer etter prisloven. Prisdirek
toratet kan ikke slutte seg til lovregler som, 
så lenge den ekstraordinære prisregulering 
opprettholdes, foreskriver regulering av medi
sinaldepotets priser etter andre grunnsetnin
ger enn de som ligger til grunn for prisregu
leringen i det hele.» 

Departementet var imidlertid i tvil om 
hvorvidt de vanlige prisbestemmelser burde 
få anvendelse på depotets priser. Departe
mentet antok at depotets sosiale oppgave ville 
nødvendiggjøre avvikelser fra de vanlige 
prinsipper for prisberegning . 

I et foreløpig utkast hadde departementet 
derfor inntatt følgende bestemmelse: «Kongen 
eller den han bemyndiger fastsetter prisene 
på de varer depotet selger». Dette forslag ble 
forelagt Justisdepartementet, som herom har 
uttalt følgende: 

«En bestemmelse hvoretter Kongen s k a l 
fastsette prisene på de varer depotet selger, 
synes å føre urimelig langt. Det er neppe 
grunn til at depotet forsåvidt skal være 
underkastet strengere regler enn hva som føl
ger av den alminnelige prislovgivning. I all 
fall ikke når det gjelder slike varer som nevnt 
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i utkastets § 2. Man henstiller til overveielse 
om ikke bestemmelsen helt bør gå ut». 

Departementet har funnet å burde følge 
Justisdepartementets forslag, og har i utkas
tet ikke inntatt noen bestemmelse om pris
fastsetting. 

Endringer i andre lover. 

Lov om Statens Medisinaldepot medfører 
endringer i følgende lovbestemmelser: 
l. Lov om drift av apotek av 4. august 1909 

§ 19 siste ledd. 
2. Lov om handelsnæring av 8. mars 1935 § 

97 første ledd, første punktum, § 100 og 
§ 101. 

3. Lov om innførsel av apotekvarer og gifter 
m. v. av 24. juni 1938. 

Om endringene vises til avsnittet «Merk
nader til de enkelte paragrafer». 

Departementets utkast har vært forelagt 
Justisdepartementet og Handelsdepartementet, 
og det er tatt hensyn til de bemerkninger som 
som er fremkommet. 

Merkuadel.' til de enkelte paragrafer. 
A. Lov om Statens Medisinaldepot. 

Til § l. 
Ad første og annet ledd: 
Det som er nevnt i de alminnelige merk

nader forutsetningen at det utferdiges en for
tegnelse som nøyaktig fastsetter de apotek
varer og gifter som går inn under bestemmel
sene om depotets enerett etter første ledd og 
annet ledd punkt l. 

Apotekvarer og gifter som ikke er nevnt i 
fortegnelsen, kan fortsatt innføres, utføres og 
selges uten hinder av denne lov, u n n ta t t 
salg til apotek av legemidler 
o g s t o f f e r s o m k a n n y t t e s d e r t i l, 
jfr. annet ledd, punkt 2. Det må antas at for
tegnelsen ikke vil omfatte alle legemidler og 
stoffer som kan nyttes dertil. 

Forsåvidt angår oppregningen av avtakere 
i annet ledd, punkt l, er denne i samsvar med 
handelslovens § 101 første ledd, dog således 
at en har tilføyet håndverkere. 

Hva angår annet ledd punkt 2, vises til lov 
om drift av apotek av 4. august 1909 § 19 sis
te ledd. Som det sees har en funnet at ikke 
bare legemidler, men også stoffer som kan 
brukes til legemidler, bør omfattes av depotets 
enerett til salg til apotek. 

Ad tredje ledd: 
Bestemmelsen er inntatt for at apotek skal 

kunne selge såvel til andre apotek som til de 
øvrige i annet ledd, punkt l, nevnte avtakere. 

Ad fjerde ledd: 
.Jfr. handelslovens ~ 100 litra c. Siste punk

tum, foreslåes for å gi departementet adgang 
til å gjøre unntak fra loven hvis forholdene 
gjør det nødvendig. Herunder kan det bl. a. 
bli tale om å gi tilvirkere visse innrømmelser. 

Til § 2. 

Med «andre varer som vanligvis selges fra 
apotek» menes varer som faller utenfor ene
retten etter § 1, men som hører med til apo
tekenes vanlige omsetning. Det blir vedkom
mende departement som innenfor den i loven 
angitte ramme fastsetter hvilke vareslag om
setningen skal omfatte. 

Til § 3. 
Med «andre medisinale anstalter» menes 

f. eks. sykestuer, fødehjem, rekonvalesent
hjem og pleiehjem. I hvilken utstrekning sal
get skal finne sted, avgjøres av departementet. 

Til § 4. 

I anledning av at Statens Medisinaldepot 
foreslåes organisert som et selvstendig retts
subjekt, vises til ordningen med hensyn til 
Raufoss Ammunisjonsfabrikker, Kongsberg 
Våpenfabrikk og Marinens Hovedverft, jfr. 
Ot. prp. nr. 58-1947. 

I loven er det ikke inntatt bestemmelse om 
hvorvidt depotet skal ha flere avdelinger og 
hvor hovedsetet i tilfelle skal ligge. Dette bør 
det som nevnt i bemerkningene foran, først 
treffes bestemmelse om senere, jfr. § 10. 

Til § 11. 
Den foreslåtte strafferamme innebærer at 

overtredelse av loven er å betrakte som for
seelse, medmindre strengere straffebud kom
mer til anvendelse, jfr. straffelovens § 2. 

Til § 12. 
Inndragningsbestemmelsene er i samsvar 

med prinsippet i andre lover, jfr. straffelovens 
§ 36, toll-loven av 22. juni 1928 § 190, rus
drikkloven av 5. april 1927 § 70 m. v. Bestem
melsene om inndragning av varens verdi er 
tatt med blant annet med henblikk på det til
felle at varen er utført eller forbrukt eller 
lignende. ~ ~ 

Inndragning må skje ved dom. 

Til § 13. 
På grunn av de mange forberedende skritt 

som må tas før Statens Medisinaldepot kan ta 
til med sin virksomhet, kan departementet 
ikke tilrå at tidspunktet for lovens ikrafttre
den fastsettes a.Ilerede nå. 
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B. Lov om drift av apotek av 4. august 1909 § 
19 siste ledd 

foreslåes endret således at ordlyden blir i 
samsvar med § 1 annet ledd punkt 2 i lov om 
Statens Medisinaldepot. 

C. J,ov om handelsnæring av 8. mars 1935. 

Til § 97. 
Ad første ledd, første punktum: 
Endringen består i at ordet «denne» er strø

ket, i det unntak fra regelen i heromhandlede 
punktum nå også blir gjort ved lov om Statens 
Medisinaldepot. 

Etter endringen i første punktum, kan det 
nåværende annet punktum utgå. 

Til § 100. 
Litra b i denne paragraf må oppheves da 

det ikke lenger skal være høve for kjøpmenn 
Ul å handle med varer som hører under Medi
sinaldepotets enerett, medmindre departemen
tet gjør unntak fra regelen i depotlovens § l. 
Av samme grunn må «b og» i siste ledd utgå. 

Til § 101. 
Ad første ledd: Som følge av at litra b i § 

100 utgår må «og b» utgå av § 101 første og 
annet ledd. 

Av de varer som etter sin art omfattes av 
ordlyden i § 100 a, er en del legemidler og stof
fer som kan brukes dertil. Salg til apotek av 
slike varer kan bare skje fra Statens Medisi
naldepot. 

Vi HAAKON, Norges Konge, 

Ad annet ledd: 
Dette ledd gjelder tilvirkeres salgsrett (jfr. 

lov om tilvirkning av gifter og apotekvarer 
av 3. juli 1914). Hovedregelen etter dette ledd 
er at tilvirkere ikke kan selge til apotek. For 
det tilfelle at det skulle være grunn til å åpne 
adgang til salg fra tilvirkere til apotek, fore
slåes bestemmelsen i siste punktum. 

Il. Lov om innførsel av apotekvarer og gifter m. 
v. av 24. juni 1938. 

Bestemmelsen om innførsel i § 1 kommer 
heretter bare til å omfatte varer som ikke går 
inn under statens enerett etter § 1 første ledd 
i lov om Statens Medisinaldepot. Under den 
punktvise oppregning av hvem som har rett 
til innførsel etter denne paragraf er sløyfet 
apotekere. Forsåvidt det finnes ønskelig å gi 
a.potekere rett til innførsel som her omtalt, vil 
det kunne gis slik rett etter paragrafens punkt 
5. 

Sosialdepartementet 

tilråder: 

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt utkast til proposisjon til 
Stortinget om lover om Statens Medisinaldepot 
og om endringer i lovgivningen om innførsel 
og omsetning av apotekvarer og gifter. 

gjør vitterlig: 

Stortinget blir innbudt til å gjøre vedtak til lov om Statens Medisinaldepot, lov om endring i 
lov om drift av apotek av 4. august 1909, lov om endring i lov om handelsnæring av 8. mars 
1935, og lov om endring i lov om innførsel av apotekvarer og gifter m. v. av 24. juni 1938 i 
samsvar med framlagte utkast. 

Tilråding fra Sosialdepartementet ligger ved i avtrykk. 

Einar Gerhardsen 

Gitt på Oslo slott 29. april 1949. 

Under Vår hånd og rikets segl 

HAAKON 
(L.S.) 

Leif Østern 
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A. 
Utkast 

til lov om Statens Medisinaldepot. 

§ l. 

StHtens Medisinaldepot har enerett til inn
førsel og utførsel av de apotekvarer og gifter 
som Kongen bestemmer. 

Statens Medisinaldepot har videre enerett 
til: 

1. Salg av varer som går inn under første 
ledd, til: 
a) apotek, 
b) andre tilvirkere, industridrivende og 

håndverkere som bruker varene i sin 
virksomhet, 

c) offentlige laboratorier og vitenskapelige 
innretninger som ikke er sykehus eller 
pleiehjem. 

2. Salg til apotek av legemidler og stoffer som 
kan nyttes til fremstilling av legemidler, selv 
om de ikke går inn under første ledd. Kongen 
fastsetter i tvilstilfelle hvilke legemidler og 
andre stoffer som skal gå inn under denne be
stemmelse. 

Retten til salg fra apotek berøres ikke av 
bestemmelsene i annet ledd. 

Bestemmelsene foran skal ikke være til hin
der for at vedkommende departement i sam
svar med hva lovgivningen derom bestemmer, 
gir tillatelse til innførsel og salg av midler til 
bruk mot plantesykdommer og skadeinsekter 
og av såvarer som er beiset med gifter. Også 
ellers kan vedkommende departement gjøre 
unntak fra bestemmelsene i denne paragraf. 

§ 2. 
Statens Medisinaldepot kan etter nærmere 

bestemmelser av vedkommende departement 
innføre, utføre og selge til avtakere som nevnt 
i § l også andre varer som vanligvis selges fra 
apotek. 

§ 3. 
Statens Medisinaldepot kan etter nærmere 

bestemmelser av vedkommende departement 
selge visse varer som nevnt i §§ l og 2 direkte 
til sykehus og andre medisinale anstalter. 

§ 4. 
Statens Medisinaldepot er et selvstendig 

rettssubjekt. Det ledes av en administrerende 
direktør og et styre. 

Direktøren ansettes av Kongen med 6 måne
ders gjensidig oppsigelse. Han skal ha 
apotekereksamen. Direktøren har den daglige 
ledelse av depotet etter instruks som Kongen 
gir. 

Styret består av 5 medlemmer med person
lige varamenn. Stortinget velger 2 medlem
mer med varamenn. Kongen oppnevner de 
øvrige medlemmer med varamenn, deriblandt 
formann og nestformann. Styrets medlemmer 
og varamenn velges eller oppnevnes for 4 år 
om gangen. 2 medlemmer med varamenn av 
det første styret uttrer dog etter loddtrekning 
etter 2 år. 

Styret eller den det gir fullmakt ansetter 
det øvrige personale og utferdiger instruks for 
det. 

Kongen utferdiger instruks for styret. 

§ 5. 
Kongen fastsetter direktørens lønn og godt

gjørelsen til styrets medlemmer. 
Det øvrige personales lønn fastsettes av sty

ret med godkjenning av vedkommende depar
tement. 

§ 6. 

Lov om offentlige tjenestemenn av 15. feb
ruar 1918 skal ikke gjelde for dem som tilset
tes etter denne lov. 

Kongen gir med Stortingets samtykke nær
mere regler om pensjonsordning. 

§ 7. 
De midler som trenges til oppretting av 

Statens Medisinaldepot, utredes av Staten. 

§ 8. 
Driftsoverskudd kan bare nyttes til opp

legging av reservefond, prisreguleringsfond 
eller andre fond til fremme av depotets virk
somhet. 

§ 9. 
For hvert driftsår sender styret et utdrag 

av driftsregnskapet og beretning om depotets 
virksomhet til departementet. Beretningen 
tilstilles Stortinget. Regnskapet revideres av 
Riksrevisjonen. 

§ 10. 
Kongen eller den han gir fullmakt, kan gi 

forskrifter til utfylling og gjennomføring av 
denne lov. 

§ 11. 
Den som innfører, utfører eller selger varer 

i strid med bestemmelsene i denne lov eller for
skrifter gitt med hjemmel i den, straffes med 
bøter eller med fengsel inntil 3 måneder, hvis 
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ikke forholdet rammes av strengere straffe
bud. 

På samme måte straffes medvirkning. 
Forsøk straffes som fullbyrdet forseelse. 

§ 12. 
Varer som har vært gjenstand for innførsel 

eller salg i strid med bestemmelsene i denne lov 
eller forskrifter gitt med hjemmel i den eller 
for forsøk herpå, kan inndras uansett hos hvem 
de finnes eller av hvem de eies. Det samme 
gjelder varer som har vært forsøkt utført. 

B. 

Er det ikke anledning til å inndra varen, 
kan istedet dens verdi helt eller delvis inndras 
hos den skyldige eller den han har handlet på 
vegne av. 

Inndragning etter denne paragraf er ikke 
straff, og kan foretas uten at straffesak be
høver å være reist eller å kunne reises mot 
noen 

§ 13. 

Denne lov trer kraft fra den tid Kongen 
bestemmer. 

Utkast 
til lov om endring i lov om drift av apotek av 4. august 1909. 

I. 
Følgende bestemmelse skal lyde slik : 

§ 19 siste ledd. 
Ethvert apotek skal kjøpe alle legemidler 

og stoffer som kan nyttes til framstilling a'v 

c. 

legemidler fra Statens Medisinaldepot, hvis 
ikke departementet bestemmer noe annet. 

Il. 

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen 
bestemmer. 

Utkast 
til lov om endring i lov om handelsnæring av 8. mars 1935. 

I. ten har enerett til salg etter § 1 annet ledd 
l<'ølgende bestemmelse skal lyde slik: punkt 2 i lov om Statens Medisinaldepot . 

§ 97 første ledd. 

Gifter og apotekvarer må, når ikke annet 
uttrykkelig er fastsatt i lov, bare selges fra 
rikets apotek. 

§ 100. 
§ 100 Iitra b oppheves. 

Siste ledd skal lyde: 
Vedkommende departement kan fastsette 

nærmere vilkår for de under litra c omhand
lede tillatelser. 

§ 101. 
Det salg som er nevnt i § 100 under litra a 

kan, foruten til Statens Medisinaldepot, bare 
foregå til andre kjøpmenn som har rett til å 
selge vedkommende ting, til håndverkere, fa
brikanter eller andre industridrivende som bru
ker dem i sin virksomhet, og til bestyrere av of
fentlige laboratorier og vitenskapelige inn
retninger som ikke er sykehus eller pleiehjem. 
Salg kan også skje til apotekere hvis ikke sta-

. . Varer som omfattes av statens enerett ettm 
§ 1 første ledd i nevnte lov, kan av tilvirkere 
bare selges til Statens Medisinaldepot. Andre 
apotekvarer og gifter kan av tilvirkere dess
uten selges til kjøpmenn og forbrukere som 
nevnt i § 100, til håndverkere, fabrikanter 
eller andre industridrivende som bruker dem i 
sin virksomhet, og til bestyrere av offentlige 
laboratorier og vitenskapelige innretninger 
som ikke er sykehus eller pleiehjem. Salg til 
apotek kan bare skje etter vedkommede de
partements tillatelse. 

Det salg som er nevnt i første og annet ledd 
og i § 100 under litra a, skal foregå etter faste 
regler for sådanne varers oppbevaring, for
sendelse og avhendelse og for tilsynet dermed. 
Disse regler utferdiges av vedkommende de
partement eller den departementet gir full
makt. 

Denne lov trer 
bestemmer. 

IL 
kraft fra den tid Kongen 
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D. 
Utkast 

til lov om endring i lov om innførsel av apotekvarer og gifter m. v. av 24. juni 1938· 

I. 

"F'ølgende bestemmelse skal lyde slik: 

§ 1. 

Apotekvarer og gifter som ikke omfattes 
av statens enerett etter § 1 første ledd i lov 
om Statens Medisinaldepot kan bare innføres 
til riket av: 
1 Statens Medisinaldepot. 
2. Kjøpmenn og styrere av landbruksøkono

miske sammenslutninger m. v. i den ut
strekning og på de vilkår de etter den al
minnelige handelslovgivning har fått til
latelse til å selge slike varer. 

3. Håndverkere, fabrikanter eller andre indu
stridrivende. 

4. Styrere av vitenskapelige anstalter og 
laboratorier. 

Personer som er nevnt under nr. 3 og 4, 
kan bare innføre varene til bruk som rå
stoffer eller tekniske hjelpemidler i sin 
bedrift eller i de anstalter eller laborato
rier de styrer, og må ikke selge eller på 
annen måte overdra eller overlate dem i 
ubearbeidet stand til andre. 

Varene må heller ikke brukes til å fram
stille preparater som vedkommende ikke 
har rett til å bruke eller selge. 

Kongen eller den han bemyndiger av
gjør om en person skal ansees som hånd
verker eller industridrivende. 

5. Andre personer eller institusjoner som 
Kongen eller den han bemyndiger gir sær
skilt tillatelse til det. 

II. 
Denne lov trer kraft fra den tid Kongen 

bestemmer. 



Sosialdepartementet. 

INNSTILLING 
fra 

Utvalget til utredning av spørsmålet om 

oppretting av et medisinaldepot. 

(Oppnevnt ved kgl. resolu

sjon av 7. februar 1947.) 
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Fra 

Utvalget til utredning av spørsmålet om 

oppretting av et medisinaldepot. 

Sosialdepartementet. 

Vi tillater oss med dette å sende over utvalgets innstilling om spørsmålet om oppretting 

av et medisinaldepot. Utkast til lover og til instruks for depotets styre er også utarbeidd og 
tatt inn i innstillingen. 

Likeså følger som særskilte bilag: 1) Notat til Sosialdepartementet om anskaffelse av 

bygninger til Medisinaldepotets avdelinger, 2) skriv av 24. desember 1947 fra G. O. Johnsen 

· ~l Apotekernes Fællesindkjøb A/S, 3) og 4) avskrifter av faktura av 8. og 18. oktober 1946 

fra John Wyeth & Brother Limited, London, til Apotekernes Fællesindkjøb. 

Utvalget anser seg dermed ferdig med sitt arbeid. 

Oslo, den 20. februar 1948. 

Ottar Lund. 

Hans. Heli. A. Bull-Hegge. Ohr. v. d. Lagen. L. Schmidt. J. Sæther. 
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l. Innledning. 
"_Ved kongelig res. av 7. februar 1947 ble 
\!et oppnevnt et uvalg til å utrede spørsmålet 
om statsmonopol på innførsel og omsetning 
av gifter og apotekvarer en gros. Melding om 
'bppnevningen er sendt medlemmene i skriv 
fra departementet av 24. februar 1947. 
-· Om sammensetningen av utvalget heter det 
l foredraget til resolusjonen at utvalget bør 
bestå av en representant for de private gros
Sister for apoekvarer, to apotekere, derav den 
ene som representant fra Norges Apoteker
torening, to representanter fra Sosialdeparte
·mentet og en sosialøkonom. 
· Som medlemmer av utvalget ble oppnevnt: 

1. Byråsjef Ottar L u n d, formann. 
2. Cand. oecon. Hans H e l i. 
3. Direktør A. Bull H e g g e. 
4. Apoteker Chr. van der L agen. 
5. Apoteker Lauritz S c h m i d t. 
6. Kontorsjef, cand. pharm. Johannes 

S æther. 

Cand. oecon. Hans Heli har fungert som 
sekretær for utvalget. 

:. · I resolusjonen er som nevnt mandatet for
met slik at utvalget skulle «utrede spørsmålet 
om statsmonopol på innførsel og omsetning 
;av gifter og apotekvarer en groS». · 
· I departementets melding til medlemmene 

·om oppnevningen er føyd til: 

: «Med gifter og apotekvarer menes i man
datet de varer som er gjenstand for apoteke
·nes enehandel i detalj, jfr. kongelig plakat av 
·20. september 1929 om handel med gifter, 
18POtekvarer og en del andre varer avdeling 
,A og B.» 
:J ·Under drøftingen av de forskjellige spørs
Jnål er utvalget kommet til at et eventuelt 
:statsmonopol også bør omfatte utførsel av 
;gifter og apotekvarer. Videre har en fraksjon 

utvalget funnet at et statsmonopol også bør 
...... """n''" andre varer som selges i apotek og 

apotekene bør ha plikt til å kjøpe fra mono
alle legemidler og likeså varer som kan 

til framstilling av legemidler - altså 
såkalte C-varer etter foran nevnte pla

...;. med mindre noe annet blir bestemt. 

Utvalget har derfor 21. november 1947 skre
vet til Soflialdepartenientet om dette og spurt 
om departementet hadde noe å innvende mot 
at de nevnte spørsmål blir utredet. 

Deparmentet har i skriv av 13. desember 
194 7 uttalt: 

«< anledning av Deres brev av 21. november 
d. å. meddeles: 

Når det i departementets brev av -24. fe
bruar 1947 er anført at det med gifter og 
apotekvarer menes de va.z:er som er anført i 
kongelig plakat av 20. september 1929 om 
handel med gifter, apotekvarer og en del an
dre varer, er dette ment som en redegj121relse 
for hvilke stoffer det kan bli tale om "å dra 
inn under et eventuelt statsmonopol. Denne 
redegjørelse skal ikke betraktes som noen be
grensning av utvalgets oppgaver når det gjel~ 
der utredning av spørsmålet om det eventuelle 
statsmonopols hele virksomhet. 

Hva angår spørsmålet om statsmonopol på 
utførsel for de varer som blir gjenstand for 
monopolets eneforhandling (en gros), utvider 
departementet utvalgets mandat til å omfatte 
også dette spørsmål. . 

Departementet har såleis intet å innvende 
mot at utvalget utreder de spørsmål som er 
nevnt i ovennevnte skriv fra utvalget.» 

I foredraget til resolusjonen heter det bl. a. 
at spørsmålet om statsmonopol har vært sær
lig aktuelt under og etter vanskelige tider med 
usikre tilførsler: i tiden 1809-:-1815, og etter 
den første verdenskrig. 

«Det har vært antatt at tilførselen og for
deling av legemidler under slike forhold skjer 
sikrest under statens ledelse. Departementet 
deler denne oppfatning, som er blitt bekreftet 
ved at staten før og under siste verdenskrig 
med hell gjorde betydelige inngrep i spørsmål 
om å sikre og regulere landets medisinforsy
ning. Hvor sterke inngrep av· den art som enn 
foretas, vil man dog ikke kunne oppllli slik 
omfattende kontroll av landets legemiddelfor
syning som et statsmonopol gjør mulig. 

Også på andre områder vil statsmonopolet 
medføre muligheter for ~;~osiale framskritt. 
Selv om statsmonopolet ikke skulle medføre 
et lavere prisnivå, vil man c;lisponere et mid
del til å utjevne prisene,· slik at særlig kost
bare legemidler vil kunne leveres til redusert 
pris. Det gjennomsnittlige forbruk av apotek
varer her i landet .er ca. kr. 1,50 pr. person 
pr. måned. Ved langvarige sykdommer med 
forbruk av kostbare legemidler, vil imidlertid 
enkelte personer bli påført uforhOldsmessige 
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utgifter som departementet antar uten ulem
per vil kunne reduseres ved innføring av stats
monopol. 

Videre vil statsmonopolet få betydning som 
en faktor i arbeidet med å føre forbruket av 
legemidler over i et riktig spor. Importen vil 
i større grad enn før kunne baseres på inn
førsel av moderne legemidler med sikker virk
ning. Og denne innførsel vil kunne gjøres mer 
uavhengig av økonomiske hensyn og av her
skende, ofte mindre vel begrunnede forestil
linger om legemidlers betydning ved sykdom. 

På grunn av de erfaringer som er høstet 
under siste verdenskrig, finner departementet 
det fOrmålstjenlig å få spørsmålet om ~tats
monopol på importen og en gros-omsetmngen 
av apotekvarer utredet på nytb 

Utvalget har funnet at et eventuelt stats
monopol som nevnt bør benevnes Medisinal
depot. Liknende benevnelse er nyttet i de 
tidligere komiteutredninger og bl. a. i lov om 
drift av apotek av'- 4. august 1-909 § 19. Be
nevnelsen Medisinaldepot er derfor nyttet· i 
den følgende franistilliil,g. , 

Utvalget har hOJdt en re~e mØter .og har 
fra forskjellig hold innhentet opplysninger 
som er referert i- nødvendig utstrekning i inn
stillingen. Bl. a. har en vært i kontakt med 
departementer og institusjoner som vil be~ 
røres av en eventuell lov om oppretting av et 
Medisinaldepot. En har latt utarbeide en fore
løpig fortegnelse over stoffer som forutsettes 
å komme inn under et eventuelt Medisinal" 
depot. Denne fortegnelse er sendt alle forret
nniger som driver innførsel og en gros-handel 
med apotkevarer og gifter, samt til aUe fir
maer som tilvirker slike varer her i landet, 
med anmodnitig om oppgave 6ver den salnl~e 
innførsel av· slike stoffer i årene 1938 og 1946. 
Likeså har en bedt om oppgave over det sam
lede salg av nevnte varer til apotek for disse 
år. En gros-forretningen er også bedt om 
oppgave over beholdninger av slike varer pr. 
31. desember 1946. Resultatet av disse hen
vendelser er nærmere omtalt i innstillingen. 

Utvalget. har delt seg i to fraksjoner. Den 
ene, som senere er kalt fraksjon A og be
står av .formannen, byråsjef Ottar Lund, 
caDd~ oecon. H e l i. og cand. pharm. S æ t h e r, 
foreslår at det opprettes et medisinaldepot 
med enerett til ·innførsel; en gro~rhandel og 
utførsel av gifter og apotekvarer, samt at 
apotekene blir pålagt å kjøpe alle legemidler 
og stoffer som kan nyttes til framstilling av 
slike fra Medisinaldepotet. Likeså rår frak
sjort A til at særskilte vareslag,. etter nær
mere bestepunelse av departementet, skal 
kunne .leveres direkte fra Meciisinaldepotet til 
sj~ehus. Den annen fraksjon, som senere er 
kalt fraksjon • B og består av direktør Bull 
He g g e og apotekerne van der L a g e n og 
Se h m Id t,. fr~år at det blir opprettet et 
slikt ;m.edjsinaldepot, 

2. Historisk oversikt. 

I. 

Drogeforretninger og norske tilvirkere. 

Bevilling til å innføre og drive en gros
handel med apotekvarer og gifter er gitt etter 
den til enhver tid gjeldende lovgivning om 
handelsnæring, lover av 8. august 1842, 16. 
juli 1907, 21. juni 1929 og 8. mars 1935 med 
senere endringer, samt lover om innførsel av 
apotekvarer m. v. av 16. mai 1904, 22. juni 
1928 og 24. juni 1938. 

Tillatelsen til slik innførsel og handel gis 
dels generelt for apptekvarer og gifter, dels 
spesielt for enkelte arter av disse varer, 

Praktisk talt alle droger og kjemikalier blir 
innført hos oss. Innsamling av droger har 
stort sett vært av liten betydning i Norge. 
Under den sis~. !pig ble det gjort forberedel
ser til en øket innsamling, ll\en med dårlig 
resultat, . . . 

Apotekerne .foretok tidligere en ganske OJll· 
fattende innførsel direkte fra. de utenlandske 
drogehus, dels gjennom deres agenter i Norge. 
I mellomkrigstiden gikk denne innførsel til
bake og ble etter hvert helt overtatt av de 
norske drogeforretninger. 

Den første fullstendige norske drogeforret
ning som opptok innførsel og en gros-handel 
var Bærums Droge~ og Kjemikalieforretning 
(nå AlS Tollef Bredal), som ble opprettet i 
1897. I 1993 bl.e Apotekernes· Laboratorium 
for Speritidprei)arater opprettet i Oslo med 
produksjon for øyet. Noen år etter opprettin
gen tok dette firma også til med en groshan
del. Denne del av virksomheten, som også 
omfattet filialer i Bergen og Trondheim, ble 
imidlertid overtatt av AlS Apotekernes Fæl
lesindkjøp, som ble opprettet i 1911. 

De to import- og en gros-forretninger AlS 
Tollef Bredal og AlS Apotekernes. Fællesind
kjøp opparbeidet seg til å bli helt domine
rende for forsyningen av det norske marked. 

Disse to forretninger var allerede lenge før 
siste krig de to eneste firmaer som drev full
stendig import- og en gro~rhandel med apo
tekvarer og gifter. Ved siden av disse har en 
del andre firmaer bevilling til import og om
setning, og nytter denne særlig for enkelte 
spesielle vareslags vedkommende. Det er f. t. 
22 personer som har tillatelse til å innføre og 
drive en gros-handel med apotekvarer og 
gifter, og 38 personer som kan innføre og 
handle med enkelte arter av- disse vareslag. 
Etter hva en har.fått opplyst, er det bare en 
del av disse som nå nytter sin bevilling. 

AlS Tollef Bredal driver med hovedforret
ning i Oslo og avdeling i Trondheim. Det 
samme gjør Apotekernes Fællesindkjøp, og 
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de to selskaper har innskutt hver sin halvdel 
av aksjekapitalen i et felles datterselskap 
AlS Vestlandets Drogeforretning i Bergen. 
AlS Tollef Bredal har også hatt en avdeling i 
Bodø, men denne ble nedlagt da den var 
ulønnsom. Sonim.eren 1940 hadde de to forret
ninger planer om en felles avdeling i Tromsø, 
men gjennomføringen av dette ble stoppet 
ved at tyskerne rekvirerte de leide lokaler. 
Arbeidet med opprettingen ble gjenoptatt et
ter frigjøringen, men er stilt i bero på grunn 
av at det har vist seg 'umulig å få brukbare 
lokaler. De to store firmaer med dattersel
skaper hadde i 1946 om lag 70 pst. av all 
en gros-omsetning av apotekvarer (herunder 
spesialpreparater, gifter 'og råstoffer til apo
tekernes framstilling av apotekvarer). Av 
droger og kjemikalier alene hadde de to tro
lig om lag 95 pst. av den samlede omsetning. 

Av andre firmaer kan nevnes AlS Viaticum, 
etablert i 1918, AlS Bruseth & ·Co., 'etablert i 
1919, Arne Ørvig, etablert i 1920 og Harald 
Barfod, etablert i 1941. Disse firmaer hadde 
i 1946 tilsammen om lag 14 pst. ·av omset• 
ningen til apotek. Den øvrige omsetning fore
går dels gjennom de mindre firmaer og dels 
direkte fra norske fabrikker til apotek. En 
stor del av norsk produserte varer blir imid
lertid solgt gjennom drogeforretningene. 

De norske fabrikker innfører selv det meste 
av råstoffene som de nytter. For 1946 er 
totalverdien av denne innførselen oppgitt til 
vel 2 millioner kroner. Tilvirkernes direkte 
salg av ferdige produkter til apotek i 1946 er 
oppgitt til om lag 1,7 mill. kroner. Resten 
av produksjonen, som en ikke har full over
sikt over, er solgt gjennom en grosforretnin
gene. 

Av de største norske produsenter kan nev
nes Nyegaard & Co. AlS, Oslo, anlagt i 187 4, 
med søsterselskapet Koren & Gedde AlS, an
lagt i 1881, AlS Den norske Ætherfabrik, 
anlagt i 1900, AlS Apothekernes Laboratorium 
for Specialpreparater, anlagt i 1903, med dat
terselskapene AlS Wangs Fabriker, Oslo, AlS 
Vitapan, Alesund og Norgesplaster, Oslo, AlS 
Farmaceutisk Industri, Oslo, anlagt i 1916, og 
Weiders Farmasøytiske AlS, Oslo, anlagt i 
1940. 

Den norske produksjon av spesialpreparater 
har vært stigende i mellomkigstiden, på 
l!amme tid som slike preparater da inntok en 
Økende plass blant legemidlene. Produksjonen 
i Norge er lagt slik an at den i noen utstrek
lling erstatter utenlandske spesialpreparater. 
Em stor del av spesialiteten må likevel inn
·føres framleis~ • De norske fabrikker er små i 
~rhold til de store utenlandske bedrifter som 
-iJgllå• driver en langt mer omfattende viten-
.. lig fot!sking. . 

Innførselen har i mellomkrigstiden som tid
ligere for den alt vesentlige del foregått fra 
Tyskland. En mindre del ble også innført fra 
andre land, fortrinnsvis England, De forente 
Stater, Frankrike, Sveits, Sverige og Dan
mark. 

Etter krigen har størsteparten av importen 
foregått fra England og De forente stater. 
Det har også vært kjøpt inn en del i Sveits og 
for mindre beløp i Frankrike, Sverige, Dan
mark,• Holland og Belgia og fra en del andre 
Iimd 

Innførselen . er etter krigen i sterk grad 
dirigert av rent valutamessige hensyn. De 
enkelte norske importører må sende .søknad 
om valuta ledsaget med ordrebekreftelse til 
Helsedirektoratet, som uttaler seg til Handels
departementet om nødvendigheten av å inn
føre vedkommende vareslag. 

Ved siden av sine innkjøp fra drogeforret
ningene og de norske fabrikker i legemidler, 
foretar apotekene i noen utstrekning innkjøp 
av råstoffer til framstilling av legemidlet hos 
en gros- ·og detalj-fargehandlere. Omfanget 
av diøse innkjøp har det ikke vært mulig å 
bringe på det rene, -idet a!)otekene forhandler 
'Opptil 5 000 forsl{jelllge vareslag. 

Il. 

Tidligere utredninger om monopolspørsmålet 
og de praktiske resultater av -disse. 

Spørsmålet om sentralisering av import og 
en gros-handel av legemidler har vært reist 
og drøftet flere ganger tidligere, særlig i og 
etter krisetider. 

Under de vanskelige forsyningsforhold som 
oppsto under Napoleonskrigene i begynnelsen 
av det forrige århundre reiste det seg spørs
mål om særlige tiltak for å sikre landets for
syning av legemidler. Ved regjeringskommi
sjonens plakat av 1. mars 1809 ble det be
sluttet å opprette et statens medisinaldepot 
under navn ·av .:Medisinalvaredepotet». Aret 
før var det i Danmark opprettet et, liknende 
depol. All privat harldel·med 41 nærmere opp
gitte legemidler ble da forbudt, og det ble på
lagt alle som hadde disse varer:· å oppgi 'til 
depotet hva de satt inne med og eventuelt 
overlate· sin beholdning til dette. Depotet hadde 
til oppgave å forsyne apoookene med visse 
droger og kjemikalier som det var vanskelig 
å skaffe på grunn av krigen. Medisinalvare
depotet utførte et godt arbeid under de van
skelige forhold som· den gang hersket, og de
potets styre satte fram forslag om at virk
somheten burde fortsette også etter at krigen 
var slutt. Dette ble likevel ikkø godtatt; og 
depotet opphørte den ·1. august 1815. 
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I 1860 foreslo åpoteker Thaulow i KriSti
ania at staten skulle holde lager av stemplet 
opium (opium som hadde konstant innhold av 
de viktigste alkaloider, morfin og codein). 
Dette forslag ble så vidt en kan se ikke tatt 
opp. 

I 1891 tok professor i farmakologi F. Lock
mann i et skriv til Justisdepartementet opp 
spørsmålet om å innføre statsmonopol på apo
tekdriften og på eli gros-handelen med lege
midler: I 1892 ble det nedsatt 'en a p o te k ~ 
k o m i te. Denne avga sin innstilling i 1898, 
og et inirtdretall Uttalte seg for innføring av 
statsmonopol på apotekdriften kombinert med 
statsmonopolisert innførsel og en gros-handel 
gjennom oppretting av et sentraldepot. Fler
tallet i komiteen, de farmasøytiske medlem
mer, uttalte- seg. mot dette forslag og holdt 
på konsesjonssystemet. 

Daværende medisinaldirektør M. Holmboe 
ayrtes å ha representert den prinsipielle opp• 
fatning at det burde opprettes et statens 
medisindepot; særlig med hertblikk på enkelte 
viktige ·droger og · at alle apotek i tilfelle 
burde 'ha plikt til å ta. disse varer fra depotet. 
Han fant imidlertid ikke tiden inne til å gjen
nomføre dette, men foreslo at det i en ny 
apoteklov ble tatt inn en bestemmelse som til
pliktet apotekerne å ~jøpe sine varer i et 
statsdepot dersom det senere skulle bli opp-
rettet. · , . 

Depru:~D?-~ntet qg,. de.tt fors~e~kede Nærings
komite nr. 2 ga sin tilslutning til dette. Ved 
lov av 4. a"UgUSt 1909 .blø- det gitt nye skjer
pede regler· for th!ift av_ ap~k. I lovens § 19 
·ble' det 10gså tatt omfattende forbehold over
for apotekerne med sikte på senere stats
drift så vel av apotekene som av innførsel og 
en gros-handel av legemidler. Næringskomi
teens flertall uttalte bl. a. at det burde opp
rettes et. statsdepot så snart som mulig, og 
oppfordret· regjeringen til-å komme med fram
legg lieroni for neste storting. 

Resultatet av dette ble at Justisdeparte
mentet ga daværende apotekvisitator J~ Klave
ness. iopdrag å utrede spørsmålet. 

I hane utredning av 1911 beter det bl. a. at 
en i tiden omkring 1905 følte savnet av et 
medisinaldepot til å ordne :med landets for
syninger, og han framhevet at det særlig i 
kritiSke tider vil være meget fordelaktig for 
å sikre de nødvendige forråd at staten .opp
. retter et slikt depot. 
. Klaveness· konkluderte med å foreslå at det 
ble. opprettet et statsdepot som til å begynne 
med skulle tør handle 45 viktige _droger og 

. kjemikalier, dvs. et meget. begrenset antall, 
.samt en del andr~ stoffe~.· Disse .vareslag ,ut
gjorde omtrent 10 pst . .-ø..v apotekenes vare
innkjøp,.·Apotekv}sita,to~ ffaPlh~vet også at 

den manglende kontroll med varenes kvalitet 
kurtne bedres gjennom oppretting av et stats
depot. 

Etter dette besluttet Justisdepartementet å 
oppnevne en departemental komite til å utrede 
.spørsmålet. Komiteen ble nedsatt i slutten 
av 1911 og leverte· sin innstilling i 1915. 
Komiteen var tla.minensatt av 2 ·apotekere, 2 
representanter .for tilvirkerne og l represen
tant for et utenlandsk agentur. Denne komite 
erklærte seg enstemmig mot oppretting av et 
.statsdepot, men framhevet at om det skulle 
bli innført statsmonopol på en gros-handelen 
med apotekvarer, burde dette ikke bare om
fatte en begrenset del av varene, men alle 
apotekvarer, idet kontrollen med varenes 
kvalitet og pris neppe kunne. gjennomføres 
gjennom et statsdepot for et mindre utvalg 
av varer. 

Komiteen anså imidlertid den daværende 
kontroll med dJ.ogeforretningene for fullt be
tryggende, men pekte li,kevel på at visitasjo
nen av apotek. kunne foregå minst,en gang 
om året. Det var den gang en apotekvisitator 
og komiteen foreslo at det ble tilsatt en visi
tator til. 

Ved kgl. res. av 16. juli 1904 § 7 var det 
gitt regler om offentlig kontroll med droge
forretningene, hvoretter medisinaldirektøren 
lcunne foreta inspeksjon. Med den kontroll som 
i tiilegg til dette va.r i selve apotek~e fant 
komiteen dette ·spøramål tUfredsstillEII}.de Jøst 
og . ville --ikk-e Ulrå:. at ·det. ble· opprettet noe 
·offentlig ltontrollaboratorium for analyse av 
en del legemidler som vanligvis analyseres i 
apotekene. Komiteen uttalte seg dog for en 
slik kontrollstasjon framfor oppretting av et 
statsdepot. 

Etter. den første verdenskrig ble spørsmålet 
om statsmonopol på en gros-handel med apo
tekvarer igjen tatt opp samtidig med spørs
målet om statsmonopol på apoteltdriften. 

I Stortingsbeslutning av 11; juni 1919 ble 
-det henstillet til regjeringen å utrede spørs
målet om statsmonopol på apotekdriften og 
forelegge saken i utredet stand for Stortinget 
så snart som mulig. Sosialdepartementet opp
nevnte i november 1919 et sakkyndig utvalg 
som avga sin innstilling i oktober 1926. Dette 
utvalg besto av apoteker Fr. Hegge, stortings
mann H. J. Aarstad, generalsekretær i Norges 
Apotekerforening J. A. Brende!, disponent 
W. Ziener, apoteker dr. K. T.: Strøm, apotek
bestyrer O. Simonsen og stortingsmann C. S. 
Bentzen. Komiteen ·delte seg i to, slik at de 
4 førstnevnte medlemmer utredet spørsmålet 
.om statsmonopol på en gros-handelen, og de 
tre sistnevnte spørsmålet om statsmonopol på 
selve apotekdriften. Utvalget ble senere. sup
plert med generalsekretær i Den norske Læge-
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forening lege Rasmus Hansson. Soni apotek
gruppens og det samlede utvalgs sekretær fun
gerte konsulent i Sosialdepartementet dr. 
Johs. FloOd. 

I ·en gros-handelgruppen uttalte et flertall 
seg for monopol. Det samlede utvalg delte 
seg i to like store fraksjoner på dette spørs
mål. Fraksjon A, bestående av H. J. Aarstad, 
R. Hansson og F. Hegge ga uttrykk for at 
det ville kunne føres en mer effektiv kon
troll med drogenes og kjemikalienes kvalitet 
gjennom et statsmonopol på en gros-handelen 
og pekte viderepå af det dermed også kunne 
føres effektiv kontroll med spesialiteter som 
hadde økt sterkt i antall og etter fraksjonens 
mening truet med å oversvømme ·markedet. 
Fraksjonen antok også at innkjøpet av lege
midler kunne bli billigere gjennom statsmono
pol enn når importen foregikk gjennom flere 
drogeforretninger og dessuten av apotekerne, 
både ved å oppnå lavere pris gjennom kjøp 
av større kvanta og ved billigere administra
sjon. Fraksjonen uttaler bl. a. at driftskost
nadene for en monopolisert forretning måtte 
antas å ville bli mindre enn hvor en gros
handelen var fordelt mellom to store forret
ninger med filialer i Bergen og Trondheim og 
noen mindre forretninger. 

Fraksjonen framhevet her særlig det mo
ment at det kunne innspares meget ved felles 
ekspedisjon i utgifter til emballasje, frakt og 
tfunsport. 

Fraksjonen tilrådet videre at monopolet 
fikk høve til å drive en gros-handel med frie 
apo,tekvar& (alminnelige handelsvarer) soin 
selges både av apotek og av kjøpmenn og kan 
nyttes til framstilling av legemidler. Det skulle 
dog ikke være monopol på disse varer. En 
stor fordel som kunne oppnås på dette om
råde var at kvaliteten av de alminnelige han
delsvarer kunne garanteres når de leveres fra 
statsdepotet og gi økt sikkerhet for apo
tekerne. 

Fraksjonen konkluderte med at et stats
monopol vil kunne bli en god og sikker for
retning når den sikres en dyktig og interes
sert ledelse, men understreket at det ikke var 
meningen at det offentlige skulle ha fortjene
ste ved denne handel. Overskuddet burde nyt
tes til reduksjon av prisene. Fraksjonen hevdet 
den oppfatning at prisene måtte kunne settes 
ned når monopolet kom i virksomhet og under
streket at prisene i alle fall ikke .skulle bli 
høyere. · · 

Fraksjon B, som besto av J. A. Brende!, O. 
Simonsen og K. T. Strøm uttalte at opprettin
gen av et statsmonopol for apotekenes for
syning med legemidler ikke ville medføre noen 
fordeler hverken for publikum, apotekvesenet 

eller staten, idet de to store· innenlandske 
drogehus hadde tilfredsstilt kravene både i 
krisetider og i normale tider. 

Fraksjonen fant også at dim daværende 
kontroll med drogeforretningen var god nok. 
Om en ønsket å bedre kontrollen ytterligere 
kunne det skje ved utvidet visitasjon. Frak
sjonen mente også at prisene på medisiner 
ville måtte bli høyere under et statsmonopol 
og begrunnet dette med at offentlig forret
ningsdrift alltid vil falle dyrere enn den pri
vate. I beste fall ville det være mulig for sta
ten å oppnå samme inntekt som de private 
forretninger da hadde. 

Når det gjaldt kontrollen med spesialprepa
rater viste fraksjonen til at Sosialdepartemen
tet da hadde under arbeid et forslag fra Nor
ges Apotekerforening om løsning av dette 
spørsmål. 

Departementet har gjort rede for denne 
komitt~innstilling og sitt syn på spørsmålet i 
Ot. prp. nr. 30 for 1930. 

Om statsmonopol på en gros-handelen ut
taler departementet ~side 14): 

«Hva angår spørsmålet om statsinonopol på 
handelen en gros står dette, som medisinal
direktøren anfører, i en noe annen stilling enn 
statsmonopol på apotekdriften, og det ville 
etter departementets mening i flere henseen
der framby fordeler fremfor den nåværende 
ordning. Det er også enklere og mer over
siktlig både i økonomisk og administrativ 
henseende og ville således lettere kunne løses. 
Men for tiden ser man heller ikke noen utvei 
til å gjennomføre dette spørsmål, og man vil 
derfor anbefale at også det utstår inntil de 
økonomiske forhold er blir mer avklaret.'> 

Monopolspørsmålet ble ikke behandlet av 
Stortinget i 1930, og departementet framsatte 
året etter en stortingsmelding (nr. 20 for 
1931) om saken. 

Stortinget sluttet seg til departementet, idet 
dog et mindretall i Helsekomiteen henstilte til 
departementet å ta spørsmålet om statsmono
pol på en gros-handelen opp til nærmere ut
redning. 

Til avløsning av loven av 1904 ble det 22. 
juni 1928 vedtatt en ny lov om innførsel av 
apotekvarer og gifter samt: om handel med 
gifter, farmasøytiske spesialpreparater og en 
del andre varer. 

Det viktigste praktiske resultat av de nye 
lovbestemmelser var opprettingen av en spe
sialitetskontroll med et kontrollaboratorium 
for spesialpreparater på grunnlag av forskrif
ter gitt ved kgl. res. av 20. september 1929. 
Disse forskrifter er videre utbygd ved kgl. 
res. av 22. februar 1935 og 25. ~ptember 1936. 
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Spesialitetskontrollen godkjente i 1931 om 
lag 200 spesialiteter.1) I 1939 var tallet på 
godkjente spesialiteter 7-800 og i januar 
1948 om lag 1100.2 ) 

Loven av 1928 ble igjen avløst av en ny lov 
av 24. juni 1938, som ytterligere skjerpet kon
trollen med omsetningen av spesialpreparater 
og med innførselen av gifter og apotekvarer. 

Spesialitetskontrollen. har et sakkyndig ut
valg som består av Helsedirektøren som for
mann og et apotekersakkyndig og et annet 
legekyndig medlem. Undersøkelsene blir fore
tatt i egne laboratorier i Universitetets Far
masøytiske Institutts bygning på Blindern ved 
Oslo, hvor det er tilsatt en kontrollleder og 
fire kjemikere. 

Fra 1. januar 1931 er det opprettet en ny 
apotekvisitatorstilling, slik at det nå er to 
slike stillinger. Disse visitatorer ko:t;ttrollerer 
apotek, drogeforretninger og tilvirkeres an
legg, særlig med omsyn til varenes kvalitet, 
lokalenes og forretningenes utstyr og appa
ratur m. v. 

m. 
Tiltak for forsyning av legemidler 

under krigen. 

Om de tiltak som ble gjort ay myndighetene 
og private grossister ·for å sikre forsyningen 
av legemidler før og under krigen i det okku
perte Norge vil det bli gjort rede for i et 
senere avsnitt: Forsyningen av legemidler i 
krisetider. 

Her. skal nevnes at det under krigshandli:t;l
gene i 1940 ble opprettet et statens medisinal
depot i Tromsø under Medisinaldirektøren med. 
det formål å forsyne de frie deler av landet 
med legemidler. Depotets oppgave var å under
søke behovet for legeinidler og andre medisi
nalvarer i de frie deler av landet og sørge 
for import for statens regning og for for
deling av de nødvendige varer. 

Krigens utvikling medførte at depotet opp
hørte· sin virksomhet ved kapitulasjonen i 
juni 1940. En større last medikamenter på 
vei fra England ble dirigert tilbake og fore
løpig lagret i Glasgow. Etter henstilling fra 
Medisinaldirektøren ble medikamentene ikke 
avhendet, men i det vesentligste bevart intakt 
for å nyttes som forsyninger under og etter 
krigen. 

l) Dette ·tall omfatter dog ikke alle spesial preparater 
som da 'var i handelen, idet spesialitetskontrollen 
nylig var etablert, slik at alle preparatene som var 
på markedet ennå ikke var undersøkt og godkjent. 

2) Stigningen fra 19 3 9 skyldes nye forskrifter fra 1941 
som utvidet kontrollen med spesialpreparater, slik 
at alle slags preparater kom inn unde:r loven. 

Organisasjonen av legemiddelforsyningen 
under regjeringens opphold i England ble i 
mindre målestokk begynt høsten 1940 med 
oppretting av et sykehusapotek ved Det nor
ske Hospital i London. Henimot slutten ·av 
1940 ble det opprettet et filialapotek ved Det 
militære sjukehus i Dumfries, Skottland. Da 
det sivile og militære medisinalvesen stadig 
vokste, ble det sommeren 1941 besluttet å opp
rette et medisinaldepot, både for å sk~fe en 
bedre og sikrere forsyning av legemidler og 
for å spare penger, idet det ble antatt at. et 
medisinaldepot ved sentraliserte innkjøp kunne 
skaffe legemidlene billigere. 

Medisinaldepotet (Norwegian Medical De
pot) ble opprettet ved kgL res. av 6. juni 1941 
og fikk til oppgave å forsyne hæren, marinen, 
flyvåpenet, det sivile medisinalvesen og han
delsflåten med .legemidler. Norwegian Medical 
Depot trådte i foiTetningsforbindelse med de 
ledende levflrandører av legemidler i England 
og avsluttet kjøp' med diSiile fra opprettingen 
til depotet ble nedlagt da·krigen:. sluttet •. Det 
ble lagt an på mest mulig å begrense for
bruket av kostbare spesialpreparater og i 
størst mulig utstrekning å levere standardi
serte legemidler forarbeidet ved depotets apo
tek. Legemidlene ble levert frakt- og embal
lasjefritt og til priser som var basert på at 
forretningen i prinsippet skulle balansere. 
Totalomsetningen utgjorde ca. 6 mill. kroner. 

I slutten av 1942 tok en gjennom depotet 
til med sendjng av livsviktige legemidler, til 
Norge via Sverige, og dette arbeid fortsattes 
helt til krigens slutt. Det ble se~dt ca. 1900 
kolli til el\ innkjøpsverdi av ca, 1,5 mill. kro
ner. I tillegg Ul dette foranlediget Helsedirek
toratet en del forsendelser av legemidler til 
det okkuperte Norge fra U.S. A. direkte over 
Sverige. 

I slutten av 1944 ble det opprettet et medi
sinaldepot i Vadsø, som for det veseutligste 
ble forsynt fra London med de legemidler som 
trengtes i den frigjorte del av Finnmark. 

I 1944 ble det i samråd med de amerikan
ske og engelske myndigheter innkjøpt visse 
medisinske enheter som skulle ligge ferdig til 
forsending til Norge i tilfelle tyskerne måtte 
drives ut av landet med våpenmakt. Enhetene 
var oppsatt fullt ferdig . til l:iruk under den 
forutsetning at tyskerne Ville svi av etter seg 
ved et eventuelt til~aketog. Disse enheter ble 
ved krigens slutt sammen med de lagre som 
Medisinaldepotet hadde i England overført til 
Norge, og det ble opprettet et innkjøpskontor 
i London som sammen med Helsedirektoratets 
kontor i New York foretok innkjøp av de 
nødvendigste forsyninger av legemidler inntil 
de private drogefirmaer kunne overta impor
ten i begynnelsen av 1946. 
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Varene som kom hjem ble fordelt gjennom 
en midlertidig medisinalvaresentral til farma
søytiske tilvirkere, drogefirmaer og til Statens 
Medisinaldepot, som var blitt opprettet i 
Tromsø som fortsettelse av Medisinaldepotet 
i Vadsø. · 

Sommeren 1946 ble det forhandlet med de 
to største private drogefirmaer om overtaking 
av Medisinaldepotet i Tromsø, da det var reist 
krav om en permanent drogeforretning i Nord
Norge. Spørsmålet ble imidlertid av forskjel• 
lige grunner stUt i bero. 

IV. 

Om prisfastsetting. 

Staten har helt siden 1672 bestemt utsalgs
prisene på' medisin fra apotek gjennom fast
settnig av de såkalte medisinaltakster. De 
någjeldende bestemmelser om utrekning av 
medisinaltaksten er av 30. januar 1914. Medi
sinaltaksten har vært revidert vanligvis 2 
ganger om året, med en hovedrevisjon nyttår 
og en mindre revisjon om sommeren. Under 
den siste krig ble revisjonen foretatt hvert 
kvartal. Det er Helsedirektoratet som foretar 
diJJse revisjoner ifølge en instruks av 11. mars 
1927 § 10, hvor det er pålagt helsedirektøren 
å foreta rettelser og tillegg til gjeldende medi
sinaltakster. Fra 1931, da spesialitetskontrol
len ble opprettet, ble dermed også prisfast
settingen for spesialpreparater underlagt 
denne kontroll i medhold av bestemmelsene 
av 30. januar 1914 og ble gjeldende for alle 
trinn i omsetningen. 

Grossistene fastsatte tidligere selv sine pri
ser på droger og kjemikalier. 

Ved de nye bestemmelser om priskontroll 
fra september 1939 og senere ble godkjen
ning av medisinaltakstens priser underlagt 
Prisdirektoratet. Likeså ble spesialitetskon
trollens myndighet til å fastsette priser over
ført til dette direktorat. 

De private drogefirmaer kom inn under den 
alminnelige prisbestemmelse om at fortjene
sten ikke skulle være større i kroner og øre 
enn 8. april 1940 unntatt for nye vareslag, 
særlig da spesialiteter hvor fortjenesten har 
fulgt prisstigningen. Noen nøyaktigere pris
forskrifter for drogeforretningene er ikke ved
tatt. De kan dog underkastes vanlig kontroll 
fra Prisdirektoratets side. 

3. Uttalelser om ordningen i våre 
naboland. 

·Y.•Utvalget har 17. september 1947 skrevet til 
:Hungliga Medlcinalstyrelsen i Stockholm, Sund
·b8aø&tyrelsen i København og Medicinalstyrel-

sen i Helsingfors og bedt om å få en oversikt 
over hvordan innførselen og en gros-omset
ningen av gifter og apotekvarer er ordnet i 
disse land. En stilte følgende spørsmål: 

1. Hvordan er den någjeldende ordning for 
import- og en gros-omsetning av gifter og 
apotkevarer? · 

2. Antas denne ordning å ha virket tilfreds
stillende? 

3. Har tanken om statsmonopol på dette om
råde vært. drøftet og ·i tilfelle med hvilket 
resultat? · 

Sverige har bl. a. uttalt: 

«<mporten av och handeln med apoteksvaror 
regleras i Sverige genom apoteksvarustadgan 
av den 14. november 1913. Import och gross
handel år i princip fri liksom anvåndande av 
apoteksvaror vid tillverkning eller i rorelse, 
dock skall annan ån apoteksforeståndare, som 
vill importera eller idka grosshandel med apo
teksvaror, gora anmålan• diirom i stad til sta
dens styrelse, på landet till liinsstyrelsen samt 
diirvid visa, att antingen han sjalv eller av 
honom for rorelsen anstålld foreståndare inne
har vissa forniella kvalifikationer (t. ex. far
macie kandidatexamen, medicine ·kandidat
examen eller hogskolebetyg i kemi). 

For import av och grosshandel med gifter 
galla likartade bestammelser, givna i gift
stadgan av den 26. november 1943. De åro 
dock i det avseendet strangare att til lstånd 
for verksamheten erfordras av den myndig
het, vartill anmalan riktas .i fråga om apo
teksvaror. 

Import av och grosshandel med gifter och 
apoteksvaror får anses hava verkat i det av
seendet tilfredsstållande, att landets behov av 
varor i allmånhet har vål tillgodosetts. Under 
krigsåren har dock ett statli~t organ, Statens 
reservforrådsnamnd for sakerstallande' av 
låkemedelsforsorjningen till riket inkopt Iake
medel och upplagt reservlager dårav. - En 
mindre tilfredsstallande fOljd av det ifråga
varande systemet får anses vara, at staten 
under normala forhållanden icke kunnat ut
ova någon kontroll over importorernas inkops
priser. For berakning av medicinaltaxans pri
ser har darfor de av importorerna uppgivna 
inkopspriserna måst laggas till grund. En 
viss iindring i sistnåmnde hanseende har dock 
inntrått i och med den priskontroll som sedan 
1942 utovas av statens priskontrollnlimnd 
over hela foretagslivets område. 

Apoteksvil.sendet och dårmed också · de av 
Eder berorda frågorna - ha, vid ke olika til
fallen under detta årb.undrade varit foremål 
for utredning genom statliga .komnii.tteer. 1912 
års apotekskommittee lade icke i sitt· år 1919 
avgivna betiinkande fram något forslag i frå
gan om forstatligande av engroshandeln på 
området men framholl det som troligt, . att 
fordelar skulle kunna vinnas genom ini'åt
tande av en statlig centralanstalt for import 
och partiforsaljning av apoteksvaror och 
gifter. 

Apotekssakkunniga av år 1931 utvecklade i 
sitt år 1934 avgivna betånkande dessa tank~
gångar nårmare och foreslog innråttande av 
ett· statsmonopol, som enSa.nit skulle ha' rått 
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till import och engrosforsåljning av gifter, 
samt import och engrosforsåljning av apoteks
varor, med undantag av sådana varor, som 
fabrikant for sin rorelse importerade.-Dessa 
forslag foranledde emellertid icke några be
slut i åmnet från statsmakternas sida. 

1946 tillsattes ånyo en sb:l.tlig .kommitte 
for utredning av apoteksviisendet och liike· 
medelshandeln. Resultaten åv dess arbete 
foreligga iinnu ej, men det kan antagas att 
har berorda fråga utgor ett av utredningens 
centralproblem. 

Hithorande problem fu-o utforligt disku
terade i Betiinkande med utredning och for
slag angående siinkning av liikemedelspriserna, 
revision av apoteksvarustadgan m. m., avgivet 
den 20. september 1934 av apotekssakkunniga 
av år 1931 (Statens offentliga utredningar 
1934: 35).» 

Dan m ark. Her gjelder omtrent tilsva
rende. bestemmelser om innførsel og omset
n.ing som i Norge. Sundhedsstyrelsen i Køben· 
havn har meddelt at den gjeldende ordning av 
innførsel og en gros-handel med de varer apo
tekerne har enerett til å forhandle samt med 
gifter har fungert tilfredsstillende. Tanken 
om overgang til et statsmonopol på disse om
råder har ikke vært gjenstand for inngående 
drøfting. 

F i n n l a n d. Medicinalstyrelsen i Helsing
fors har uttalt: 

«1. Ur bifogade, i kraft varande lager och 
forfatningar framgå grunderna for importen 
av apoteksvaror och gifter till landet samt 
partiforsiiljning av desamma inom landet. 

2. Importen av apoteksvaror och gifter 
samt partiforsåljning av desamma har i stort 
sett skett på ~tt tillfredsstiillande satt. .· 

3. Några nii.rmare planer på statsmonopol 
på detta område har tillsvidare icke framforts 
i Finland.» 

4. Kontrollen med legemidlers kvalitet. 

I. 

Spesialpreparater. 

For drøftingen av spørsmålet om hvilken 
betydning en sentralisering av importen og 
en gros-handelen av legemidler har for kon
trollen . med kvaliteten av disse varer, finner 
en det hensiktsmessig å skille mellom f a r
m a s ø y ti s k e. !'!p e si a l i te ter ,og dr o
.ger og kjemi·kalier. Den frøste gruppe 
behandles her, og droger og kjemikalier i 
neste underavsnitt. 

Da spørsmålet om sentraldepot for en gros· 
handelen med legemidler ble utredet i 1926, 
ble det bl. a, anført at en ved å opprette et 
sentraldepot kunne føre effektiv kontroll med 
patentmedisiner og prisene på disse. Flertalls
fraksjonen i utvalget anførte den gang (inn
.stillingen side 63); 

«Der blir stadg flere og flere spesialprepa· 
rater som oversvømmer markedet både fra 
utland og innland. Disse spesialpreparater 
kappes i reklame og utstyr om å tiltrekke seg 
publikums oppmerksomhet, og prisen står ofte 
i stort misfor-hold til varens betydning og 
kvalitet. Der trenges noen som kan sikte disse. 
Et sentraldepot, som er utstyrt med labora
torium og de nødvendige forsøks- og under
søkelsesmidler, og apparater vil i samarbeid 
med medisinalstyret og legestanden kunne 
sette en skranke ikke bare for de egentlige 
spesial preparater, men også . f9r de tallrike 
arkana som utbys til menigsløst høye priser 
i forhold til deres medisinske verdi. Ved sta
dig rapport med legestanden vil sentral
depotets styre kunne formå legene til å fore
skrive bare sådanne ·ar kana, som har medi
sinsk verdi, og .hvis priser ikke står i misfor
hold til innholdet. Likeoverfor patentmedi
siner som kan selges i håndkjøp uten lege· 
resept bør sentraldepotets styre under sam
a:r;beid med medisinalstyrelsen avgjøre hvilke 
av disse der skal bringes i handelen. Det bør 
søkes oppnådd· at kun virkelig gode og nyt
tige apesialpreparater selges til publikum. 
Arkanaloven har visselig gjort sin store nytte, 
men helt effektiv er den ikke.» 

Etter at denne uttalelsen ble gitt, fikk en 
loven av 22. juni 1928 om innførsel av apo
tekvarer og gifter samt om handel med gifter, 
farmasøytiske spesialpreparater og en del an
dre varer, som bl. a. tok sikte på å regulere 
det uheldige forholdet med farmasøytiske spe
sialpreparater. Det ble så under Medisinal
direktoratet opprettet et kontrollaboratorium 
for slike s:Pesialpreparater. · Til laboratoriet, 
som har )okaler med modetne' utstyr i Uni
versitetets farmåsØytiSke institutts bygning, 
er bl, a. knyttet en kontrolleder og fire kjemi
kere. Laboratoriet legger resultatet av sine 
undersøkelser fram for et særlig sakkyndig 
råd, som består av Helsedirektøren, en annen 
lege og en apoteker. 

Etter at en i noen år hadde høstet erfarin
ger med omsyn til effektiviteten av loven av 
1928 ble det 24. juni 1938 vedtatt en ny lov, 
hvor en nyttiggjorde 5eg disse erfaringer. For
skrifter i tilknytning til den nye loven er gitt 
30. juni 1941. 

Etter de regler som nå gjelder for kontrol
len med innførsel, tilvirking og omsetning av 
farmasøytiske spesialpreparater må det før 
slike varer kan bringes i handelen i Norge 
på forhånd søkes om tillatelse fra Helsedirek
toratet. Ved avgjerden om slik. tillatelse skal 
gis tas det omsyn til preparatets art, sam
mensetning, innholdsstoffenes renhet, kvalitet 
og holdbarhet, framstillingsmåte, enballasje, 
navn, etikett og annet pakningsutstyr, bruks
rettledning, foreslått reklame av enhver art 
og prisen. Det legges særlig vekt på om pre· 

·para tet er medisill8k berettiget og at prisen 
ikke står i misforhold til verdien. For rekla.· 
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men er det fastsatt særlige fors)a'ifter. Den 
skal være nøktern og sann. All avertering og 
reklame for ikke tillatte spesialpreparater er 
forbudt. Kongen eller den han bemyndiger 
kan forby avertering. av et enkelt legenliddel 
eller av grupper av legemidler eller an!lre 
stoffer som fallbys som;·tjenlige for· å fore
bygge, lindre eller lege sykdom når slikt for
bud anses gagnlig av almene omsyn.· .. , · 

Laboratoriets arbeid omfatter også kontroll
undersøkelse av tillatte s~'sialprep?,'rat~r. Det 
blir da gjort innkjøp av vedkomme!1de vare
sort på et tilfeldig apotek· ,eller· i en grosfor
retning. Utvalget finner det ikke påkrevd her 
å gå nærmere inn på hvordan underSøkelsen 
av spesialpreparater foregår. 

F tak å j on A antar at den någjeldende 
ordning med kontroll av disse vareslag er 
meget effektiv når det gjelder avgjerd av 
hvilke spesialiteter som skal tillates solgt her 
i landet. Om en går til en sentralisering åv 
importen og en gros-handelen med legemidler, 
antar vi at den någjeldende ordning med Spe
sialitetskontrollen bør oppretthold~, 

En annen sak er det.at en ved et rasjonelt 
samarbeid mellom Spesialistkontrollen og et 
medisilla.ldepot vil få grunnlag for en ytter
ligere· utbygging av den offentlige kontrollen 
med spesialiteter. Når et spesialpreparat nå 
er godkjent, gjør grossistene og apotekerne 
senere sine innkjøp av varen uten at de for
skjellige innkjøp blir kvalitetsprøvet av Spe
sialitetskontrollen på annen måte enn ved lei
lighetsvis stikkprøvekontroll som nevnt. Et 
medisinaldepot vil måtte gjøre større samlede 
innkjøp hver gang og vil· ved kontroll av de 
enkelte innkjøp og ved samarbeid med kon
trollaboratoriet by større sikkerhet for at en 
godkjent spesialitet også framtidig er prøve
holdig. Medisinaldepotet vil også gi garanti 
for at varen ved levering til apotek ikke har 
tatt skade under lagring. 

Fr aks j on B finner at den någjeldende 
ordning med kontroll av disse vareslag er 
meget effektiv. Om en går til en sentralisering 
av importen og en gros-handelen med lege
midler, er vi enig i at den någjeldende ord
ning med spesialitetskontrollen må opprett
holdes. 

Vi finner ikke at et medisinaldepot vil med
føre større sikkerhet for kvaliteten av spesi
aliteter. Også de private en gros-forretninger 
kontrollerer spesialitetene, og gir samme ga
ranti som et medisinaldepot for at varen ved 
levering til apotek ikke har tatt skade under 
lagring. For øvrig antas det at risikoen for 
at en vare vil ta skade under lagring, vil være 
større vad et medisinaldepot, som forutsettes 
å foreta;større innkjøp enn de private en gros
forretnløger. 

n. 
Droger og kjemikalier. 

a) Alminnelige. merknader om grossistenes 
og apotekenes kontroll. 

For de droger og kjemikalier som er opptatt 
i den norske farmakope gjelder de kvalitets
krav som er fastsatt der. For droger og kjenli
kalier som ikke er opptatt i fannakopeen har 
Norges Apotekerforening latt utarbeide en 
håndbok som fastsetter tilsvarende krav, 
«Usammensatte legenlidler». Det er videre i 
disse håndbøker fastsatt forskjellige prøver 
til å identifisere legemidlene og til å prøve 
deres kvalitet. 

En kan skille mellom varer som er gjen
stand for apotekenes enehandel (avdeling A) 
og· varer som både kan selges· av apotek og 
av kjøpmenn etter politiets eller departemen
tets tillatelse (avdeling B) og stoffer som kan 
selges fritt både av apotekere og kjøpmenn 

· (avdeling C). 

Fraksjon A: 

Når det gjelder de varer som kjøpes fra 
drogeforretninger, må en i alnlinnelighet gå 
ut fra at de er av prøveholdig kvalitet. En av 
de største forretninger i Oslo har eget ana
lyserom. Det samme gjelder forretningen i 
Bergen og den ene av de to forretningene i 
Trondheim. For de øvrige drogeforretninger 
er det opplyst at de bruker faste analytikere 
utenfor forretningen til å. undersøke varene. 
Noen garanti for at alle varer som selges fra 
drogeforretninger til apotek er prøveholdige, 
har en imidlertid ikke. Som vi senere skal 
komme tilbake til, framgår det av apotek
visitatorenes innberetninger at det fra tid til 
annen blir levert varer fra drogeforretningene 
som ikke er prøveholdige. 

Når det gjelder de såkalte C-varer, går en 
ut fra at apotekerne i alminnelighet kjøper 
disse varer fra drogeforretningene, men det 
et kjent at de delvis også kjøpes fra farge
handlere eller andre kjøpmenn som forhandler 
dem. En del av disse varer er opptatt i farma
kopeen, som gir nøyaktige bestemmelser om 
hvilke kvalitetsprøver stoffene skal holde. En 
må gå ut fra at de forskjeUige kjøpmenn ikke 
foretar slik kvalitetskontroll av varer som 
selges til apotekene som farmakopeen forut
setter. 

Det er riktignok så at det er fastsatt be
stemmelser for apotekenes utstyr av appara
tur, reagenser og titrervæsker for at apo
tekerne skal kunne utføre nødvendige under
søkelser av sine råstoffer. Men det er ikke 
påbudt at apotekerne skal undersøke alle de 
varer de får inn til apotekene. 
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Dersom en hadde garanti for at slik under
søkelse ble gjelUlomført effektiv.t ved alle lan
dets apotek, ville det ikke kunne gjøres noen 
innvendinger på dette .punkt •.. Noen slik ga
ranti har en ikke. Analyser i en slik utstrek
ning ville kreve at det var en analytiker ved 
hvert av landets apotek. Med den mangel på 
eksaminert arbeidshjelp som det er ved apo
tekene, må en gå ut f,ra at de prøver som 
foretas der for en overveiende del innskrenker 
seg til å fastslå at de riktige vareslag øyen
synlig er til stede: 

Dette bestyrkes av en uttalelse som apotek
visitatorene har gitt i 1939 om apotekenes 
analysemateriell og reagenser: 

«Analysemateriell og reagenser er sjelden 
gjemt (oppbevart) så samlet som ønskelig. 
Uniier vårt arbeid. med undersøkelser i apo
tekene har det hendt ~t meget vesentlige deler 
av utstyret er ødelagt ved bruk, eller at de 
rett og slett er solgt eller «lånt bort». F. eks. , 
pipetter, areometre, termometre, lodder, måle
kolber, spirituslampe, ja til og med mikro
skopet har manglet. Disse uheldige forhold 
skyldes sannsynligvis at analysemateriellet 
blir gjemt (oppbevart) SI?redt og uten over
sikt. I dette høve vil vi nunne om at ansvaret 
for legemidlenes identitet, renhet og rette 
sammenSetning helt ut hviler på den enkelte 
apoteker. Vi har inntrykk av at legemidlene 
stort sett ikke underkastes tilstrekkelig ana
lysekontroll ved de enkelte apotek.» 

Det sier seg selv at det på denne måte er 
til stede en wss fare for at en del av de stof
fer som leveres fra apotek til medisinsk bruk, 
i seg selv eller som bestanddel av sammen
satte legemidler, ikke svarer til de høye krav 
som er stilt til kvalietten, og som utsalgs
prisen er basert på. 

b) Om apotekvisitatorenes kontroll· og 
analyseresultater. 

Det har vært framholdt at 'publikum· blir 
sikret varer av prøveholdig' kvalitet ved de 
visitasjoner som apotekvisitatorene foretar av 
så vel drogeforretningene so~ av alle landets 
apotek. · · 

Dette må vel imidlertid bero på en misfor
ståelse. Det er ingen tvil om at disse visita
sjoner er av stor betydning for kontrollen med 
varenes kvalitet. Men det er langt fra at de byr 
noen sikkerhet for at alle varer som selges fra 
drogeforretning eller apotek er prøveholdige. 

Det har vært forutsetningen at samtlige 
drogeforretninger, apotek og tilvirkere skulle 
visiteres minst en gang for året av Helse
direktoratets to apotekvisitatorer. Likeså skal 
apotekvisitatorene leilighetsvis visitere lan
dets 325 håndkjøpsutsalg. Når helsedirektøren 
forlanger det, skal de videre undersøke forråd 
av legemidler og vektredskaper på sjukehus 
og hos medisindispenserende leg;er og dyrleger. 
· Som det går fram av nedenstående oversikt 

over tallet på årlige visitasjoner siden 1935, 
er nesten alle apotek de siste fem år før kri
gen blitt visitert en gang årlig. Tallet på 
visitasjoner i krigsårene og årene etter krigen 
omfatter både apotek, tilvirkere, en grosfor
retninger og håndkjøpsutsalg m. v. En må 
gå ut fra at det i disse. årene er gått 2-3 år 
mellom hver gang hvert apotek eller hver 
drogeforretning er bHtt; visitert. Den mang
l~de visitasjon for · tfilen skyldes, etter hva 
apotekvisltatorene opplyser, den kolossale ar
beidsmengde de har. Visitatorenes arbeidsom
råde er, som det vil forstås, så stort at der
som alt skulle kontrolleres som forutsatt, 
måtte tallet på visitatorer trolig minst for
dobles. 

Tallet på apotekvisitatorenes ettersyn siden 1935. 

bli~ bli 
l 
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1935 232 3 l 11 8 2 257 
1936 !51 4 3 12 13 18 301 
1937 276 4 31 17: li 51 390 
1938 202 3 3 7 13 2 230 
1939 270 2 18 12 16 3 321 
1940 167 
1941 177 
1942 230 
1943 182 
1945 u 
1946 130 
1947 130 



Innstilling fra Utvalget til utredning av spørsmålet om oppretting av et medisinaldepot. 15 

I et skriv til Sosialdepartementet av 4. 
august 1945 fra begge apotekvisitatorer heter 
det bl. a.: 

«Apotkevisitatorenes arbeid har. i løpet av 
de senere år antatt et slikt omfa:ttg at 2 visia
torer ·nå ikke lenger kan klarE! å gjentiomføre 
det etter instruksen. Hovedårsaken til dette 
er at apotekvisitatorenes arbeidsområde som 
en følge av den sterke utvikling som har fun
net sted etter hvert er øket langt ut over hva 
der er forutsatt i denne instruks. 

Kontrollen med håndkjøpsutsalgene, hvilket 
vi anser for meget påkrevd, har det vist seg 
umulig å gjennomføre. Det finnes for tiden 
325 håndkjøpsutsalg, og en må anta at antal· 
let vil øke når vareknappheten etter hvert 
opphører. Siden det i 193! ble 2 apotekvisita
torer, er også antallet av a'pOtek; farmasøyt
iske fabrikker og d.rogefirmaer øket, samtidig 
so~ også .arbeidsområdet i forbindelse med 
selve ettersynene er utvidet. Allerede. i 1926 
ble det av et av Sosialdepartementet nedsatt 
utvalg til utredning av statsmonopol på apo
tekdrift foreslått at det skulle tilsettes 3 visi
tatorer. Vi anser det nå helt påkrevd at det 
snarest mulig blir tilsatt en 3dje visitator, 
idet vi i motsatt fall, som ovenfor påpekt, vil 
være ute av stand til å utføre alle de oppdrag 

som er nevnt i instruksen og som anses nød
vendige for å sikre en forsv!U'lig kontroll av 
landets apotek.» 

Selv om det blir tilsatt et tilstrekkelig antall 
visitatorer til å gjennomføre ettersynene som 
forutsatt, noe som utvilsomt er høyst påkrevd 
og av stor betydning, er det klart at noen 
visshet for at alle legemidler som selges er 
av prøveholdig kvalitet, har en framleis ikke. 
Om det blir foretatt visitasjon en· gang for 
året, er jo forholdet det at apotekene fornyer 
sine beholdninger av iallfall· kurånte vareslag 
flere ganger i løpet av et år- etter apbtek
visitatorenes uttalelse om lag fem ganger for 
året. Apotekeren får med andre ord inn stør
steparten av sine varer og selger dem uten at 
visitator har høve til å prøve dem. Noe til
svarende gjelder også for en gros-forretnin
gene. 

Når en ser på resultatet av de kontroll
analyser som er foretatt av apotekvisitatorene, 
kan en ikke komme bort fra at det er behov 
for å bedre kontrollen med kvaliteten av lege
midler også på annen måte. 

A. O v e r s i k t o v e r a n a l y s e r a v d r o g e - o g k j e m i k a li e p r øv e r 
uttatt i apotek. 

Av 651 prøver som apotekvisitatorene har tatt ut til nærmere undersøkelse i apotek i 
årene 1935--1939 ble 518 godkjent og 133 ikke godkjent. 

Av disse 133 ikke godkjente prøver antas det at i følgende 68 tilfelle var feilene til stede 
da varen kom til apotek: 

Vareslag: 

Acidum acetylo-salicylium 

Acetum pyrolignosum crudum ....... . 
Aether petrolei ..................... . 
Aetheroleum thymi ................. . 
Brometum scopolamicum ............ . 
Carbonas lithicus ............ : ...... . 

Cera flava ...... ., .................. . 
Chloretum ammonicum ............. . 
Citras ferrico-ammonicus ........... . 

Citras natricus ..................... . 

Fructus Capsici pulveratus ..•........ 

Fructus Colocynthidis pulveratus .....• 
G~·resina Myrrha •... ; .....•..•.• 
Hwba. Malvae concisa ............... . 

Antall 
prøver: 

2 

6 
l 
l 
6 
3 

l 
2 
1 

3 

6 

6 
2 
l 

Analyseresultat: 

Inneholdt rester av krystallisasjonsmidlet 
( Etyllaceta t). 
Inneholdt for meget klorid. 
Var ikke den norske farmakopes vare. 
Var ikke den norske farmakopes vare. 
Inneholdt 2 istedenfor 3 mol. krystallvann. 
Inneholdt små mengder K- ogNa-salter. 2 av 
prøvene inneholdt dessuten spor av sulfat. 
Inneholdt harpiks. 
Inneholdt sulfat. 
Jerninnhold 14,26 %. Farmakopeen forlanger 
16,2-16,8 %. ' . 
Var sterkt forvitret eller inneholdt 2 isteden
for 5,5 mol. krystallvann. l prøve inneholdt 
dessuten spor av Fe, og'2 prøver organiske 
forurensninger. 
l av prøvene var Cayennepepper. I de øvrige 
kunne påvises rikelige deler av frø. 
Inneholdt rikelige mengder av frø. 
Tilblanding av fremmede gummisorter. 
Prøven besto av Follum Althaeae concisum. 
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Vareslag: 

Hydratocarbonas magnesicus , . , ..... . 
Hypophosphis ferricus .............. . 

Hypophosphis kalicus ............... . 
Kreosotum ........... , .•.............. 
Paraffinum liqvidum ............... . 
Pyroleum Petrae ................... . 
Rhizoma ValEirianae c~cisum et 

pUlveratum · ...................... . 

Sulfur praecipitatum ............... . 
Talcum ............................ . 

Antall 
prøver: 

l 
2 

l 
l 
l 
l 

17 

2 
l 

I alt 68 

----------···-----
AnalyseresUltat: 

Inneholdt for meget Fe. 
Besto av ferro~;vpofosfit forurenset med kal-
siumsulfat. · , ·· · 
Antydning av. sur reaksjon og spor av barium. 
Inneholdt tjærebestanddeler. 
Inneholdt organiske forurens$ger. 
Prøven lå nærmere opp mot bens~n. 

3 av prøvene besto av offisinell droge tilblan
det 10% Kessorot. 8 av prøvene besto av 
Kessorot. 6 av prøvene ga for høyt askeinn
hold (24,36-61,85 %) • 
Var finmalt Sulfur Sublimatum. 
For stor inndampningsrest, og dessuten for 
meget·.fe. 

B. O v e r s i k t o v e r a n a I y s e r a v d r o g e - o g k j e m i k a li e p r ø v e r 
uttatt i drogeforretningene. 

Av de 91 prøver som apotekvisitatorene har tatt ut til nærmere undersøkelse i droge
forretninger i årene 1935--1939 ble 72 godkjent og 19 ikke godkjent. 

Av disse 19 ikke godkjente prøver er det antatt at i følgende 15 tilfelle var feilen til stede 
da varen kom til drogeforretningen eller skyldtes mangelfull kontroll: 

Vareslag: 

Brometum Scopolamicum ........... . 
Cortex Chinae ..................... . 
Fructus Capsici concisus et pulveratus . 
Fructus Colocynthidis pulveratus ..... . 
Hydratocarbonas magnesicus ........ . 
Hypophosphis ferricus .............. . 

Hypophosphis manganosus ........... . 
Paraffinum solidum ............. , .. . 
Rhizona Valerianae pulveratum ...... . 

Tribromphenolas bismuthicus ........ . 

Antall 
prøver: 

l 
l 
2 
l 
l 
l 

l 
l 
5 

l 

Analyseresultat: 

Inneholdt 2 istedetfor 3 mol. krystallvann. 
Var fabrikkbark. 

. ·Inneholdt rikelig frø. 
Inneholdt rikelig frø. 
Inneholdt for meget Fe. 
Besto av ferrohypofosfit forurenset med kal
siumsulfat. 
Inneholdt for meget Ca. 
Organiske forurensninger. 
l av prøvene inneholdt japanSk droge. 4 av. 
prøvene ga for høyt askeinnhold (18,19--
50,51 %). 
Inneholdt spor av nitrat. 

l de øvrige. 4 tilfelle lai.n manglene være oppstått ved langvarig eller uhensiktsmessig 
lagring. 

Oppgavene under A og B er kontrollert og godkjent av apotekvisitator Arne Bu Il, 

c) Et medisinaldepots betydning for 
kvalitetskontrollen. 

Disse resultater tyder som foran nevnt på 
at det kan være ønskelig med en bedre kon
troll av legemidlenes kvalitet. Ved en sen
tralisering av importen og en gros-handelen 
med legemidler vil det forholdsvis enkelt 

kunne gjennomføres en effektiv kontroll med 
de varer som leveres til apotek. Forutsetningen 
må da være at apotekerne blir pålagt å kjøpe 
alle sine varer som brukes som legemidler 
eller som kan tenkes brukt til framstilling av 
legemidler fra sentraldepotet. Dette gjelder 
altså også slike såkalte C-varer som kan ten- ·. 
kes å ha både medisinsk og teknisk bruk, og 
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som nå kan kjøpes i flere kvaliteter hos farge
handlerne. Når publikum kjøper slike varer i 
apotek, som i alminnelighet har høve til å ta 
høyere priser enn kjøpmenn, må en kunne 
rekne med å få beste kvalitet. 

Det finnes imidlertid en del varer under C
gruppen som ikke nyttes til legemidler, men 
bare til teknisk og annet ikke medisinsk bruk. 
Slike varer må også kunne kjøpes utenfor sen
traldepotet. 

Ved å pålegge apotekerne å kjøpe alle varer 
som kan tenkes nyttet til legemidler (med 
visse unntak) fra et offentlig ~tentraldepot,. vil 
en som nevnt ha sikkerhet for.~ legemidlene 
er av prøveholdig kvalitet når ge kommer til 
apotekene. Dermed er det selvsagt ikke opp
lagt at alle varer vil være prøveholdige ved 
videresalg fra apotek. Varene kan ta skade 
under lagring på apoteket eller bli brukt på 
feil måte. Men sikkerheten for prøveholdig 
kvalitet ved videresalg bUr større. 

Fraksjon B har framholdt at hvis det skulle 
forekomme en feil ved et vareparti som Medi
sinaldepotet har, «vil følgen herav bli desto 
større, da denne vare vil bli sendt til samt
lige apotek, og apotekene vil være avskåret 
fra å få varen . fra et annet firma slik det nå 
er høve til». Fraksjon A vil her peke på at 
det trolig vil være hensiktsmessig som regel 
å bestille større partier varer under ett fra 
vedkommende utenlandske firma, men diri
gere varene direkte til de forskjellige avdelin
ger i Oslo, Bergen, Trondheim og avdelingen 
i Nord-Norge. Som nevnt annet steds i inn
stillingen er det forutsetningen at hver av
deling skal ha sitt fullstendig utstyrte ana
lyselaboratorium som skal foreta omhyggelige 
undersøkinger og kontroll av varene. 

· Det skulle derfor ikke være noen slik fare 
til stede som fraksjon B nevner. Ordningen 
med slike analyselaboratorier ved hver av
deling, som selv enkelte av de større droge
forretninger mangler nå, idet de må få ana
lysert ved laboratorier utenfor forretningen, 
må etter vår mening by atskillig .større sik

kerhet for tilfredsstillende kvalitetskontroll, 
enn den en har nå. 

Vi kan heller ikke være enig i fraksjon B's 
formodning om «at påpasseligheten med lag
ring og behandling av varene ikke vil være 
så stor i et statsdrevet medisinaldepot som i 
private firmaer». I samband med dette viser 
en til apotekvisitators innberetning fra etter
syn 27. mars 1947 i en av de mindre droge
fqrretninger: 
·:·}~l. betraktning av at firmaet har generell 
·.:· . te. Ise til å selge gifter og apotekvar. er en · ·os er flrmaels lokaler høyst utilfredsstil-

; Særlig gjelder dette forholdene, ~ jfr. 
lUdllgere prbtokoller, - med hensyn til opp
bevaring og dispensering av Iøsvektsvarer. 

Hvis det ikke txeffes øyeblikkelige .fors.nstalt~ 
ninger ijl å bedre forholdene, enten ved. flyt
ning av varene til et aiXnet og større rom som 
blir hensiktsmessig innredet, eiiEit · det·.: n~
værende rom setteø i brukbar staM, ·finner 
visitator å måtte anmode departementet. ()ro 
å innskrenke firmaets rett til bare å omfatte 
handel med varer i oroginalpakning.» 

Av særlig betydning vil det være å ha et 
sentraldepot for legemiddelforsyningen i .krigs
tid. Apotekvisitatorene vil da møte særskilte 
v~~ker i sitt arl>eid, og kontrollen blir inan .. 
gelfull. Men nettopp i krigstid, da .behovet 
for gode og effektive .legemidier er størst, 
skulle .det være enn mer påkrel!Q å føre kon
troll med kvaliteten. En har ikke funnet det 
nødvendig å gå nærmere inn på analyseresul
tatene av de prøver som ble foretatt under 
krigen. Vi skal bare nevne at apotekerne un
der de vanskelige forsyningsforhold var nødt 
til å nytte droger og kjemikalier som under 
normale forhold ikke ville blitt tillatt å, .bruke 
til fratnstilling av legemidler. Dette bie det 
også tatt omsyn til av apotekvisitatorene. En 
~~er også til ~at det :gjennom Helsedirek
toratet under krigen ble forelagt for Den faste 
fa,rmakopekommisjon en del vareslag med 
~pørsmål. om de kunne godtas. 

Det må etter vår mening i en slik situasjon 
være særlig grunn til gjenn()m offentlige til
tak å sikre seg at varene er prøveholdige når 
de kommer til apoteket eller at de ihvertfall 
er godkjent av myndighetene som brukbare, 
og ikke vil forårsake skade. En slik vurdering 
kan .ikke overlates til de enkelte apotekere 
eller til drogeforretningene; Denne , sikkerhet 
kan en få ved å opprette et medisinaldepot og 
ved at det etableres et samarbeid mellom 
Medisinaldepotet og Den faste farmakope
kommisjon. 

Fraksjon A har som nevnt unnlatt å komme 
nærmere inn på kvaliteten av de legemidler 
som drogeforretningene innførte fra Tyskland 
under krigen og resultatene av apotekvisita
torenes ettersyn i apotek og drogeforretnin
ger i denne tiden. Under de ekstrabrdinære 
forhold i krigstiden måtte en'selvsagt i stor 
utstrekning nytte de varer som· kunne skaffes 
uten å legge altfor stor vekt på kvaliteten. 
Fraksjon A har ikke funnet . det rettferdig 
hverken overfor drogeforretningene eller apo
tekerne her å gjøre rede for de mangler ved 
:kvaliteten ()g . kontrollen som forekom i 
denne tiden. En har derfor bare holdt seg til 
de siste fem normale år før krigen.-

Fraksjon B har derimot funnet grunn til å 
påpeke mangler ved de vareinnkjøp s<>m Helse
direktoratet foretok under og umiddelbart 
etter krigen, Det gjelder her varer ·som ·de 
private grossister til dels ikke kllnne skaffe 
selv. Varene kunne ikke kontrolleres før· de 

2 
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kom hit til landei1 og· denne· kontroll' måtte 
selvsagt foretas av de priVa,~: drogefonet
n.ip.g4r ,so-m ,forha.nQlet .Varel1e. Videre. Helse
cllJ."elJ:torat~t kunne lltke selge; varene direkte 
til apotek.· 

Disse enkel4>tående ·statsittnkjøp som måtte 
foretas i en' krisesituasjon, har ikke noe som 
helst samband med den vb::ksomhet det på
tenkte. medisinældepot forutsettes å ha. Frak
sjon B's opplysninger har ·etter vår mening i 
det hele tatt. ikke. noe å · gjør.e med de spørs
mål soin beha.ildles her. Vi går imidlertid ut 
fra at Helsedirektoratet under behandlingen 
av innstilling~ vil kunne gjøre nærmere rede 
for de omtalte statsinb.kjøp. Se i samband 
med dette også det som er anført om· stats
innkjøpene under avsnittet: «Kan et medisinal
depot gjøre billigere innkjøp enn de private 
firmaer?»' 

d) Spørsm&-i :om ·å sjalte' ut mi7ulrc' 
tjenlige legemidler. 

Endelig skal vi peke på at det nå utvilsomt 
selges eri rekke varer fra apotek som har liten 
eller ingen. betydning som forebyggende eller 
helbredende middel mot sykdommer, Det kal'l 
neppe være tvil om at medisinforbruket av den 
grunn i alminnelighet er for stort i· vårt land. 
Utvalget er ikke sammensatt med det for øyet 
å foreta. noen nærmere undersøking av dette 
spørsmål, og vi kan derfor ikke peke ut noen 
slike· vareslag. 

En vil derfor bare her nevne at ved å opp
rette et.offentlig medjainaJde!>ot:~tn har 'ene
rett tjl,lnn:førsel' og en; gros-ha.nde1 med apo
tekvarer'~ vil en ha et effektivt middel til etter 
hvert å sjalte ut mindre tjenlig'e legemidler 
og føre bruken av legemidler over i et riktig 
spor. Ved behandlingen av spørsmål om å 
nekte salg av slike varer av samfunnsmessige 
omsyn, .bør spørsmålet i de enkelte tilfelle 
forelegges departementet til endelig avgjerd. 
Det bør v~e maktpåliggende for depotet at 
nye moderne ·legemidler med .effektiv virkning 
blir tilført landet hurtigst mung etter at de er 
kommet på markedet .. 

Fraksjon B's merknader.~til ri. 
For å få oversikt Qver hvilken sikkerhet en 

har for at kjemikalier og droger er prøve
holdige . ved den ordning en nå har, kan det 
være gunstig å gi en oversikt over de enkelte 
kontroll-ledd en har med varens kvalitet. 

Drogeforre tn ingen e. Drogefirmaene 
l~qes av perSQner. som må godkjennes av de
parteme:q.tet og\ SQm tyller de krav SOin stilles 
fo.r A bli apoteker. Det er såleis en fagmann 
som står !iOm amnrarlig leder, for bedriften. 

Videre har samtlige drogefirmaer fast an
satte analytikere, slik at en har sikkerhet for 
at de personer son1 undersøker on1 varen er 
prøvehoidig, har de nødvendige kvalifikasjo
ner til dette arbeid. 

Drogeforretningen kjøper varene inn .. med 
den klausul at de skal være prøveholdige etter 
norske bestemn1elser. Er varen ikke prøve
holdig, vil drogefo.tTetningene ha høve til å 
returnere varen. Dette gjør at de utenlandske 
leverandører må være påpasselige, $lik at de 
ikke risikerer å få varen i retur. 

Det kan by på· vansker å skaffe varer som 
er prøveholdige etter de norske bestemmelser, 
fordi de forskjellige utenlandske farmakopeer 
og håndbøker stiller forskjellige krav til va· 
ren. Her får drogeforretningenes erfaring en 
viss betydning. 

Alle droger og kjemikalier som innføres av 
drogefirmaene blir underkastet de prøver som 
er foreskrevet: Denne kontroll er meget sam
vittighetsfull, og en kan trygt si at de norske 
drogefirmaer er meget; påpasselige;· og at de 
varer de fører holder en høy standard. 

Alle varer som drogefirmaene leverer til 
apotekene garanteres prøveholdige. Såfremt 
varen ikke er prøveholdig, har apotekene ad
gang til å returnere den til en gros-forretnin
gene. 

Den konkurranse som er mellom drogefir
maene bevirker· at disse legger meget stor 
vekt på å levere førsteklasses varer. Det er 
helt klart at hvis apotekene får mistillit til et 
en gros-firma, for så vidt angår varens kvali
tet, Vil dette få innflytelse på hvor apotekene 
vil kjøpe sine varer. 

A p o t e k e n e. Den utdannelse farmasøyt
ene får her i landet er basert på at de fullt 
ut skal bli i stand til å foreta alle de prøver 
som er nødvendig for å konrollere at varen er 
prøveholdig. Det legges meget stor vekt nett
opp på denne side av farmasøytenes utdan
nelse. Enhver apoteker er derfor · fullt ut 
kvalifisert til · å foreta alle de analyser som 
er nødvendig for å kontrollere om en vare er 
prøveholdig. 

Farmakopeen og håndbøkene fastsetter de 
fordringer som varen må tilfredsstille. Apo
tekene har ikke høve til å forhandle varer 
som ikke er prøveholdige. De har såleis det 
hele og fulle ansvar for kvaliteten av varen. 
Heri ligger en undersøkingsplikt for apo
tekerne. Derimot er det ikke i loven direkte 
påbudt at apotekerne skal undersøke alle de 
varer de får inn til apoteket. Dette vil heller 
ikke kunne la seg gjennomføre av praktiske 
·grunner. Derimot vil apotekerne alltid ha plikt 
til å prøve varens identitet og likeså må apo
tekerne foreta stikkprøver med omsyn til 
varens renhet. 
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En kan herom vise til den uttalelse apotek
Visitatorene som fraksjon A har sitert, hvori 
anføres: 

«< dette høve vil vi minne om at ansvaret 
for legemidlenes identitet, . renhet og rette 
sammensetning helt ut hVller på den enkelte 
apoteker.» 

I fortsettelsen sier apotekvisitatorene: 

· «< Skandinavia for øvrig går analysearbei
det i~ som et selvfølgelig ledd i det daglige 
arbeid. Når det gjelder nye apotekanlegg hos 
oss, har en i alminnelighet slått inn på den 
rette vei ved å innrede egne analyserom. Vi 
håper at flest mulig apotek vil følge etter på 
dette område, og at analyserom og -journal 
må bli påbudt for alle norske apotek.» 

Siden denne uttalelse ble avgitt av apotek
visitatorene i 1939 har arbeidet med å inn
rede egne analyserom ved apotekene stadig 
fortsatt. 

A p o te k vi s i t a t o r e n e. Så vel droge
forretninger som apotek blir underkastet kon
troll av apotekvisitatorene. Det ligger imid
lertid i sakens natur at visitatorene bare kan 
ta stikkprøver. Noe mer kan det selvsagt hel
ler aldri bli. Likevel er denne kontroll av 
apotekvisitatorene meget viktig og gir øket 
sikkerhet for varens kvalitet, men av noe 
avgjørende betydning kan denne kontroll 
neppe bli. 

Når en skal bedømme hvorledes denne kon
troll med kvaliteten av kjemikalier og droger 
virker i praksis, har en ikke noe eksakt 
grunnlag å bygge på. En kan for Så vidt til
tre fraksjon A's uttalelse om, at når det gjel
der de varer som kjøpes fra drogeforretnin
gene, må en i alminnelighet gå ut fra at de 
er av prøveholdig kvalitet Den «Statistikk» 
som er utarbeidet på grunnlag av analyse av 
prøver uttatt i apotek, er lite egnet til å gi 
noe inntrykk av hvorledes kontrollen med 
varene virker. 

«Statistikken» hviler. for det første på et 
materiale som skriver, seg fra 9-12 år til
bake. Det materiale som er brukt er ikke be
,reknet på å gi grunnlag for en slik statistikk, 
og det foreligger overhodet ikke noe materiale 
_som kan gi et riktig grunnlag. Selv om en 
hadde brukt analyseprotokollene som grunn
lag, er disse ikke tilstrekkelig detaljerte til å 
18i tilfredsstillende opplysninger. 
·JJ IJe visitatorer som har. foretatt de prøver 
JlOm er omhandlet i «statistikken» .hevder da 
_også at materialet ikke er tilstrekkelig grunn-
/!Jg. 
,,,, Det , skal videre bemerkes at det ikke er 
~ulig å foreta en eksakt fordeling av de-feil 
~.er til stede ved ankomst og de feil som 
:~, oppstå ved lagring. 

Videre olnhandler «statistikken, viktige og 
mindre viktige legemidler og store og små 
feil om hverandre. 

Prøvene gjelder bare de aom. apotekmtrita~ 
torene har tatt med for nærmere undersøking, 
derimot· ikke alle de prøver som visitatorene 
har foretatt på apotekene og som er av langt 
større antall. Det sier seg selv at visitatorene 
i første rekke tar hjem til nærmere under
søking prøver av de varer som de kan ha 
grunn til å anta ikke er prøveholdige. Videre 
vil visitatorene, hvis de først har QP,pdaget en 
vare som ikke er prøveholdig; ha sin opp
merksomhet henvendt på denne vare ved 
senere visitasjon på andre apotekl slik at de 
kan «rulle opp» en f~il vare som skriver seg 
fra samme en gros-forretning. 

Det antas for øvrig ikke nødvendig å gå 
inn på de enkelte analyser _som er anført i 
«statistikken», da det er på det .rene at det 
kan forekomme feil på varer som selges fra 
drogeforretningene, og at det alltid vil kunne 
forekomme salg av ikke prøveholdig va;re, selv 
med den aller strengeste kontroll.-

Det en imidlertid må være merksam- på når 
en ser på «statistikken», er at-de yarer som 
ikke er godkjent av visitatorene ikke behøver 
å være utjenlige som legemidler. Det som 
konstateres er nemlig bare at disse varer 
ikke er overensstemmende med den norske 
farmakopes og håndbøkers krav til varene. 
Dette er to vidt forskjellige ting. Selv om et 
preparat ikke helt ut fyller farmakopeens for
dringer, er det meget mulig at varen er tjen
lig som legemiddel. Om f. eks. en vare ikke 
har den renhet som f~rmakopeen .forutsetter, 
kan forurensniRgen være helt uten betydning 
for legemidlets brukbarhet. Når f~rmakopeen 
ikke kan tillate forurensning, er det fordi den 
selvsagt ikke kan gi anvisning på hvilke for
urensninger som kan tillates. På samme måte 
forholder det seg med en rekke andre _fordrin
ger til varens kvalitet, at de er satt slik og 
slik fordi man må ha en bestemt grense. 
Denne standard må holdes for ikke å risikere 
en utglidning. Av denne grunn må visitatorene 
nekte å godkjenne varer so~ ikke t;ilfredsstil
ler fordringen, selv om varen i og for seg er 
fullt tjenlig til legemiddel. 

Statistikken kan bare tjene som sammenlik
ningsgrunnlag hvis det samtidig var tatt ut 
prøver av varer fra et statsdepot. 

En antar imidlertid at det kan være mulig 
å bedre kontrollen med droger og kjemikalier 
ved forskjellige tiltak. For drogeforretninge
nes vedkommende bør en såleis få bestemmelse 
om at de skal ha en av departementet .god
kjent analytiker. Videre bør det påbys at det 
skal føres analyseprotokollet .som er tilgjenge
lige for myndighetene. For øvrig Jigger det 
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helt i departementets' hånd· å hindra import
og salgsretten for firm~rs vedkoRftri.ende som 
ikke drives i overensstemmelSe med de for
~krifter· og pålegg som' er fastsatt av myndig
hetene. Det ·er jo nettopp eh' av de medtsinale 
:myndigheters oppgaven år føre innseende med 
at' der ikke skjer en· 1itg1idn'ing nåi-' det gjel-
der disSe- forhcHd,·· · · 

For apotekenes • vedkommende bør det så 
langt det er inulig kreves at samtlige apotek 
fål' eget arudySerom. Dette har dog hittil vært 
vanskeliggjort'å.v at en: er inne i en mellomtil
stand, fordi· den' gamle farmakope framleis er 
gjeldende, :mens en ny farmakope når som helst 
kan ventes å·-bli satt i kratt: Bestemmelsene 
i farmakopeen får betydning for analyseut
styret. For øvrig bør det overveies bm det 
·kan: gis·met'presiae lovbeSte:indJ.el'aer om apo
tclreriteS plikt tll_ a ·u:naetsølre varen. . ' 

Eit'delig bør: Irori.trdllerl' ved apoiekVisitato
rene ytterligere utbygges, <og en ånser det 
påkrevet at det tilsettes en apotekVisitator til. 

Fraksjon A antar at ved en sentralisering 
av importen og en gros-handelen med lege
mi'dler, vil.en effektiv kontroll med de varer 
som leveres- til apotekene for så vidt enkelt 
kunne gjennomføres; inen uttaler ikke noe om 
hvorledes en skulle 'få en bedre kontrollined 
legemidler. Det eneste som er anført som 
grunnlag er at alle apotek blir pålagt å kjøpe 
ålle slike varer soin brukes soni legemidler 
·eller som kan tenkes brukt til framstilling av 
·J.egeniit:iler fra sentraldepotet. 

For · så· ·vidt det • siste ·angår, vi! en kunne 
oppnå'det 'Samme em!XJet ble pålagt>aptiteketie 
å kjøpe aite·disse varePutt!lukkende fra-de av 

. de:r>art~tilefffet gOdkjetH!e en • gros-forretninger. 
FraksjOn 'B firmer det utvilsomt at det selv 

:med den skarpeste kontroll også i et medi
. silialdepot vil kunne forekOmme feil ved de 
vater som leveres til apotekene. Feil kan opp
stå ved åt· det gjøres feil >under analysen, 
eller varen tar ~kade under lagring, likesom 
det kan skje forbytning, feilsignering, feil
ekspedering m. v. I denne forbindelSe 'må en 
være merksam på at hvis det først forekom
mer·en feif·l\ted et -vareparti so:in Medisinal
depotet har;-- vil følgen herav bli desto større, 
da denne vare vil ·bil ·sendt til samtlige apo

·tek', og apotekene vil være avskåret frit å få 
varen fra et annet firma, slik det nå er høve 
til. Videre vil et medisiiui.ldepot savne kon
kUrransens &thnulerende virlmmg, som g§Ør at 
alle Em gros-forretninger må beflitte seg på 
·kun. å levere' førsteklasses wrer; · 

. ·En ·kan. heller ikke se 'bort· fra muligheten 
av at påpasseligheten med lagring og behand
ling .av varene ikke vil være så stbr i et stats

-drevet medisinaldepot. som i private fi~aer. 
Endelig 'ril, en· slutte -,øeg ·til den uttalelse 

som ble ,anført av den i 1911 nedsatte stats· 
depotkomite, som er sitert i inJ1stillingen om 
statsmonopol på apotekdrift og en gros-handel 
med apotekvarer av 1926, side 71: 

i ' ~ • 

·, « .. ~ . ~ . å- '!Uitl;l. at kontrollen me'd varer 
fra et sådant' depot uten skade vil kunne bort
falle, er ganske feilaktig. Derimot kan det 
tenkes, _at der nettopp i . den omstendi&'het, at 
varene fåes fra statsdepot; vil kunne hgge en 
fristelse fpr apotekerne til å være mindre nøye 
med undersøkelsen av diSse. Skull~ det bli til
felle, vil et depot kunne komme til ~. virke 
helt motsatt av hva man tilsikter med dets 
opprettelse.» 

A:potekene er si!R;e kontrollinstans, og det 
vil alltid være avgjØrende for legemidlenes 
kvalitet hvor dyktig og samvittighetsf11llt 
_apotekets personale er. 

En må ikke fire på kravet om apotekernes 
undersøkingsplikt og ansvar, eller risikere en 
ordn~ng som kan medføre at apotekerne ikke 
tar .sin plikt så alvorig som nå. 

Fr:iksjon· A har 'i forbindelse :med sin ut
talelse om ·betYdningen av å ha sentraldepot 
i krigstid1 kommet inn på den praksis som 
ble fulgt vedrørende anvendelse av droger og 
kjemikalier som ikke kunne skaffes i kvali
tEiter etter den norske farmakope. I den for
bindelse skal opplyses at alle slike varer på 
forhånd ble forelagt departementet til god
kje~ning. 

En sikret seg såleis nettopp det som frak
sjon A peker på, sotn nødvendig i krisetider, 
at varene;'hVis- de ikke var prøveholdige, ble 
godkjent av myndighetene som brukbare før 
de ble sendt til apotekene. Vurderingen her
av ble såleis ikke overlatt til de enkelte apo
tek eller dl"ogeforretningene. For øvrig er en 
selvsagt enig' i at det i krigstid må føres en 
minst like streng kontroll med legemidlenes 
kvalitet, men en' må da også være merksam 
på at vanskene med tilgang på legemidler 
kan medføre at kravene må senkes. 

Endelig anfører fraksjon A at det nå utvil
somt selges en rekke vttrer fra apotek som er 
mer eller mindre tjenlige som legemidler. 

Fraksjon A peker derfor på at en gjennom 
et offentlig medisinaldepot vil ha et effektivt 
:middel til etter hvert å hindre salg av min
dre tjenlige legemidler . og føre bruken av 
legemidler over i et riktig spor. 

Fraksjon B finner at en slik politikk vil 
være ytterst farlig. De sakkyndige har ofte 
meget forskjellige oppfatninger om hvilke 
legemidler som er tjenlige eller best ved be
handlingen av de forskjellige sykdommer. Et 
medisinaldepot eller et utvalg vil heller ikke 
kunne få en så allsidig sammensetning at det 
har forutsetninger for å avgjøre disse saker. 
Det vil derfor kunne bety en fare for en sunn 
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og riktig utvikling om leger og pasienter 
skulle umyndiggjøres på denne måte. 

I samsvar med det som er framholdt oven
for, antar fraksjon B at opprettelsen av et 
medisinaldepot ikke vil by større sikkerhet for 
kvaliteten av droger og kjemikalier, enn den 
sikkerhet de private en gros-forretninger nå 
gir. Tvert om kan det tenkes at en slik ord
ning vil føre til at sikkerheten mtid kvaliteten 
av legemidler vil kunne bli mindre. Under 
enhver omstendighet vil de bedringer av kon
trollen som eventuelt kan oppnås, kunne gjø
res like godt med den nåværende ordning ined 
private en gros-forretninger. 

Fraksjon A anfører at «nettopp i krigstid, 

Vareslag: 

Jodbenzin .............................. . 
Sulf. calcic. ust .......................... . 

Aetherol. terebinth. . ................ ~ .... . 

Cinchophen ............................... . 

Natr. carbonic. sicc. 
Magn. peroxyd 15 % 

Radix glycyrrhiz. 
Carb. Calcic. leve 

. ............. '"' .... ~ ... . 

Eucalyptol . . . . . . . . . . . . ................. . 

Opium pulver ........................... . 
Extr. Belladonnae sic .................... . 
Saltsyre ................................ . 
Xylol .................................. . 
Acid. sulfuric. pur ....................... . 
Car bo li gni .............................. . 
Ferrum pulver .................... _ ....... . 

Argentum proteinic ..................... . 

Chloroform pro narc. . ................... . 
Natr. jodid ............................ , .. 
Aether petrolei ..... , ................ ," .. 

Sulfathiazol .... · ........ · ................ . 
?,rom. natric. . •............................ 
~ulfas chinicus ......................... . 
I.;iqv. ·cresol. saponat ..................... . 
~p.lf.c. natrico theolirom. . , ................ . 

,,;.~[Dette viser for det første at de norske 
lllogeforretninger er meget påpasselige og for 

·dat :annet at om disse vareslag :var blitt ut
,,lel'jit:fra statens lager direkte til apotekene 
elitJe·:det, hvis,det ikke var blitt oppdaget ved 

da behovet for gode og effelrtive -legemidler 
er størst, skulle det være enn mer påkrevd 
å føre kontroll med kvaliteten». 

Vi deler dette syn, nie,n i OOilne forbindelse 
kan det være av interes~ å • gi en oversikt 
over . kvaliteten av de . varer &Qm staten (det 
tidligere nevnte Norwegian M~cal Depot) 
kjøpte inn under og etter siste krig. Da disse 
varer ble mottatt av. de private firmaer, ble 
de underka!itet de.n sam.me kontroll 130m fir
maene også eller.qJ fpr.e~ ved innkjøp. , 

Av de ca.. 340; var~ so~. 1$ til}:mdt Ae 
private firmaer fra,.-dette J~erd'a.I: ~.stoffer 
ikke prøveholdige. · 

Analyseresultat: •. 

Inneholdt overhodet ikke fritt Jod, ubruk~li&"· 
Varen ikke helt hvit. Foruren!3et med CaO 
ca. 15 %. Holder stivneprøven. 
Viste seg. å være .. · en dårlig ~CJ'pentinerstat-
ning. Ikke brennbar. · · · · 
Holder ikke kravet til :utseendet. Smp. er for 
lavt. . 
InnehoiCler store mengder klorid. 
9,45 % Mg02. Inneholdt S04, CL, COa, Ca 
fremmede metaller. 
Uskrellet vare. . .· . 
Lø:Stes ikke klart i eddiksyre; nied kalium
ferrocyanid-R: straks blåfarge;· 
Sp. v. 0,926 (18 o). Holder ikke. prøven på 
terpener. 
8,47 %. 
Grønnav chlorophyt. . 
Sp. v. 1,161. {lp o). 31,Hi % for svak~ 
Inneholder ·fr~mmede c;>rganiske forbindelser. 
Svak brunfarget med svarte rusk;, , :, · 
Holder ikke prøven p~ adsorbsjon:sev~e. 
Tilfredsstilte . ikke prøvep. plj, -~~~id, fosfid, 
mangan og smk. . · . 
Svært mørk. Blir helt !:lort og fu~tig v.ed å ii.en~ 
leggesi luften noen minutter. ~n opp~øsp)~.g: 
avsetter bumitall etter kprt tid. 7, 7 % Ag. . 
Inneholdt fremmede organiske stoffer. 
Eød med phe.nolphtaiein •.. 
Holder ikke kravene . .Spv, Haddi en sterk 
løkliknende lukt. 
Gulf~get, spalt~;Jt.. . . . 
Fuktig, steinhard. U.selgelig. 
Ikke farmakopevare. · .• 
Viste seg å vær~ et ganske annet preparat. 
Uo'ppløs~lig. Inneholdt kar~o~1:1.f. , · 

.. ·. 

apotekenes analyser, ha gitt et mangedobbelt 
utslag i analyseresultatene ved visitasjonen. 

Som en· har nevnt foran, finner ·en ikte at 
det 'er tilstrekkelig grunnlag for' k utarbeide 
en slik· «statistikk» som fraksjoll.;A; har· fra.m-' 
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lagt.' Likeens har en nevnt at statistikken 
bare kan tjene som sammenlikningsgrunnlag 
hvis det samt i di g var tatt ut prøver av 
varer fra et statsdepot. 

En finner derfor ikke at det vil være kor
rekt uten videre å foreta en sammenlikning 
mellom kvaliteten av de varer som ble kjøpt 
inn av Noregian Medical Depot og av de pri
vate firmaer. Disse vareslag, ble av staten 
ikke analysert før de ble solgt til de private 
firmaer trass i at en visste det var særlig 
grlllln til å være aktsom da varene var kjøpt 
inn i krisetider. Det ble heller ikke tatt for
behold om at de private firmaer skulle ana
lysere de varer som de kjøpte fra staten. 

Dette viser tilstrekkelig tydelig at staten 
har tillit til de private firmaer. 

Det rimer dårlig med fraksjon A's forsøk 
på gje!lnom «staijstikk» ~ gi de private droge
firmaer som helhet en slett karakteristikk. 

5. Pris- og fraktutjamning. 
I. 

Kan legemidlene leveres til alle apotek til 
samme pris? 

Ved innkjøp av varer fra forskjellige land 
vil p,isen på samme vare og til samme tid 
kunne variere en del, særlig i og etter krise
tider. Ved salg av legemidler fra grossistene 
til apotekene blir prisene etter den någjel
dende ordning beregnet av grossistene selv 
på grunnlag av Prisdirektoratets alminnelige 
bestemmelse om at fortjenesten i kr6ner og 
øre ikke - skal overstige fortjenesten pr. 8. 
april 1940. Grossistene vil derfor kunne selge 
samme vare til apotekene til forskjellige 
priser på samme tid, mens apotekene på sin 
siden gjennom medisinaltakstene får fastsatt 
ensartede priser av Helsedirektoratet ved 
detaljsalg. Detaljprisene blir for tiden i al
minnelighet regulert et par ganger for året. 

I tider med stadig synkende priser kan 
dette føre med seg at apoteltene ved regule
ring av prisene nedover må selge varer som 
de har på lager med mindre fortjeneste eller 
med tap, mens de ved prisregulering oppover 
vil kunne få høyere fortjeneste enn vanlig. 

F r a k s j o n A finner dette forhold lite 
heldig av forskjellige grunner. Vi er klar 
over at det står fritt for grossistene å selge 
sine varer under de priser de har høve til å 
beregne, og for så vidt kunne det tenkes at 
konkuiTansen mellom grossistene kunne 
drive prisene hed på varer som det er rikelig 
av og dermed virke prisutjamnende. 

Vi har ikke nærmere kjennskap til i hvil
ken utstrekning myndighetene fører kontroll 

med firmaenes prisberegning for de varepar
tier som kjøpes inn til forskjellige priser. 
Selv om departementet riktignok legger den 
laveste pris til grunn på det tidspunkt da 
medisinaltakstene blir revidert, har en i et 
hvert fall ingen garanti for at den varepris 
som til enhver tid er den laveste blir gjel
dende fullt ut og kommer alle landets apotek 
til gode. Som nevnt i innledningen antas lan
dets to største drogeforretninger, som har 
hver sin filial i Trondheim og et felles datter
selskap i Bergen, å ha omlag 70 pst. av den 
samlede en gros-handel av apotekervarer. Vi 
anser det ikke særlig sannsynlig at det fore
går noen prisreduserende konkurranse av be
tydning mellom disse forretninger. 

Etter hva vi har fått opplyst har hvert 
firma stort sett sin faste kundekrets, og apo
tekerne gjør i alminnelighet sine innkjøp hos 
sine faste leverandører uten å innhente pris
tilbud- fra andre firmaer. Det er da ingen 
grunn til å anta at det i praksis fører til noen 
alminnelig prisreduksjon om et - firma på 
grunn av billige innkjøp leverer varen til la
vere pris enn andre firmaer. Som alminnelig 
regel må en gå ut fra at firmaene beregner 
seg de priser de har høve til også om de har 
gjort dyre innkjøp. Selvsagt kan det fore
komme unntak, og den reduksjon i fortjene
sten et firma måtte ha fordi det selger et til
feldig dyrt innkjøpt vareparti med mindre 
fortjeneste enn vanlig, vil i det lange løp bli 
utjamnet og spiller en forsvinnende rolle sett 
på bakgrunn av at drogefirmaenes fortjene
ste stort sett er rommelig. Firmaene må 
antas å operere med temmelig likeartede kal~ 
kyler og over et lengere tidsrom sikre seg 
den størst mulige fortjeneste. Vi ser det i det 
hele tatt slik at konkurranseen ikke er av 
den art at den tvinger det alminnelige pris
nivå nedover for de varer det her gjelder, 
eller virker prisutjamnende. For apotekene 
er det et betydelig usikkerhetsmoment at 
prisene på samme vare og på samme tid kan 
variere, noe som igjen kan virke inn på apo
tekets drift og dermed også på apotekets 
service overfor forbrukerne. 

Ved en sentralisering av importen og en 
gros-omsetningen kan en forholdsvis enkelt 
foreta en utjamning av prisene slik at varene 
kan leveres til apotekene til ens pris til 
samme tid. Et medisinaldepot vil selvsagt 
måtte rekne med å foreta enkelte innkjøp 
over den laveste pris, men da depotet forut
settes drevet uten annen fortjeneste enn den 
som er nødvendig for alminnelig forsvarlig 
forretningsdrift uten ekstra utbytte, vil 
grunnlaget være til stede for innkjøp og vi
deresalg av varene til de billigste priser. De
potet vil ikke behøve å kalkulere med drifts-
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kostnader som er så høye som for alle de 
nåværende private firmaer til sammen. 

Gjennom prisutjamning vil en også kunne 
stabilisere de enkelte vareslags priser over 
lengre tid, uavhengig av prisvariasjoner ved 
importen. Det vil være heldig og hensikts
messig å unngå å endre utsalgsprisene for 
ofte. 

Fr a k s j o n B bemerker: Etter gjeldende 
prisbestemmelser vil grossistene ha adgang 
til å selge samme vare til apotekene til for
skjellige priser, så fremt innkjøpsprisene er 
forskjellige. 

Imidlertid vil konkurransen mellom gross
istene føre til at det blir praktisk talt: ens 
priser på samme vare. Alle importører søker 
å kjøpe mest mulig fordelaktig. Har en im
portør kjøpt en vare dyrere enn sine kon
kurrenter, vil han på grunn av konkurransen 
i alminnelighet være nødsaget til å selge like 
billig som disse, idet han i motsatt fall ikke 
vil få solgt varen. Konkurransen virker 
prisutjamnende, slik at det ikke er nødven
dig med noen særlig regulering. 

Legemiddelbransjen er meget oversiktlig 
og apotekene er derfor alltid a jour med de 
forskjellige grossisters priser. ·Apotekene 
fører til det bruk varekartoteker, som gir de 
nødvendige opplysninger til å bedømme pri
sene. Det er uriktig at hvert en gros-firma 
har sin faste kundekrets og at apotekene 
gjør sine innkjøp uten å innhente pristilbud 
fra forskjellige firmaer. A kjøpe billig er 
like viktig for et apotek som for enhver an
nen forretning. En kan derfor slå fast at 
konkurransen virker prisutjamnende, og at 
den dessuten trykker prisene ned til et så 
lavt nivå som den billigsfe pris et av firma
ene kan selge til. En skal i denne forbindelse 
være klar over at et drogefirma etter de 
någjeldende prisbestemmelser ikke har ad
gang til å beregne seg en rommeligere for
tjeneste om det' har gjort et fordelaktig inn• 
kjøp. Kalkylen er fastsatt av Prisdirektora
tet, og mere enn den fastsatte avanse kan 
derfor firmaene ikke beregne seg. 

I tider med synkende priser, vil a p o t e -
k e n e måtte selge de varer de har på lager 
med mindre fortjeneste, eventuelt tap, mens 
de med prisregulering oppover vil få en høy
e~e fortjeneste enn· vanlig. I det lange løp 
Vil imidlertid dette forhold jamne seg ut, og 
for 'apotekene spiller derfor dette moment 
fugen praktisk rolle. Selv med et medisinal
depot og regulert prisutjamning vil for øvrig 
ikke· tap eller fortjeneste på grunn av kon
jiihkturene kunne elimine~s for apotekene. 
blttor. pub l i kum har prisut:fariiningen 
~Utt ingen betydning.· Utsalgsprisene fra 
aP<hek !fastsettes nemlig a:v Hel!Hldir$ktdra-

tet til ensartede priser for hele landet, og 
blir regulert et par ganger i året. Prisutjam
ning vil således ikke·· få noen innflytelse på. 
prisene fra apotek, og ·:er uten betydning for 
det kjøpende publikum. 

Il. 

Spørsmål om prisutjamning. 

Fr aksjon a: . Av :apotekernes oppgaver 
til Helse<Urektoråtet over omsetning m. v. 
for' tehninen' 1945o--46 'framgår at den sarii
lede om.setning tra ~dndetEi .a!lotek utgjØr ca: 
64;3 ml11. kroner.· Rekner eij: med at. 15:---20 
pst. av salget gjeldes kosni1!flkk 6g andi-e va
rer som ikke brukes som legemidler, blir det 
gjennomsnittlige forbruk av legemidler mel
lom kr. 17 ogckr. 18 pr. person for året, eller 
omlag kr. 1.50 pr. måned. V:ed kroniske eller 
langvarige sykdommer med forbruk av koSt
bare legemidler vil enkelte personer ha ufor
holdsmessige utgifter til medisin. Når en tar 
omsyn· til at d.et her i stor utstrekning gjelder 
personer som på'' grunn ·~v sin sykdom er 
djlrlig økonomisk stillet, et det klart at me
disinholdet for dem blit ~nr tung 'byrde. 

Det er ofte slik at :hår det kommer nye le
gemidler på markedet vil prisen på disse 
varer en god tid framover ligge uforholds
messig høyt. Det er f. eks. tilfelle med slike 
viktige legemidler som penicillin og sulfat-
hiasol. . 

Ved sosiale tiltak ytes det, som kjent i stor 
utstrekning fri legebehandling og medisin på 
sykehusene, men ellers må den som trenger 
legemidler i alminnelighet betale dem selv. 
Staten har i de senere år stillet noen mindre 
beløp til rådighet av Apotekavgiftsfondet 
til spesielle formål. For 1947.....:....48 er det be
vilget kr. 190 000 som .Statsbidrag til nedset
ting av insulinprisen, som derved blir redu
sert med en tredjepart. Videre er det bevil
get kr. 20 000 til hjelp for ubemidlede syke 
til å kjøpe kostbare legemidler. For 194S----: 
49 er det ført opp kr. 220 000 til nedskriving 
av insulinprisen, kr. 300 000 til nedskriving 
av· 'Streptomycinprisen og kr. 20 000 til hjelp 
til ubemidlede syke til å kjøpe kostbare lege· 
midler - i alt kr: 54Ø ooo: . 

Det er etter vftt mening en viktig sosial 
oppgave å finne midTer'til å senke ·prisen~ på 
legemidler, særlig iegemidler 'som brukes fbr 
kroniske sykdon:Uner. 

Spørsmålet et om en ved en sentralisering 
av importen og en grosomsetmngen av lege
midler: i et medisinaldepot· har -muligheter for 
en slik nedregulering-c av· piiS&nE!; 

Som det går ftani · a:v'' · aV'snittet om det 
økonomiske grunnlaget for ··Medisinaldepotet 
antar -vi at ·depotet Vil kunne· gi et betydelig 
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nettooverskott når en rekner med samme 
fortjeneste som ·grossistene har nå. Dette 
oversl{ott. forutsettes nyttet til nedreguler
ing av prisene og til gjennomføring av andre 
sunnhetsmessige og sosiale oppgaver som hø
rer under depotet. 

Gjennom prisutja~g er det under og 
etter krigen både ho!il oss og i de fleste andre 
land i ga:mike • stor' utstrekning ført pris trykk 
over fra varer ,~om ,f •. eks. er av stor betyd
ntng for det al:Ql.innelige bruk til varer som 
anses· for. mindre ~tige. Et liknende system 
må · også. kunne, nyttes ved. reguler.ing av 
prisene på legen)jdler •. Det vil forholdsvis 
enkelt kunne gjennomfør~ av Medisinalde
potet; Under forutsetning av · at depotets 
styre · selv får høve t1 å fastsette sine ut
salgspril:ler, eventuelt etter generelle ret
ning~li~jeJ;' fas4;att av Prisdirektoratet. 

l;>et skulle trolig · V,æl'e mulig ved en nær
mere vurdering av de enkelte varer og deres 
betydning som fysiske og psykiske legemid
ler å peke ut varer som kan tåle et pris
pålegg. Blant apotekvarene fins det utvil
somt en rekke alminnelige håndkjøpsartik
ler som har mindre betydning som helbredel
sesmiddel og som brukes av publikum i me
get stor utstrekning, uten at det oftest fore
ligger noen varig sykdom med avbrekk i ar
beidsinntekt. Det samme er tilfelle med en 
del håndkjøpsartikler som i og for seg er 
nødvendige. Vi antar at en del slike varer 
SOlJl f. eks. hostetabietter, .tabletter mot ho
depl,ne og forkjølelse m. y. kan tåle .et mln
dre prispålegg. Med ~e store· mengder · som 
blir sQlgt.av enkelte .slike varer, vil det etter 
vår menfug kunne skaffes til veie betydelige 
beløp til nedskriVing av prisene på kostbare 
og mere livsviktige legemidler. Det forutset
tes. at en holder seg innenfor rammen av et 
biternasjo~alt handelscharter som Norge 
:p~.åtte ha ijltrådt og at det ikke kan sies å 
skje noen diskriminering av utenlandske le
verandører. 

Som eltsempel kan nevnes at det, etter hva 
fraksjon A har fått opplyst, i 1946 ble levert 
et sånt preparat · til. apotekene i .følgende 
kvanta: • 3 072 000 . pa.Jptinger a 20 . tabletter, 
295 000 a 40 tabletter og 3 000 a 100 tablet
ter. I 1947 var leveransea· ved utgangen av 
oktober 2 523 000 a 20. stk;, 357 000 a '*<>· stk. 
og 141000 a 100 stk. Hvis en f. eks. teBker 
seg at prisen på en 20-pakning ble forhøyd 
med 5 øre og de øvrige pakninger med for
holdsmessig tillegg. ville bare dette salg inn
bringe. omlag ·200 000 kraner, altså et høyere 
beløp enn staten i. tel'JJlinen 1947-48 yter til 
nedsetting av. insulin prisen. 

I sarnbanq med .dette vil en nevne at en 
gros-omsetningen av dette preparat . med 

samme fortjeneste som grossistene har nå, 
ville gi Medisinaldepotet en bruttofortjeneste 
på over kr. 200 000 for året. Etter hva en 
har fått opplyst er fabrikkprisen på en 20-
pakning av dette preparat 36 øre, en gros
prisen 42 øre ·og apotekprisen 85 øre, inklu
sive omsetningsavgift 6,25 %. Apotekenes 
bruttofortjeneste på omsetningen av dette 
preparat i 1946 utgjorde over 1,5 mill. kro
ner, et beløp som fordelt på landets 270 apo
tek gir en gjennomsnittlig bruttofortjeneste 
pr. apotek på vel kr. 5 700. 

En kan selvsagt ikke slutte av dette eks
empel at apotekerne har tilsvarende brutto
fortjeneste på alle 4-5 000 vareslag som de 
selger. Som vi senere vil peke på kan apo
tekernes fortjeneste i prosent av omsetnin
gen på en del varer være til dels betydelig 
mindre og til dels atskillig høyere, og stør
relsen av omsetningen av de forskjellige va
reslag kan selvsagt være meget varierende. 
Det er åpenbart at den någjeldende medisi
naltakst, som er fastsatt på grunnlag av reg
ler gitt ved kgt resolusjon av 30. januar 
1914, er foreldet og at den snarest bør revi
deres. 

Fraksjon B: Av sosiale grunner er 
det ønskelig å senke prisen på kostbare lege
midler, særlig legemidler for kroniske syk
dommer. I en del år har staten stillet beløp 
til rådighet for dette formål av Apotek
avgiftsfondets midler. I buasjettet for 1948 
-49 er c såleis foreslått bevilget kr. 540 000 
tilsammen. I budsjettet for 1947-48 er til
sammen bevilget kr. 210 000, såleis at det er 
en betydelig øking av bidraget til dette 
formål. 

Fraksjon A har foreslått at det skaffes 
midler til veie til formålet ved å legge på 
prisene på en del varer som «hostetabletter, 
tabletter mot hodepine og forkjølelse». Dette 
kan selvsagt gjøres, men det, vil by på en del 
praktiske vanskeligheter. F,or det første 
måtte dette gjøres på samtlige preparater av 
samme slag for å stille produsentene likt. 
For det annet ville det by på vanskeligheter 
for så vidt angår de preparater av disse sor
ter som også framstilles på apotek. 

Man må også være merksam på at hvis et 
depot legger 5 øre på en gros-prisen på et 
sådant preparat, vil utsalgsprisen fra apotek 
bli forhøyet med ca. lO øre. Resultatet blir 
derfor at publikum må betale dobbelt så me
get i prisforhøyelse som det beløp man får 
til disposisjon til å senke prisene med. 

Departementet kan bestemme at pristil
legget skal holdes helt utenfor priskalkylen, 
hvorved det foran påpekte uheldige forhold 
unngås. I så fall kan imidlertid ordningen 
med en slik forhøyelfle gjennomføres like lett 
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uten depotet, idet fabrikkene betaler inn be
løpet etter oppgave over salget av prepara
tet, · og får refundert beløpet av grossist-
ene osv. 

Fraksjon B anser midlertid denne måte 
med pristillegg på enkelte legemidler for 
uheldig også av andre grunner. Det vil være 
å velte byrden over på andre legemidler. En 

"' rekke personer bruker slike legemidler jevn
lig, og trenger dem .. En prisforhøyelse på 
disse legemidler vil derfor virke urettferdig 
overfor disse pasienter. Det riktige ville være 
om samfunnet som helhet bar utgiftene til å 
senke priseene på særlig kostbare legemidler 
ved tilskudd fra staten. 

Ønsker man imidlertid å benytte den fram
gangsmåte at det skal skje bare ved de mid
ler en kan få ved legemiddelsalget, er den be
ste løsning den en allerede har slått inn på i 
praksis, nemlig å benytte Apotekavgiftsfon
dets midler til å yte tilskudd til nedsetting av 
prisene. 

Apotekavgiftsfondets midler dannes av de 
årlige avgifter apotekene betaler i henhold til 
Stortingets beslutninger. Gjennom ·prisfast
settingen på apotekvarer og apotekavgiftene 
har. staten det helt ut i sin hånd å regulere 
apotekenes fortjeneste. Staten kan såleis selv 
regulere hvor meget den vil ta inn i form av 
apotekavgifter og hvor meget den vil benytte 
av disse midler til å senke prisene på særlig 
kostbare legemidler. Gjennom denne ordning 
oppnår en at alle som i det hele tatt kjøper 
varer på apotek, enten det er legemidler eller 
alminnelige handelsvarer, er med på å skaffe 
midler til veie til å senke prisene på enkelte 
kostbare medisiner. Det er en sosialt sett mer 
rettferdig ordning enn om midler skulle skaf
fes til. veie gjennom prisforhøyelse bare på 
enkelte preparater. 

Denne ordning er også ganske annerledes 
lett å praktisere enn å operere med særskilte 
tillegg for en rekke preparater. 

m. 
Spørsmål om fraktutja.mning og senkning 

av prisene. 

Fr a k s j o n A: Etter den någjeldende 
:ordning bærer apotekene selv fraktutgiftene 
; ved sending av legemidler fra grossister og 
tilvirkere. Mens de apotek som ligger i Oslo, 
~Bergen og Trondheim får sine varer levert 
llJl"aktisk talt uten transportkostnader, får de 
apotek som ligger utenfor disse byene frakt

l;«gifter som øker jo lengere apotekets av
ratand er fra nærmeste innkjøpssted .. 
fJi:Denne store skilnad i tra.nSportutgiftene for 
·.tpetekene spiller i og for seg· ikke noen di-

rekte rolle for forbrukerne, da det er fastsatt 
ens utsalgspris på samme vare for alle 
apotek. 

Vi finner det naturlig, når det gjelder varer 
som er av så stor samfunnsmessig betydning 
som legemidler, at det etableres en ordning 
med fraktutjamning slik ' at alle varer kan 
leveres frakt- og emballasjefritt, og til ens 
pris til alle apotek i 'landet. En· slik ordning 
vil være mest rettferdig for apotekene. Den 
lar seg enkelt gjennomføre ved oppretting av 
et sentraldepot for en gros-enuietning av lege
midler med· nødvendige :filialer rundt i b;mdet. 
Vi antar at fraktutgiftene kan dekkes av 
Medisinaldepotets driftsoverskott, uten at de 
- når en regner med samme fortjeneste som 
grossistene har nå -,-- · blir kalkulert inn i Me
disinaldepotets· priser. 

En slik ordning skulle etter v:år oppfatning 
gi grunnlag for en alminnelig senkning CJ.V :w~
sene på legemidler, .. eller eventuelt a.v. prisene 
på viktigere legemidler. . 

Til belysning av dette skal vi gi en kort 
oversikt over de alminnelige regler for ber~g
ning av utsalgspriser ved salg fra apotek. 
Reglene er fastsatt ved kgL resolusjon av 30'. 
januar 1914. 

Innkjøpsprisene bestemmes nå vanligvis 
etter priskuranter fra de innenlandske droge
handlere eller andre leverandører som norske 
apotek i alminnelighet kjØper sine varer fra. 

Som innenlandske apotekvarer rekne~ dro
ger som er samlet inn her i landet og· de apo
tekvarer som blir fabrikert her. Likeså rek
nes som innenlandske alminnelige handels
varer, samt glass, krukker, esker o. l. Alle 
andre apotekvarer reknes som utenlandske, 
selv om apotekene som nevnt kjøper dem hos 
norske drogehandlere. 

Til innkjøpsprisene for innenlandske apo
tekvarer legges 10 % av beløpet, og til inn
kjøpsprisen for de alminnelige handelsvarer 
som nyttes i apotekene, 5 % som godtgjørelse 
for «omkostninger ved anskaffelsen». Til inn
kjøpsprisen for utenlandske ·apotekvarer leg
ges 25 % som godtgjørelse· for «omkostnin
ger ved anskaffelsen:.. Dette gjelder uten 
omsyn til om apotekerne selv kjøper varene 
direkte fra utlandet eller om de kjøper dem 
fra et firma her c i landet. I tillegg til denne 
godtgjørelse· kommer ~ventuelle tollutgifter, 
for så vidt apotekerne importerer·. selv. Går 
varene gjennom grossist, blir tollutgiftene 
reknet med i en gros-prisen; 

Til de summer som framkommer på· denne 
måte legges så 100 %! så vel for innenlandske 
og utenlandske apotekvarer som for handels
varer. Et ytterligere tillegg på 25 % er tillatt 
for en del vareslag som apotekerne er påbudt 
å kassere når de blir over l år gamle. 
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For noen spesielle vareslag er det gitt an
dre prisberegningsregler. Såleis er det bl. a. 
for en del handelsvarer bestemt at avansen 
skal være 50% eller 75 %' istedenfor 100 %. 
En vil også nevne at insulin for tiden selges 
uten annen fortjeneste for apotekerne enn 
10 %. Prisen på spesialprei>arater, som sel
ges i originalpakninger;- bereknes slik: Til 
innkjøpsprisen legges 10 %' som godtgjørelse 
for «omkostninger ved anskaffelsen». Hertil 
kommer to.llens beløp fur tollpliktige varer. 
Til. den sarillede sum legges 80 % av til og 
med den første. krone, 60 % av hva der er 
over l ·krone til og med 2 kroner og endelig 
25% av restbeløpet. Godtgjørelsen for «an
skaffelsesomkostningene» for spesialiteter be
løper seg til 7-9 prosent av: utsalgsprisen. 

En kan gå ut fra at apotekene nå vesentlig 
kjØper sine utenlandske apotekvarer _fra fir
maer her i landet~·· Rekner e:n med. at gross
istenes fortjeneste og utgifter ved ~W.skaffel
sen utgjør ca. 25 % av innkjøpsprisen, kan 
en sette opp følgende berekning av utsalgs
prisen fra apotek: 

A. Innkjøpspris i utlandet . . . . . . . . . . . . 100 
Grossistenes fortjeneste og utgift~r 
ved anskaffelse (15 % + ca. -10 %) 
ca ..... _ .......................... . 25 

En gros-pris ..................... 125 
.Allskaffelsesomkostninger f()r apote

kerne 25 % av 125 . . . . . . . . . . . . . . 31 

'156 
.100 % av .156 for al?otekerne . . . . . . 156 

Grunnpris 312 

- Dette gir en normalpris på 30 øre for 100 
grain. og en detaljpris på 5 øre for 10 gram, 
hvis den nevnte grunnpris . er 312 øre for 1 
kg.- Etter gjeldende regler gir varen ved salg 
henholdsvis 500, 300 eller 240 øre pr. kg, alt 
ettersom detaljpris, normal pris eller. rabatt
prisen l) kommer· til anvendelse~ 

I den nevnte hovedregel for, berekning av 
utsalgsprisene er edet -imidlertid . nå, . ved de 
alminnelige bestemmelser om prisregulering, 
gjort visse begrensninger. Apotekernes for
tjeeneste på en vare må i~e overstige for
tjenesten i kroner og øre 8. april 1~40, dog 
slik at han i tillegg til dette . kan rekne seg 
Ya av fortjenesten på prisstigningsbeløpet. 
En må .derfor, rekne med at apotekernes for-

l) Ifølg.e regler som medisinaltaksten utarbeides etter, 
, skal prisen ved salg av varemengder som er 5 gan
ger så StO,t' som den for hvilken der er oppfØrt 
normalpris, være 4 ganger _så stor som normal-
prisen. · 

tjeneste og godtgjørelse for «omkostninger 
ved anskaffelsen» ikke er steget proporsjo
nalt med innkjøpSprisene. Dette gjelder dog 
bare varer som fantes 8. april 1940. For nye 
varesorter gjelder ikke denne begrensning. 

Går en .ut fra at en vare som tidligere kos
tet 100 nå koster .200 i innkjøp, blir berek
ningen av utsalgsprisen ~lik: 

B. Innkjøpspris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Grossistenes fortjeneste. og utgifter 

ved anskaffelsen . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Anskaffelsesomkostninger for apote· 

kerne . ·-~·...................... 31 
100 % av 156 for apotekerne . . . . . . 156 
33Ya % av 100 .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 34 

Grunnpris 446 

hvilket gir en normal pris· på 45 øre for 100 
gram og en •detaljpris på 5 øre for 10 gram, 
hvis nevnte grunnpris er 446 øre for l kg. 
Ved salg gir \Taren på øamme måte som ne'\Tnt 
under. eks. A henholdsvis 500, 450 eller 360 
øre for 1 kg. 

Når en tar omsyn til at de fleste varer som 
nyttes i apotekene ·ved framstilling av lege
midler er av utenlandsk opprinnelse, vil det 
likevel forstås at en ikke uvesentlig del av 
medisinprisene omfatter de såkalte «omkost-
ninger ved anskaffelsen». · 

I qppstiHittg A foran utgjØr de henholdsvis 
12,4 %, 20,67 %' og 25,83 %/og i oppstilling 
B '12,4 % •. 13,78% og 17·,23% av utsalgspri
sen, alt ettersom en rekner med detaljpris, 
normalpris eller rabattpris. 

Da utgiftene ved sending av varer til apo· 
tekene forutsettes dekket av Medisinaldepo
tets driftsoverskott, slik at apotekerne .tkke 
får noen «anskaffelsesomkostninger», skulle 
godtgjørelsen for disse kunne falle bert som 
ledd i prisberekningen. Vi rekner·med at dette 
må medføre noen netlåetting av apotekenes 
utsalgspriser. Men da det må anses på det 
rene at nevnte godtgjørelse nå i stor utstrek
ning faktisk er en del av apotekernes fortje
neste, kan vi se~v&agt ikke ta noe standpunkt 
til hvor stor nedsettingen bør være. Dette må 
ses i samband med de øvrige momenter som 
spiller inn ved en revisjon av medisinaltak
sten. 

F r a k s j o n B: Apotekene bærer nå selv 
utgiftene til frakt og varer fra grossist og 
tilvirker. Ved et medisinaldepot kunne utgif
tene inkluderes i en gros-prisen og varene 
sendes fraktfritt til alle apotek i landet. 
Spørsmålet er om det vil være gunstig med en 
slik fraktutjamning fot legemidler. 

For forbrukerne· vil dette spørsmål 
ikke ha noen: betydning, da det som ovenfor 



Innstilling fra Utvalget til utredning av spørsmålet om oppretting av et medisinaldepot. 27 

nevnt, er fastsatt ensartede utsalgspriser for 
alle apotek i landet. Det er det samme for 
forbrukerne om fraktutgiftene erlegges av 
grossistene eller apotekene. I begge tilfelle 
må utgiftene komme til uttrykk i detaljpri
sene. Noen vesentlig betydning for spørsmå
let om medisinaldepot eller ikke, har såleis 
heller ikke dette spørsmål, jfr. nedenfor. 
Spørsmålet har i realiteten bare interesse for 
a p o t e k e n e, og da i relasjon til spørsmålet 
om utjamning av apotekernes fortjeneste. 
Som det nå er vil de apotek som ligger lengst 
fra grossist og tilvirker, dvs. fra Oslo, Ber
gen og Trondheim, ha størst fraktutgifter. 
På den annen side har apotekene i disse byer 
større faste utgifter, f. eks. til· hu3leie. 

Skulle en imidlertid finne at det vil være 
en· fordel med fraktutjamning, kan dette 
løses uten medisinaldepot. Nå innkalkuleres 
fraktutgiftene av departementet med be
stemte satser i apotekenes utsalgspriser. Det 
er intet i veien for å innkalkulere fraktutgif
tene i en gros-prisen og sende varene frakt
fritt over hele landet. Det hele er et kalku
lasjonsspørsmål. 

Fraksjon A hevder at et depot vil kunne 
dekke fralrtutgiftene og emballasjeutgiftene 
ved overskott av depotets .drift, og at disse 
utgifter derfor ikke skulle komme med i kal
kylen for utsalgspris fra apotek. Dermed 
mener fraksjon A at prisene vedkommende 
apotekvarer skal kunne reduseres. Hertil er 
for det første å bemerke, at etter det over
slag fraksjon B er kommet til, vil depotet 
ikke få noe overskott, hvis medisinprisene 
ikke skal forhøyes. 

For det .~nnet er utgiftene til frakt og 
emballasje, som ovenfor nevnt, en utgift som 
må erlegges og som man derfor ikke uten 
videre kan se bort fra. 

For det tredje er det et kunstgrep å rekne 
seg fram til en prissenking på en slik måte 
som gjort av fraksjon A, likesom påstanden 
om prissenkning er framsatt uten at den er 
tilstrekkelig underbygget. 

Spørsmålet om prissenkning hører under det 
utvalg som er oppnevnt av Sosialdepartemen
tet for å revidere de gjeldende prisbestemmel
ser for legemidler fastsatt ved kgl. resolusjon 
av 30. januar 1914. Det arbeid som hører 
under nevnte utvalg er meget omfattende. En 
gjør riktigst i å avvente resultatet av ut
valgets arbeid framfor at en på grunnlag av 
fraksjon A's enkle beregninger trekker den 
konklusjon som er gjort. 
- For å klarlegge dette blir det nødvendig i 
korthet å gi noen opplysninger om de almin
nelige. regler for berekning av utsalgsprisen 
fra; apotek, selv om dette ligger utenfor ut
\lalgets mandat. 

Fraksjon A behandler bare reglene for be
rekning av prisene på spesialiteteF og simp
lisia. Derimot ikke prisene på varer som 
framstilles i apoteket og på. alminnelige han ... 
delsvarer. 

For så vidt angår spesialiteter og simplisia 
er fraksjon A's redegjørelse ikke helt- ut
tømmende. 

En må være merksam på at det i reglene 
for prisansettelse for spesialiteter allerede er 
tatt hensyn til at kostbarere -· spesialiteter 
skal bli forholdsvis billigere i utsalg. Som 
eksempler kan nevnes, at.:~n spesialitet s9m 
koster kr. 4 i innkjøp selges for kr. 6.40 eks
klusive omsetningsavgift. For; preparat som 
er innkjøpt for kr. 7 blir utsalgsprisen. kr. 
10.55. Ved en innkjøpspris a kr. 10 blir ut
salgsprisen kr. 14.55 og ved en innkjøpspris 
a kr. 20 blir utsalgsprisen kr. 28.40 for pre
paratet. 

For så vidt angår simplisia, må man ved be
dømmelsen av avansen være merksam på at 
disse stoffer i apotekene skal utveies med 
minutiøs nøyaktighet i meget små kvanta, 
helt ned til certtl• ·og 'milligram. · 

Det er ikke fastsatt noen godtgjørEtlse for 
svinn, som kan være ganske betydelig ved 
utveiing i små kvanta. Det er i slike tilfelle 
at detaljprisen kommer til anvendelse. 

Videre må merkes at de aller fleste apotek
varer er tollfrie, slik at det vanligvis ·ikke 
blir bereknet fortjeneste av et slikt beløp_ eller 
noe tillegg i utsalgsprisen. 

For alminnelige handelsvarer bereknes pri
sene på samme måte som i andre forretnin
ger, og gir ikke apotekene særlige fordeler. 
Denne gruppe varer antas å utgjøre 20 % 
av apotekenes samlede omsetning. 

For de apotekvarer som framstilles i apo
teket har apotekeren en bestemt fastsatt ar
beidsgodtgjørelse. Denne godtgjørelse er fast
satt for meget lang tid siden, som før nevnt 
ved kgl. resolusjon av 30. januar 1914, og 
ligger derfor på et altfor lavt nivå. Det er 
innlysende bare av denne grunn at siden sat-! 
sene ble fastsatt, er utgifter til lønninger m. 
v. steget i meget høy grad. 

Når derfor apotekene har forholdsvis rom
melig avanse på simplisia, er dette nødvendig 
for å kunne oppveie den altfor lave· avanse 
apotekene har på anClre varer. Det gir der
for et uriktig bilde å se på en gruppe apotek
varer isolert,- eller på et enkelt preparat, og 
anfØre at på disse ting tjener apotekene .for 
meget, her kunne det være grunnlag for å 
unndra en del av fortjenesten ved å senke 
prisene. 

De regler for prisberekning på apotekvarer 
en nå har kan synes uriktig på enkelte måter, 
f~ ekS. det at en har forskjellige satser. for 
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«utenlandSke:. varer og «innenlandske» varer, 
når apotekene faktisk kjøper også de «uten
lan'dske» varer av drogeforretninger her i 
landet. Forholdene har forandret seg siden 
disse regler opprinnelig ble fastsatt og der
med også grunnlaget for denne bereknings
måte. Derfor kan en likevel ikke uten videre 
påstå at det er uriktig å benytte denne be
rekliingsmåte. En må alltid ha for øye at 
apotekene for å kunne fylle de krav en i dag 
setter til et apotek, må ha en rimelig avanse 
på det s a- m I :e d e varesalg. 

Denne fbrtjeneste · bestemmes av · departe
mentet 'som fastsetter utsalgsprisene fra 
apotek. Prisene fastsettes på grunnlag av 
prislturanter, så vel innen- som utenlandske, 
og departementet legger den billigste inn
kjøpspris til grunn for fastsettingen av ut
salgsprisene. · Videre regUleres apotekenes 
fortjeneste ved hjelp av apotekavgiftene. 
(Det er for øvrig nedsatt en komite ·til å ·re
videre medisinaltaksten). 

6. Spørsmål om direkte salg fra 

Medisinaldepotet til sjukehus. 
Fr a k s j o n A: Det har vist seg at visse 

legemidler· som representerer et nytt medi~ 
sinsk prinsipp er uforholdsmessig kostl:iare 
den første tid etter at de er kommet på mar
kedet. Enkelte slike legemidler kan være av 
en slik spesifik art at de bare vil bli brukt i 
begrenset utstreknhig, 'f. eks. av et 'bestemt 
antall .autoriSerte sjukehus. Det er 'Sålei!t·til
felle med str~omycin" Vi skal i korthet om
tale salget d~ bruken av dette legemiddel her 
i landet. 

I terminen 1947~48 rekner en med at det 
i alt blir innført til landet 7 ~8 kg strepto
mycin. At det ikke ble kjøpt inn mer skyl
des imidlertid ikke at behovet for dette lege
middel ikke er større. Etter uttalelse fra 
streptomycin-utvalget i desember· ·, 194 7 må 
behovet "karakteriseres som ubegrenset. Den 
begrensede tilførsel skyldes i første rekke at 
dette legemiddel er meget' kostbart. I· mars 
1947\ var -prisen kr. 20 230 pr. kg· levert på 
agentens lager-her. Dertil kommer vanskene 
med å få· stilt til rådighet amerikansk Valuta. 
Den vesentligste hindring er imidlertid at be
handlingen med streptomycin , blir så • kostbar 
for pasientene at de av økonomiSke ~grunner 
ikke har høve til å nytte deJi.· Etter prisen 
på streptomycin som er kjøpt inn i 1947 har 
en reknet med at behandlingen for hver pa
sient kommer på omlag kr. 4 500, når en rek
ner med vnulig avanse og .omsetningskostna
der for agent,· grossist og apoteker. Etter 
anmodning fl'a Helsedirektoratet er imidler~ 

tid avansen for de forskjellige mellomledd 
satt ned betydelig, slik at den sammen med 
omsetningsavgiften, som utgjør 6l4 % av 
utsalgsprisen; og andre kostnader bare med
fører et tillegg av vel 60 %. til prisen ved va
rens levering på agentens lager her. 

Som tidligere nevnt er det i statsbudsjettet 
for 1948-49 ført opp kr; 300 000 til nedsett
ing av prisen på streptomycin. Etter hva en 
har fått opplyst fra Helsedirektoratet er det 
forutsetningen at det i nevnte termin skal 
kjøpes inn et parti streptomycin på 15 kg, 
som vil gi behandling til omlag 100 pasienter. 
Partiet forutsettes ·fordelt på 8 godkjente 
sjukehus. Streptomycinen kostet i oktober 
1947 kr. 14150 pr. kg og et parti på 15 kg 
kommer altså på kr. 212 250 i innkjøp. 

Det kan ha sin interease her å vise hvor
dan tilleggene på dette parti skulle vært be
reknet for de forskjellige mellomledd etter 
gjeldende medisinaltakst: 

l kg 
kr. 

Fakturapris ............. 14150 

l5 kg 
kr. 

212 259 
-------

Varen levert på agentens 
lager . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 220 

Kostnader og fortjeneste for 
228300 

agent . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 370 50 550 
-------

Til grossist ... . . . . . . . . . . . . 18 590 278 850 
Grossistens avanse 15% av 

henholdsvis kr. 21 870 og 
kr:. 328 058!. . .. .. .. .. .. . 3 280 

Pris til apotek . . . . . . . . . . . 21 870 
Apotekenes avanse + om-

49208 

328 058 

setningsavgift .......... 11130 166 942 
~------

Pris til sjukehus .......... 33 000 495 000 

Derav utgjør omsetningsav-
giften 6,25 % . . . . . . . . . . 2 053 30938 

Det ligger • nær å spørre om ikke en del av 
de fordyrende mellomledd kan sløyfes når 
det gjelder en vare som streptomycin, som 
er så vidt kostbar og bare skal brukes av et 
begrenset antall sjukehus. Hertil er å si at 
etter lov om drift av apotek av 4. august 1909 
§ 1 skal salg av legemidler og gifter, for så 
vidt det ikke er gjort unntak ved lov, bare 
foregå fra de i henhold til kongelig tillatelse 
opprettede apotek. Grunnlaget for denne be
stemmelse er vel i første rekke at legemidler 
skal behandles av sakkyndige for å sikre 
publikum mot forgiftning og likeså for å be
skytte apoteknæringen; 

Utgiftene til de nevnte mellomledd kan for 
så vidt spares ved at staten kjøper inn varer 
og distribuerer dem videre til sjukehusene 
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gjennom Rikshospitalets apotek, som er sta
tens eget apotek. Så vidt en har forstått vil 
staten imidlertid kjøpe inn det nevnte parti 
streptomycin og levere det gratis • direkte til 
sjukehusene. Denne ·framgangsmåte ville 
vært lovstridig dersom staten bare -dekket en 
del av varens kostende. Staten ville ikke 
kunne selge streptomycin direkte til sjuke
hus. 

Fraksjon A er av den oppfatnip.g at det 
ved opprettingen av ~t M~disinaldepot bØr åp
nes adgang for depoter'di i stilte· tif~elle å 
selge varen dire'kte til ·sJukehus. · · Medisinal
depotet vil få den nødvendige '$å;'k}cyndighet 
til å kontrollere varen, slik at de idhlsyn som 
ligger til grunn for· apoteklovens ~ 1 skulle 
være tilgodesett. Når det gjelder slike vik
tige og kostbare legemidler som bare kan 
nyttes på sjukehus, synes det rimelig å unn
gå fordyrende mellomledd. Dette så meget 
mer som det ved offentlig tiltak må ytes be
tydelige tilskott - enten det nå er av stats
midler eller av depotets driftsoverskott - til 
nedsetting av prisen, for at legemi(}let over
hodet skal bli tilgjengeP.g for publikum. Det 
er så vidt skj~nnes uvisst om streptomycin 
kunne: bli noen alminnelig apotekvare. Den vil 
bare få .en strekt begrenset bruk ved at det 
ytes offentlig bidrag til nedskrivning av pri
sen. Den foreslåtte ordning skulle derfor ikke 
medføre noen økonomiske konsekvenser for 
apoteknæringen i sin alminnelighet; 

Fraksjon B: 
, Det har vist seg at visse legemidler som 

representerer.et nytt medisi~sk prinsipp' kan 
være uforholdsmessig kostbare i den første tid 
etter at de er brakt på markedet. Dette er 
tilfelle med streptomyin. I noen grad har det 
samme vært tilfelle med penicillin. Som nevnt 
annet sted i denne innstilling. er prisen på 
penicillin sunket sterkt etter at masseproduk
sjon er kommet i gang. 

Det er kanskje uvisst om streptomycin noen 
gang vil bli et alminnelig anvendt legemiddel. 
I tilfelle det skulle skje, vil antakelig også 
prisen på denne vare gå sterkt ned. Til 
februar 1948 har importprisen, på strepto-
mycin vært slik: · · · 

Mars 1947 ....... , .. Irr. 20 230 pr. kg. · 
Oktober 1947 . . . . . . . » 14150 » » 
Februar 1948 . . . . . . . » 10 950 » » 
Fraksjon B er enig i at prisen på strepto-

mycin for tiden er altfor høy. 
En er dog ikke enig i at dette forhold bør 

medføre spesielle lovbestemmelser om salg av 
legemidler direkte fra Mecfulinaldepotet til 
!ljukehus, hvis det på annen måte kan oppnås 
~ll nøclv~ndig reduksjon i prisef\. 
; :Det.~. selvsagt at prisen på en vare kan 

bli redusert hvis et eller flere av o:p:~.setnings
leddene (agent, grossist eller detaljist). kan 
bli eliminert eller hvis et .. ener flere av disse 
ledd helt eller delvis gir avkall på sin fortje
neste på varen. Når det gjelder streptomycin 
h8.dde den sistnevnte fremgangsmåte funnet 
anvendelse allerede før staten hadde tatt opp 
spørsmålet om å kjøpe inn legemidlet og 
levere det 'gratis til sjukehusene. Pristilleg
gene· på varen ble reknet· slik: 

agent ... :· .. kr. '1;69 pr. gram 
Grossist ; .. ~· :o/ '0;89 " " 

··Apotek: . ·,. :·. ·»· ·2·,92 ·,;r » 

Den samlede ·avanse på 15 kg streptomycin 
ved en innkjøpspris av kr. 14,15 pr. gram ble 
kr. 82 500. Hvis ikke de forskjellige mellom
ledd av samfunnsmessige hensyn hadde redu
sert sin fortjeneste, ville den samlede avanse 
blitt kr. 193 950. . 

Den oppstilling angående pristilleggene som 
er gitt av Fraksjon A er uten interesse for 
så vidt som de der nevnte ti1Iegg aldri er blitt 
bereknet av noen av-omsetningsleddene.-., 

Det er innlysende at en når det gjelder et 
så kostbart legemiddel sottl streptomycin, s_om 
må anvendes på et beg~nset åntall sjukehus, 
må unngå at prisen virker ]1>rohibitiv for an
vendelsen. 

Det er i denne forbindelse unødvendig å gi 
spesielle lovbestemmelser for leveranse fra 
Medisinaldepot direkte til sjukehus. Det er i 
Norge et lovfestet prinsipp at fordeling av 
legemidler i alminnelighet skal skje gjennom 
apotek. Dette prinsipp bør ikke brytes med 
mindre en annen fremgangsmåte finnes uom
gjengelig nødvendig. Det skulle være unød
vendig å peke på de forde1er som er .oppnådd 
ved at en i . vårt land· har håndhevet dette 
prinsipp. 

En må bestemt frarå at en på. dette område 
utferdiger lovbestemmelser som unødvendig 
bryter prinsippet og hvis konsekvenser en 
ikke kan overskue. 

Staten har full anledning til gjennom sitt 
eget apotek, Rikshospitalets apotek, å kjøpe 
inn streptomycin og fordele det gratis til an
gjeldende sjukehus. Det av fraksjon; A. fram
satte forslag til lovbestemmelser er. ganske 
overflødig, og fraksjonen har heller~ ikke pekt 
på hvilke fordeler dets forslag innebærer 
fremfor en ordning med fordeling gjennom 
Rikshospitalets apotek. 

En vil i den forbindelse peke på ·at varen, 
hvordan den enn blir brakt til Ia.nqet, i ethvert 
tilfelle må kontrolleres av. Spesialitetskontrol
len. For øvrig vil en også henvise til at et 
medisinaldepot ikke vil representere en større 
sakkyndighet enn de nåværende gr.ossister .når 
det gjelder kontrollen av strept-omycin. 
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7, Forsyningen av legemidler i 

krisetider. 

I. 

Tilførsler og fordeling av legemidler under 
siste krig. 

a) Salgslandene før krigen. 

Den farmasøytiske industri er forholdsvis 
lite utviklet i Norge. En er her i større grad 
enn i andre land avhengig av utenlandske rå
stoffer, og det innenlandske marked er for 
lite til at større produksjonstiltak, som f.eks. 
av insulin, kan finne sted uten statsstøtte. 

Kjemikalier ble før krigen hovedsakelig im
portert fra Tyskland, men en del også fra 
England, Frankrike og Sveits og en mindre 
del fra Sverige og Danmark. Droger av norsk 
innsamling har aldri forekommet i noen 
mengder, og detr alt overveiende del ble før 
krigen importert fra Tyskland, hvor en prak
tisk talt kunne få alle slag, selv om vokse
stedet var et helt annet, f, eks. Amerika, 
Afrika eller Asia. En del spesielle droger ble 
dog importert direkte fra disse verdensdeler. 
Spesialiteter ble før krigen fabrikert i Norge 
i stigende antall og mengder. Størsteparten 
ble likevel innført, og da særlig fra Tyskland, 
men også fra Sverige, Danmark, England, 
Sveits og Amerika. 

b) Tiltak for å sikre og regulere 
forsyningen. 

·Norges økonomiske ælvhjelpsråd nedsatte 
-11. februar 1937 en «Medisinalkomite med 
kriser .for øye». ·på grunnlag av komiteens 
innStilling ·ble det ·for statens regning kjøpt 
inn et kriselager av legemidler til en samlet 
verdi av 4-500 000 kroner. Etter en overens
komst mellom staten og de to ledende en gros
forretninger i apotekvarer ble den overveiende 
del av lageret kjøpt inn og forvaltet av de 
nevnte to firmaer. For et par mindre partiers 
vedkommende ble liknende ordning truffet 
med to av de farmasøytiske fabrikker. De 
enkelte private firmaer •sørget for ·lagring. og 
rullering av en del av de omhandlede partier 
som var lagret hos dem. 

Kriselageret ble under krigen disponert av 
Forsyningsdepartementet med Medisinaldirek
toratets Apotekkontor som offentlig sakkyn
dig instans. Når det ble knapphet på noen av 
de nevnte varesorter som lå på kriselageret, 
ble de firniaer som lagret varene for staten 
·gitt høve til å overta dem for salg til apotek 
etter nærmere fastsatte salgsrestriksjoner. 

Ved krigsutbruddet i september 1939 tok 
Medisinaldir.ektoratet opp spørsmålet om sik-

ring og regulering av landets medisinalvare
forsyning. I desember 1939 oppnevnte så So
sialdepartementet et Statens medisinale krise
utvalg, hvis arbeid en tid etter at Norge kom 
med i krigen ble overtatt av Medisinaldirek
toratets Apotekkontor. 

De spørsmål Apotekkontoret behandlet var: 

l. Øket produksjon og nye produktsjons
tiltak. 

2. Regulering av importen for å sikre til-
førsler av viktige legemidler. 

3. Rasjonering av legemidler. 
4. Innsamling av medisinske planter. 
5. Forskjellige bestemmelser som ble på

krevd på grunn av vareknappheten, nem
lig: 
a) nye forskrifter for framstilling av 

legemidler, og 
b) renhetskrav og andre bestemmelser 

for legemid,delerstatninger. 

c) Forsyningene under krigen. 

I årene 1938-39 og delvis 1940 øket de 
private importører sine lagre utover det nor
male på grunn av situasjonen ute i verden. 
Pet samme gjorde også en del apotekere. 
Ved årsskiftet 1939--40 hadde de største im
portører omtrent tre-doblet lagrene sine sam
menliknet med årene før. 

Disse lagrene sammen med statens krise
lager hadde en altså til å møte den store på
gang med da krisen inntrådte i 1940. All im
port stoppet da opp, men kom litt etter hvert 
i gang igjen fra Tyskland og en mindre del 
fra Italia. Importen var ganske betydelig i 
1940-41, men ble så etter hvert mindre. Det 
medførte også at de norske fabrikker, som 
for størstedelen er avhengig av importerte rå
stoffer, ble mindre leveringsdyktige. 

Fra sommeren 1943 kjøpte den norske. stats 
innkjøpskontorer i London og New York inn 
medikamenter av oversjøisk opprinnelse. En 
del av disse ble, sammen med varer innkjøpt 
i Sverige, allerede under krigen sendt til 
Norge over Sverige (de norske medisinale 
myndigheter i Stockholms-legasjonen) og via 
Nasjonalhjelpen fordelt gjennom de tre stør
ste en gros-forretninger i bransjen. En del av 
medikamentene var av forskjellige grunner 
ikke brukbare her, men det som ble overtatt 
av grossistene, beløp seg til o~ lag 1,8 mill. 
kroner. Det var særlig viktige varer som det 
var stor mangel på i Norge, som ble kjøpt 
inn på denne måten. Innkjøpene ble foretatt 
etter oppgaver som på «illegal» måte ble sendt 
over til de norske myndigheter i London. 

De private grossisters representant i ut
valget har opplyst at grossistene i løpet av de 
5 krigsårene kjøpte inn medikamenter for i 
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alt oni lag 80 mill. kroner, heri medreget alle 
varer av innenlandsk produksjon; samt det 
som er overtatt av Statens kriselager og de 
forannevnte 1,8 mill. kroner. 

Fr aksjon B vil her fremheve at. disse 
1,8 mill. kroner tillagt de varer ~om ble ut
tatt av Statens kriselager, nemlig for kr. 
200 000, ikke utgjorde mer enn ca. 2,5 % av 
en gros-firmaenes samlede innkjøp under kri
gen. Det var såleis i første rekke de private 
firmaers kriselagre og deres arbeid under kri
gen sammen med Apotekkontorets forsynings
arbeid som reddet landet ut av vanskene med 
legemiddelforsyningen. 

d) Den offentlige og private rasjonering 
under krigen. 

Etter krigsutbruddet i 1939, og særlig etter 
9. april 1940, ble det stor pågang etter lege
midler fra apotekere som ville sikre seg mest 
mulig av de lagrene som var for hånden. 

Det ble derfor nødvendig straks å finne 
fram til en rasjoneringsordning av legemid
lene. Denne rasjonering kunne, som det vil 
forstås, ikke gjennomføres på samme måte 
som en rasjonering av f. eks. matvarer og 
tekstilvarer. Legemidler må i vareknappe tider 
fordeles til en mindre del av befolkningen som 
lider av kroniske eller akutte sykdommer. 
Det dreier seg om forholdsvis mange vare
sorter og små partier både i mengdemessig 
og i økonomisk henseende. Rasjonering i 
ordets vanlige betydning kunne derfor ikke 
gjennomføres, idet behovet for den enkelte 
vare var avhengig av sykdommens art og be
handlingsmåten. Derimot gikk en ut fra at 
forbruket av den enkelte ~aresort stort sett 
ville være jevnt fordelt over hele landet med 
variasjoner etter befolkningstettheten. I sam
svar med denne betraktningsmåte ble etter 
Apotekkontorets bestemmelse om lag' 80 for
skjellige viktige vareslag fordelt til landets 
apotek i bestemte kvoter, fastsatt på grunn
lag av de enkelte apoteks totalomsetning. Ved 
innkjøp sendte apotekene sine kjøpekort, som 
var utstedt av Apotekkontoret, til landets en 
gros-forretninger i apotekvarer. ·utlevering 
av månedlige kvoter ble så av vedkommende 
firma avskrevet på kortet. Da Apotekkorr
toret fikk regelmessige oppgaver fra de en
kelte firmaer over lagerbeholdning og inn
kjøp og hadde fastsatt kvoten til apotek, 
hadde det til enhver tid overblikk over landets 
·::reserver av vedkommende vareslag. 
-,r; Denne rasjoneringsordning omfattet prak-
-;tisk talt bare de viktigste kjemikalier og 
·plantedroger. Andre varer av denne. art samt 
-fal1nasøytiske spesialprepara:ter ble forhand-

let av de private firmaer uten restriksjoner 
fra det offentlige. For vareslag .som det var 
knapphet på ble det i stor utstrekning gjen
nomført private rasjoneringsordninger av gros
sistene. Bl. a. gjennomførte de to største fir
maer og deres datterselskaper i Bergen og 
Trondheim slike ordninger at apotekene fikk 
kvoter i forhold til deres gjennomsnittskjøp i 
vedkommende firma i årene 1938 og 1939. 

En en gros-forretning, som ble etablert i 
1941 og derfor ikke hadde tidligere .leveran
ser å· bygge på som grunnlag for tildelingen 
til apotek, brakte noen forstyrrelse i dt-n pri
vate rasjonring. 

Utvalgets medlemmer B u l l- H e g g e og 
van der L agen vil her framholde at den 
rasjoneringsordning som de private en gros
forretninger etablerte ble basert på apoteke
nes innkjøp i de forskjellige firmaer, mens 
Apotekkontoret baserte den på apotekenes om
setning. De forskjellige grunnlag for fordelin
gen gir praktisk talt det samme resultat, idet 
der består et visst forhold mellom innkjøp og 
omsetning, slik at den ~ne rasjoneringsord
ning blir like rettferdig som den annen. Begge 
rasjoneringsordnin:ger bevirket en. rettferdig 
fordeling av apotekvarer under krigen. 

n. 
llvilken betydning vil et medisinaldepot ha 
for tilførselen og fordelingen av legemidler 

i krisetider? 

a) Om tilførselen. 

For å kunne stå rustet mot vanskene i 
krisetider er det nødvendig å ha oversikt over 
behovet for legemidler og i tide skaffe til 
veie reservelagre. Ved bedømmelsen av 
behovsspørsmålet er det også påkrevd å ha 
oversikt over de be h o l d n i n g e r som er til 
stede så vel hos apotekere som hos importører. 

F r a k s j o n A samt L. S c h m i d t antar 
at et sentraldepot som har enerett til innfør
sel og en gros-handel vil kunne ha slik over
sikt til enhver tid. Selvsagt vil myndighetene 
kunne skaffe seg materiale til bedømmelse av 
behovet ved å innhente oppgaver fra gros
sister og eventuelt apotekere over innkjøp, 
lagerbeholdninger og omsetning ·med visse 
mellomrom. Men det sier seg selv at dette vil 
være forbundet med langt mer arbeid. 

Dertil kommer at en offentlig institusjons 
materiale vil være sikrere å bygge på i slike 
tilfelle hvor det også kan bli spørsmål om å 
bruke det som grunnlag for en rasjoneringa
ordning. 

Reservelagre kan selvsagt skaffes til veie 
uavhengig av et sentraldepot, men et sentral
depot vil ·kunne gjennomføre dette sikrere og 
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mer rasjonelt enn om det skulle gjøres dels 
av staten og dels av flere private grossister, 
slik som før 'siste krig. 

Vi anser det i det hele· tatt som meget vik
tig at disse oppgaver blir . lagt under et sen
tralorgan søm til enhver tid er a jour . med 
markedsforholdene og sitter inne med det 
nødvendige materiale til bedømmelse av hvilke 
varesorter og hvor store kvanta som må kjø
pes inn og lagres. med sikte på en kritisk 
situasjon. De lagerbeholdninger som var skaf
fet til veie før siste krig var utilstrekkelige. 
Takket være at Tyskland eksporterte lege
midler hit under okkupasjonen og at de nor
ske myndigheter ute skaffet oss viktige lege
midler som vi ellers ikke ville fått, var for
syningen stort sett bra. En kan ikke uten 
videre gå 11t fra at forsyningen kan skje på 
liknende måte under en eventuell ny krig. 

Utvalgets medlem S c h m id t mener dog 
at opprettingen av reservelager ikke er av
hengig av sentralisering, idet en når det gjel
der dette spørsmål kan gå fram på samme 
måte som foran den siste krig. 

I valutaknappe tider er det av betydning å 
regulere importen slik at den valuta som står 
til disposisjon og at hvert enkelt lands leve
ransemuligheter blir utnyttet best mulig. Dette 
krever et intimt samarbeid med de innenland
ske valutamyndigheter. Det kan etter vår 
mening ikke være tvil om at et sentraldepot, 
som har full oversikt over de forskjellige be
hov og likeså over de utenlandske markeds
forhold, vil kunne ha et langt mer effektivt 
samarbeid med valutamyndighetene enn en 
rek~! grossister, s~ ,da også måtte gå veien 
om. :EI~sedirektoratet. Samtidig er det nød
vendj:g at kontakten med andre lands medi
sinale myndigheter blir holdt ved like, slik at 
mulighetene for spesielt varebytte når det 
gjelder medsinalvarer kan utnyttes. Her vil 
selvsagt Helsedirektoratet fortsatt måtte yte 
nødvendig bistand, men det vil lette Helse
direktoratets arbeid at det kan få fullstendige 
og pålitelige oppgaver over behov m. v. fra 
et sentraldepot. 

Bull-Hegge og van der Lagen vil 
:j:ramholde at med de få grossister en har i 
bransjen kan myndighetene lett skaffe seg det 
nødvendige materiale til bedømmelse av be
hovet. Det kan gjøres på samme måte som 
under krigen ved at grossistene sender opp
gaver til ~e.Partementet over innkjøp, lager
beholdninger og omsetning av disse varer. 

Et medisinaldepot ville gjøre arbeidet for 
departementet lettere, idet det da fikk opp
gaver bare fra ett sted og slapp å sammen
arbeide oppgavene. Dette er imidlertid for
bundet me~ lite arbeid, og det er for så vidt 
heller intet i veien for at grossistenes bransje-

forening foretok dette, og leverte departemen
tet en samlet oversikt på samme måte som et 
medlsinaldepot. 

Enten man har medisinaldepot eller ikke vil 
dep~rtem~ntet således kunne skaffe seg det 
nøyaktig samme materiale for bedømmelsen 
av de varesorter og kvanta som bør kjøpes 
inn og lagres med sikte på en kritisk situa
sjon. 

Opprettingen av reservelager til å møte en 
krisetid er ikke avhengig av sentralisering, 
idet man: når det gjelder dette forhold kan 
gå fram på samme måte som foran siste krig. 

Ved inntreden av en uforutsett krisesitua
sjon kan det tenkes at en ikke har anskaffet 
de nødvendige reservelagre eller at en ihvert
fall ikke har reservelagre av alle nødvendige 
apotekvarer. I et slikt tilfelle vil det måtte 
antas at det er gunstigere med flere private 
grossister enn ett medisinaldepot. Et depot 
kan være på det nærmeste utsolgt på en eller 
flere viktige varer, men sjansen for at alle de 
private firmaer skulle være utsolgt er langt 
mindre. 

I valutaknappe tider er det av betydning å 
regulere importen slik at den valuta som står 
til disposisjon utnyttes best mulig. Dette kre
ver intimt samarbeid mellom de innenlandske 
valutamyndigheter og Helsedirektoratet, som 
har den nødvendige oversikten over behovene 
for de forskjellige legemidler. For denne over
sikt som Helsedirektoratet her må ha, har det 
som foran nevnt ingen betydning om det er 
medisinaldepot eller ikke. 

Derimot er det av betydning at man i 
valutaknappe tider utnytter mulighetene for 
spesielt varebytte av medisinalvarer. Her vil 
også Helsedirektoratet, med sine forbindelser 
med andre lands medisinale myndigheter være 
til særlig nytte. Men også de private firmaer 
vil her bety en støtte som et medisinaldepot 
neppe kan gi. Nettopp på dette felt vil nem
lig de private firmaer for å skaffe seg varer 
ha en særlig interesse i å oppspore og utnytte 
mulighetene for spesielt varebytte. Med sine 
mange forbindelser i utlandet, den mer all
sidige erfaring som grossistene tilsammen vil 
ha, og den innbyrdes kappestrid mellom gros
sistene for å skaffe varer, vil disse mer aktivt 
enn et medisinaldepot kunne medvirke til at 
det kommer i stand varebytte med apotek
varer. 

b) Om rasjonering. 

F r a k s j o n A og S c h mi d t antar videre 
at en rasjonering av legemidler i varenknappe 
tider vil kunne gjennomføres mer effektivt og 
rettferdig av et medisinaldepot enn om rasjo
neringen, slik som under siste krig, skal gjen-
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nomføres dels ved offentlig tiltak av Helse
direktoratet og dels av grossistene etter pri
vat initiativ. 

Det ligger utenfor vår oppgave å gå nær
mere inn på spørsmålet om hvilket grunnlag 
som bør nyttes for en slik rasjonering. Vi 
finner det heller ikke nødvendig å foreta 
noen nærmere undersøking av hvordan rasjo
neringsordningene virket under krigen. Vi skal 
bare peke på at den private rasjoneringsord
ning var basert på de enkelte grossisters gjen
nomsnittssalg til apotekerne i årene 1938 og 
1939. Men som det vil ses av framstillingen 
foran, foretok en del apotekere i 1939 helt 
ekstraordinære innkjøp for å sikre seg mest 
mulig av de lagrene grossistene satt med, og 
en kan vel gå ut fra at disse innkjøpene var 
høyst variable og lite tjenlige som grunnlag 
for en rasjonering basert på det gjennom
snittlige ordinære salg. 

Uten omsyn til hvilket grunnlag en bruker 
for rasjoneringen, ligger det etter vår mening 
i sakens natur at en privat rasjonering ikke 
kan bli så effektiv og rettferdig som en 
offentlig rasjonering. Grossistene vil alltid 
være utsatt for press fra apotekene, og en 
har under enhver omstendighet ingen garanti 
for at rasjoneringen virker tilfredsstillende. 

B u I I- H e g g e og van der L a g e n mener 
at en fordeling av medisinalvarer må gjen
nomføres ved en rasjonering til apotekene, 
slik som den ble praktisert og gjennomprØvet 
under krigen. Det nødvendige materiale for 
utarbeidingen av en rasjonering vil departe
mentet få praktisk talt like lett fra de private 
en gros-forretninger som fra et medisinal
depot. Gjennomføringen av rasjoneringen er 
enkel enten man har flere private en gros
forretninger med kjøpekortsystemet slik som 
under krigen eller et medisinaldepot hvor alle 
apotek får sine kvoter utlevert. 

For de varers vedkommende som departe
mentet ikke finner det nødvendig å rasjonere, 
men som det er knapphet på, er en privat 
rasjoneringsordning,· slik som den ble prakti-' 
sert under krigen, fullt tilstrekkelig og helt 
rettferdig. Et medisinaldepot ville måtte_bruke 
det samme system, og resultatet for både 
apotekene og dermed forbrukerne ville så
ledes bli det samme. Det -kan hevdes at et 
medisinaldepot vil gjennomføre en rasjonering 

' av disse varer mer effektivt enn de private 
· l\ en gros-firmaer, idet muligheten for at disse 

! ~- kan tilgodese et apotek med varer er til stede. 
! Jil Det private rasjoneringssystem besto imidler
[ },<l' tid under krigen denne prøve. 
f. td: · Vi mener derfor at et medisinaldepot ikke 
l;~h vil by på særlige fordeler i krisetider, bort-

i
···:at. >. sett fra noen lettelser i det rent kontormes· 
~a sige arbeid. Både anskaffelsen av kriselagre 
:at 3 

:;,.· 

l 

og sikringen av tilførslene i krisetider kan 
ordnes like tilfredsstillende uten medisinal
d~pot, og likeledes kan rasjonering 8.,v vik· 
tigere medisinalvarer gjennomføres praktisk 
og effektivt av departement og de private en 
gros-forretninger. 

De private importører av apotekvarer har 
under 5 års krig med usedvanlig vanskelige 
forhold vist å kunne skaffe de varer som det 
var mulig å oppdrive på markedet og mener 
at det også i krisetider er en fordel med 
flere importører. 

8. Kan Medisinaldepotet gjøre- billigere 
innkjøp enn de private firmaer? 

I. 

Kvantumrabattens betydning. 

Etter den någjeldende ordning foretar de 
forskjellige en gros-forretninger. innkjøpene 
av droger og kjemikalier hver for seg. Det 
er for tiden 22 personeq~om har tillatelse til 
å innføre og drive en gros-handel _med apotek
varer og gifter og 38 personer som kan inn
føre og handle med enkelte arter apotekvarer 
og gifter~ En kan imidlertid rekne. med at en 
stor del av de 60 personer som har slik til
latelse for tiden ikke nytter den. Det antas 
at de fullstendige drogeforretninger har om 
lag 70% av den samlede en gros-handel. Med 
fullstendige drogeforretninger menes her og 
i det følgende, firmaer som fører lager av alle 
de stoffer som brukes i medisinsk øyemed, det 
vil si de to største drogeforretninger. i Oslo 
og deres datterselskaper i Bergen og Trond
heim. 

Det er en nokså utbredt oppfatning .at· en 
kan kjøpe billigere jo større kvanta det kjø
pes på en gang. Dette er imidlertid en sann
het med modifikasjoner. · Drogeforretningenes 
representant i utvalget, direktør Bull·Hegge, 
anfører herom: 

«l forhold til de mange· tusen artikler droge
forretningene importerer, er det forholdsvis 
få grupper av varer som det ytes kvantum~~ 
rabatt for. Spesialiteter, som utgjø:r en betyde
lig del av omsetningen, ytes det overhoqet ~tke 
kvantumsrabatt for. l no~ tiær med·i'ike
lig tilgang på varer;_ er. det gjeme· så at det 
ytes kvantumsrabatt i noe større utstrekning 
enn i krisetider. · 

Det fins ikke noe bestemt s}rstem for inn
rømmelse av slik rabatt på legemidler. For 
gruppen opiater innrømmes vanligvis høyeste 
rabatt ved kjøp av 30 kg, likeså f{)r gru}!Pen 
bromsalter ved kjøp av 1000 kg, for gruppen 
bismuthsalter ved kjØp av 250 kg',·og'for grup
pen jodider ved kjøp av 250 kg. Rabattsat:;len 
kan variere for de forskjeftige vareSOrter fra 
l % ti110 %. ' . . . 

Ved kjøp av de nevnte kvanta varer oppnår: 
en absolutt høyeste rabatt. Selv om det kjø-
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pes større kvanta på en gang enn nevnt, opp
nås ikke ytterligere rabatt. 

Kontrakter om disse varer avsluttes med en 
løpetid av 6 eller oftest 12 måneder, slik at 
hvis de samlede kvanta som uttil.sOi løpet av 
den avtalte kontraktstid er tustrekk~lig, opp
nås full kvantumrabatt. En skal videre være 
merksam på at det kvantum 8om må kjøpes 
omfatter gr u p p e r av varer. En har altså 
høve til f.eks. av gruppen bromsalter å ta 
ut ammonium-, kalium- eller natriumforbindel
ser etter valg, slik at de samlede innkjøpte 
kvanta av disse varer teller med ved leverin-
gen.» · · 

Fraksjon A skal bemerke: Som alminne
lig regel gjelqer at en stor }tjøper vil kunne 
få varen& til lavere priser enn mindre kjøpere 
på grunn !'1-V kvantumsrabfl,tten på en del 
varer. Under den nåværende ordning foretar 
nok de største firmaer så vidt store innkjøp 
at de i flere tilfelle oppnår høyeste lcvantums
rabatt. Men i enkelte tilfelle gjør de_ det ikke, 
og mindre firm.'8er vil vel i alminnelighet ikke 
kunne kjøpe så store kvanta at de får iallfall 
høyeste rabatt. · 

Det må derfor antas at et sentraldepot som 
overtar de t s å m l e d e i n n k j ø p og den 
samlede en gros-omsetning av legemidler i 
landet i sin helhet vil kunne oppnå den høyest 
mulige kvantumsrabatt og derved foreta noe 
billigere innkjøp enn en· gros-forretningene 
gjør nå. 

Fr aksjon B bemerker: De kvanta som 
må kjøpes for å oppnå høyeste kvantums
rabatt er forholdsvis beskjedne. 

Alle fullstendige drogeforretninger nytter 
del'for i normale tider kvantumsrabatt· helt 
ut. S~ulle en· av·de mindre drogeforretninger 
ikke makte 'dette for enkelte varers vedkom
mende, vil firmaet enten ikke føre varen eller 
også må det på grunn av konkurransen selge 
like billig som de firmaer som utnytter kvan
tumsrabatten fullt ut. Under de nåværende 
forhold med valutarestriksjoner og vareknapp
het, kan det dog forekomme enkelte innkjøp 
som ikke betinger høyeste kvantumsrabatt. 

I og med at de fullstendige cdrogefirmaer 
kjøper inn så store kvanta at den absolutt 
hØYeste kva,ntumsrabatt ttiståes, kan heller 
ikktl eJ medi1$aldepot i>ppn~ ytterligere pris
red~sjon m større innkjøp. Det er derfor 
helt utelukket at et niedi~inaldepot å.d '(fenne 
vei kan oppnå billigere innkjøp enn de nevnte 
dro~eforretninger. · · · · 

n. 
Kan innkjøpene foretas mer· rasjonelt 

. · · gj~~om Medisinaldepotet? 

Prisene som til Slf.Dl.ID.e tid l>etales av de for
skjellige firmaer for samme vareslag og 
samme kvantum ltan bl dels v~iere sterkt 

på grunn av forskjellige enhetspriser på det 
J.!.tenlandske marked. Likeså kan innkjøpspri
sene variere fordi markedsprisene endres fra 
tid Ul annen. Det sier seg selv at både private 
importører og. en sentralisert importbedrift 
under slike forhold kan komme til å gjøre 
uheldige innkjøp. 

Fr aksjon A er av.den oppfatning at de 
private en gros-firmaer i alminnelighet vil 
basere sine innkjøp på hvor meget h,vert en
kelt firma kan rekne med å selge på forholds
vis kort tid. Forretningsmessige hensyn vil 
være avgjørende for· hvor store lagre firma
ene finner å kunne holde. De mangler også 
samlet oversikt over de mengder som til en
hver tid fins i landet av de forskjellige var~ 
slag. Dette kan til sine tider medføre knapp
het på varesorter som firmaene ikke vil kjøpe 
inn av omsyn til risikoen for tap eller på 
grunn av manglende oversikt over behovet. I 
s~mband,, med dette kan nevnes at samtlige 
drogeforretninger sommeten ;1947 av en eller 
annen grwm var utsolgt for to slike viktige 
vareslag som kinidin-sulfat og barium-sulfat~ 

En sentralisering av importen og en gros
omsetningen vil medføre at sentraldepotet blir 
holdt ansvarlig for landet,s medikamentfor
syning. Selvsagt kan det i spesielle tilfelle 
forekomme at depotet må foreta innkjøp til 
forholdsvis høye priser i tilfelle hvor de pri
vate ,fjrJnaer ville sett tiden an og ventet på 
prisfall, kanskje med de.t resultat at landets 
med$inbehpv ikke ble dekket. Her må en imid
lertid legge avgjørende vekt på de samfunns
messige interesser som depotet plikter å vare
ta. Det må ansees for langt viktigere at den 
nødvendige medisin blir skaffet til veie, selv 
om prisene ved enkelte anledninger skulle vise 
seg å være for høye, enn at en skulle risikere 
mangel på medisin fordi en ville avvente pris
nedsetting. 

Vi er likevel ~v den oppfatning at en godt 
utbygd innkjøpssentral med en dyktig og inn
siktsfull ledelse i det lange løp vil være i 
stand til å foreta koordinerte større innkjøp 
til fordelaktigere priser enn de private impor
tører kan. Medisinaldepotet vil for det første 
ha en fullstendig oversikt over behovet for 
medikamenter og dermed også materiale til å 
bedømme hvilke kvanta som til enhver tid 
nødvendigvis må holdes lagret. Dessuten vil 
depotet kunne skaffe seg en bedre oversikt 
over det utenlandske marked enn de enkelte 
private importører kan. Det er naturlig å 
anta at depotet ved en vurdering av tilbud og 
priser og ved å ta.omsyn til lagerbeholdninger 
og behov i det lange løp vil kunne foreta sine 
innkjøp mer rasjonelt enn de private impor
tører. 
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l!Taksjon B har anført at de private firmaer 
har innarbeidede forbindelser og nyter for
deler av den good-will de har opparbeidet seg 
gjennom mange år, og at et sentraldepot i 
lang tid vil stå meget svakere rustet enn de 
private firmaer når det gjelder spørsmålet om 
fordelaktigere innkjøp. 

Fraksjon A kan ikke være enig i dette. Den 
siste krig har ført med seg store endringer i 
forsyningstilhøvene, slik at importen i stor 
utstrekning er lagt om. Vårt lands behov for 
legemidler ble før krigen for en vesentlig del 
dekket ved import fra Tyskland, mens en nå 
søker å få de samme varer fra f. eks. Eng
land og Amerika, som har en rekke leverings
dyktige fabrikker. Det er grunn til å anta at 
Norges behov for legemidler vil kunne bli til
fredsstillende dekket ved import fra disse 
land. Den good-will som de private firmaer 
måtte ha opparbeidet seg særlig i Tyskland, 
får derfor ingen betydning. Det må tvert om 
antas at tiden er inne nettopp nå - da om
leggingen av importen foregår - til å gjen
nomføre en sentralisering av den. 

I samband med dette vil en også nevne at 
den forretning staten drev i England under 
krigen, Norwegian Medical Depot, opparbeidet 
seg en utstrakt good-will i England. Det 
samme gjaldt det kontor Helsedirektoratet 
hadde i U. S. A. under krigen, som bl. a. og
så foretok innkjøp av legemidler. Det er ingen 
tvil om at et medisinaldepot som opprettes nå 
vil nyte godt av den good-will som på denne 
måte ble opparbeidet i disse land. 

I samband med de spørsmål som behandles 
her har fraksjon B også funnet grunn til å 
reise kritikk mot Helsedirektoratet for enkelte 
av de innkjøp av legemidler som direktoratet 
måtte foreta umiddelbart etter frigjøringen. 

Fraksjon A går ut fra at Helsedirektoratet 
under behandlingen av innstillingen vil kunne 
gjøre rede for de forhold som er kritisert. 

Uten omsyn til hvordan det forholder seg 
ni~d de omtalte statsinnkjøp, har disse etter 
Vår mening ikke noe å gjøre med et eventuelt 
m,edisinaldepots virksomhet. Som det går fram 
åv den historiske oversikten og av avsnittet 
om legemiddelforsyningen i krisetider, måtte 
de norske myndigheter i England sørge for at 
det under krigen ble sendt· til Norge særlige 
flittige legemidler som de private drogefir~ 
il\ier overhodet ikke kunne skaffe. Under tys-
~~8 sammenbrudd våren 1945 opphørte de 
~H*ate firmaers import fra Tyskland fullsten-

Cfl g .det ville vært ansvars· l. øs. t a. v. H. else
ora tet å unnlate å sikre landet livsvik-
egemidler ved frigjøringen. Dette så 

· l'Iler som eksporten .av flere legemidler 
gland og U. S. A. den første tiden etter 

at krigen sluttet var undergitt allokerings-

bestemmelser, slik at bare staten kunne gjøre 
innkjøp. Det var f. eks. tilfelle med penicillin, 
som de private firmaer så vidt en kan se ikke 
hadde muligheter for å kjøpe inn før 1. juli 
1946. 

Fraksjon B kjenner også til at prisene på 
enkelte legemidler var høye den første tiden 
etter at krigen opphørte. Det skulle være uønd
vendig å peke på at Hel,sedirektoratet under 
de rådende forhold ikke kunne ta omsyn til 
prisene. Det avgjørende måtte være å skaffe 
nødvendige og livsviktige legemidler til landet. 

Så vidt en har forstått var statens innkjøp 
basert på det prinsipp at eri skulle søke å 
holde balanse i det samlede regnskap uten 
noen profitt for staten. Derimot var det ikke 
meningen at hvert· enkelt produkt som ble 
solgt på denne måten skulle komme i balanse. 

Det er klart at det ved slike enkeltsående 
statsinnkjøp ikke kan foretas utjamning av 
prisene i samme utstrekning som et medisinal
depot kan gjøre med den samlede import og 
en gros-handel av legemidler i landet.: For så 
vidt kan en si at de forhold fraksjon B har 
pekt på - dersom de var riktige - nettopp 
gir et billede av de uholdbare forhold som 
kan oppstå i en kritisk situasjon, når staten 
må gripe inn og skaffe viktige legemidler til 
landet, fordi de private firmaer ikke makter 
sin oppgave. Det viser at om en hadde et 
statens sentraldepot, ville en også stå langt 
bedre rustet til å møte de spesielle vansker 
som oppstår i krisetider, slik at en kan vareta. 
de betydningsfulle samfunnsinteresser det her 
gjelder. 

F r a k s j on B: Fraksjon A hevder at for
retningsmessig hensyn vil være avgjørende 
for hvor store lagre de private importører 
finner å kunne holde, og at de til sine tider 
ikke vil kjøpe inn av hensyn til risiko for tap 
eller på grunn av manglende oversikt over 
behovet. Dette er uriktig. 

For så vidt angår oversikten over behovet, 
skal bemerkes at de to store drogefirmaer 
med datterselskaper har den helt overveiende 
del av importen av disse varer. Av droger 
og kjemikalier har de anslagsvis 95 % av om
setningen. Disse firmaer vil derfor a:Iltid ha 
full oversikt over behovet, og vil til enhver 
tid søtge for å ha tilstrekkelige varer på lager 
for ikke å risikere å bli stående utsolgt. Det 
forretningsmessige hensyn å yte god service 
gjør dette til en selvfølge, selv om fil'lJ).aene 
derved risikerer tap på grunn av nedgang i 
prisene. Denne risiko er for øvrig ikke særlig 
stor, idet firmaene vanligvis kjøper større 
partier med «Baisseklausul», såle.des at hvis 
prisene faller, nyter man godt av dette, . også 
for allerede inngåtte kontrakter. 
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Som eksempel på at firmaene sørger for 
tilførsler, selv om C!le. løper bety~g risiko 
fqr tap, ~al ~evnes: 

Da landet etter frigjøringen manglet Phena
zon fordi de utenlandske fabrikker ikke kunne 
levere, fikk vedkommende drogefirma opp
~poret et utenlandsk dregehus som kunne 
levere, men til 100 % høyere pris enn fabrikk
pris. Firmaet tok hjem for kr. 186 000 av 
denne vare uten henSyn til prisen og risikoen 
for tl:l.P, idet man i dette tilfelle ikke kunne 
få kjøpt med «Baisseklausul». Da prisene lå 
ca. 600 % over Pl'isen pr. 9. aprill940, kunne 
det i hester fall pli en ytterst minimal for
tjeneste, jfJ7. reg~e for prisberekning. Var 
fabrikkene i mellomtiden blitt leveringsdyk
tige, ville h~ndelen ha brakt firmaet et større 
tap •. )firmaet tok derfor en betydelig økono
mtsk.risiko utelqkk~(le for å skaffe varer til 
landet. 

Fraksjon A nevner at to viktige vareslag 
var utsolgt sommeren 1947. I dim anledning 
skal opplyses at disse varer overhodet ikke 
kuline oppdrives f noe annet land i lang tid. 
Heller ikke et statsmonopol kunne ha skaffet 
varene.· Det var således· ikke på grunn av 
frykt for tap på prisfall eller på grunn av 
manglende .. a.versikt : over behovet at disse 
varer ikke ble innført. Til ytterligere belys
ning herav skal nevnes, at en en gros-forret
ning allerede i begynnelsen av året fikk lisens 
på et større kvantum bariumsulfat fra en
gelsk fabrikk, oPartiet ble bestilt til. tross for 
at, firmaet da hadde låger a:v; :deJ;øle .vaie for 
mer enn % års normalt forbruk. Ennå i dag 
(des~ber 1947) har fabrikken ikke kunnet 
levere; og fir,roaet har fått avslag av departe
mentet på søk;~aden om å få forlenget fristen 
for lisensens gyldighet. 

Det er . også andre ting som J,llå tas i be
traktning. ved vurder~gen av spørsmålet om 
de private firmaer eller et medisinaldepot vil 
kunne oppnå de fordelaktigste innkjøp. 

De private firmaer har opptil 50 års erfa
ring å bygge på ... De har derfor et utstrakt 
kjennskap, ·til. m~r~~qsforholdene . så vel i 
Europa $o~ i . :u,· s~ A •. o~ til Cl.e . ;forskjellige 
produ~nters varer. og fo'rr~tnirigsførsel. Vi
dere har disse fil'I1laer. inn,~@idede ·forbin
delser og. nyter fordeler av · c1en good,~'XUl de 
har opparbeidet seg gjennom mange år .. ~nne 
good-will har firma'ene ikke bar~ i Tyskland, 
men også i de sk.!mdinaviske land, Sveits; 
Frankrike, England og tr. S. A. I deto siste 
land, har· denne goodiVri.H ~tterJigere {estnet 
seg i ~ene etter krigen. En må c;l~ssuten 
rekne med at. Tyskland om en tid atter vil bli 
leveringsdyktig i ikke ·nten utstrekni~g, så~ 
leis at detl goo~-wil1 firmaene der har 'igjen 

vil få betydning. Et medisinaldepot må for så 
vidt begynn~ på bar bakke. At det skulle være 
opparbeidet noen good.will på grunn av stats
innkjøpene i England og U. S .. A. under kri
gen som eventuelt skulle kunne overføres på 
et medisinaldepot som opprettes flere år 
senere, er det neppe noen grunn til å anta. 
Disse ting vil bevirke at et medisinaldepot i 
lang tid framover vil stå meget svakere rus
tet enn de private firmaer, når det gjelder 
spørsmålet om fordelaktige innkjøp. 

Av enda større betydning er den personlige 
interesse de private firmaer har i fordel
aktige innkjøp. Selvinteressen og konkurran
sen firmaene mellom er en stadig og sterk 
spore til å yte det beste i den retning. Den 
private foretaksomhet og forretningsinteresse 
vil forsvinne med et medisinaldepot, og heller 
ikke vil et slikt foretakende ha den stimu
lanse og den kontroll med prisene som kon
kurranse medfører. 

Det er selvsagt vanskelig å føre bevis for 
at de private firmaer vil kunne kjøpe billigere 
enn et medisinaldepot. En viss pekepinn har 
en dog i de statsinnkjøp av medisinalvarer 
som er gjort under og etter krigen. Som 
eksempel kan nevnes innkjøp av to meget vik
tige varer. 

Penicillin ble innkjøpt av staten til kr. 3,10 
pr. ampull å 1000 000 E.H., mens de private 
finnaer kjøpte etter en pris av kr. 1;96 pr. 
B.Jl1V.qll. Det parti de private firmaer fikk an
ledning til a innffi,re måtte etter avtale med 
staten lagres til staten hadde solgt ut sitt 
lager. Da de private firmaer begynte å selge 
av sine lagre, gikk utsalgsprisen ned til om
trent det halve. Publikum har bare for dette 
preparat betalt over 1,4 million kromer mer 
erin nødvendig' for at staten skulle dekke seg. 

Det skal i denne forbindelse presi,seres at 
statens innkjøp og de private firmaers inn
kjøp fore~Utk samtidig. Samme dag som sta
ten ~oretok sitt hmkjøp i Amerika; den 18. 
mars 1946, bestilte AlS Apotekernes Fælles
indkjøp penicillin av et amerikansk firma. 
Ordren ble effektuert gjennom det engelske 
søstertirma Johan Wyet & Brothers Ltd., jfr. 
faktura av 8. olttober og 18. oktober 1946, 
hvorpå er anført ordre datert 18. mars 1946, 
som følger som utrtykt bllag. Et annet firma 
kjøpte peniciUin l6. mars 1946 til samme bil
lige_pris. Forskjellen ~ellom statens innkjøp 
og de private firmaers innkjøp var imidlertid 
den at de private firmaer kjøpte med «baisse
kla~ul», P.vilket staten må ha forsømt. Av 
denne g~unn h?-r staten måttet betale kr. 3,10 
pr. a,.mpull for hele sitt parti 'til tross for 
prisfallet, mens private· firmaer bare betalte 
kr. i,9Q pr. ~pull. 
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De private firmaer kunne ha innkjøpt den 
periecillin som trengtes, men måtte· annullere 
sine bestillinger på grunn av at staten først 
skulle selge ut sine varer, jfr. brev fra agenten 
av 24. desember 1947, hvori bekreftes at ordre 
av 5. juni 1946 er annullert på grunn av at 
statspartiet måtte selges først (utrykt bilag). 
Selv om det ikke kunne ha vært innkjøpt peni
cillin til billigere pris enn staten kjøpte til på 
nevnte tidspunkt, st(lr anikevel det faktum 
igjen at staten opprettholdt en pris som Id 
langt over gjeldende markedspris. Hadde pri
vate firmaer kjøpt til denne pris, måtte de 
ha solgt til markedspris og selv båret tapet. 
Publikum har således bare for denne vare 
måttet betale over 1,4 mill. kroner mer enn 
om de private hadde innført varen. 

Sulfathiazol har helt siden frigjøringen 
kostet ca. kr. 30 pr. kg i U. S. A. Legger en 
til omkostninger, rikelig anslått til kr. 2 pr. 
kg, blir prisen kr. 32 pr. kg. Staten har hele 
tiden opprettholdt en pris på kr. 138 pr. kg 
til grossist. På dette preparat har publikum 
til dags dato (desember 1947) betalt over 1,7 
mill. kroner mer enn om de private firmaer 
hadde fått kjøpe inn selv. 

Det sveitsiske firma Ciba har visse patent
rettigheter vedrørende varen. Dette forhold 
medførte dog ikke at staten var bundet til å 
ta den høye pris som den gjorde, idet hverken 
staten eller de private firmaer hadde kjenn
skap til Cibas patentrettigheter før oktober 
1947. Dessuten førte ikke Ciba denne vare på 
det norske marked og ønsket ikke å føre den 
før nevnte tidspunkt. Det kunne derfor ikke 
bli tale om å underselge Ciba. Firmaet hadde 
heller ikke stipulert noen kilopms for Sul
fathiazol i løs vekt før oktober 1947, da den 
ble satt til kr. 90 pr. kg. Dette firmiui patent
rettigheter har derfor ikke hatt noen som 
helst innflytelse på statens prisansettelse. Det 
fremgår for øvrig derav at staten satte ned 
prisen på Sulfathiazol til kr. 36 pr. kg den 
8. se p te m ber 1 9 4 7. 

Det samme misforhold i ·priser gjør seg 
gjeldende også for så kostbare vareslag som 
f. eks. morfin, codein og dihydrocodeinon .(di· 
codid). Når det gjelder disse varer, gjelder 
det samme som er anført om penicillin. De 
i)l'ivate kunne ha innkjøpt disse varer, hvis 
ikke ·staten hadde nektet ·importtillatelse eller 
gitt tillatelse på det vilkår at varen ble lagret 
.jnntil statens vare var utsolgt. Staten må og-
11å i disse tilfelle ha forsømt å kjøpe med 
~isseklausul, og har således måttet betale 
mngt mer for varene enn de private firmaer. 
:UnØ-er enhver Qmstandighet har staten opp· 
Jtttholdt den høyere pris også etter a.t markeds
!lri'S@e var gått ned, for morfins vedkommen-

de i 1lh år for lenge. I hele dette tidsrom har 
de private firmaer hatt varen på lager tJ.1 
billigere priser, men blitt nektet å selge inn
til statens varer var utsolgt. 

Fraksjon A antyder at statens salg var 
basert på det prinsipp at den skulle søke å 
holde balanse i det samlede regnskap uten 
fortjeneste for staten. Dette forutsetter at 
staten har solgt endog til høyere priser enn 
den faktisk betalte innkjøpsprisen skulle be
tinge. Man savner imidlertid opplysninger 'om 
hvilke 'V'areslag som. prisen eventuelt er satt 
ned for og· hvor meget pri!tttedsettelsen i til~ 
felle utgjør. 

Disse eksempler på statsimport er ·ganske 
illustrerende. Dette viser også at staten lar 
publikum betale for sine uheldige innkjøp, 
mens de private firmaer selv hadde måttet 
bære tapet. . 

En vil understreke at en ikke klandrer sta
ten for at den har søkt å sikre landet lege
midler gjennom sine innkjøp. Det en har 
villet' vise er at staten både har kjøpt for 
dyrt og holdt urimelig.}løye priser. 

Fraksjon B er av. ovenfor rtevnte grunner 
overbevist om at de private firmaer er over
legne et statsmonopol, når det spørres om 
hvem der vil kunne gjøre innkjøpene mest for
delaktige. 

9. Medisinaldepotets organisasjon og 
omfang. 

L 

Organisasjon og administrasjon. 

Det er ikke i mandatet antydet noe om 
hvilken form et eventuelt ·statsmoriopol 'På inn
førsel og en gros-omsetning av gifter og apo
tekvarer bør ha. Det· kunne være Spørsmål 
om å gjøre' Medisinaldepotet· til aksjeselskap, 
enten ·med staten som: :.eveaksjonær eller med 
en blandet privat og l!ltats-aksjekapital. I og 
med at det i mandatet er tale om «statsmono
pol» går en ut fra at det sistnevnte alterna
tiv ikke har vært forutsatt. UtValget er også 
av den oppfatning at det ikke bør bli tale om 
helt eller delvis å sette privat kapital i deri. 
påtenkte virksomhet.· ~Iler ikke bør det bli 
ved å nytte proformit airangements for å fylle 
spørsmål om at staten skal være eneaksjonær 
kravet i aksjeloven.: Eventuelle driftsoverskott 
i Medisinaldepotet bør i sin helhet gå til de 
sosiale formål som hører under depotets virk
somhet. Det kan etter utvalgets mening ikke 
ikke bli tale om å utbetale noe utbytte 'til 
aksjonærer, hverken private eller staten, og 
det skulle da heller ikke være· hensiktsmessig 
å nytte· aksjef.ormen i det hele tatt. Utvalget 
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rår til at bedriften organiseres som et eget 
rettssubjekt rp.ed et styre. 

Økonomisk sett vil Medisinaldepotet få et 
forholdsvis beskjedent omfang, og det skulle 
derfor neppe være behov for noe representant
skap eller råd ved siden av styret. En bør 
søke å finne fram til en form som gir virk
somheten d~n mest effektive drift og som gjør 
det mulig på en hensiktsmessig måte å gjen
nomføre de forretningsmessig og sosiale opp
gaver som virksomheten forutsettes å ha. 
Medisinaldepotet må derfor etter utvalgets 
mening .ikke hemmes i sin virksomhet ved at 
en rekke disposisjoner må forelegges for de
partementene og Stortinget til godkjenning. 

Mellom Sosialdepartementet (Helsedirekto
ratet) og Medisinaldepotet vil det naturlig bli 
et betydelig samarbeid, fordi deres arbeids
områder i noen utstrekning vil gripe inn i 
hveran(Jre. Når det gj~lder store og prinsipi
elt viktige saker om. virksomhetens ledelse. og 
drift, antar vi at de i alminnelighet bør fore
legges for Sosaidepartementet, som forutset
tes å ha tilsynet og kontrollen med virksom
heten. Såleis bør f. eks. spørsmål om prisut
jamning avgjøres endelig av departementet. 
Nærmere forskrifter om hvilke saker som bør 
forelegges for departementet foreslås gitt av 
Kongen, jfr. lovutkastets § 13 og punkt 4 i 
utkastet til instruks. 

Utvalget antar at Medisinaldepotets styre 
bør bestå av 7 medlemmer, direktøren og 6 
andre medlemmer som med personlige vara
menn bør oppnevnes· av Kongen med tre års 
funksjonstid. Ett av medlemmene bør være 
legekyndig, og minst to av dem bør ha farma
søytisk. utdanning. 

Medisinaldepotet forutsettes å ha sitt ho
vedsete med kontor og lager i Oslo. Utvalget 
antar imidlertid at det vil være hensiktsmes
sig å opprette tre filia;ler, en i Bergen, en i 
Txondheim og en i Tromsø eller Harstad. 

Den daglige ledelse av Medisinaldepotet bør 
ligge hos den administrerende direktør. Direk
tøren· bør være farmasøytisk utdannet og fore
slås tilsatt av Kongen med 6 måneders gjen
sidig oppsigelse. 

De øvrige funksjonærer og arbeidere bør 
tilsettes av styr~t. dog slik at styret må kunne 
overlate til direktøren og avdelingssjefene å 
tilsette arbeidere og funksjonærer i den ut
strekning styret finner det hensiktsmessig. 

Da det er forutsetningen at Medisinal
depotet i størst mulig utstrekning skal overta 
funksjonærer fra de nåværende drogeforret
ninger, finner vi det rimelig at det fastsettes 
særskilt lønnsregulativ for depotets direktør 
og funksjonærer, og at det herunder så vidt 
mulig tas omsyn til de lønninger som nå ytes 
i de private firmaer. Lønnsregulativet fore-

slås fastsatt av Stortinget. Vi forutsetter og
så at departementet tar opp spørsmålet om en 
pensjonsordning for funksjonærene og arbei
derne. Godtgjørelse for styret foreslås fast
satt av departementet. Likeså antar vi at de
partementet bør gi nærmere regler om depo
tets administrasjon og at styrets framlegg til 
admini~trasjonsbudsjett bør forelegges for de
partementet til godkjenning. 

Medisinaldepotets regnskap foreslås revi
dert av Riksrevisjonen. Styret må hvert år 
til en tid, som forutsettes fastsatt av Kongen, 
sende departementet beretning og regnskap, 
som igjen legges fram for Stortinget, 

Il. 
Omfang. 

a) Hva eneretten bør omfatte. 

Etter mandatet skal utvalget utrede spørs
målet om statsmonopol på innførsel og en 
gros-omsetning av gifter og apotekvarer. Med 
gifter og apotekvarer mener da departementet 
de- varer som er gjenstand for apotekenes ene
handel i detalj, jfr. kongelig plakat av 20. 
september 1929 om handel med gifter, apo
tekvarer og en del andre varer avdeling A 
og B. 

Som nevnt i innledningen har departementet 
på foranledning av en fraksjon i utvalget 
(fraksjon A) sagt seg enig i at utvalget også 
utreder spørsmålet om å pålegge apotekerne 
å kjøpe alle sine varer som kan brukes som 
legemidler eller til framstilling av slike- alt
så også stoffer som hører under avdeling C
i et sentraldepot, for så vidt ikke noe annet 
blir bestemt. 

Under plakatens avdeling A hører gifter og 
andre varer som bare kan selges fra rikets 
apotek. Avdeling B omfatter gifter som for
uten fra rikets apotek også kan selges av 
kjøpmenn som har .fått politiets tillatelse til 
det, og av kjøpmenn, sammenslutninger og 
forretninger for så vidt og i den utstrekning 
de har fått vedkommende departements til
latelse i samsvar med handelslovens § 100 b 
og c. 

Under avdeling C hører stoffer som kan 
selges både av apotekere og kjøpmenn. Disse 
stoffer kan dog--. heter det i plakaten- når 
de skal brukes for å forebygge eller helbrede 
sykdommer, bare selges fra rikets apotek. 
Herfra er unntatt visse kollektive grupper 
stoffer, som ellers hører under avdeling A. 
Det samme gjelder en del stoffer som er 
nevnt i plakatens avdeling C, når de skal 
brukes som bandasje, til desinfeksjon, i kos~ 
metisk, teknisk eller annet ikke medisinsk 
øyemed og ikke ved avertissementer, sirku-
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lærer eller på annen måte fallbys til å hel
brede sykdommer. 

Utvalget ser det slik at opprettingen av et 
medisinaldepot i første rekke må være be
grunnet i helsemessige og sosiale omsyn ved 
legemiddelforsyningen. En bør unngå å gi de
potets enerett et slikt omfang at den berører 
andre interesser, som f. eks. industrier som 
f. eks. ikke har noe med tilvirkning av lege
midler å gjøre. 

Da en rekke av stoffene under avdeling B 
og C ikke bare kan nyttes til medisinsk, men 
også til teknisk bruk og til annet ikke medi
sinsk øyemed, antar vi derfor at monopolord
ningen ikke bør omfatte de varer som hører 
under disse avdelinger. Utvalget anser seg for 
ørig heller ikke sammensatt med det for øye 
å ta opp til undersøking og drøfting nødven
digheten og betydningen av et monopol med 
et så vidt stort omfang. Vi vil derfor foreslå 
at et eventuelt medisinaldepots enerett bare 
skal omfatte varer under plakatens avdeling 
A, altså bare varer som er gjenstand for apo
tekenes enehandel i detalj. 

Videre foreslår utvalget at depotets enerett 
også skal omfatte utførsel av slike varer. En 
slik ordning kan være av særlig betydning i 
krisetider, da innenlandsk produksjon og be
holdninger først og fremst må gå til landets 
eget behov. Her vil Medisinaldepotet ha de 
beste forutsetninger for å kunne bedømme be
hovet og foreta den nødvendige regulering. 
Det kan ellers være av betydning at eventuelt 
salg av norske apotekvarer til det utenland
ske marked går gjennom et sentralorgan som 
om nødvendig vil kunne føre kontroll med 
varens kvalitet. I samband med dette kan 
nevnes at loven om landets kornforsyning av 
22. juni 1928 har bestemmelse om at varer 
som etter sin art faller inn under kornmono
polet, ikke må utføres fra riket uten tillatelse 
fra vedkommende departement. Forbudet gjel
der også for varepartier av notsk avl. 

Utvalget er klar over at det kan være behov 
for og hensiktsmessig å åpne adgang til dis
pensasjon fra disse regler om Medisinaldepo
tets enerett. Det kan særlig være av betyd
ning at fabrikker som tilvirker legemidler i 
enkelte tilfelle får slik dispensasjon i begren
set utstrekning. 

Videre kan det tenkes at bestyrere av' of· 
fentlige laboratorier og vitenskapelige innret
ninger - når det ikke er sjukehus eller pleie

. hjem - bør kunne få innføre spesielle vare-
slag selv. Det sier seg selv at det må være et 

'iilkår for en slik dispensasjon at varene ikke 
; fmr avhendet til andre, f. eks. til apotek eller 
:&jukehus. 
.;:-··®tter handelslovens § 100 c, jfr. endringslov 
iW.13. juni 1947 nr. 2, kan vedkommende de-

partemente gi tillatelse til landbruksøkonomi
ske sammenslutninger og større spe8ialforret
ninger for omsetning av såvarer til innførsel 
og eventuelt salg av nærmere bestemte gif
tige preparater i originalpakning til bruk mot 
plantesykdommer m. v. Slik tillatelse vil fort
satt kunne gis gjennom den adgang til dis
pensasjon fra Medisinaldepotets enerett som 
foreslås. 

Utvalget antar at det bør tilligge departe
mentet etter samråd med Medisinaldepotet å 
gjøre unntak fra hovedregelen om depotets 
enerett. 

b) Plikt for apotekerne til å kjøpe fra 
Medisinaldepotet alle varer som kan 

nyttes til legemidler. 

Fraksjon A: 
Selv om depotets enerett bare omfat~r de 

såkalte A-varer, foreslår vi at depotet· også 
skal forhandle slike varer som går inn under 
plakatens avdeling B og C og likeså andre 
varer som selges i apotek, så langt det finnes 
hensiktsmessig. 

I den utstrekning B- og C-varene kan nyt
tes som legemidler eller til framstilling av 
legemidler i apotek, antar vi at de helsemes
sige og sosiale fordeler som en monopolord
ning kunne gi, kan vinnes på annen måte i 
samband med opprettingen av et medisinal
depot. 

I lov om drift av apotek av 4. august 1909 
§ 19 siste ledd er det bestemt: 

«Hvis der etter offentlig foranstaltning blir 
opprettet et sentraldepot for apotekenes for
syning med legemidler, skal enhver apoteker 
være forpliktet til alene fra dette å innkjøpe 
de legemidler som depotet forhandler.» 

Bestemmelsen må etter vår mening forståes 
slik at apotekerne plikter å kjøpe ikke bare 
ferdige lEigemidler, men også stoffer som kan 
nyttes til framstilling av legemidler - altså 
også B- og C-varer fra depotet, i den utstrek
ning depotet forhandler dem. Det har imid
lertid også vært hevdet at bestemmelsen har 
et snevrere omfang. I så .fall ville en likevel 
med hjemmel i § 24 første ledd kunne treffe 
de nødvendige bestemmelser om regulering av 
forholdet. Lovens § 24, fØrste ledd, lyder slik: 

«Enhver, som heretter får bevilling til å 
drive apotek, skal uten erstatning finne seg 
i, at de rettigheter og plikter, han får etter 
denne lov, blir endret ved en ny lov.» 
· For å avskjære enhver tvil bør § 19 siste 

ledd omredigeres slik at det klart går fram 
at enhver apoteker plikter å kjøpe fra Medi
sinaldepotet alle legemidler og likeså stoffer 
som kan tenkes brukt til framstilling av lege
midler - herunder også varer som omfattes 
av nevnte plakats avdeling B og C. 
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Det er mulig at det bør åpnes adgang for 
depotet til i særlige tilfelle å gi tillatelse for 
apotekerne til å kjøpe enkelte varer hos andre. 
Det kan f. eks. tenkes at depotet ikke finner 
det hensiktsmessig å føre visse stoffer, og at 
dette ikke er påkrevd av. omsyn til de opp
gaver depotet forutsettes å ha. 

Når det gjelder innehavere av salgbare apo
tekprivilegier, antas disse etter den avtale 
mellom Sosialdepartementet og styret i «De 
reelle apotekeres utvalg», som er godkjent 
ved· Stortingets vedtak av 20. april 1936, å 
stå i samme stilling som apotekere med per
sonlige apotekprivilegier, jfr. avtalens § 5. 

Etter hva en har fått opplyst under hånden 
fra Helsedirektoratet har alle nåværende apo
tekere fått sin bevilling til å drive apotek 
etter at loven av 4. august 1909 ble vedtatt, 
slik at de siterte bestemmelser av loven gjel-
der lllle apotekere. . 

Ved_ den foreslåtte ordning oppnår en at alle 
stoffer som her i landet nyttes til legemidler 
el#lr til framstilling av slike på apotek må 
passere Medisinaldepotet i den utstrekning 
det finnes påkrevd av samfunnsmessige om
syn, uten at industrien berøres av depotets 
enerett når det gjelder de såkalte B- og C
varer. 

Denne ordning vil ikke på noen måte være 
noen ulempe for apotekerne, men tvert om gi 
flere fordeler som er nærmere omtalt i de 
forskjellige avsnitt i innstillingen. 

Når. det gjelder kosmetika og andre al
minnelige handelsvarer som .selges i apotek, 
bør apotekern~ kunne _kjøpe dem der de selv 
ønsker. 

Fraksjon B: 
Som det går fram av andre avsnitt i inn

stillingen, er vi av den oppfatning at et medi
sinaldepot med enerett på innførsel og en gros
omsetning av apotekvarer, ikke bør innføres. 
Ut fra dette· prinsipielle syn antar fraksjonens 
medlemmmer at et eventuelt depot ikke bør 
omfatte andre varer enn de varer som i detalj 
er undergitt · apotekenes enesalg (plakatens 
avdeling A),· og at Medisinaldepotet heller 
ikke bør forhandle andre varer. 

Hvis imidlertid depotet også skal forhandle 
andre enn de nevnte varer, bør det stå apo
tekene fritt å kjøpe disse varer hvor de selv 
måtte ønske det, enten av depotet eller av pri
vate en gros-firmaer. 

Kan depotet by bedre betingelser enn pri
vate firmaer, er det selvsagt at apotekene vil 
kjøpe hos depotet, og kan apotekene kjøpe 
billigere eller bedre varer annet sted, er det 
rim~lig at de får anledning til det. Pålegger 
en apQtekene å kjøpe også slike varer (plaka
tens avdeling B ·og C), .av Medisinaldepotet, 

og det viser seg at apotekene kan kjøpe bedre 
og billigere varer annet sted, vil det svekke 
tilliten til Medisinaldepotet. Det vil også be
virke at apotekene vil stå ugunstig i konkur
ranse med andre forretninger hvor det gjelder 
varer som ikke er undergitt apotekenes ene
handel i detalj. Den kontroll som konkurran
sen vil bevirke og den stimulans det vil være 
for Medisinaldepotet, vil under enhver omsten
dighet være heldig. 

c) Direkte salg av særskilte vareslag 
fra Medisinaldepot til sjukehus. 

Fr a k s j on A rår også til at enkelte sær
skilte vareslag skal kunne leveres direkte fra 
Medisinaldepot til sjukehus i den utstrekning 
departementet bestemmer. Spørsmålet er be
handlet av utvalget i et særskilt avsnitt: 
Spørsmålet om direkte salg fra Medesinal
depot til sjukehus. 

d) Tilvirking av sammensatte legemidler. 

Fraksjon A: 
Etter den gjeldende farmakope kan de lege

midler som den gir forskrifter om bare tilbe
redes i landets apotek. I praksis vil dette si 
at a.lle apotek må tilvirke slike legemidler, 
eller også må de kjøpe varene fra et annet 
apotek. Det samme er også tilfelle med en 
rekke preparater som det fins forskrifter for 
i de alminnelig brukte håndbøker. Denne ord
ning har i mange tilfelle virket uheldig. Den 
samme erfaring er så vidt en forstår også 
_gjort i Danmark og Sverige. I Danmark har 
en opprettet såkalte kontrollerte laboratorier 
hvor apotekene kan få disse varer. I Sverige 
er framstillingen av slike preparater sentrali
sert i 26 distriktsapotek. Vi antar at det hos 
oss kan være rasjonelt å legge denne virksom
het under Medisinaldepotet og dets fiU.aler, 
idet vi rekner me~ at så vel hoveddepotet som 
filialene må ha de nødvendige laboratorier 
som trengs for virksomheten. Det bør i til
felle overlates depotets styre å avgjøre hvilke 
preparater det skal framstille. De apotek som 
selv ønsker å tilvirke slike preparater bør 
imidlertid ikke hindres i dette. Apotekene bør 
i det hele tatt stå helt fritt når det gjelder 
kjøp av slike preparater fra Medisinaldepotet 
eller andre apotek. Vårt forslag tar sikte på 
å få en rasjonell ordning for de apotek som 
det måtte være uøkonomisk for selv å foreta 
tilvirkningen. 

Fraksjon A vil henstille at dette spørsmål 
blir tatt opp til nærmere overveielse etter at 
Medisinaldepotet er kommet i gang. Så vidt 
skjønnes vil departementet kunne treffe be
stemmelse om slik tilvirking i Medisinaldepo-
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tet med hjemmel i lov om tilvirkning av gifter 
og apotekvarer av 3. juli 1914 § 2. 

Fraksjon B: 
Spørsmålet har tidligere vært behandlet i 

Helsedirektoratet. Direktoratet har allerede 
før krigen stoppet tilvirkningen av farma
kopens preparater på landets farmasøytiske 
fabrikker, idet det har hevdet det prinsipielle 
syn at farmakopens preparater skal tilvirkes 
bare på landets apotek. Det har nemlig vist 
seg at en slik tilvirkning på fabrikkene, som 
for øvrig var ulovlig, førte til en ytterst uhel
dig utglidning som det var påkrevet å stoppe. 

En slik utvidelse av depotets virksomhet 
vil betinge større laboratorieanlegg ved alle 
avdelinger med kostbare maskiner og appa
ratur samt øket arbeidsstokk og en betrakte
lig utvidet anlysekontroll. Skulle en slik ord
ning gjennomføres, vil det bevirke en større 
øking av driftskostnadene som vil komme i 
tilleg til det oppsatte driftsbudsjett. 

Fraksjon B anser forslaget som et tilbake
skritt og vil frarå at de gjeldende bestemmel
ser på dette område blir endret. 

10. Spørsmål om erstatning 'til 

ren de drogefirmaer m. v. 

I. 

Lovforskrifter m. v. 

o nav æ-

I samband med opprettingen av et medi
sinaldepot som skal ha enerett til innførsel og 
en gros-handel av gifter og apotekvarer reiser 
seg spørsmål om innehaverne av de nåværende 
drogeforretninger skal ha erstatning for tap i 
framtidig erverv, idet de må opphøre med sin 
virksomhet. Likeså kan det være spørsmål om 
fargehandlere og kjøpmenn som har solgt så
kalte C-varer til apotek skal ha erstatning, 
dersom apotekerne blir pålagt å kjøpe den 
vesentligste del av disse varer fra Medisinal
depotet. Når det gjelder varebeholdning, in
ventar, biler, maskiner m. v. vil Medisinal
depotet kunne overta dette i den utstrekning 
det ikke kan selges på annen måte. Dette blir 
behandlet annet steds i innstillingen. · 

Etter handelsloven av 8. august 1842 kunne 
alle kjøpmenn drive handel en gros med apo
tekvarer. Ved lov om innførsel av apotekvarer 
amt om handel med gifter og arkana av 16. 
mai 1904 ble denne rett innskrenket slik at 
bårtdelsberettigede måtte ha de egenskaper 
iom kreves for å bli apoteker for at de kunne 
åliiføre apotekvarer. Videre kunne Kongen gi 
..-.kilt tillatelse til å drive slik innførsel. 
EieDbe< lov er· avløst av lov av 22. juni 1928 

og senere lov av 24. juni 1938 om . innførsel 
av apotekvarer og gifter samt om handel med 
gifter, farmasøytiske spesialpreparater dg en 
del andre varer. Etter denne lovs § · 1 kan 
apotekvarer og gifter ikke innføres til riket 
av andre enn: 

1. Apotekere, 
2. kjøpmenn og styrere av landbruksøkono• 

miske sammenslutninger m. v. i den ut
strekning og på de vilkår de etter den 
alminnelige handelslovgivning har fått 
tillatelse til det, 

3. Håndverkere, fabrikanter eller andre in
dustridrivende, 

4. Styrere av vitenskapelige anstalter og 
laboratorier. 

Personer som er nevnt under 3 og 4 kan 
bare innføre varene til bruk som råstoffer 
eller tekniske hjelpemidler i sin bedrift 
eller i de anstalter eller laboratorier de 
styrer, og må ikke selge eller på annen 
måte overdra eller overlate dem i ubear
beidet stand til andre. V arene må heller 
ikke brukes til å framstille preparater 
som vedkommende ikke har rett til å 
bruke eller selge. 

5. Andre personer eller institusjoner som 
Kongen eller den han bemyndiger, gir 
særskilt tillatelse til det. 

Lov om handelsnæring av 16. juli 1907 § 27b 
bestemte: «Med vedkommende departements 
tillatelse kan alle slags gifter og apotekvarer 
selges av kjøpmenn som har de egenskaper 
som kreves for å bli apoteker eller som på 
annen måte har godtgjort at de har den nød
vendige utdannelse og varekunnskap.» Lovens 
§ 37 bestemte videre: «Enhver som lØser han
delsbrev etterat denne lov er trådt i kraft skal 
finne seg i at de rettigheter og plikter som 
han får etter denne lov, blir .endret ved ny 
lov.» 

Denne lov ble avløst av lov av 21. juni 1929 
og senere av lov av 8. mars 1935, som i § 97 
bl. a. bestemmer: «Gifter og apotekvarer må 
når ikke annet uttrykkelig er fastsatt i denn~ 
lov, bare selges fra rikets apotek.» Videre er 
det bestemt at det tilkommer Kongen å fast
sette hva som skal regnes for· giftet 'og a:Po~ 
tekvarer. For salg av apbtekvårer og gifter 
utenfor apotek bestemmer § 100 bl. a.: 

a) Med politiets tillatelse kan kjØpmenn selge 
gifter, som ikke er særlig farlige, og s-om i 
større utstrekning har teknisk anvendelse. 

b) Med vedkommende departements tillatelse 
kan gifter og apotekvarer selges av kjøp
menn som har de egenskaper som kreves 
for å bli apoteker, eller som på annet vis 
har godtgjort at de har den nødvendige 
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utdannelse og varekunnskap. Tillatelsen 
kan begrenses til bare å omfatte enkelte 
stoffer eller enkelte grupper av gifter og 
apotekvarer. 

Det salg som er nevnt under a og b skal 
videre etter § 101 bare kunne foregå til andre 
kjøpmenn, som har rett til å selge vedkom
mende ting, og til apotekere, fabrikanter eller 
andre industridrivende, som bruker dem i sin 
virksomhet, og til bestyrere av offentlige labo
ratorier og vitenskapelige innretninger som 
ikke er sykehus eller pleiehjem. 

I reglementet vedtatt ved kgl. resolusjon av 
16. juli 1904 i samsvar med foran nevnte lov 
av 16. mai 1904 ble det bestemt at «den med
delte rett til innførsel av og handel med apo
tekvarer kan når som helst tilbakekalles.» 

Etter hva en har fått opplyst fra Helse
direktoratet er alle senere tillatelser for pri
vate forretningsdrivende til innførsel og salg 
en gros av gifter og apotekvarer gitt med for
behold om at de gjelder «inntil videre» og at 
de «kan når som helst tilbakekalles», «Så
ledes må vedkommende finne seg i at hans 
rett også bortfaller om der av statsmaktene 
treffes bestemmelser om statens overtagelse 
av handelen med apotekvarer.» Slike forbehold 
er altså tatt overfor alle nåværende drogefor
retninger. 

Il. 

Nåværende bevillinger til å drive handel 
med gifter og apotekvarer. 

Etter oppga~er som utvalget har fått fra 
Helsedirektoratet er det for tiden 22 personer 
som har tillatelse til å innføre og drive en 
gros-handel med apotekvarer og gifter, og 38 
personer som kan innføre og handle med en
kelte arter. apotekvarer og gifter. 

Av de førstnevnte er det en forretning som 
har drevet en gros~handel med droger og 
kjemika!ier siden 1899 (eller 1897). Det gjel
der grosserer Tollef Bredal, hvis firma nå 
er aksjeselskap. Grosserer B.redal drev altså 
opprinneJig sjn forretning mEid hjem.mel i han
delsloveri av· 1842. ~enere fikk han ved kgl. 
resolusjon av 16. jiJli 1904 tillatelse til inn
til videre å selge g[fterog apotekvarer i hen
hold til lov av 16. mai 1904. 

Apotekernes Fællesindkjøp ble etablert i 
1911 som aksjeselskap. Firmaets daværende 
bestyrer filtk sin bevilling med hjemmel i 
loven. om handelsnæring av 16 juli 1907. Fir
maets nåværende direktør fikk sin tillatelse 
22. juni 1931 i medfør av lov om handels
næring av 21. juni 1929. 

Likeså er alle de øvrige bevillinger gitt iall
fall etter loven om handelsnæring av 1907. 

Bevillingen er alltid gitt til en bestemt per
son, som fyller vilkårene som lovgivningen 
stiller, og aldri til noe firma. 

m. 
Merknader om erstatningsspørsmålet 

i komiteinnstillinge:q. av 1926. 

Av en innstilling fra oktober 1926 om stats
monopol på apotekdrift og en gros-handel med 
apotekvarer, avgitt av et utvalg som var opp
nevnt av Sosialdepartementet, synes å gå 
fram at grosserer Bredal har vært av den 
oppfatning at loven av 1904 ikke kunne gjøre 
noen innskrenkning i den rett han hadde ut
øvet i flere år etter den da gjeldende handels
lov. Videre synes flertallet i nevnte utvalg å 
ha vært av den oppfatning at en ikke uten 
erstatning kunne frata Bærums Droge- og 
kemikalieforretning (som grosserer Bredal 
var innehaver av) samt Apotekernes Fælles
indkjøp deres hal!.delsrett. Det heter i flertal
lets bemerkninger bl. a.: «Når vedkommende 
forretninger blir berøvet adgang til for fram
tiden å tilgodegjøre seg disse økonomiske ver
dier, påføres det dem et tap som de etter al
minnelige rettgrunnsetninger har krav på å 
få godtgjort.» Flertallet antok at det ikke 
kunne bli spørsmål om å yte erstatning til 
andre enn de to forretninger. 

Ett medlem av nevnte utvalg var av den 
mening at ingen drogeforretninger hadde retts
krav på erstatning. 

IV. 

Erstatningsspørsmålets avgjerd hører under 
do:mstolene. 

Utvalgets oppfatning. 

Spørsmålet om noen rett til erstatning .for 
det økonomiske tap som de måtte lide ved 
opprettingen av Medisinaldepotet hører under 
domstolene. Fr a k s j o n A vil uttale som sin 
oppfatning at ikke noen av de nåværende 
drogeforretninger antas å ha noe rettskrav 
på slik erstatning. Det samme gjelder farge
handlere og andre kjøpmenn som hittil har 
kunnet selge såkalte C-varer til apotekene. 

Som nevnt foran er det overfor samtlige 
innehavere av nåværende drogeforretninger 
tatt forbehold om at tillatelsen til å drive 
handelen bare gjelder inntil videre. Dette gjel
der også grosserer Tollef Bredal, som etter 
søknad er .gitt slik tillatelse. En kan ikke 
være enig i den oppfatning som er kommet til 
uttrykk i innstillingen av 1926 s. 66 at § 8 i 
kgl. resolusjon av 16. juli 1904 må forståes 
slik at retten til innførsel og handel med apo
tekvarer bare skulle kunne tilbakekalles «hvis 
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de utferdigede bestemmelser ikke ble fulgt 
eller betydeligere misligheter av en eller annen 
art fant sted i forretningen.» Hvis § 8 bare 
hadde denne mening, ville bestemmelsen nær
mest være overflødig. Det fulgte av straffe
loven at de som hadde gjort seg skyldig i mis
ligheter i sin handelsvirksomhet kunne fratas 
retten til å utøve næringen. Det synes å fram
gå klart av ordlyden i § 8: retten kunne «når 
s om he l s t tilbakekalles», at det dreier seg 
om et generelt forbehold, som måtte kunne 
gjøres gjeldende også om myndighetene fant 
å burde regulere handelen på annen måte. 

Da det således er tatt forbehold overfor alle 
nåværende drogeforretninger, må bevillingen 
til å drive innførsel og handel med apotek
varer allerede av denne grunn kunne tilbake
kalles uten erstatningspiikt for staten. 

Så vidt skjønnes må imidlertid retten kunne 
tilbakekalles uten erstatningsplikt selv om det 
ikke var tatt noe forbehold hverken i bevil
ling eller lov. Det har riktignok vært delte 
meninger i teorien om et handelsborgerskap 
eller annen bevilling gir en livsvarig rett for 
vedkommende, slik at han blir uavhengig av 
all senere lovgivning. Se bl. a. Jon S kei e : 
Om statens plikt til å yte erstatning, når lov
givningen innskrenker eller opphever en tid
ligere adgang til salg eller skjenkning av alko
holholdige drikkevarer eller stiller nye vilkår 
for utøvelsen av denne virksomhet. Trykt som 
bilag 4 til Alkoholkommisjonens innstilling 
(1915). Likeså samme forfatters avhandling: 
Eiendomsrett og statsmonopol (1923). Av 
disse avhandlinger synes å framgå at også 
domstolenes praksis på dette område har vært 
noe forskjellig. 

Imidlertid synes en å ha prejudikat for det 
foreliggende spørsmål i en enstemmig høyeste
rettsdom i den såkalte Vauvert-saken (Rettst. 
1922 s. 624). Det ble der fastslått at en ad
gang til salg av brennevin, gitt ved borger
skapsbrev av 1838, hverken ved borgerskapet 
eller etter den gang gjeldende rett var tilsagt 
som en rettighet som skulle bestå uavhengig 
av senere lovgivning. Det ble antatt at salgs
tillatelsen heller ikke hadde fått et slikt inn
hold ved handelsloven av 8. august 1842 eller 
ved senere lover. Staten ble derfor frifunnet 
for saksøkerens erstatningskrav for det tap 
vedkommende var påført ved at hennes livs
varige rett til å selge og skjenke brennevin 
falt bort ved lov av 7. juni 1917. Også under
retten, doms- og skjønnsretten, var kommet 
til samme resultat. 

Skjønnsretten, som Høyesterett sluttet seg 
til, anførte bl. a. at det ikke var tvilsomt at 
en ved lovgivning innrømmet tillatelse eller 
rett til å utøve en næring eller virksomhet 
ikke avøkar lovgivningsmyndigheten adgang 

til å treffe nye bestemmelser om næringens 
vilkår, innhold og omfang med 'virkning også 
for eldre næringsberettigede, uansett om deres 
næringsrett hvilte på borgerskap eller annen 
særskilt tillatelese eller umiddelbart på loven. 
Videre heter det bl. a. i domsgrunnene: 

«Når man videre i den omstendighet, at der 
til handelsborgere utferdiges et særskilt på 
navn !ydende handelsbrev, har villet finne et 
uttrykk for at der fra det offentliges side er 
gitt et tilsagn om en uangripelig rett, synes 
også dette å gå videre enn loven tilsikter. Bor
gerskapsbrevet kan i forhold til handelsberet
tigelsen ikke oppfattes som nier 'enn en legi
timasjon for at lovens betingelser for opp
nåelse av borgerskap er til stede, og om tnan 
vil betegne det som hjemmelen for innehave
rens handelsrett, så kan denne hjemmel ikke 
føre videre, enn lovgivningens bestemmelser 
om handelsberettigelsen medfører. Loven har 
overhodet ikke tillagt de myndigheter som ut
ferdiger hjemmelsdokumentene noen adgang 
til å tilsikre erververen rettigheter av noen 
art. Disse hviler utelukkende på loven .... » 

Etter de prinsipper som er fastslått i denne 
dom må en gå ut fra at om det ved lov opp
rettes et Medisinaldepot som skal ha enerett 
til å innføre og forhandle apotekvarer og gif
ter, vil staten ikke være erstatningspliktig 
overfor forretninger som må opphøre med 
eller innskrenke sin virksoni.het, uten omsyn 
til hvordan en ser på spørsmålet om foran 
nevnte forbehold. 

V. 
Spørsmål om billighetserstatning. 

Et annet spørsmål er det om staten vil 
overveie å tilstå noen erstatning av billighets
hensyn. Utvalget har gått ut fra at det ligger 
utenfor dets oppgave å innlede forhandlinger 
med drogefirmaene for å undersøke i de en
kelte tilfelle om det skulle foreligge noen sær
skilte grunner til å yte slik billighetserstat
ning. 

Fr aks j on A vil imidlertid framholde at 
en, i motsetning til det som er sagt i innstil
lingen av 1926, er av den oppfatning at de 
eldste drogeforretninger i tilfulle ikke kan. stå 
i noen særstilling i forhold til de øvrige droge
forretninger. Det er som foran nevnt tatt 
samme forbehold overfor alle nåværende for
retninger. Likeså vil vi peke på at alle be
villinger til å drive innførsel og handel med 
gifter og apotekvarer er gitt til enkeltperso
ner og ikke til deres firmaer. Det kan derfor 
ikke være spørsmål om å yte erstatning til 
medeiere eller aksjonærer i ·en drogeforret
ning. 

Ved avgjørelsen av spørsmålet om det bør 
ytes billighetserstatninger må det etter vår 
mening på den ene side legges vekt på at opp-
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rettingen . av et .Medisinaldepot i første rekke 
forutsetteø.å tjene sosiale formål og at staten 
ikke skal ha noen økonomiske fordeler av det. 
På den annen side vil det også være rimelig 
å ta omsyn til den økonomiske stilling til den 
som har bevillingen. Den;aom kan skaffe seg et 
annet erverv eller som ellers er bra økonomisk 
situert skulle det neppe være behov f01: å yte 
erstatning llV billighetshensyn. Vi antar videre 
at eventuelle erstatninger bør ytes i form av 
årlige pensjoner så lenge vedkommende har 
behov for det: Utvalget har som nevnt ikke 
tindersøkt hvordan tilhøvet er for de forskjel
lige rettighetshavere, men fraksjon A antar 
at det neppe vil være aktuelt å yte billighets
erstatninger i noen tilfdle. Med den mangel 
som det for tiden er på farmasøyter skulle det 
være muligheter for de aller fleste til å få 
fullgod sysseløetting. I samband med dette vil 
en nevne at Medisinaldepotet 'Vil kunne over
ta en rekke 'funksjonrerer. fra de nåværende 
forretninger både i ·Oslo, Bergen og Trond
heim. Likeså vil avdelingen i Nord-Norge 
trenge en del funksjonærer. 

Fraksjon· B tiltrer det som fraksjon A har 
uttalt i I-m. 

Spørsmålet om hvorvidt de nåværende droge
forretninger har et r e t t s k ra v på erstat
ning av staten for det økonomiske tap de 
måtte lide ved at staten eventuelt oppretter 
et medisinaldepot, finner fraksjon B ikke å 
kunne ta avgjort standpunkt til. Man viser 
til det som er anført i innstillingen av oktober 
1926 om statsm()nopol p(l .~potekdrift og en 
gros-handel.med apotekvarer: Det utvalg som 
utar.beidet nevnte innstilling fant med unn
tagelse av ett.medlem, at drog.eforretningene 
måtte hå et slikt krav. I innstillingen uttales 
det: 

«Drogeforretningene er påbegynt i overens
stemmelse med qen gjeldende lovgivning og 
de Mr fått økonomisk verdi ved det arbeid 
som innehaveren i årenes løp har nedlagt 
deri, og den kapital som er ofret på forretnin
gens framgang, Når vedkomll).ende forretnin
ger blir berøvet adgangen til for framtiden å 
tilgodegjøre seg. disse økonomiske verdier på
føres der dem· et tap som 'de etter alminnelig 
rettsgrunnsetninger har kriav på å få godt~ 
gjort.» , ·. , 

Det ligger nær å sammen!igne m~d den er
statning som ytes ved .ekspropriasjon, l'lvis 
f. eks. stat eller kommune eksproprierer en 
fast eiendom hvor det drives fabrikkvirksom
het eller. lignende, må det betales full erstat
ning. Det blir ikke bare erstatning for eien
dommens verdi i handel og vandel, men også 
for det tap vedkommende lider, hvis virksom
heten på grunn av ekspropriasjonen helt må 
opphøre eller . midlertidig stanse inntil virk-

somheten kan begynne annet sted. Det sam
me prinsipp som legges til grunn for bestem
melsen om full erstatning ved ekspropriasjon 
bør også få anvendelse i et tilfelle som nær
værende, hvor staten forbyr private firmaer å 
fortsette driften av en bestemt virksomhet og 
selv overtar: eneretten til slik virksomhet. 

Vi finner imidlertid ikke å burde gå nær
mere inn på dette spørsmål, idet vi anser det 
åpenbart at billighet bør tilsi at staten i til
felle . yter en rimelig erstatning. I hvilken 
utstrekning erstatning skal ytes og i tilfelle 
til hvilke firmaer, bør bli gjenstand for nær
mere drøftelse, såfremt det skulle bli aktuelt 
med et medisinaldepot. 

11. Det økonomiske grunnlaget for 
Medisinaldepotet. 

I. 
Alminnelige merknader. 

Når en "Skal gjøre r:ede .for det øknomiSke 
grunnlaget for Medisinaldepotet kreves det en 
rekke detaljerte undersøkelser, både for å få 
brakt på det rene utgiftene ved oprettingen 
av depotet og for å få oversikt over utgifter 
og inntekter ved driften av det. På en rekke 
punkter lar det seg imidlertid ikke gjøre på 
det nåværende tidspunkt å skaffe eksakte opp
lysninger. 

Ved opprettingen av .Med.i.sinaldepotet må en 
rekne m.ed at. de fion.aer som nå driver inn
førsel :og • en gros-handel med apotekvarer 
enten. vil legge ned driften eller fortsette å 
handle med kjemikalier og andre varer som 
ikke kommer inn under depotets enehandel. 
Først når myndighetene har truffet endelig 
vedtak om oppretting av et Medisinaldepot og 
om depotets omfang, vil en kunne få svar fra 
de enkelte firmaer om i hvilken utstrekning 
de vil innstille sin virksomhet. Og først da 
vil en kunne få fullstendig oversikt over eien
dommer, varebeholdninger, inventar, maskiner 
,m. v. som det kan være aktuelt for Medisinal
depotet å overta. Nøyaktige oppgaver over 
utgitene ved anskaffelse av hus til depotet og 
dets underavdelinger og ved overtaking av 
varebeholdninger og inventar m. v. kan altså 
ikke skaffes på det nåværende tidspunkt. Det 
samme gjelder utgifter til vedlikehold av eien
dommer, handelskostnader, lønninger, pensjo
ner ro. v. Disse alminnelige driftsutgifter har 
i de siste år vært gjenstand for sterk stig
ning, og en kan derfor bare gi kalkyle over 
disse som gjelder akkurat for dagen. 

Utvalget vil imidlertid i det følgende søke 
å gi et overslag over hovedpostene., reknet ut 
på grunnlag av opplysninger som er innhentet 
bl. a. fra de to størst~ drogeforretninger. 



Inustilling fra Utvalget til utredning av spørsmålet om oppretting av et medisinaldepot. 45 

Il. 

Utgifter ved opprettingen av Medisinal
depøtet. 

a) Bygninger. 

Utvalget foreslår at Medisinaldepotet får 
sitt hovedsete med kontorer og lager i Oslo 
og at det opprettes underavdelinger i Bergen, 
Trondheim og Tromsø eller Harstad. Som 
nevnt foran er det ikke mulig her å gi et sik
kert overslag over utgiftene ved anskaffelse 
av nødvendig husrom på de forskjellige steder. 
En har imidlertid på grunnlag av en del opp
lysninger som er innhentet søkt å finne holde
punkter for et brukbart oversll'og (:)Ver det be
løp en må rekne med til kjøp av hus, ominn
redninger, tilbygg og eventuelt nybygg i Oslo, 
Bergen, Trondheim og Tromsø eller Harstad. 
Utvalget har funnet det :riktigst å gjøre nær• 
mere rede for dette overslag. i et notat• til de
partementet, som følger innstillingen som 
utrykt bilag. På grunnlag av dette føter 
f r a k s j o n A opp 5,1 mill. kroner under 
denne post. F r a k s j o n B fører opp 6,1 
mill. kroner. 

b) Varelagre. 

Utvalget forutsetter at Medisinaldepotet skal 
ha enerett til å forhandle de såkalte A-varer, 
dvs. varer som hører under apotekenes ene
handel i detalj. Depotet vil derfor måtte over
ta de nåværende en gros-forretningers lagre 
l).V disse varer. Likeså bør depotet overta B
og C-varer fra de forretninger som ønsker å 

. opphøre med handelen av disse varer. 
Som nevnt i innledningen har utvalget an

modet samtlige en gros-forretninger i apotek
. varer om bl. a. å gi oppgave over beholdnin-

ger av A- og B-varer pr. 31. desember 1946. 
~;Det er kommet inn oppgaver fra de største 
t forretninger som representerer den helt over
~ veiende del av en gros-handelen. Oppgavene 
r:Yiser en samlet verdi av varelagre på nær 
" 4 ~ill. kroner. De lagre som måtte finnes hos 
t;fmnaer som ikke har sendt inn oppgaver an
, tas å være så ubetydelige at de ikke spiller 
~;noen rolle. Etter hva en har fått opplyst var 
llfirmaenes lagerhold ved utgangen av 1946 
· l_loenlunde normale. I tillegg til det nevnte be

Jel.p kommer troijg et mindre beløp for C-varer 
f()m·depotet 'Vil kunne o'Verta fra forretninger 
som opphører helt med sin 'Virksomhet. Ut-

. valget rekner med noen nedgang i varebehold
ningene fram mot den tid da Medisinaldepotet 

l ta til med sin virk'somhet. TU gjengjeld 
·&!potet gjøre en del nyinnkjøp, bl; a. til 

. idelinge'n i Nord-Nørge. 

Alle forhold tatt i betraktning rekner vi 
skjønnsmessig med 5 mill. kroner til O'Ver
taking og nyinnkjøp av 'Varebeholdning. 

c) Maskiner. 

Til innkjøp av pulverm~;Jller, konsiserings
maskiner, hakker og annet maskinelt utstyr 
ved hovedforretningen i Oslo, antar utvalget 
at det vil være tilstrekkelig med ca. kr. 
110 000. En forutsetter . da . at depotet vil 
kunne overta en del av de nåværende forret
ningers maskiner og gjøre supplerende ny
innkjøp, 

Vestlandets Drogeforretning i Bergen har 
ikke noe maskinelt utstyr og heller ikke de 
to store firmaers avdelinger i Trondheim. Ut
valget 'Vil anbefale at det innrettes passende 
anlegg også i Medisinaldepotets avdelinger i 
Bergen og Trondheim, og fører opp kr. 100 000 
til dette formål. Til avdelingen i Nord-Norge 
fører en opp kr. 10 000 til innkjøp a'V maski
ner. I alt under denne post kr. 220 000. 

d) AnalyselabO'ratorium 
·:'' 

i hovedavdelingen antas å kunne innredes for 
ca. kr. 40 000. Til laboratorier i Bergen, Trond· 
heim og Nord-Norge fører vi opp tilsammen 
kr. 45 000. I alt kr. 85 000. 

e) Inventar. 

Til overtaking av en del inventar fra de nå
værende forretninger og til nyinnkjøp for øv
rig antas å gå med ca. kr. 200 000 tif hoved
avdelingen. I Vestlandets Drogeforretning ble 
inventaret etter eksplosjonsulykk,en erstattet 
for kr .. 100 000. En fører derfor opp dette be
løp for depotets Bergens-avdeling og et til
svarende beløp for Trondheims-avdelingen . 
Til innkjøp av inventar til avdelingen i Nord~ 
Norge føres .qpp kr. 50 000. I alt kr. 450 000. 

f) Biler. 

Utvalget antar at hovedavdelingen bør ha 
6 lastebiler og l salgs- og administrasjonsbil, 
som eventuelt vil kunne overtas fra drogefor
retningene. Skjønnstilessig føres opp kr.: 90 000 
til dette. Avdelingene i Bergen og Trondheim 
bør hver ha 2 lastebiler, som antas å kunne 
skaffeS for kr. 60 000. I alt kr. 150 000. 

g) Driftskapital. 

F r a k s j on A r$er med at depotet til 
enhver tid vil ha utestående ,fordringer for 
varer levert til· apotek som om lag svarer til 
verdien av llh måneds omsetning, om lag 218 
mill. kroner. Hertil kommer et beløp til løpende 
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remburser som en skjØnnsmessig setter til 
om lag 700 000 kroner. I alt 3,5 mill. kroner. 

Fr a k s j o n B: De nåværende en gros-fir
maers salgs betingelser er: Netto pr. 3 måne
der og + 2 % pr. 30 dager. Det vil være 
meget vanskelig for de apotek som hittil har 
hatt 3 måneders kreditt å gå over til å betale 
pr. 30 dager. Dette gjelder særlig alle de apo
tek som har leveranser til sykehus, kommu
nale trygdeinnretninger og andre offentlige 
institusjoner. • Disse betaler nemlig kvartals
vis og ofte først etter lengere tid. 

En har derfor funnet det nødvendig å sette 
·driftskapitalen til 4 mill. kroner, som utgjør 
ca. 21;2 måneds omsetning av 20 mill. kroner 
pr. år. Hertil kommer annen driftskapital som 
remburser o. l. l mill. kroner, tilsammen 
kr. 5 000 000. 

h) Sammendrag. 
Fraksjon A,: 

Til ervervelse av, bygninger ca. kr. 5100 000 
Overtaking av varebehold-

ning .................. » » 5 000 000 
Kjøp av maskiner ........ » » 220 000 
Analyselaboratorier 

,, ' 

85000 ...... » » 
KjØp av fast og løst inventar » » 450000 
Kjøp av biler ............ » » 150 000 
Driftskapital ............ » » 3500000 

I alt ca. kr. 14 505 000 

Fraksjon B: 
Til ervervelse av bygninger ca. kr. 6100 000 
Overtaking og innkjøp av 

varebeholdning •.. ; .. ,'. » 
Kjøp av maskiner . . . . . . . . » 
Analyselaboratorier . . . . . . » 
Kjøp av fast og løst inventar » 
Kjøp av biler . . . . . . . . . . . . » 
Driftskapital . . . . . . . . . . . . » 

» 5 000000 
» 220 000 
» 85000 
» 450000 
» 150000 
» 5 000 000 

I alt ca. kr. 17 005 000 

Fr a k s j on A er av den oppfatning at 
Medisinaldepotet vil , være av så stor sam
funnsmessig betydning at det er naturlig at 
staten utreder dette beløp. Depotet tar i før
ste rekke sikte på en omorganisering og rasjo
nalisering av medisinforsyningen, øket kontroll 
med kvaliteten av legemidler og på å senke 
medisinprisene i størst mulig utstrekning. 

Medisinaldepotet forutsettes å være et eget 
rettssubjekt som skal drive sin virksomhet på 
forsvarlig forretningsmessig måte. Det må 
selvsagt være ' ansvarlig for vedlikehold og 
amortisasjon av de eiendommer og andre eien
deler, som det erverver. Men depotets eiendeler 
vil være statenS eiendom. Dette i samband med 
de betydningsfulle sosiale 'Oppgaver som depo-

tet f~r, gjør det etter vår mening rimelig at 
staten stiller til rådighet- avdrags- og rente
fritt - det nødvendige beløp til opprettingen 
av depotet og til å sette det i virksomhet. 

Utvalget har i avsnitt 10 behandlet spørs
målet om erstatning til de nåværende droge
forretninger m. v. fordi de må opphøre med 
eller innskrenke sin virksomhet. Som det vil 
ses er fr a k s j on A kommet til at ingen 
forretninger har rettskrav på erstatning. Hel
ler ikke finner den noen rimelig grunn til å 
yte billighetserstatninger. Skulle myndighetene 
likevel finne å burde yte noen billighetserstat
ninger, må dette komme i tillegg til foran 
nevnte beløp. 

Overslaget over beløpet til innkjøp av varer 
er basert på ordinært lagerhold av varer i 
normale tider. Et særskilt spørsmål, som ut
valget ikke finner grunn til å gå nærmere inn 
på, gjelder kapital til innkjøp av eventuelt 
kriselager. Hvorvidt og i tilfelle i hvilken ut
strekning det , er behov for nå å legge opp 
kriselager er så vidt en forstår under ut
redning av et annet utvalg, og vi går ut fra 
at det der også blir tatt standpunkt til hvor
dan de nødvendige midler, i tilfelle bør skaffes 
til veie. 

F r a k s j o n B anfører: Fraksjon A uttaler 
at depotet i første rekke tar sikte på en om
organisering og rasjonalisering av medisinfor
syningen, øket kontroll av l:tvaliteten med lege
midler og på å senke medisinprisene i størst 
mulig utstrekning. 

Fraksjon B finner det, ikke godtgjort at et 
eventuelt medisinaldepot vil kunne løse disse 
oppgaver bedre enn de nåværende private en 
gros-forretninger. 

Uavhengig av dette synspunkt vil en imid
lertid hevde at den nødvendige anleggskapital 
må bli å forrente overensstemmende med hva 
som gjelder for oppsetning av kapjtalregn
skapet for statsbedrifter. 

En kommer nærmere inn på dette under 
kapitlet om driftsbudsjettet. 

Fraksjon B har heller ikke oppført noe be
løp til erstatninger. Slike engangsutgifter 
kommer eventuelt i tillegg til den oppførte 
anleggskapital. 

IU. 

DrHtsbudsjett. 

Utvalget stiller opp følgende driftsbudsjett 
for Medisinaldepotet: 

a) Husleie. 
Fr aksjon A: Til vedlikehold m. v. av 

bygninger føres opp 5 % av bygningenes 
verdi 5,1 mill. kroner, med kr. 255 000. 
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Fr a k s j o n B: En fører husleien opp etter 
samme prosentsats som fraksjon A, men på 
grunnlag av anskaffelsessummen 6,1 mill. 
kroner med kr. 305 000. 

b) Lønninger, utgifter til pensjonering, 
styrehonorar. 

En rekner med følgende ledende og overord
nede stillinger ved hovedavdelingen i Oslo: 
l direktør, 5 pharm. cand., hvorav l analy· 
tiker, 1 innkjøpssjef, 1 kontorsjef og 1 hoved· 
bokholder. Lønnsutgiftene for disse vil ut
gjøre om lag halvparten av de samlede utgif
ter som de to største drogeforretninger i Oslo 
nå har til det tilsvarende overordnede per· 
sonale. For øvrig antar vi at hovedavdelingen 
vil ha bruk for underordnet personale i et an· 
tall som noenlunde svarer til de to drogefor
retningers samlede underordnede personale. 
En av disse forretninger har i dag: 7 kon· 
torister, 12 kvinnelige ekspeditører og 22 ar
beidere, hvorav 2 visergutter, samt 3 rengjø
ringskvinner. Det dobbelte av dette personale, 
muligens med noe ytterligere assistenthjelp 
ved siden av det overordnede personale, skulle 
være tilstrekkelig. På grunnlag av dette kom
mer vi fram til at de årlige lønnsutgifter ved 
hovedavdelingen vil beløpe seg til ca. kr. 
600000. 

Vestlandets Drogeforretning hadde i 1946 
lønnsutgifter til et personale. på 25 på til
sammen kr. 140 000. For 1947 rekner firmaet 
med lønnsutgifter på kr. 160 000. Vi fører opp 
dette beløp for Bergens-avdelingen. 

Et tilsvarende beløp føres opp for Trond
heims-avdelingen. 

For Nord-Norge-avdelingen føres skjønns
messig opp kr. 55 000. 

Samlet årlige lønnsutgifter kr. 975 000. 
Til pensjonering av personalet rekner en 

med 10% av de totale lønnsutgifter og fører 
opp avrundet kr. 100 000, som forutsettes ut
:redet av Medisinaldepotet på samme måte som 

. nå av drogeforretningene. Personalet får der
~d pensjoneringen som et direkte tillegg til 
lømlen. Når det gjelder personale som blir 
9Verført til Medisinaldepotet fra drogeforret
:ainger. med pensjonsordninger, forutsetter en 

; at det blir tatt opp forhandlinger om over-
' ~ng av premiereserven. . 
: .~5:~om honorar til Medis.inaldepotets styre 
( .gyz:es opp kr. 25 000. . r alt under denne post fører utvalget opp 
~ 1100000. 

Il'' . 
c) Handelskostnailer. 

· .ri'or :den ene av de største drogeforretnin
'JIIIL0slo var de samlede handelskostna'der i 
IIWnkr. 89 400. Vi rekner med at handels-

kostnadene for Medisinaldepotets hovedavde· 
ling vil ligge noe under de samlede utgifter 
for de to største drogeforretninger. Handels
kostnadene omfatter alle kontorutgifter (porto, 
telefon, rekvisita m. v.), assuranse av varer. 
Likeså omfatter de biltransport av varer til 
ca. 70 apotek som ligger i og i nærheten av 
Oslo, Bergen og Trondheim. Ved vurderingen 
av de samlede handelskostnader for de for
skjellige avdelinger har en som nevnt tatt om
syn til de nåværende drogeforretningers ut
gifter. Likeså må en rekne med at kostnadene 
ikke øker i samme grad som omsetningen. På 
grunnlag av dette fører utvalget skjønnsmes
sig opp for de fire avdelinger i: 

Oslo . . . . . . . . . . . . . kr. 130 000 
Bergen . . . . . . . . . . » 65 000 
Trondheim . . . . . . . » 65 000 
Nord-Norge » 30 000 

I alt kr. 290 000 

d) Amortisasjon og avskrivning •. 
Fr aksjon A: Til amortisasjon av byg

ninger rekner vi med 2 % av bygningenes 
verdi, avrundet kr. 100 000. I samband med 
dette kan nevnes at amortisasjon av forret
ningsbygninger etter Riksskattestyrets vei
ledende regler for Iikningsvesenet er satt til 
1-3 %. Etter disse regler kan videre avskriv
ning av maskiner og laboratorier reknes etter 
15 %, av inventar etter 10% og av biler etter 
20 %. Idet vi legger disse satser til grunn, vil 
det årlige avskrivningsbeløp bli kr. 120 000. 

I alt under denne post kr. 220 000. 
Fr a k s j o n B: En har anvendt samme 

prosentsats for avskrivning som fraksjon A, 
men på grunn av høyere ansettelse av bygge
verdien er amortisasjonsbeløpet oppført med 
kr. 242 000. 

e) Skatter • 
F r a k s j o n A: Etter reglene i byskatte

lovens § 21 rekner en med at Medisinaldepotet 
vil være fritatt for beskatning. Det har imid• 
lertid vært framholdt at de interesserte l!:oni• 
muner kan tenkes å ville søke erstatning for 
tap av skatteobjekter. Det foreligger så vidt 
vites ingen domsavgjerder om liknende spørs
mål. Fraksjon A finner ikke grunn til føre 
opp noen utgifter under denne post. Medisinal· 
depotet vil få så vidt betydningsfulle sosiale 
oppgaver, at det under enhver omstendighet 
ikke synes rimelig å rekne med at noen kom
muner vil søke slik kompensasjon. Etter vår 
mening må en gå ut fra at kommunene vil 
spare en del utgifter til legemidler, som de har 
gjennom sosale tiltak, ved den senking av pri-
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sene på legemidler som vi rekner med at 
depotet vil kunne medføre. 

Fraksjon B: I anledning av at frak
sjon A anfører at de angjeldende kommuner 
vil avstå fra skattekrav, .skal bemerkes: 

Et eventuelt medisinaldepot vil få de samme 
samfunnsmessige oppgaver som de private 
firmaer nå har. 

En finner det ikke godtgjort at Medisinal
depotet ·vil kunne løse andre betydningsfulle 
oppgaver. 

Fraksjon A's begrunnelse for at kommunene 
skulle avstå fra å søke erstatning for tap av 
skatteobjekter er ikke overbevisende. En me
ner derfor at en må regne med slike krav 
uten at en. vil antyde noe bestemt beløp. 

f) Renter. 
F r a k s j o n A: Som nevnt foran foreslår 

vi at staten skal utrede det nødvendige beløp 
til opprettingen av Medisinaldepot, avdraga
og rentefritt. Vi fører derfor ikke opp noe 
beløp til renteutgifter. Om depotet senere 
kommer til å oppta lån, må det selvsagt gjøre 
~t for egen regning på vanlige vilkår. 
· F r a k s j ·O n B: En finner det her uriktig 

å se bort fra rentene når det skal settes opp 
en forretningsmessig kalkyle over driften. Det 
er dessuten fastslått ved innføring av kapi
talsregnskap for statsdrift at det skal regnes 
renter av den kapital staten legger i en be
drift. Finansdepartementet har opplyst at 
rentesatsen for tiden er 3 %. 

Blir .lånene likevel yaet avdrags og rente
fritt,. vil det si at publikum må· betAle disse 
beløp gjennom skatter. Det er derfor nødven
dig å få beløpet med for å gi et riktig billede 
av den økonomiske side av saken. 

g) Fraktutgifter. 
F rak s j on A: Etter vårt forslag skal de

potet levere alle varer frakt- og emballasje
fritt og til ens pris til alle apotek i landet. 

Som det vil forstås, lar det seg ikke gjøre 
på det nåværende• tidspunkt å berekne nøyak
tig hvor meget disse utgifter vil beløpe seg 
ti1 for Medisinaldepotet. De :nåværende forret
ninger ·bringer varene fraktfritt til alle apo
tek i og. omkring de tre byene Oslo, Bergen 
og Trondheim, hvor forretningene ligger. Ut
giftene. hermed er tatt med i forretningenes 
alminnelige handelskostnader. De øvrige apo
tek i landet betaler selv fraktene, som i al
minnelighet legges ut av forretningene for 
senere. å bli refundert av apotekene. 

. Det forrige .utvalg, som avga sin innstilling 
i 1926, antok (side 70) at utgiftene ved frakt
fri sending av varene ville utgjøre ca. 4-5 % 
av omsetningen~ Dette overslag ligger utvil-

somt for høyt. Det kan da heller ikke ses å 
:være nærmere underbygd. Dertil kommer at 
prisene på legemidler vel har steget betydelig 
mer enn fraktene siden 1926, slik at den 
nevnte uttalelse neppe er av noen betydning 
her. 

Mer rettleding gir en opplysning vi har fått 
fra en av de to største drogeforretninger i 
Oslo om at utgiftene til frakt, emballasje og 
porto ved sending- av varer til' apotek fra 
hovedavdelingen i Oslo utgjør i gjennomsnitt 
om lag 1,9 % av omsetningsverdien av de 
:varer som blir fraktet. 

Videre kan nevnes at en under hånden har 
fått opplyst at A/S Vinmonopolet rekner 
fraktutgiftene (herunder også 11tgifter til em
ballasje, assuranse m; v.) av samtlige sine 
ekspedisjoner til utsalg og privatpersoner til 
nær 2 % av omsetningsverdien - alle skatter 
og avgifter holdt utenfor. Her må en være 
merksam på at Vinmonopolets forsendinger 
gjennomgående er tyngre i ·vekt og for så vidt 
betinger høyere frakt enn de varer det her 
dreier seg om. 

På den annen side må en vel rekne med at 
medisinalvarer vil kreve forholdsvis høyere 
emballasjeutgifter. Det må imidlertid antas at 
Medisinaldepotet ved en rasjonalisering av 
varesendingene må kunne bringe utgiftene til 
frakt og emballasje noe ned. En vil også pre
sisere at det med emballasjefri levering menes 
at. apotekeren ikke skal ha utgifter til embal
lasje under transport av varene, men at em
ballasjen selvsagt må være Medisinaldepotets 
eiendom, slik at denne kan forlanges tilbake
sendt for depotets regning i den utstrekning 
det finnes hensiktsmessig. 

Fraksjon A antar at en skulle være på den 
sikre side om en for Medisinaldepotet rekner 
med 2 % av omsetningsverdien til frakt og 
emballasjeutgifter. Som nevnt under punkt c) 
er utgiftene ved biltraD&port. av varer til ca. 
70 apotek i og i naerheten av Oslo, Bergen og 
Trondheim tatt med i posten handelskost
nader. En rekner med at depotets omsetning 
til de øvrige apotek vil beløpe seg til omlag 
15. mill. kroner fra depotets samtlige avde
linger. Frakt~ og emballasjeutgiftene skulle da 
komme på om lag kr. 300 000. 

Fr aksjon B: Fraksjon A rekner med 
2 % for frakt- og ero.ballasjeutgifter, idet det 
dog f1n:t:øres at utgiftene på det nåværende 
tidspunkt ikke kan bereknes nøyaktig. 

Prosentsatsen er oppført på grunnlag av 
opplysninger fra A/S Vinmonopolet og fra en 
av de to største drogeforretninger i Oslo . 

En finner ikke at forholdene vedrørende 
AlS . Vinmonopolets drift kan sammenliknes 
med driften av en drogeforretning. En vil 
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bl. a. peke på at A/S Vinmonopolet ikke leve
rer varen emballasjefritt, idet den· indre em
ballasjen (flasken) forlanges i retur. Dessuten 
el' den ytre emballasje for en vesentlig del 
standardisert, hvilket er ugjørlig når det gjel
der så detaljerte og uensartede emballasje
metoder som i en drogeforretning. 

Med hensyn til oppLysningen fra vedkom
mende drogeforretning skal det bemerkes at 
fraksjon B fra samme forretning har fått opp
lyst at det nevnte prosenttall blir å rekne av 
den samlede omsetning til landets apotek. 
GrunnLaget for prosenttallet blir således for~ 
rykket og tallet må derfor settes til minst 
2 % av den samlede omsetning., En har der
for ført opp frakt- og emb&llasjeutgifter .med 
kr. 400000. 

h) Reservefond. 

Utvalget antar at Medisinaldepotet bør 
legge opp et reservefond slik som bestemt i 
§ 1, første ledd i lov av 8. april 1~8. om opp
legging av reservefond m. v. i selskaper. I 
samsvar med lovens § 2 s~al reservefondet 
bare nyttes til å deklte eventuelt underskott 
på ål'sregnskapet som ikke kan dekkes på an
nen måte. Derimot vil lovens regler om av
setting til fondet ikke passe her, hvor det ikke 
foreligger noe overskott til utbyttedeling. Vi 
foreslår at .fondets størrelse fastsettes av 
Kongen og at den. årlige avsetning fastsettes 
til minst en tiendepart av fondets størrelse, 
til qet ;har nådd det omfang som måtte bli be
stemt. Vi vil foreslå at fondet blir på om lag 
2 mill. kroner. I samsvar med dette fører ut
valget opp kr. 200 000 til avsetting til fondet. 

i) Sammendrag. 

Fraksjon A: 
Husleie ........................ . 
Lønninger, pensjonering, styre-

kr. 

255 000 

honorar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 000 
Handelskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . 290 000 
Amortisasjon og avskrivning . . . . . 220 000 
Fraktutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000 
Reservefond .......... ; . . . . . . . . . 200 000 

Arlige utgifter, i alt kr. 2 365 000 

Fraksjon B: 
Huøleie ( 5 % ·av bygningenes verdi 
·dl,l. mill. kr.) ................. . 
Lønmnger, pensjonering, styre-
- ! ·honorar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Handelskostnader ............... . 

kr. 

305000 

1100 000 
290 000 

Overføres 1 695 000 

Overført 1 695 000 
Amortisasjon og avskrivning: 
2% av byg-

ninger (6,1 mill.) 122 000 
15% » maskiner 

og lab. (305 000,) 45 700 
10% » inventar (450 000) 45 000 
20% » biler (150 000) 30000 

Frakt- og emballasjeutgifter: 2 % av 
omsetningen (20 mill.) ........ . 

Reservefond ......... . : ...... . · .... . 
Renter: 

Kapital 17 005 000 
+ qygninger 6 100 000 

242000 

400 000 
200000 

3% av 10 905 000, avrundet 327 000 

kr. 2 864000 

IV. 

· 'Inntekt- drift8overskott 

Fraksjon A: For å kunne gjøre seg et 
billede av Medisinaldepotets påreknelige om
setning har u~valget som nevnt i innledningen 
bedt samtlige· grossister og tilvirkere av apo
tekvarer bl. a. orn oppgave over salg til apotek 
av varer som hører under plakatens avdeli'ng 
A ogB. Oet er kommet inn oppgaver fra 16 
grossister og tilvirkere. Oppgavene viser et 
samlet salg i 1946 fra grossist til apotek på 
kr. 16 265 847 og fra fabrikanter 'direkte til 
apotek .på kr. 1 72J ,978, i alt kr. 17 993 825. 

Utvalgets sirkulærskriv til grossister og til
virkere ble sendt ut på et tidlig tidspunkt 
under utvalgets arbeid, og en holdt seg da til 
mandatets forutsetning at depotet skulle om
fatte A- og B~varer. Fr a k s j on A er imid
lertid senere kommet til det resultat at apo
tekene bør ha plikt til å kjøpe fra Medisinal
depotet alle legemidler og likeså varer som 
kan tenkes nyttet til framstilling av legemid
ler, altså både A-, B- og C-varer. Oppgavene 
omfatter såleis ikke C-varer. En må ellers gå 
ut· fra at oppgatene ikke er helt pålitelige. 
Det har utvilsomt vrert forbundet med et be
tydelig arbeid å plukke ut salget av A- og B
varer av den samlede omsetning for et helt år. 
Det er da også fra enkelte forretniiiger opp
lyst at oppgavene til dels er satt opp skjønns
messig}) 

Utvalget har imidlertid også gått igjennom 
utdrag av driftsregnskap for apotek for 1945 
og 1946. Disse regnskapsutdrag, som alle apo
tek skal sende inn tH HelsedireKtoratet hvert 

1 ) Utvalget har også bedt om oppgaver over omset
ningen i 1938. Disse oppgaver viser et samlet salg 
fra grossister og tilvirkere på om lag 8 mill. kroner. 
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år, skal inneholde bl. a. oppgaver over apo
tekenes innkjøp fordelt på insulin, brennevin 
og vin, sprit, apotekvarer til utlevering i ori
ginalpakning og andre apotekvarer samt al
minnelige handelsvarer. 

Bortsett fra at regnskapsskjemaene utvil
somt var lite hensiktsmessig utformet, er de 
også i stor utstrekning mangelfullt utfylt. 

Det er for tiden 271 apotek (hvorav 3 ikke 
er i drift), 3 filialapotek (hvorav 1 ikke er i 
drift) og 4 medikamentutsalg, som alle har 
plikt til å sende regnskapsutdrag til Helse
direktoratet. 

Det har foreligget regnskapsutdrag for 259 
av disse. For 236 apotek ·har en gjennomgått 
disse utdrag for kalenderåret 1946, mens en 
for 23 apoteks vedkommende har vært henvist 
til oppgavene for året 1945. 

Bare 69 av de her nevnte apotek har spesifi
sert innkjøpene på de ovenfor nevnte poster. 
De øvrige 190 regnskapsU.tdrag mangler denne 
spesifikasjon~ idet det gjennomgående er ført 
opp apotekvarer sammen med alminnelige 
handelsvarer, mens sprit, brennevin og vin, 
samt insulin er ført for seg, og til slutt det 
totale innkjøp. 10 apotek har bare gitt opp
gave over det totale innkjøp. 

Det totale innkjøp for de 259 apotek utgjør 
33 025 000 kroner. Innkjøp av sprit, brenne
vin og vin samt insulin utgjør 5 857 000 kr. 

De 69 apotek som har gitt spesifisert opp
gaver hadde et totalt varekjøp på 8 mill. kr. 
Derav ble innkjøpt spfiit, brennevin og vin 
samt insulin for 1 657 000 'kroner, a,lminnel\ge 
handelsvarer for 1397 000 kroner og rene apo
tekvarer for 5 031000 kroner. For disse apo
tek utgjør innkjøp av alminnelige handels
varer 17,5 pst. av det totale innkjøp, gjen
nomgående noe mindre for de store apotek og 
noe mer for de små apotek. 

Ved å regne med tilsvarende prosentsatser 
av handelsvarer for forskjellige størrelses
grupper av de 190 apotek, somjkke har spe
sifiserte oppgaver, som for de B9 apotek, kom
mer .oo fram til et totalt innkj13p av handels
varer for alie 259 apotell: på 5 6o8 000 kroner. 
Når en trekker dette. samt· posten sprit, 
brennevin og vin og likeså insulin .fra det 
totale innkjøp på 33 mill. kroner, blir inn
kjØpet av apotekvarer for samtiige 259. apotek 
21,5 mill. kroner. 

Det presiseres at totalinnkjøpet 33 025 000 
kroner er summen ay de faktiske regnskaps
tall som er gitt opp av hvert av de nevnte 259 
apotek .. Da regnskapsutdragene nyttes som 
grunnlag for beregningen av apotekavgiften, 
er det ingen grunn til å anta at hverken total
omsetningen eller totalinnkjøpet er oppgitt for 
høyt. 

I dette tall er da ikke reknet med innkjøpene 
for de 15 apotek m. v. som det ikke har fore
ligget oppgaver fra. Tar en gjennomsnittet av 
innkjøpet av apotekvarer for de nevnte 259 
apotek,· får·.e:n at .~nkjøpet pr. apotek blir 
avrundet nedad kr,, 83 000 pr. år. 

I tillegg til de 2l,5 mill. kroner skulle da 
innkjøpet .for de 15 apotek m. v. bli om lag 
kr. 1 245 000, og det samd.ede innkjøp av apo..: 
tekvarer kr. 22 745 000. Innkjøpet i 1946 lig
ger gjennomgående høyere enn i 1945; og inn
kjøpene i de 25 apotek med regnskapsutdnag 
fra 1945 vil gi noe for lave tall. En har imid
lertid ikke. reknet med noe tillegg for dette. 

For ikke å rekne med for stor omsetning av 
apotekvarer . for Medisinaldepotet er en blitt 
stående ved å legge en samlet omsetning av 
22,5 mill. kroner til grunn for den videre be
rekning. 

Det er forutsetningen at Medisinaldepotet 
ogSå skal fØM' andre varer som selges i apo
tek. En 'IDa' gå u't fra at apotekerne i t!tor ut
strekning: vii være i!(teressert l'! 'kjØpe -slike 
varer av Medisinaldepotet, 'idet de ·vil kunne 
få den levert frakt- og emballasjefritt sam
men med de vanlige apotekvarer. Som det går 
fram av foranstående, rekner en med at 259 
apotek har kjøpt inn handelsvarer for kr .. 
5 668 000. Med tillegg for de 15 apotek som 
en mangler oppgaver fra, kan en gå ut fra at 
det samlede innkjøp av handelsvarer beløper 
seg til om fag 6 mill. krmier. Rekner en 
skjønnsmessig ·med ·en omsetning for Medi
sinaldepotet på( 2,5 mill. kroner av handels
varer, viLden samlede omsetning for depotet 
beløpe seg til 25 mill. kroner. 

På grunnlag av innsendte regnskapsopplys
ninger har Prisdirektoratet - etter hva en 
har fått oppgitt - antatt at grossistenes 
bruttofortjeneste på deres salg i 1945 var 
18 % og i 1946 12,5 % av prisene til apotek, 
På grunnlag av en prosentsats på 12,5 kom~ 
mer vi ,fram til·slik btuttd-' og nettofortjeneste 
for Medisinaldepotet: 

Bruttofortjeneste, 12,5% av 25 
mill. kroner, avrundet ....... kr. 3100 000 

Driftsutgifter i alt . . . . . . . . . . . . » 2 365 000 

Netto overskott kr. 735 000 

Som det vil forstås må driftsbudsjettet for 
en stor del nødvendigvis bereknes skjønnsmes
sig, men den foretatte berekning skulle være 
nøktern og holdbar under de nåværende pris
forhold. En vil i samband med dette nevne at 
så vel brutto- som nettofortjenesten Lbudsjet
tet for Medisinaldepotet ikke ligge.u. over de 
tilsvarende poster sammenlagt for de nåvæ
rende private firmaer. Det skulle vel imidler-
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tid ikke være grunn til å anta at en sentrali
sering av importen og en gros'-handelen på 
dette område med dermed følgende rasjonali
sering, vil medføre noen nedgang i den sam
lede fortjeneste. Enn mindre skulle det være 
grunn til å tro at et sentraldepot vil gå med 
underskott, slik som fraksjon B er kommet til. 

Fraksjon A foreslår at nettooverskottet blir 
satt av til et fond som skal nyttes til ytter
ligere nedsetting av prisene på særlig kostbare 
og nødvendige legemidler eller til andre lik
nende formål av sunnhetsmessig og sosial be
tydning, etter nærmere bestemmelse av Medi
siialdepotets styre og i samråd med Sosial
departementet (Helsedirektoratet). En forut
setter at det i instruks for styret, fastaatt av 
Kongen, blir. gitt nærmere retningslinjer for 
dette. 

Fr a k s j o n B: Etter de oppgaver som er 
innhentet fra grossister og fabrikanter er års
omsetningen for A- og B-varer ca. 18. mill. 
kroner. Idet en rekner med prisstigning, fører 
fraksjon B opp en antatt årsomsetning på 20 
mill. kroner. 

Den berekning som .fraksjon A ·har. gjort 
angående årsomsetningen er basert på de 
regnskapsutdrag apotekene har sendt departe
mentet. Det er imidlertid et faktum at spesi
fikasjonen av innkjøpene i disse regnskapsut
drag i stor utstrekning er mangelfullt oppsatt, 
og at tallene til dels er ført opp rent skjønns
messig. Oette forhold har da også fraksjon A 
pekt på.; ,A bygge på disse oppgaver er der
.for høyst usikkert. En kommer til et sikrere 
resultat ved som fraksjon B, å bygge på de 
oppgaver komiteen har innhentet direkte fra 
grossister og fabrikanter. 

Fraksjon B har reknet med at bruttofortje
nesten utgjør 12 % av omsetningen. Dette tall 
er bygget på grossistenes regnskaper, som vi
Rer en gjennomflnittsbruttofortjeneste på 12 % 
for innteksåret 1946. For 1947 rekner man 
med ~t prosenttallet vil bli under 11 % etter 
den oversikt man nå har. 

Fraksjon A berekner bruttofortjenesten på 
en underhåndsopplysning fra Prisdirektoratet 
om at prosentsatsen kan settes til 12,5. På 
grunn av de stadige prisstigninger og Pris
direktoretets bestemmelser om begrensning av 
avansen, finner ikke fraksjon B å kunne rekne 
med mer enn 12 % bruttofortjeneste. 

På grunnlag av dette kommer fraksjon B 
fram til følgende resulta:t : 

Bruttofortjeneste 12 % av 20 
' mill. kroner . . . . . . o • • • • • • • • • kr. 

n'riftsutgifter i alt o o •• o o o •• o • • » 
: 1 i~ -

2 400 000 
2$46 000 

Tap kr. 446 000 

Fraksjon B's oppstilling viser en under
balanse på kr. 446 000 under forutsetning av 
at vareforsendelser skjer frakt- og emballasje
fritt. Med en bruttofortjeneste på 11 % vil 
Medisinaldepotet selv med en omsetning på 
25 mill. kroner, som fraksjon A rekner med, 
gi et underskott på om lag kr. 100 000. Frakt 
og emballasje betales nå av apotekene. Opp
stillingen viser at Medisinaldepotet ikke vil 
kunne overta denne utgift uten at driften blir 
tap bringende. 

Frakt- og emballasjefri forsendelse vil så
leis ikke kunne gjennomføres uten ved for
høyelse av en gros-prisen. 

Dette budsjettforslag er det gunstigste som 
fraksjon B finner å kunne sette opp. En vil 
bl. a. peke på at valutaforholdene kan medføre 
en atskillig lavere omsetning og at frakt- og 
emballasjeutgifter nok vil beløpe seg til et 
høyere prosenttall enn det anførte, likesom 
utgifter til bygging er lavt ansatt. 

De private firmaer har den fordel for et 
eventuelt nystartet depot at de gjennom årene 
har nedskrevet sine verdier. Deres utgifter til 
husleie, renter og amortisasjon er såleis rela
tivt lave. 

12. Sammendrag. 
Utvalget har delt seg i to fraksjoner, Frak

sjon A, som består av formannen, byråsjef 
Ottar L u n d, cand. oecon. Hans He l i og 
cand. pharm. Johannes S æ the r, rår til at 
det opprettes et medisinaldepot med enerett 
til innførsel, en gros-handel og utførsel av 
gifter og apotekvarer som er gjenstand for 
apotekenes enehandel i detalj og at apo
tekerne tilpliktes å kjøpe fra Medisinaldepotet 
alle varer som kan nyttes til legemidler eller 
til framstilling av slike. Medisinaldepotet for
utsettes å være et eget rettssubjekt som ledes 
av et styre oppnevnt av Kongen. 

Fraksjon B, som består av direktør A. 
Bu 11- Hegge og apotekerne Chr. van der 
L agen og Lauritz Schmidt, kan ikke rå 
til at det blir opprettet noe medisinaldepot, 
idet de mener at den någjeldende ordning med 
privat import og en gros-omsetning virker 
fullt ut tilfredsstillende. 

Hovedpunkter i fraksjon A's framlegg: 

1. Ved et rasjonelt samarbeid mellom Medi
sinaldepotet og Spesialitetskontrollen vil en få 
grunnlag for' en ytterligere utbygging av den 
offentlige kontrollen med spesialpreparater, 
slik at en får større sikkerhet for at en god
kjent spesialitet også framtidig holder farma
kopeens krav og at den ved levering til apo
tek ikke har tatt skade under lagring .. 
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2. Fraksjon A har latt utarbeide oversikt 
over. analyseresultater fra apotekvisitatorenes 
ettersyn i apotek og drogeforretninger i de 
siste fem år. før krigen. De forholdsvis mange 
tilfelle hvor prøvene ikke ble godkjent tyder 
på en betydelig svikt i kontrollen av legemid
ler både i drogeforretningene og i apotekene. 
Et medisinaldepot vil gi langt større sikker
het for at alle droger og kjemikalier er prøve
holdige ved levering til apotek. Særlig betyd
ning har dette når det gjelder varer som apo
tekerne hittil har kjøpt hos fargehandlere og 
andre kjøpmenn, som må antas å føre en 
minimal kvalitetskontroll i forhold til de 
strenge krav som stilles i den norske farma
kope. Medisinaldepotets kontroll vil også by 
større sikkerhet for at varene er prøveholdige 
ved salg fra apotek til forbrukere. Medisinal
depotets kontroll vil være av særskilt stor be
tydning i krigstid. 

3. Gjennom Medisi.naldepotet vil departe
mentet på en effektiv måte etter hvert kunne 
sjalte ut mindre tjenlige legemidler og føre 
bruken av legemidler over i et riktig spor. 
Nye effektive legemidler vil kunne bringes 
til landet hurtigere enn under den någjeldende 
ordning og innarbeides mer systematisk. 

4. Varene vil kunne leveres til alle apotek 
ti! ens pris i samme tidsrom, slik at apo
tekerne ikke, som under den någjeldende ord
ning, risikerer å kjøpe til forskjellige priser 
ettersom· grossistene har gjort billige eller 
dyre innkjøp. Dette usikkerhetsmoment kan 
ha innflytelse på apotekets drift og dermed 
også på apotekets service overfor publikum. 

5. Gjennom MediSinaldepotet vil departe
mentet ved prisutjamning kunne føre pris
trykk over fra livsviktige og kostbare lege
midler som brukes mot kroniske sykdommer 
til en del håndkjøpsartiklcr som brukes av 
publikum i meget stor utstrekning, uten at 
det vil ha noen økonomisk betydning for disse 
forbrukere. Det tenkes her særUg på forskjel
lige preparater somhostetabletter og tabletter 
mot liod~pine og forkjølelse, som brukes meget 
uten at'forbtukerne som regel lider av sykdom 
som medfØrer)' avbrekk i arbeidsfortjenesten. 
Som eksempel er nevnt· et pr~parat som ved 
pålegg av 5 øre (ca. 6 prosent) i utsalgsprisen 
ville gi om lag kr. 200 000 for året til nedset
ting av prisen på kostbare legemidler. · 

Fraksjon A peker også på at det bør under
søkes om det ikke er muligheter for en senk
ing .av legemiddelprisene ved en revisjon av 
medi!'!inaltakstene. 

6. Det foreslås· at Medisinaldepotet skal 
levere alle varer frakt- og emballasjefritt og 
til ens priser til alle apotek i landet. Denne 
ordning vil være rettferdigere for apotekerne 

som hittil har vært ulike stilt med omsyn tH 
fraktutgifter, etter som apotekene ligger langt 
fra eller i de tre største byene hvor drogefor
retningene er. 

Frakt- og emballasjeutfgitene foreslås dek
ket av Medisinaldepotets driftsoverskott, uten 
noe tillegg i . en gros-prisene. Derved skulle 
det være grunnlag for å sløyfe som ledd i pris
berekningen den godtgjø~lse som alle apo
tekere nå berekner seg for «omkostnlnger ved 
anskaffelsen». Denne godtgjørelse, er ,høyest 
for de varer som det selges mest av og utgjør 
opptil 25 % av utsalgsprisen. Derved skulle 
det igjen være grunnlag for å senke utsalgs
prisene på legemidler noe, generelt eller på 
enkelte kostbare og viktige legemidler. 

7. Det oppstilte driftsbudsjett for Medisinal
depotet tyder på at depotet vil kunne gi et 
betydelig nettooverskott (etterat frakt utgifter 
er dekket og avsetting til reservefond er fore
tatt). Dette, overskott vil kunne nyttes til ned
setting av legemiddelpriseoo eller til andre 
helsemessige formål. 

8. Medisinaldepotet vil gjennom sine sam
lede innkjøp kunne oppnå høyest mulige kvan
tumsrabatt på varene og derved få varene noe 
billigere enn grossistene gjør nå. Depotet vil 
også til enhver tid ha bedre oversikt over det 
innenlandske behov og lagre av medikamenter 
og likeså over det utenlandske marked og- pri
sene der. Ved en vurdering av de forskjellige 
forhold vil depotet i det lange løp kunne fore
ta sine innkjøp for~ktigere enn de private 
importører. Depotet vil 'også kunne drive sin 
virksomhet mer rasjonelt og med mindre kost
nader enn når importen og en gros-handelen 
er fordelt på flere private forretninger. 

9. Fraksjon A samt apoteker Sch m i'd t 
finner at en sentralisering av importen og en 
gros-handelen er av særlig betydni~, for le~e
middelforsyningen i kris~tider. ,l,)et .gjelder da 
mer enn ellers å ha fullstendig og pålitelig 
oversikt over de lagre som fins i landet og 
over det samlede behov. Fraksjon A finner at 
t;Jt sentraldepot sikrere og mer rasjonelt vil ·. 
kunne legge opp kriselager enn om dette, slik 
som før siste krig, skal skje dels av staten og 
dels av flere private grossisster. Et sentral
depot vil også kunne ha et langt mer effektivt 
samarbeid med valutamyndighetene enn en 
rekke grossister, som cta også måtte gå veien 
om Helsedirektoratet. 

10. Etter fraksjon A's og apoteker Schmidts 
mening vil en rasjonering av legemidler i vare
knappe tider kunne gjennomføres mer.effek
tivt og rettferdig av et medisinaldepot enn 
om rasjoneringen, slik som under siste krig, 
skal gjennomføres dels ved offentlig tiltak av 



t
'· 

. ' 

Innstilling fra Utvalget til utredning av ·spørsmålet om oppretting av et medisinaldepot. 53 

Helsedirektoratet og dels av grossistene selv 
etter privat initiativ. 

11. Det kan også nevnes at både alle droge
forretninger og alle apotekere skulle være for
beredt på en sentra:~ering av importen og 
en gros-handelen av apotekvarer som fore
slått. Helt siden 1904 er det i alle bevillinger 
til innehavere av drogeforretninger tatt for
behold om tilbakekalling av retten med sikte 
på en slik monopolisering. 

For apotekernes vedkommende er det alle
rede i lov om drift ·av apotek av 4. august 
1909 § 19, siste ledd, tatt slikt forbehold: 

«Hvis der etter offentlig foranstaltning blir 
opprettet et sentraldepot for apotekenes· for
syning med legemidler, skal enhver apoteker 
være foq>liktet til alene Jra dette å innkjøpe 
de legemtdler, som depotet forhandler.» 

På grunn av disse forbehold vil staten ikke 
være erstatningspliktig onrfor innehavere av 
drogeforretninger som ved opprettingen av et 
sentraldepot må innstille eller omstille sin 
virksomhet. 

12. På grunn av de betydningsfulle sosiale 
oppgaver Medisinaldepotet . vil· · få, foreslår 
fraksjon A at staten skal utrede det nØdven
dige beløp, avdrags• og rentefritt; til opprett
ingen av depotet. Til kjøp av hus til hoved
avdelingen i Oslo og underavdelinger i Bergen, 
Trondheim, Tromsø eller Harstad, kjøp av in
ventar, maskiner, biler, varebeholdninger og 
til oppretting av analyselabocatorier, samt 
medreknet et beløp til driftskapital, reknes 
skjønnsmessig med et beløp på om lag 14,5 
mill. kroner. 

For øvrig forutsettes depotet å bære sine 
egne kostnader og kunne gi et rimelig over
skott til dekning av utgifter ved fraktfri leve
ring av varene til apotek og til nedsetting av 
prisene på legemidler. 

Det er meningen at depotet også skal handle 
med andre varer som selges i apotek enn lege
midler. Vi rekner med en totalomsetning for 
depotet på om lag 25 mill. kroner årlig, som 
gir en bruttofortjeneste (etter 12,5 %) på 3,1 
mill. kroner. ~d fradt'ag av driftsutgifter, om 
lag 2,4 mill. kronti', herunder også utgifter til 
.frakt- og emballasje k,r. 300 000, og avsetning 
til, reservefond kr. 200 000, skulle det bli et 
netto overskott på om lag kr. 700 000. 

13. Endelig skal nevnes at fraksjon A rår 
til at det åpnes adgang for depotet til å be
stemme at ·særskilte vareslag, som f. eks. 
streptomycin, skal kunne leveres direkte ·fra 
Medisinaldepotet til sjukehus. Det gjelder lege
midler som bare nyttes på sjukehus i sterkt 
begrenset Utgt:rekning og som det ved offentlig 
~tak 10å ·Ytes· betydeligtl.tilskott til nedsetting 
.,priøen på, for at det .o.verhodet skal bli til
eengelig for·:publikum •. i 

Hovedpunkter i fraksjon B'll.framlegg. 

l. Den kontrollordning vedrørende farma
sØytiske spesialiteter som er utbygget i Norge 
har vært et forbillede for kontrollarbeid i de 
øvrige nordiske Iimd 'dg gir full betryggelse 
for kvaliteten av spesialiteten. Det har ikke 
kunnet pekes på hvorledes denne kontroll skal 
kunne bedres ved et medisinaldepot, og det er 
heller ingen grunn til å anta 'at et medisinal
depot vil· gi større· betryggelse for kvaliteten 
enn de private drogefirmaer, snarere det mot
satte. · 

Z. Heller ikke for så' vidt 'itngår kontrollen 
med ·droger og kjemikalier har det kunnet 
pekes på forbedringer ved kontrollen ved hjelp 
av et medisinaldepot. Derimot har fraksjon B 
pekt på forskjellige momenter som kan med
føre at kvaliteten av slike varer kan bli min
dre god hvis man får et medisinaldepot. 

I deime forbindelse ·minner en om at den 
«statistikk» som fraksjon A har utarbeidet 
over en del av apotekvisitatorenes analyse
resultater ved prøver uttatt fra apotek og en 
gros-forretninger, er utarbeidet på et svikt
ende grunnlag, hvilket bekreftes av de visita
torer som har uttatt prøvene. De. slutninger 
som fraksjon A har trukket av denne «<stati
stikk» er derfor også blitt feilaktige. 

Det skal presiseres at drogeforretningen har 
fast ansatte analytikere hvis kvalifikasjoner 
er hevet over enhver tvil og at disse under
kaster alle innkjøpte droger og kjemikalier en 
samvittighetsfull kontroll. 

Fraksjon B's ·omtale av statsinnkjøpene un
der krigen tjener bl. a. til å vise at drogefor
retningen~ har statens tillit, idet den har over
latt de private firmaer helt ut å prøve kvali
teten av de statsinnkjøpte stoffer, og en må 
hevde at dette er et vesentlig moment som 
ikke er uten samband med monopolspørsmålet. 

Det kan derfor trygt sies at de norske droge
forretninger fører en tilfredsstillende kontroll 
med droger og kjemikalier og holder en høy 
standard når det gjelder kvaliteten av lege
midler. Det antas ikke at et medisinaldepot 
vil by på fordeler for så vidt angår kvaliteten 
av legemidler. 

3. Fraksjon B finner det uheldig''å:t et medi
sinaldepot eventuelt i sami1rbeid metl departe
mentet skal bestemme hvilke legemidler som 
skal anvendes ber i landet. Da de sakkyndige 
ofte har meget forskjellige oppfatninger om 
hvilke legemidler er mest hensiktsmessige ved 
behandlingen av de forskjellige sykdommer, 
og et medisinaldepot eller et utvalg ikke- vil 
kunne få en så allsidig sammensetning at det 
har forutsetninger for å avgjøre disse ting, 
vil en slik praksis være ytterst farlig. En slik 
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umyndiggjørelse av leger og pasienter vil bety 
en hemsko for en sunn og riktig utvikling. 

4, En gros-forretningene holder nå på grunn 
av konkurransen stort sett samme priser på 
sine varer, såleis at det bare er ubetydelige 
differanser i prisene på enkelte vareslag. Dette 
har imidlertid ingen øom helst innflytelse på 
apotekenes drift og deres service overfor pub
likum. 

5. For å senke prisene på kostbare legemid
ler anser en den ordning som nå praktiseres 
med tilskott fra Apotekavgiftsfondet som den 
heldigste. Dermed unngås det at bare enkelte 
preparater og dermed .de syke som bruker 
disse preparater blir pålagt ·en særavgift. 
Dette vil også være den mest praktiske måte 
å ordne dette på. Uansett hvilken måte man 
ønsker å løse dette spørsmål på, vil ordningen 
kunne gjennomføres uten medisinaldepot. 
Spørsmålet om en revisjOn av legemiddelpri
sene er allerede tatt opp av departementet. 

6. Fraksjon A foreslår at frakt- og embal
lasjeutgifter skal dekkes av depotets over
skott. 

Hertil skal bemerkes at etter det driftsbud
sjett som fraksjon B har satt opp, vil det ikke 
bli noe ovemkott som kan nyttes. til dette. Det 
er da klart at utgiftene til frakt og emballasje 
må innkalkuleres i depotets priser og komme 
til uttrykk i apotekenes utsalgspriser. 

For øvrig må antas at utgiftene til frakt og 
emballasje vil overstige 2 % av omsetningen 
som det er kalkulert med, bH a. av den grunn 
at apotekenes vareforskrivning vU~akje mer 
oppstykket når· <le j}!:ke lenger har interesse 
av å rasjonalisere innkjøpene i denne hen
seende. 

Noen prisendring på legemidler ved at frakt
og emballasjeutgifter betales av Medisinal
depotet istedetfor av apotekene kan det ikke 
bli, og videre kan en slik ordning - om den 
skulle anses ønskelig -- like godt gjennom
føres uten noe medisinaldepot. 

7. Det driftsbudsjett fraksjon B har opp
stillet for Medisinaldepotet viser underskott, 
til tross for at en har ansatt utgiftene meget 
lavt. Det er heller ikke tatt omsyn til at 
valutarestriksjonene .medfører en '~jæring 
av importen som antas å ville redusere denne 
med minst 73. 

Når fraksjon A's budsjettoverslag viser 
overskott, skyldes det - etter fraksjon B's 
mening - at det er reknet med både for stor 
omsetning og for høy prosentvis bruttofortje
neste. 

Et medisinaldepot vil såleis ikke kunne gi 
et overskott som kan anvendes til senking av 
medisinprisene eller andre formål. 

8. På grunn av sin erfaring, good-will, mar
kedskunnskaper og større forretningsdyktig
het vil de private firmaer gjøre billigere inn
kjøp enn et medisinaldepot. De erfaringer som 
hittil er gjort herom, jfr. eksemplene på sta
tens innkjøp, ·bekrefter dette. 

Videre må anta .at private firmaer på grunn 
av en ·smidigere administrasdon og ledelse vil 
være et medsinaldepot overlegent når det gjel
der å handle raskt for å· sikre seg viktige 
varepartier og til rimelige priser; Likeså vil 
private firmaer vise større initiativ for å sikre 
seg nye legemidler og bringe dem hurtig på 
markedet. 

Endelig risikerer en ved et medisinaldepot 
at nyere og bedre legemidler blir holdt til
bake inntil lagrene av gamle varer er utsolgt, 
likesom prisene vil bli holdt kunstig oppe inn
til dyrere innkjøpte partier er utsolgt. 

9. Oppretting~n av kriselager er uavhengig 
av at det opprettes, et medisinaldepot. 

10. Forsyningen av legemidler og rasj(>ne
ringen av disse undM" krigen viste at de pri
vate en gros-forretninger i intimt samarbeid 
med departementet løste oppgavene meget til
fredsstillende. Noen vesentlige fordeler i denne 
henseende vil et medisinaldepot ikke bety. 

11. Opprettingen av et medisinaldepot vil 
medføre at store verdier blir ødelagt for de 
private firmaer. Selv med eventuelle erstat
ninger fra staten vil det ikke være 'til å unngå 
at en rekke personer vil lide bet'ydelige tap. 

12." Fraksjon A :foreslår at staten skal ut
rede de nødvendige beløp til Medisinaldepotet 
avdrags- og rentefritt. Dette vil medføre at 
stateri må ut med ca. 14,5 mill. kroner. 

Videre vil staten og kommunen miste ikke 
u betydelige ska tteinnkomster. • 

13. Direkte leveranser av særskilte vareslag 
til sjukehus bør eventuelt skje gjennom Riks-
hospitalets apotek. · · · · ', , 

Konklusjon: 

Et medisinaldepot vil bety dyrere medisin, 
ingen øket sikkerhet for legemidlenes kvalitet, 
betydelige utlegg av staten, ot mindre inntek
ter for stat og komtnnne, samt ødeleggelsen 
av en rekke sunne private bedrifter. 

13. Lovframlegg. 
Fraksjon A: 

I. 

Alminnelige merknader. 

De någjeldende regler om -innførsel av og 
handel med apotekvarer og gifter fins dels i 
handelsloven av 8. mars 1935, kap. 9, og dels 
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i lov av 24. juni 1938 om innførsel av apotek
varer og gifter samt om handel med gifter, 
farmasøytiske spesialpreparater og eTh del 
an-clre varer. 

Det er lite heldig at lovforskriftene på dette 
område fins i to forskjellige lover. Forskrift
ene er innviklet og uoversiktlige. Det mest 
hensiktsmessige ville trolig være at de nevnte 
regler ble tatt ut av handelsloven og. at alle 
lovforskrifter på området - også for Medisi
naldepotet - ble samlet i en særskilt lov om 
innførsel av og handel med apotekvarer o.g 
gifter. I handelsloven kunne det bare tas inn 
en· henvisning til denne lov.· 

En slik kodifisering av lovene krever imid
lertid et betydelig arbeid og måtte i tilfelle 
trolig gjøres til gjenstand for særskilt komite
utredning. 

De lovforskrifter som trengs for opprettin
gen av et medisinaldepot kan neppe passes inn 
i en av de någjeldnede lover. Vi rår derfor til 
at det foreløpig gis en særskilt lov for Medisi
naldepotet og at det foretas nødvendige en
dringer i de tb gjeldende lover. Spørsmålet 
om kodifisering av alle tre lovene kan så i 
tilfelle tas opp senere. 

Vi foreslår videre en mindre endring i apo
tekloven av 4. august 1909 § 19, siste ledd. 

Il. 
Utkast til lov om oppretting av et Medi

sinaldepot. 

Spesielle merknader. 

Til § 1. 
Medisinaldepotets enerett forutsettes å om

fatte de varer som går inn under kongelig pla
kat av 20. september1929om handel med gifter, 
apotekvarer og en del andre varer avdeling A, 
derimot ikke varer som hører under p-lakatens 
avdeling Bog C. Disse varer, .vil fortsatt kunne 
innføres ()g -f.orhandles også av andre enn 
Medisinaldepotet etter de någjeldende regler. 
Dog skal apotekere ikke kunne innføre eller 
kjøpe av andre enn Medisinaldepotet noen va
rer som nyttes som legemidler eller som kan 
nyttes til framstilling av slike, med mindre 
noe annet blir bestemt, jfr. lov om drift av 
apotek av 4. august 1909 § 19, siste ledd, og 
den foreslåtte endring av ordlyden av denne 
bestemmelse, samt utkastet til lov om endring 
av § 1 i lov av 24. juni 1938 om innførsel av 
apotekvarer og gifter m. v. 
1 ~]~estemmelsen i nærværende lovutkasts § 1, 
sl~te ledd, åpner adgang for depotet til å føre 
også andre varer som selges fra apotek. Etter 
nevnte bestemmelse i apoteklovens § 19 siste 
1eØd har Q-epotet plikt til å forsyne apotekene 
mecl-alle legemidler og stoffer som kan nyttes 

til framstilling av slike, og depotet må der
for forhandle slike varer, med mindre noe 
annet blir. .bestemt i de enkelte tilfelle. 

Bestemmelsen i paragrafens tredje ledd gir 
departementet høve til å gjøre unntak fra 
hovedregelen i annet ledd. Det kan forekomme 
tilfelle hvor det vil være hensiktsmessig å gi 
tilvirkere, som bruker forholdsvis store kvanta 
av spesielle vareslag som hører under Medisi
naldepot~ts enehandel, høve til å innføre varen 
selv, enten for bestemte tidsrom eller for be
stemte kvanta. På samme måte kan det være 
aktuelt å gi den høve fil å utføre ferdige pt·o
dukter i den utstrekning produksjonen over
stiger det innenlandske behov. Som nevnt i av
snittet om Medisinaldepotets organisasjon og 
omfang kan det også være spørsmål om å gi 
dispensasjon for bestyrere av offentlige labo
I·atorier og vitenskapelige innretninger samt 
landbruksøkonomiske sammenslutninger, jfr. 
handelslovens § 100 c. 

Det var tidligere Sosialdepartementet som 
ga landbruksøkonomiske sammenslutninger 
m. v. tillatelse til å innføre og selge:gifter mot 
plantesyltdo:mmer. Ved bestemmelse av 16. 
mars 1943 er denne myndighet overført til 
Landbruksdepartementet. Jfr. også kgl. res. 
av 16. mai 1946, som bl. a. bemyndiger Land
bruksdepartementet. ti.l.å gi nærmere forskrif
ter om innførsel, tilvirkning, omsetning og 
brukav gifter og stoffer som brukes som mid
del mot plantesykdommer. 

Etter nærværende lovforslag om oppretting 
av medisinaldepot forutsetter en at Sosial
departementet er «vedkommende departement», 
og det skulle da være Sosialdepartementet som 
gir slik tillatelse som nevnt i handelslovens 
§ 100 c. I og for seg er det imidlertid neppe 
noe i veien for at denne myndighet fortsatt 
blir lagt til Landbruksdepartementet, når det 
bare foreligger tilstrekkelig sikkerhet for at 
formålet med loven om oppretting av medisi-
naldepot ikke blir omgått. · · 

Det er selvsagt at den som søker tillatelse 
til å innføre, forhandle eller utføre varer etter 
paragrafens siste ledd må fylle vilkårene for 
slik virksomhet etter gjeldende lovgivning for 
øvrig (f. eks. etter handelsloven). 

Til § 2. 
En viser til avsnittet om Medisinaldepotet 

i særskilte tilfelle bør kunne selge direkte til 
sjukehus. 

Til § 3. 
En viser til handelslovens § 4, hvoretter 

Kongen bestemmer om handelslovens regler 
skal gjøres gjeldende for .en slik virksomhet 
som Medisinaldepotet og i tilfelle i hvilken ut
strekning. 
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Som nevnt annet steds i innstillingen er det 
forutsetningen at det opprettes underavdelin
ger i Bergen, Trondheim og Tromsø eller Har
stad, 

. " Til.§ 5. 
Når det i paragrafens annet ledd foreslås 

at styret skal tilsette depotets tjenestemenn, 
ligger det heri at styret også kan overlate til 
direktøren eller .bestyrerne av underavdeling
ene å tilsette underordnede funksjonærer og 
arbeidere. 

Det er .forutsetn,ingen at departementet tar 
opp spørsmålet om å få l stand en pensjons
ordning for Medisinaldepotets tjenestemenn og 
arbeidere. 

Til §§ 7 og 9. 
En viser til avsnittet om det økonomiske 

grunnlaget for Medisinaldepotet .. 

Til § 10. 
Det forutsettes at Kongen med hjemmel i 

lovens § 13 gir nærmere forskrifter om hvilke 
saker som skal legges fram for departementet. 
Se nærmere herom punkt 4 i utkastet til in
struks for Medisinaldepotets styre. 

Til §'11. 
Inndraging etter paragrafens annet ledd 

forutsettes å skje til fordel for Medisinal
depotet. 

Til § 12. 
Se utkast til instruks for styret. 

Til § 13. 
Det vil trolig være hensiktsmessig å la loven 

tre i kraft fra den· tid Kongen bestemmer. 
Som nevnt i avsnittet om det økonomiske 
grunnlaget for Medisinaldepotet, er det en 
rekke spørsmål ved iverksettingen av depotet 
som først kan løses etter at loven er vedtatt, 
og behandlingen av disse spørsmål må nød
vendigvis ta noen tid: Loven forutsetter også 
at de någjeldendEfJeg:le;r som medisinaltakst
ene reknes etter, 'vedtatt ved kgl. res. av 30. 
januar 1914, blfr revid'ert 'før loven trer i 
kraft. Likeså er det. rimelig at de private 
grossister får en frist etter at loven er ved
tatt til å avvikle eller eventuelt omstille sin 
virksomhet. 

Utkast ti l l o v. 

§ 1. 
Det opprettes et medisinaldepot som skal 

sørge for tilstrekkelig tilførsel og lagring av 
apotekvarer og gifter. 

Medisinaldepotet har enerett til å innføre, 
selge en gros og utføre slike apotekvarer og 
gifter som etter lov om handelsnæring av 8. 
mars 1935 kap. 9 bare kan selges fra rikets 
apotek. Unntatt fra . eneretten er dog gifter 
som ikke er særlig· farlige og som i større ut
strekning har teknisk anvendelse, jfr. nevnte 
lovs § 100 titra a. 

Vedkommende departement kan i samråd 
med Medisinaldepotet gi. tillatelse til andre til 
på nærmere fastsatte vilkår å innføre, selge 
en gros og utføre varer som går inn under 
Medisinaldepotets enerett. 

Medisinaldepotet kan også forhandle andre 
varer som selges fra apotek. 

§ 2. 
Departementet kan bestemme at spesielle 

vareslag kan selges direkte fra Medisinaldepo
tet til sjukehus og andre medisinale anstalter. 

§ -3. ,., .. 

Medisinaldepotet er et selvstendig :rettsimb-
jekt med sete i Oslo. · 

Med departementets samtykke kan Medisi
naldepotet opprette underavdl!'Iinger andre 
steder i landet. 

§ 4. 
Medisinaldepotet ledes av et styre på 7 med

lemmer, Styret Q6står av Medisinaldepotets 
direktør og 6. aridre niedlemmer,·som ined per
sonlige varamenn titiJ:rdi)pritivnt av Kongen for 
3 år om g~q~en. Kongen oppnevne:r; formann 
og varaformann i styret. Ett medlem skal 
være legekyndig og to medlemmer skal ha 
farmasøytisk utdanning. 

Styret er vedtaksført når 5 medlemmer er 
til stede. 

§ 5. 
Medisinaldepotets direktør skal fylle vilkår

ene for å bli apoteker. I!an tilsettes av Refugen 
med 6 ~ånE;)ders gje~s1diif oppsigelse. 

Styret · tilsetter Medisinaldepotets andre 
funksjonærer. . 

Lønnsregulativ for direktør og funksjonærer 
fastsettes av Stortinget. Godtgjørelse for sty
ret rastsettes av departementet. 

Departementet gir nærmere regler om Medi
sinaldepotets administrasjon og godkjenner 
dets administrasjonsbudsjett. 

§ 6. 
Direktøren og funksjonærene går 'ikke inn 

under loven om offentlige tjenestemenn av 15. 
febr:uar 1,918. 

§ 7. 
De nødvendige midler som trengs til opp

retting a:v Medisinaldepotet utredes av Staten. 
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§ 8. 
Styret avlegger hvert år beretning og regn

skap som legges fram for Stortinget. Regn
skapet revideres av Riksrevisjonen. 

§ 9. 
Medisinaldepotets styre fastsetter prisene 

på sine varer etter generelle retningslinjer 
gitt av Prisdirektoratet og på det grunnlag 
at depotet skal bære sine egne kostnader og 
gi et rimelig overskott som bare kan nyttes 
Ul opplegging av reservefond, prisregulerings
fond eller andre fond til fremme av Medisinal-
depotet!'> virksomhet. , 

Varene leveres frakt- og embaUasjefq~t og 
til ens pris til alle landets· 1!-~~~ek. på, I1rern1.e
ste poststed, jernpanestasjon eller stoppested 
for rutegående båt'eller buss. 

§ 10. 
Store eller prinsipielt viktige saker om Medi

sinaldepotets ledelse og drift blir å legge fram 
for departementet. 

§ 11. 
Den som overtrer eller forsøker å overtre 

bestemmelsene i § l eller medvirker til det, 
straffes tned bøter inntil 100 000 kroner eller 
med fengsel inntil 6 måneder eller med begge 
deler, hvis ikke strengere straffebestemmelser 
kommer til anvendelse. 

Varer .som innføres, omsettes eller utføres i 
strid med bestemmelsene i denne lov; eller i 
tilfelle varens verdi, kan inndras• Det samme 
gjelder når det foreligger forsøk. 

§ 12. 
Kongen eller den han bemyndiger fastsetter 

nærmere regler til gjennomføring av bestem
melsene i denne lov og gir herunder forskrif
ter om i hvilken utstrekning saker om Medi
sinaldepotets ledelse og drift skal forelegges 
for departementet etter § 10. 

§ 13. 
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen 

bestemmer. 

Ill. 

Utkast til lov om endring j lov om d~:ift av 
apotek av 4. august 1909. 

S p e s i e 11 e m e r kn a de r. 

Omformingen av bestemmelsen er gjort 
for å bringe den i samsvar med den aktuelle 
situasjon og for å ~jØre den klare:re. Den med
fører ikke noen. vesentlig endring i bestem
melsens ·innhold. En, viser for øvrig til· av
snittet. :om Medisinaldepotets organisasjon og 
omfang. 

5 

Utkast ti l l o v. 

I. 
Følgende bestemmelse skal lyde slik: 

§ 19, siste ledd. 
Ethvert apotek ska'l kjøpe alle legemidler 

og stoffer $Om kan nyttes til framstilling av 
slike fra Medisinaldepotet} med mindre de
partementet bestemmer noe annet. 

Il. 
Denne lov trer i ,kraft fra den tid Kongen 

bestemmer. 

IV. 
Utkast til lov om endring i l~v om handels

næring av 8. ma.rs 1935 •. 

Spesielle merknader. 

Til § 100. 
Etter någjeldende § 100 litra b kan departe

mentet' gi kjøpmenn som har dl;l nødvendige 
egenskaper tillatelse til å selge gifter og apo
tekvarer. Det er med hjemmel i denne be
stemmelse innehaverne av drogeforretningene 
har fått tillatelse til å drive handel. Da det 
ikke lenger skal væte høve· for kjøpmenn til 
å handle med varer· som hører under Medisi
naldepotets enerett, må bestemmelsen: opp
heves. Kjøpmenn som ønsker å handle med 
varer som ikke hører under d!:lPOWj;s enerett, 
kan gis tillatelse til det etter handelslovens 
§ 100 litra a. 

Til § 101. 
Som følge av at litra b i § '100' oppheves 

må «og b» tas ut av § 100 fØrste og annet 
ledd. Da apotekerne skal tilpliktes å kjøpe 
alle legemidler og stoffer som kan nyttes til 
framstilling av slike fra Medisinaldepotet, må 
bestemmelsen i § !01 om salg til apotekere 
endres slik at salget bare kan skje i den ut
strek'ning apotekerne etter apoteklovens § 19, 
siste ledd, ikke plikter· å kjøpe varene av de
potet. Endelig må bestemmelsen om tilvirker
nes salg endres slik at varer som hører unaer 
Medisinaldepotets enehandel (pl!ika:tens· av
deling A) bare kan selges til depotet. 

. Utkast ti l l o v. 

I. 
Følgende bestemme1ser skal l~de slik: 

§ 100 litra b opphevelil. 
§ 101. 

Det salg som er nevnt i § 10(} under litra a 
kan bare foregå til andre kjøpmenn, som har 
rett til å selge vedkommende ting, og til fa-
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brikanter eller andre industridrivende, som 
bruker den i sin virksomhet, og til bestyrere 
av offentlige laboratorier og vitenskapelige 
innretninger som ikke er sykehus eller pleie
hjem. Salg kan og8å skje til apotekere i den 
utstrekning disse etter lov om drift av apotek 
av 4 •. august 1909 § 19, siste ledd, ikke er 
pliktitMil å kjøpe varene fra Medisinaldepotet. 
Tilvirkere av gifter og apotekvarer kan, for 
så vidt varene hører under Medisinaldepotets 
enehandel, bare selge dem til depotet, og når 
det gjelder andre varer også til de kjøpmenn 
og forbrukere, som er nevnt i denne paragraf 
og i § 100. 

Det salg som er nevnt i første ledd og i 
§ 100 under litra a skal foregå etter faste 
regler for sådanne varers oppbevaring, for
sendelse og anvendelse og for tilsynet dermed. 
Disse regler utferdiges av vedkommende de
partement eller den departementet overdrar 
det til. 

n. 
"Dehne lov trer i kraf~ fra den tid Kongen 

bestemmer. 

V. 
Utkast til lov om endring i lov av 24. juni 
1938 om innførsel av apotekvarer og gifter 
samt om bandel med gifter, farmasøytiske 
. spesjalpreparater og en del andre varer. 

S p"e si el I e merknader. 

Til § l. 
Det er forutsetningen at de forskrifter som 

er gitt i .ovenfor nevnte lov av 24. juni 1938 
§§ 2 ff. også skal gjelde for Medisinaldepotet. 
Da loven gjelder all innførsel av apotekvarer 
og gifter, og i § l rekner opp alle som har 
høve til å innføre disse :varer, antar vi at det 
dm· bør slås fast at varer som hører w1der 
Medisinaldepotets enerett hare kan innføres 
av depotet, med.mindre annet blir bestemt 
med hjemmel i. loven om Medisinaldepotet, § l 
tre~e ledd. For de so~p. får tillatelse til inn
fø~· etter denne be~?temmelse gjelder ~mt
lige fqrskrifter, i loven a;v 24. i,l.mi 1938. Vidtlre 
må det i denne ,lovs § l :bes~n:J.mes hvem som 
skal kunne innføre apotekvarer og gifter som 
ikke går inn under depotets enerett. Apo
tekerne forutsettes tilpliktet å kjøpe fra Medi
sinaldepotet alle legemidler og varer som kan 
nyttes til framstilling av slike, med mindre 
departementet bestemmer noe annet, jfr. ut
kastet til lov om endring i apotekloven av 
4. august 1909 § 19, siste ledd. Nærværende 
lovø § l punkt l må derfor endres slik at 
Medisinaldepotet trer i steden for apotekere. 
Når det gje~r varer som ikke kan nyttes til 

legemidler eller til framstilling av slike, antas 
det at apotekerne ~an gis særskilt tillatelse til 
å innføre dem etter paragrafe,ns punkt 5. Til
latelsen må kunne gis generelt for alle apo• 
tekere og slik at det fastsettes hvilke vare
slag tillatelsen omfatter. 

U t k a s t ti l l o v. 

I. 
Følgende bestemmelse skal lyde slik: 

§ 1. 
Apotekvarer og gifter sorn hører under 

Medisinaldepotets enerett kan bare innføres 
til riket' av depotet, med mindre annet er be
stemt med hjemmel i loven om oppretting av 
et medisinaldepot, § 1, tredje ledd. 

Apotekvarer og gifter som ikke hører under 
Medisinaldepotets enerett må ikke innføres til 
riket av andre enn: 

1. Medisinaldepotet, . 
2. kjøpmenn og styrere av landbruksøkon~ 

miske sammenslutninger m. v. i den ut
strekning og på de vilkår de etter den al
minnelige handelslovgivning har fått til
latelse til å selge slike varer, 

3. håndverkere, fabrikanter eller andre indu
stridrivende, 

4. styrere av vitenskapelige anstalter og labo
ratorier. 

Personer som er nevnt under nr. 3 og 4 
kån bare innføre varene til bruk som rå
stoffer- ene~ tekniske hjelpemidler i sin 
bedrift eller i de anstalter eller la bora-· 
torier de styrer, og må ikke selge eller på 
annen måte overdra eller overlate dem i 
ubearbeidet stand til andre. 

Varene må heller ikke brukes til å fram
stille preparater som vedkommende ikke 
har rett til å bruke eller selge. 

Kongen eller den han bemyndiger, av
gjør om en person ·skal anses ·som hånd
verker eller industridrivende. 

5. andre personer eller institusjoner som Kon
gen eller den han bemyndiger, gir særskilt 
tillatelse til det. 

II. 
Demre lov trer i kraft fra den tid Kongen 

bestemmer. 

Fraksjon B: 

I. 
Alminnelige merknader. 

Som det vil framgå av det foranstående 
finner vi ikke å kunne rå til at det opprettes 
et Medisinaldepot som får monopol på innfør
sel av apotekvarer og gifter. 
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Overensstemmende med dette standpunkt 
finner vi å kunne innskrenke oss til å gjøre 
merknader til de lovutkast som er utarbeidet 
av fraksjon A uten å utarbeide eget forslag 
til lovbestemmelser. 

Il. 

Utkast til lov om oppretting av Medi· 
sinaldepot. 

Spes~elle merknader til lov
utkastet. 

Til § l. 

Etter ordlyden i 2. avsnitt, l. punktum skal 
eneretten omfatte slike apotekvarer og gifter 
som etter lov om handelsnæring av 8. mars 
1935, kap. 9 bare kan selges fra rikets apo
tek. Det unntak fra eneretten som er ·nevnt 
i samme avsnitts 2. punktum er derfor ikke 
påkrevet. 

Fraksjon B har under avsnittet «Organisa
sjon og omfang» hevdet at et eventuelt medi
sinaldepot · bare må omfatte de stoffer som 
omfattse av avdeling A i l)lakat av 20. sep
tember 1929 om handel med gifter, apotek
varer og en del andre varer. 

Til § 2. 

Fraksjon B viser til sin uttalelse i avsnitt 
om Medisinaldepot i særskilte tilfelle bør 
kunne seige direkte til sjukehus og vil frarå 
at bel!temmelsene blir satt i kraft. 

Til § 4. 
Bestemmelsene bør formes slik at de fast

slår at 3 av styremedlemmene, direktøren 
medreknet, skal ha farmasøytisk utdanning. 
Dette kan neppe være for meget når styret 
foreslås å bestå av 7 medlemmer. Det må an
sees som en fordel at bransjekunnskapen får 
en så vidt sterk reperesentasjon - uten å 
være i flertall. Da et eventuelt medisinal
depot skal ha alle landets apotek som kunder, 
bør det fastslås at et av medlemmene skal 
oppnevnes etter forslag fra Norges Apoteker
forening. 

Til § 9. 
En finner det uheldig å få s t se t te at 

Medisinaldepotet skal gi overskott, da dette 
kan få til følge at medisinprisene blir urime
lig høye. Et eventuelt depot bør ikke bli en 
forretning som staten skal tjene på. Det bør 
være tilstrekkelig at bestemmelsene formes 
slik at depotet ikke skal gi større overskott 
enn det som trenges til avsetting til nødven
dige fond. 

Ved bestemmelsene i siste ledd bindes et 
eventuelt medisinaldepot til å levere sine varer 
frakt- og emballasj.efritt til apotekene. $om 
framholdt· av både fraksjon A og fraksjon B 
vil dette få innvirkning på de regler hvoretter 
medisinaltakstene utreknes, fastsatt ved kgl. 
res. av 30. januar 1914. Disse bestemmelser 
må i tilfelle først· revideres. 

Siste ledd i § 9 må derfor utgå. 
Skulle det vise seg at frakt- og emballasje

fri sending bør gjennomføres, kan det trolig 
skje uten at dette er lovfestet. 

Ill. 

Utkast til lov om endring i lov om drift av 
apotek av 4. august 1909. 

Spesielle merknader. 

Etter vår oppfatning bør § 19, siste ledd i 
tilfelle lyde slik: 

«Ethvert apotek skal bare kjøpe fra Medi
sinaldepotet de varer som omfattes av depotets 
enerett.» 

For øvrig viser en til det som er anført i 
avs.nittet om Medisinaldepotets organisasjon 
og omfang. 

IV. 
Utkast til lov om endring i lov om handels

næring av. 8. mars 1985. ' 

Til § 101. 

Etter det standpunkt som er tatt av frak
sjon B om Medisinaldepotets omfang er det 
etter· fraksjonenS oppfatning tilstrekkelig at 
ordene «og b» i paragrafens 1. ledd går ut. 
Overensstemmende hermed bør be~temmelsenc 
formes slik at tilvirkere også kan selge til 
apotek de varer som ikke hører under depotets 
enerett. ' ' 

V. 
Utkast til lov om endring i lov av 24. juni 
1938 om innførsel a'\T a:{lotekvarer og gifter 
samt om handel med g'ifter,' farmasøytiske i 

spesialpreparater og en del andre varer. 

S p e, si e l ~.e n;t e r k n a d e r. 

Til § 1. 
Overensstemmende med vårt standpunkt 

når det gjelder Medisinaldepotets omfang om 
at eneretten bare bør omfatte varene i han
delsplakatens avdeling A bør i utkastet inn
tas som nytt punkt 2. «Apotekere». Dermed 
oppnås at apotekene kan innføre varene i pla
katens avdeling B og C. Forslagets punkt 2 
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og ett:ertølgende punkter 3, · 4 og· 5 gis beteg-
nel~ene punkt 3, 4, 5 og. 6. , 

Uflder.'for.utsetnfug av at·fm.itsjon ·A's for-• 
slag tas til følge, foreslås et nytt pu.nkt 2 i 
lovutkastet med denne ovdlyd: , 

«Apotekere i den utstrekniDg disse etter lov 
om drift av Apotek av 4. august 1909 § 19, 
siste ledd ikke er pliktige til å kjøpe ·varene 
fra Medisinaldepot&•»' 

En finner det lite heldig at det innføres en 
ordning hvoretter apotekerne må innhente 
særskilt tillatelse etter paragrafens punkt 5. 
En slik framgangsmåte er tungvint, og det 
skulle synes urimelig at en apoteker med sin 
betryggende utdannelse 'skal søke om slik til
latelse når f.. eks. en< umkkyndig håildverker 
kan innføre· slik vare ·uten særskilt tillatelse. 

14. Utkast. til instruks for 
· depots sty~e. :· 

L 

Medisinal-
·. 1 

Styret leder Medisinaldepotet i samsvar med 
gjeldende lovgivning og forskrifter som er ut
ferdiget etter denne. 

Styret skal påse at statens, de samfunns
messige og sosiaJe interesser i depotets virk
somhet blir ivaretatt. Det skal såleis sørge 
for at landet til enhver tid er forsynt med 
legemidler, at legemidletl~ har den best mulige 
kvalitet .;og. holder de kvalitetskrav som til' 
enhver tid er fastsatt her i landet' og likeså 
at de leveres til så ri~elige priser som mulig. 

"· ... 2.·, ,., . 

. Bor.tsett fra ,l;li;e,\ttøren, ~i( et styremedlem 
elier en va.z:ania.lui for et styremedlem ikke 411 
noen annen ~till,ing i M~dis).naldepotet. Han. 
må h~lll!.;r i!Q{e uten departementets samtykl!:e 
påta seg eiler utføre noe .1:!-nnet oppdrag i 
depotet enn det han har å gjøre som styre
medlem. 

3 .. 
St{yret kalle~., sammen" så qfte .forma.nnen 

eller'. direl!:tr3ren. finner d~t gåkrevØ, eller når 
to .E~Wrerri~4~emm~:r ~(,rla,n~er ~~· 

4. 
Styret skal forelegge for departementet 

store eller prinsipielt·viktige saker om Medi-

sinaldepotets ledelse og drift. Såleis skal føl
gende saker legges fram for departementet: 

a) Spørsmål om å opprette eller legge ned 
underavdelinger av depotet. · 

b) Spørsmål om kjøp eller salg av fast eien
dom og om nybyggingsarbeider av større 
omfang. <: 

c) Spørsmål om opptaJdng ~v stø~fe faste lån 
eller innløsing av slikeJån utenfor tidligere 
fastsatte frister. · 

d) Administrasjonsbudsjett for de påfølgende 
år. 

c) Beretning og regnskap for hvert driftsår. 
f) Spørsmål om hvordan driftsoverskott skal 

nyttes (etter at avskrivninger er foretatt 
og vanlige driftsutgifter er dekket), her
under spørsmål om avsetting til prisregu
leringsfond og bruk av fondets midler til 
nedsetting av prisen på bestemte lege-

. . mi EllC\l' .. 
g) Spørsmål om av sosiale grunner å forhøye 

pri&en på enkelte . vareslag for å ltunne 
senke prisen på wdre varer. 

h) Spør.smål om av sosiale grunner å sjalte 
ut mindre nyttige vareslag. 

i) Spørsmål om levering av varer direkte til 
sjukehus og andre medisinale anstalter, 
jfr. lovens § 2. 

j) Spørsmål om å kjøpe inn kriselager av 
legemidler. . 

k) Plan, ,for fordeling av le,gentidler,,, de:rsom 
tilgangen av sp,ke varer er hegrenset. 

Styret skal ghlepartementet tilråding i de 
saker som legges fram til avgjerd. 

5. 
Styret fastsetter prisene på depotet.s varer 

etter de retningslinjer som er gitt av Pris
direktoratet og i samsvar med bestemmelser 
som er truffet av departementet. 

6. 

Medisinaldepotet skal ·legge opp . et reserve~ 
fond på 2 mill. kroner til dekking av even~ 
tuelt underskott som årsregnskapet viser og 
som ikke kan dekkes på annen måte. Inntil 
fondet har nådd det nevnte beløp, skal det av
settes minst en tiendepaz:t av årsoverskottet 
før. det avsettes noe tU. prisregulering eller 
andre formål under depotets vir,ltsomhet. 
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Om lover om Statens Medisinaldepot og om endringer i lovgivningen om innførsel og 
omsetning av apotekvarer og gifter. 

Bilag 2. 

Uttalelse av 27. mai 1948 fra Norges Apotekerforening til Sosialdepartementet. 

Norges Apotekerforening har med departe
mentets brev av 30. mars d. å., mottatt her 10. 
april, fått seg oversendt innstilling fra det 
under kgl. res. av 7. februar 1947 oppnevnte 
utvalg til utredning av spørsmålet om stats
monopol på innførsel og omsetning av gifter 
og apotekvarer engros. 

Det er gitt en frist på 2 måneder fra 30. 
mars til eventuelt å avgi uttalelse om den 
foreliggende innstilling. 

Norges Apotekerforening vil i sakens an
ledning få fremkomme med følgende bemerk
ninger: 

Som det framgår av innstillingen har spørs
målet om opprettelse av statsmonopol på en
gros-handelen vært oppe til behandling gjen
tatte ganger tidligere uten at myndighetene 
hittil har funnet grunn til å fremme forslag 
om opprettelse av sådant monopol. 

Når man ikke tidligere, i normale tider, har 
gått til opprettelse av statsmonopol på medi
sinhandelen, er det vanskelig å forstå at tids
punktet nå skulle være inne til å foreta et slikt 
skritt ut i det ukjente. 

Forholdene ute i verden er jo i den grad 
ustabile at man etter vår mening bør være 
mere enn tilfreds med å beholde den hittidige 
ordning av engros-omsetning av medisin -
en ordning som har vist seg å holde også under 
to verdenskriger - og å holde godt. 

Med hensyn til de enkelte avsnitt i komite
ens innstilling bemerkes: 

Kontrollen rned legemidlm·s kvalitet. 
Med hensyn til den av fraksjon A framlagte 

statistikk skal bemerkes at denne ikke kan 
tjene som grunnlag til bedømmelse av den nå
værende kontroll med legemidlers kvalitet, idet 
statistikken bygger på helt sviktende grunnlag. 

På grunnlag av statistikken uttaler fraksjon 
A at forholdet tyder på en betydelig svikt i 
kontrollen av legemidler, både i drogeforret
ningene og i apotekene. 

Man vil bestemt hevde at en slik slutning er 
forhastet og faglig ugrunnet. 

Som anført av fraksjon B uttaler de apotek
visitatorer, som i sin tid tok de angjeldende 
prøver på apotekene, at det ikke foreligger 
materiale som kan gi grunnlag for utarbeidel
sen av en pålitelig statistikk. 

Fraksjon B peker på at det kan være mulig 
å bedre kontrollen med droger og kjemikalier 
ved forskjellige tiltak. En slutter seg til dette. 
Således bør en, for drogeforretningenes ved
kommende, få bestemmelse om at de skal ha 
en av departementet godkjent analytiker. 
Videre bør det påbys at det skal føres analy~;~e-

protokoller, som er tilgjengelige for myndig
hetene. For øvrig må det antas at de gjeldende 
bestemmelser for drogeforretningenes virk
somhet gir departementet tilstrekkelig hjem
mel for å føre en betryggende kontroll eller å 
treffe forføyninger til utvidelse eller skjerpel
se av gjeldende kontrollbestemmelser. 

Fraksjon A peker på at man gjennom et 
statsmonopol vil kunne bedre den nåværende 
kontroll med handelen av farmasøytiske spe
sialpreparater. Man antar ikke at den utvei 
som fraksjonen har pekt på vil tjene dette for
mål. Da man imidlertid mener at dette spørs
mål best kan belyses av Helsedirektoratets 
Spesialitetskontroll og at saken blir forelagt 
denne instans, vil man ikke her i detalj gå 
nærmere inn på denne side av saken. 

Man vil dog ikke unnlate å peke på fraksjon 
A' uttalelser i sammendraget om at en gjen
nom statsmonopol vil få grunnlag for en ytter
ligere utbygging av den offentlige kontrollen 
med spesialpreparater, slik at en får større 
sikkerhet for at en godkjent spesialitet også 
framtidig oppfyller farmakopeens krav, og at 
den ved levering til apotek ikke har tatt skade 
under lagringen. 

Det skulle være overflødig å gjøre oppmerk
som på at der i den norske farmakope bare er 
opptatt 1 -- {m - spesialitet. 

Uttalelsen viser derfor at fraksjon A heller 
ikke på dette punkt har hatt den nødvendige 
faglige innsikt og ikke kan ha satt seg inn i 
den gjeldende kontroll-ordning angående lege
midlers kvalitet. 

Under dette avsnitt anfører fraksjon A blant 
annet følgende: 

«. . . . . . ved å opprette et offentlig medisi
naldepot, som har enerett til innførsel og en
groshandel med apotekvarer, vil en ha et effek
tivt middel til etterhvert å sjalte ut mindre 
tjenlige legemidler og føre bruken av legemid
ler over i et riktig spor. Ved behandlingen av 
spørsmål om å nekte salg av slike varer av 
samfunnsmessige hensyn, bør spørsmålet i de 
enkelte tilfelle forelegges departementet til 
endelig avgjerd. 

Det bør være maktpåliggende for departe
mentet at nye moderne legemidler med effek
tiv virkning blir tilført landet hurtigst mulig 
etter at de er kommet på markedet.» 

Vi vil hertil bemerke: Et slikt inngrep i le
gers og publikums adgang til å skaffe seg øns
kede legemidler må antas å ville utløse en 
kraftig reaksjon. Bedømmelse av legemidlers 
kvalitet og utvelgelse av disse må bygges på 
omfattende_ kliniske erfaringer. 
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Det må derfor - etter vår mening - være 
innlysende at et statsmonopol ikke kan be
skjeftige seg med spørsmål av denne art. 

Man viser i denne forbindelse til det arbeid, 
som f. eks. i U.S.A. er utrettet på dette område. 

Pris- og frak tut jamning. 
Fraksjon A synes etter vår oppfatning å 

mene at spørsmålet om pris- og fraktutjamning 
er av vidtrekkende betydning i denne sak, og 
at det ikke kan løses uten gjennom et stats
monopol. 

Fraksjon A anfører i punkt 5 i sitt sammen
drag at man gjennom statsmonopolet - ved 
prisutjamning - vil kunne føre pristrykket 
over fra livsviktige og kostbare legemidler, 
som brukes mot kroniske sykdommer, til endel 
håndkjøpsartikler, som brukes av publikum i 
meget stor utstrekning, uten at det vil ha noen 
økonomisk betydning for disse forbrukere. 

Fraksjonen nevner spesielt hostetabletter 
og tabletter mot hodepine og forkjølelse, som 
brukes meget, uten at forbrukerne som regel 
lider av sykdom som medfører avbrekk i ar
beidsfortjenesten. 

Man må være oppmerksom på at det her 
dreier seg om preparater, som nettopp kan 
lindre sykdomssymptomene og dermed bidra 
til å forebygge arbeidsfravær. 

En overveltning av pristrykket til slike lege
midler vil derfor kunne virke både urettferdig 
og uheldig og stikk imot sin hensikt. 

Når det gjelder å gjøre kostbare legemidler 
billigere, synes det urimelig å forlate den vei 
som myndighetene allerede har slått inn på, 
nemlig å yte tilskudd av Apotekavgiftsfondets 
midler. Dette er også en mere hensiktsmessig 
og rettferdig ordning til løsning av dette spørs
mål. 

Når det gjelder fraksjon A' anførsel om at 
et statsmonopol vil kunne levere legemidler 
til samme pris til alle apotek, bemerkes at 
dette ingen som helst betydning har for apo
tekenes utsalgspriser og dermed for publikum, 
idet felles priser fastsettes av Helsedirektora
tet hvert år og revideres en gang i året. 

Når det gjelder spørsmålet om fraktutjam
ning skal bemerkes at dette av apotekene ikke 
tillegges særlig vekt. Det sier seg selv at apo
tekene er klar over at forskjellige transport
midler og forskjellig avstand fra de enkelte 
engros-forretninger må betinge forskjellige 
frakter. For publikum er spørsmålet uten ve
sentlig betydning, idet det for et statsmonopol 
som for de private firmaer, rent forretnings
messig sett, må betraktes som et kalkulasjons
spørsmål. Som man senere vil komme tilbake 
til, kan man ikke regne med at driften av et 
statsmonopol vil gi overskudd, som kan nyttes 
til dekning av sådanne fraktutgifter. Det må 

derfor i siste omgang bli nødvendig å innkal
kulere disse fraktutgifter i prisene til apotek, 
og de vil da også komme med ved fastsettelsen 
av apotekenes utsalgspriser. 

Fraksjon A mener at man ved en fraktut
jamning vil kunne regulere utsalgspriser på 
legemidler. I denne forbindelse vil man peke 
på at forsåvidt en slik prisnedsettelse i visse 
tilfelle vil kunne gjøres gjeldende for spesiali
teter og simplicia, vil dette i sin tur måtte be
virke en forhøyelse i apotekenes arbeidsgodt
gjørelse. Den samlede utgift for det medisin
forbrukende publikum vil på denne måte neppe 
bli lavere. 

Dette spørsmål er imidlertid av en slik natur 
at det neppe egner seg til videre drøftelse i 
forbindelse med spørsmålet om statsmonopol 
på engros-handelen. 

Spørsmålet om direkte salg fra statsmono
polet til sykehus. 

Fraksjon A foreslår at spesielle vareslag 
skal kunne selges direkte fra statsmonopolet 
til sykehus, og anfører i denne forbindelse at 
ordningen ikke skulle medføre noen økono
miske konsekvenser for apoteknæringen i sin 
alminnelighet. 

En slutter herav at slikt salg i tilfelle bare 
skulle finne sted i liten utstrekning og at ord
ningen bare skulle gjelde særlig kostbare vare
slag, som f. eks. Streptomycin. Dette er dog 
ikke anført i lovutkastet. Slik som dette er 
formet ville det være betydelig fare for at man 
slår inn på en vei, som vil kunne trekke en 
ikke uvesentlig del av medisin-omsetningen 
bort fra apotekene. 

En finner at fraksjon A' forslag til nye lov· 
bestemmelser på dette område ikke er nødven
dig, idet innkjøp og salg av slike vareslag 
kan skje gjennom Rikshospitalets apotek, som 
er statens eget apotek. Leveringen kan også 
skje gjennom dette apotek hvis staten ønsker 
at sykehusene uten utgifter skal få anledning 
til å anvende vedkommende legemiddel. En 
kan ikke se at en slik ordning vil være mindre 
heldig enn en fordeling direkte fra statsmono
polet til sykehus. 

Den av fraksjon A antydede ordning beteg
ner et avgjort brudd med de någjeldende be
stemmelser for apotekenes enerett til forhand
ling i detalj av legemidler og vil være av helt 
avgjørende betydning for apoteknæringen. 
En nærer også begrunnet tvil om at slike nye 
bestemmelser overfor de nåværende apotek
innehavere og slikt inngrep i deres rettigheter 
vil være juridisk holdbart. 

Forsyning av legemidler ,i krisetider. 
Dette spørsmål er etter vår oppfatning til· 

lagt en i denne forbindelse altfor stor betyd-
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ning og gitt en altfor bred plass i komiteens 
framstilling. 

I sin alminnelighet vil vi bemerke at der -
som påvist av mindretallet - intet er som 
tyder på at et statsmonopol i krisetider ville 
kunne gi garantier for en mere betryggende 
ordning av medisinforsyningen, og vi er engs
telige for at opprettelse av et statsmonopol i 
dag, hvor så mange tvilsomme og ukjente fak
torer spiller inn, ville skape et usikkerhets
og utrygghetsmoment, både for landets medi
sinforsyning, den økonomiske basis for denne 
og for det medisinforbrukende publikum. 

Spørsmålet om økonomisk beredskap er tatt 
opp for alle viktige forbruksvarers vedkom
mende, og man kan ikke innse at legemidler 
her kan komme i en annen stilling enn andre 
viktige varer, særlig fordi man har de beste 
erfaringer for den måte, hvorpå de nåværende 
drogeforretninger i krise- og krigstider makter 
sin oppgave. Det er et såvidt oversiktlig om
råde det her gjelder at det for myndighetene, 
før og under krisetider, ikke vil være vanskelig 
å skaffe seg det materiale som er nødvendig 
for å bedømme situasjonen, hvilket også for
holdene under siste krig ga tydelige bevis for. 

Hva enten man har privat eller statsdrift 
på dette område er det nødvendig at Helsedi
rektoratet er den instans som avgjør de rent 
prinsipielle spørsmål vedrørende beredskapet 
og varefordelingen, idet det hverken kan over
lates til de private firmaer eller til et stats
monopol å avgjøre behov og berettigelse på 
dette område. 

Etter forrige verdenskrig ble samtlige inne
havere av de større drogeforretninger offentlig 
påskjønnet for sitt dyktige arbeid for å sikre 
landets medisinforsyning, og det kan neppe 
reises innvendinger av betydning mot den måte 
hvorpå de private drogefirmaer i tillitsfullt 
samarbeid med de medisinale myndigheter 
har skjøttet sin oppgave også under siste krig. 

Kan et statsmonopol gjøre billigere 'innkjøp 
enn de private firmaer? 

Fraksjon A har i sin utredning av dette 
spørsmål søkt å bevise at et statsmonopol, på 
grunn av sentraliserte innkjøp, skulle kunne 
oppnå billigere legemidler enn de private fir
maer. En kan ikke se at det har lykkes frak
sjonen på et eneste punkt å føre bevis herfor. 
Fraksjon A' framstilling her er ikke riktig, 
og man må gi fraksjon B' oppfatning på dette 
punkt sin fulle tilslutning. 

Det finnes etter vår mening intet som helst 
grunnlag for en påstand om at de nåværende 
private drogeforretninger ikke skaffer varer 
til landet så billig som det overhodet kan 
gjøres. 

Det kan ikke forholde seg slik som antatt 

at Norwegian Medical Depot under sin korte 
og begrensede virksomhet kan ha oppnådd 
noen varig goodwill, som på noen måte kan 
sammenlignes med den som er opparbeidet 
gjennom arrekkers virke av de nåværende pri
vate drogeforretninger. Dette gjelder også det 
oversjøiske marked. Norwegian Medical Depot 
kan ikke sammenlignes med en vanlig droge
forretning, hverken i sin oppbygging eller i 
sin virkemåte. 

Ved en nøktern vurdering må man kunne 
fastslå at de resultater dette depot kan ha opp
nådd, ikke kan tas til inntekt for opprettelse 
av et statsmonopol. Man vil selvsagt ikke med 
dette redusere Norwegian Medical Depot' be
tydning for norske militære og sivile behov 
utenfor landets grenser under krigen. 

I denne forbindelse kan vi ikke unnlate å 
sette fingeren på en anførsel av fraksjon A 
om at staten måtte gripe inn og skaffe viktige 
legemidler til landet, fordi de private droge
forretninger ikke maktet sin oppgave. 

I betraktning av at de private firmaer -
på grunn av okkupasjonen - var henvist til 
et bestemt marked, og at Norwegian Medical 
Depot på sin side var henvist til et helt annet, 
likeledes begrenset marked, er det selvsagt at 
forsyningsmulighetene måtte bli uensartet 
innen- og utenfor landets grenser. De tiltak 
som på dette område fra statens - dvs. regje
ringens side - under krigen kunne foretas til 
fordel for det okkuperte Norge, kunne selvsagt 
bare skje illegalt og i relativt beskjeden måle
stokk. A rette noen bebreidelse mot drogefor
retningene for maktesløshet på dette punkt 
er derfor urimelig og i høy grad uberettiget. 

Statsmonopolets organisasjon og omfang. 
Fraksjon A foreslår at der ved en tilføyelse 

til Apoteklovens § 19, åpnes adgang til å på
legge apotekerne å kjøpe fra et vordende mo
nopol, også slike varer som går inn under Han
delsplakatens avdeling B og C, likeså andre 
varer som selges i apotek, så langt det finnes 
hensiktsmessig. 

Vi finner at gjennomføringen av slike be
stemmelser vil kunne oppfattes som rettsstri
dige, såvel overfor apotekerne som overfor de 
engros-forretninger det her gjelder. 

Spørsmålet om en eventuell etablering av 
en slik ordning vilderfor antagelig i siste om
gang måtte få sin avgjørelse ved domstolene. 

Med hensyn til fraksjon A' forslag om å 
åpne adgang for statsmonopolet til framstil
ling av sammensatte legemidler, slutter vi oss 
fullt ut til det som fraksjon B har anført heri
mot. Det vil - som denne fraksjon påpeker 
- føre til uheldige utglidninger å gjennomføre 
en slik ordning, likesom monopolet heller ikke 
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vil kunne makte å påta seg en slik oppgave, 
hverken rent teknisk sett eller økonomisk 
innenfor rammen av det oppsatte budsjett, 

Det økonomiske grunnlag for statsmonpol. 
Både fraksjon A og. B regner her med en 

omsetning for det vordende statsmonopol som 
--,-- å dømme etter de faktiske forhold - ikke 
kan legges til grunn for årene framover. 

Fraksjon A anslår omsetningen til 25 mill. 
kroner og fraksjon B til 20 mill. kroner, mens 
man- etter den valuta som blir stillet til dis
posisjon i inneværende år - neppe kan regne 
med større salgsverdi enn 18 mill. kroner. 
Når utgiftene er kalkulert etter det någjelden
de prisnivå, må selvsagt også inntektene be
regnes under hensyntagen til den foreliggende 
situasjon. 

Fraksjon A regner med en fortjeneste-pro
sent på 12,5 mens fraksjon B regner 12. Selv 
dette tall ligger høyere enn det som grossiste
ne kan regne med i inneværende år. 

Fraksjon A har i sin oppstilling heller ikke 
tatt hensyn til den økonomiske betydning av 
fraksjonens eget forslag om begrensning av 
importen av «mindre tjenlige legemidler». 

Fraksjon A må videre antas å regne med 
for lave fraktutgifter, og de har heller ikke 
ført opp renter av anleggskapitalen, slik som 
det er bestemt ved innførelse av kapitalregn
skap for statens bedrifter. 

Fraksjon B har i sin - etter vår mening -
nøkterne budsjettoppstilling tatt hensyn til alle 
de momenter som her må spille inn. Fraksjon 
A bygger bare på antagelser og formodninger, 
som er ytterst svakt underbygget og som ikke 
bør kunne godtas som et forsvarlig grunnlag 
for opprettelse av et statsmonopol. 

Alt i alt tyder våre kontrollberegninger på 
at et driftsbudsjett, hvor det er tatt hensyn til 
de någjeldende prisforhold og import-mulig
heter, vil vise et meget betydelig underskudd. 

Til slutt vil vi under dette avsnitt sette 

Bilag 3. 

fingeren på at staten- ved opprettelse av et 
statsmonopol - vil lide direkte skattetap, 
likesom der i dårlige tider også må regnes med 
direkte statstilskudd. Også kommunene vil 
tape ganske betydelige beløp i skatter, både 
fra de nåværende private forretninger, deres 
aksjonærer og private eiere. Man må her også 
regne med regresskrav fra kommunene mot 
staten. 

Det forekommer oss nokså søkt og eiendom
melig at der i en så urolig og usikker tid som 
den vi nå gjennomlever, og hvor statsmaktenes 
oppgaver på andre felter er utallige og ytterst 
viktige, . skulle søkes gjennomført statsdrift 
på et område, hvor det har vist seg at det 
private initiativ nedigjennom årene fullt ut 
har greid sine oppgaver både til statsmaktenes 
og det medisinforbrukende publikums tilfreds
het. 

Vi kan ikke på noen måte finne at fraksjon 
A har ført bevis for at man, ved opprettelse 
av et statsmonopol på engroshandelen med 
medisin, vil få bedre eller billigere medisin, at 
beredskapet for medisinforsyningen i kriseti
der ville bli tryggere eller at det offentlige og 
det private ville få større sosiale, praktiske 
eller økonomiske fordeler av en slik ordning, 
som ikke like godt kan oppnås ved det nåvæ
rende system eiler ved en videre utbygging av 
dette. 

Apotekerne, som gjennom alle år har hatt 
de private drogeforretninger som leverandører, 
har -- som det framgår av spørreskjemaer, 
som i sakens anledning har vært utsendt -
så å si enstemmig uttalt at de er fullt tilfreds 
med den måte hvorpå drogeforretningene har 
skjøttet sin oppgave, såvel i krig som i fred. 

Under henvisning til det som ovenfor er an
ført, vil vi på det mest inntrengende advare 
mot at der for tiden søkes gjennomført en 
ordning, som tar sikte på opprettelse av stats
monopol på innførsel og omsetning av gifter 
og apotekvarer engros. 

Uttalelse av 25. september fra Norges }'annaceutiske FOl'ening til Sosialdepattementet. 

Ad innstilling fra det utvalg som ble nedsatt 
7. februar 1947 til utredning av spørsmålet om 
statsmonopol på innførsel og omsetning av gif
ter og apotekvarer engros. 

Under henvisning til brev av 10. april d. å. 
hvormed ovennevnte innstilling fulgte til even
tuell uttalelse, tillater Norges Farmaceutiske 
Forening seg å bemerke: 

Vår organisasjon ser med velvilje og sympati 
på et hvert forslag om en tidsm~sig og rasjo
nell legemiddelomsetning. ~t y,ar:de,rfor m~d 

stor interesse vi mottok det foreliggende for
slag, da vi i motsetning til andre interesserte 
organisasjoner ikke var gitt anledning til å ut
peke representant til komiteen. Av den grunn, 
og fordi det vil føre for langt, finner vi -
selv om det kunne være fristende-- at vi ikke 
vil trekke nye sider ved saken fram til disku
sjon. 

Etter å ha studert forslaget er det med 
beklagelse vi må konstatere at vi finner det 
Ute f!'lglig _holdbart, 



1949 Ot: prp. nr. 78: 5 
om lover om Sta.tens Medisinaldepot og On1 ena.ringel" ·i ·lovgivningen 6ni innførsel· og 

omsetning' av apotekvarer og gifter. 

Det vurderes etter vår mening feilaktig for krisetider anser vi. det godt mulig at et niono-
å sannsynliggjøre fordelene ved å få i stand· pol kan greie dette på en utmerket måte. Men 
en forandring. Spørsmålene er ikke lagt til våte refaringer fra siste krig viste at den da-
rette for fagfolk på en slik måte at disse· kan værende ordning fungerte utmerket i samband 
føle seg overbevist om fordelene ved et nytt med helsemyndighetene. 
system. Til punktet om driftsbudsjette må vi be-

Argumentasjonen for forandringene virker merke at et monopola sosiale oppgaver synes 
derfor lwnstruert og lite real. Vi henviser til å tre i skyggen for at det skal få et så stort 
resultatene av apotekvisitatorenes kontroll- overskudd som mulig. Etter vår mening er 
virksomhet av de nåværende drogeforretninger overskuddet av midre betydning, hvis bare 
og apotek. Av disse er det etter vår mening løsningen av oppgaven kan gi garanti for at 
faglig sett trukket feilaktige slutninger f!Om samfunnet som helhet vil bli tjent med det 
bør etterprøves av vitenskapelige autoriteter. nye systemet. 

Den foreslåtte form for prisutjamning fin- Vårt syn er ikke bunnet av fordommer om 
ner vi lite demokratisk. Det jevne publikum at alt som er i dag er fullkomment, .men vi må 
bør etter vår mening ikke pålegges noen --- slik som forslaget til monopol på engros-
ekstrautgift i form av pristillegg på alminnelig handelen med legemidler foreligger i sin nå-
kurante håndkjøpsartikler. værende form - uttale at det virker lite over-

Til punktet om forsyningen av legemidler i bevisende faglig sett. 

Bilag 4. 

Uttalelse av 24. mai 1948 fra Oslo Medisingrossisters Forening til Sosialdepartementet. 

Vi har mottatt Det Kongelige Sosialdeparte
ments brev av 30. mars 1948, hvori vi blir bedt 
om å lwmme med en uttalelse vedrørende «Inn
stilling fra Utvalget til utredning av spørsmål
et om oppretting av et medisinaldepot». Da vi 
har fått så vidt knapp tid på besvarelsen, får 
vi ikke anledning til å gå inn på hele innstil
lingen, men må nøye oss med å kommentere 
konklusjonen. Generelt må vi imidlertid si at 
det fremsatte forslag om å opprette monopol 
gir et noe overfladisk inntrykk uten nevnever
dig fordypning i oppgaven. I stedet for å for
søke å komme fram til det riktigst mulige re
sultat på grunnlag av en objektiv undersøkelse, 
har vi inntrykk av at medlemmene av fraksjo, 
nen er gått til arbeidet med meget bestemte 
forutfattede meninger. Evnen og viljen til 
saklighet har derfor vært meget liten, og dette 
har igjen ført til en rekke uholdbare argumen
ter og løse påstander. 

Vi vil også peke på et annet forhold som er 
egnet til å vekke oppmerksomhet. Utvalget 
har delt seg i to fraksjoner, A og B, med 3 
mann i hver. Fraksjon A som anbefaler mo
nopol, står så å si på bar bunn når det gjelder 
l:)ransjemessig kunnskap og faglig innsikt i 
farmasøytiske spørsmål. Fraksjonen har rik
tignok et medlem som er cand. pharm. og som 
har vært Statens innkjøpsmann i England 
under krigen, men vedkommende har bare en 
ubetydelig tjenestetid som provisor ved norsk 
apotek og er for øvrig helt ukjent med driften 
av en regulær drogeforretning. 

På den annen side står fraksjon B som stem
mer· mot monopol. Alle 3 medlemmer i denne 
fraksjon er fagfolk, med .lang og solid praksis 

i bransjen og førsteklasses kjennskap til de 
forhold som behandles, både med hensyn til 
apotek, engroshandel og offentlig administra
sjon av apotekvesenet. Denne fraksjons be
merkninger kan vi derfor stort sett være enige 
i, og behandler i det følgende bare fraksjon 
A's kQnklusjon. 

· Ad punkt 1 og 2. 
· Angående kontrollen med spesialpreparater 

og apotekvarer må vi på det bestemteste ta 
avstand fra fraksjon A' uttalelser. Den «sta
tistikk» som før.es i marken er av en slik kvali
tet at man må ha lov til å si at det er på gren
sen av d€t anstendige. De visitatorer som i sin 
tid stod for prøvetakingen har da også be
kreftet at «statistikken» gir et fullstendig 
misvisende bilde av forholdene. 

Når det gjelder spesialiteter foretas kontrol
len av Statens eget kontrollaboratorium. 

Droger. og kjemikalier undersøkes av impor
tørene som har fast ansatte analytikere hvis 
kvalifikasjoner er hevet over tvil. Vi vil ikke 
påstå at de er ufeilbarlige, men vi kan på den 
annen side heller ikke forstå at de skulle bli 
mere ufe~lbarl_ige med en annen arbeidsherrP. 

Ad punkt 3. 
Utsjalting av mindreverdige legemidler fore

tas i dag av Statens kontrollaboratorinm. 
Det er helt likegyldig for denne sak om man 
har et medisinaldepot eller private grossister. 

·Ad punkt 4. 
Under normale forhold er prisene så stabile 

at de momenter sotn trekkes fram er uten be-
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tydning. Med svingende priser er det sann
synlig at flere grossister gir større mulighet 
for lavere priser. De gjør sine innkjøp på for
skjellige tidspunkter og det er da gode sjanser 
for at det alltid vil være noen av dem som får 
varer på gunstigst mulige vilkår. På grunn av 
konkurransen må de andre da følge med i 
prisnedsettelsen; m. a. o. den nåværende ord
ning gir de beste betingelser for lavest mulige 
priser til enhver tid, og det er vel dette som er 
i det forbrukende publikums interesse. 

4Ad punkt 5 og 6. 
For disse punkters vedkommende har vi 

intet å føye til fraksjon B' uttalelser som vi er 
fullt ut enige i. 

Ad punkt 7. 
Det driftsbudsjett som fraksjon A har stilt 

opp er etter vår mening fullstendig misvisende. 
Det er klart at Medisinaldepotet kan få et 
overskudd ved en slik beregningsmåte. Men 
dette overskudd oppstår blant annet på bekost
ning av Staten som forutsettes å utrede hele 
anleggs- og driftskapitalen rente- og avdrags
fritt. Et beløp tilsvarende det rentetap Staten 
derved får (Kr. 327 000 pr. år), kan på langt 
enklere måte bevilges direkte til regulering av 
medisin prisene. 

Ad punkt 8. 
Fraksjon A påstår at et statsmonopol vil 

være de private grossister overlegent når det 
gjelder fordelaktige innkjøp. Etter vår me
ning tyder all erfaring på det motsatte. Se og
så vår kommentar til punkt 4. 

Ad punkt 9. 
Vi kan være enige i at en sentralisering av 

importen og engroshandelen kan ha enkelte 
fordeler. Men vi er overbevist om at de nega
tive sider ved en slik ordning er langt større 
- spesielt i krisetider. Det faktiske forhold 
er da også at i all moderne strategi er desen
traliseringen det grunnleggende prinsipp. 

I denne forbindelse vil vi nevne et par illu
strerende tilfeller fra siste krig. To av droge
forretningene ble totalskadet, men takket være 
de øvrige forretninger oppstod av den grunn 
ingen særlige vanskeligheter. 

Ad punkt 10. 
Teoretisk sett kan det nok tenkes at et Me

disinaldepot vil ha enkelte fordeler når det 
gjelder rasjonering. Erfaringene fra siste krig 
viser imidlertid at grossistene i samarbeide 
med myndighetene på en utmerket måte greide 
å løse de forsyningsmessige oppgaver og ras
joneringen av de varer det var mangel på. 
Dette er blitt bekreftet av de norske apotekere. 

Ad punkt 11. 
Erstatningsspørsmålet må 1 tilfelle bli gjen

stand for en rettslig avgjørelse. En rimelig 

erstatning til grossistene vil ytterligere belaste 
Medisinaldepotets overanstrengte budsjett. 

Ad punkt 12. 
Fraksjon A nevner at Medisinaldepotet får 

betydningsfulle sosiale oppgaver som rettfer
diggjør at Staten utreder anleggs- og drifts
kapitalen avdraga- og rentefritt. Såvidt vi 
kan se av fraksjonens innstilling, er det i virke
ligheten bare en oppgave som er aktuell, nem
lig utjevning og nedsettelse av prisene. 

Ellers er det en del snakk om regulering og 
dirigering av medisinforbruket. Dette kan 
selvfølgelig gjennomføres like godt uten mo
nopol. Vi er for øvrig av den mening at for
slaget er et alvorlig mistillitsvotum til den 
norske legestand og til Statens kontrollabora
torium for Spesialpreparater. 

Når det gjelder prisnedsettelsene har vi 
delvis vært inne på det under punkt 7. Holder 
man seg til realiteten og regner alminnelig 
forretningsmessig, vil man se at det er tvil
somt om monopolet i det hele tatt får noe 
overskudd som kan brukes til nedskriving av 
prisene. Selv med den uholdbare oppstilling 
fraksjon A benytter, blir mulighetene for pris
reduksjon ikke større enn 2,8 pst. Når man 
da har for øyet at det er regnet for stor omset
ning, for stor bruttofortjeneste, for små om
kostninger og endelig at det er sett helt bort 
fra et rentetap på kr. 327 000.00 pr. år, så 
kan man meget lett forestille seg at man iste
den for en prisreduksjon får en prisøkning. 

En ganske annen sikkerhet for at det skal 
bli mulig å gjennomføre en prisreduksjon, får 
man, hvis Staten bevilger et beløp tilsvarende 
rentetapet. For statskassen blir dette gun
stigere enn å utrede rentefritt Medisinalde
potets kapital. Ønsker man ytterligere å dis
ponere noen hundre tusen kroner til prisre
duksjon, kan de nåværende forretningers skat
ter legges til uten at det vil koste samfunnet 
noe. I fraksjon A' budsjett er det nemlig reg
net med at Medisinaldepotet ikke skal betale 
skatt. 

I forbindelse med skattespørsmålet vil vi 
gjøre oppmerksom på at utenom drogeforret
ningenes skatter må man regne med skatte
svikten hos farvehandler- og kjemikaliegras
sistene. Det er kalkulert med at Monopolet 
skal få en omsetning på 7 millioner kroner fra 
disse grossister. Derved tar man bort topp
omsetningen hos en rekke store firmaer, og 
dette vil føre til en uforholdsmessig stor 
skattesvikt. 

Ad punkt 13. 
Fraksjon A foreslår at enkelte medisiner 

som bare brukes i sykehusene (f. eks. Strepto
mycin) skal kunne leveres direkte til syke-
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husene utenom apotek. Dette har forsåvidt 
ingenting med monopolet å gjøre, og det er 
heller ingen grunn til å tro at det skulle bli 
noen forskjell om et statsmonopol eller private 
firmaer foretar disse handlinger. 

Etter at vi har gått gjennom forslaget om 
å opprette et Statsmonopol på engros-omset
ningen av apotekervarer, ser vi at fraksjon A 
i realiteten bare fremfører ett argument av 
betydning for Statsmonopol, og det er at det 
vil bety lavere medisinpriser. Dette argument 
støtter seg imidlertid på en rekke uholdbare 
antagelser. Som det fremgår av våre kom
mentarer vil det motsatte bli tilfelle. Forøv
rig har vi påvist at man på annen vei med 
absolutt sikkerhet og med mindre· omkostnin
ger kan nå de mål som er satt opp, og det 
skulle da ikke væn· vanskelig å treffe det 
riktige valg. 

Til slutt vil vi presisere at bransjens struk
tur er av Pn slik grt at et intimt samarbeide 

med statsadministrasjonen meget lett lar seg 
praktisere. Det er få og store firmaer (grup
pen har 5 medlemmer) som gjør det enkelt for 
myndighetene å beholde oversikten og utøve 
den nødvendige kontroll. Vi har også alltid 
bestrebt oss på å være lojale mot de forskjel
lige bestemmelser, og vi er selvsagt fortsatt 
villige til å delta i enhver positv oppgave av 
sosial eller annen art som Sosialdepartementet 
ønsker å gjennomføre vedrørende engros-han
delen med apotekervarer. 

Konklusjon 

Det er intet å vinne ved å opprette Stats
monopol. Tvertimot er det all grunn til å 
tro at det vil medføre en øket belastning for 
samfunnet. Fremfor alt risikerer man å miste 
selve kimen til fremgang og utvikling, nemlig 
en sund og inspirerende konkurranse som 
tvinger en til alltid å yte det beste. 

Uttalelse a-v 27. mai 19-:1.3 fra Den Norske Lægeforening til Sosialdepartementet. 

Ad opprett~ng nv medisinaldepot. 

Det ærede departements skriv av 30. mars 
d. å. om ovennevnte sak er mottatt. En skal 
i sakens anledning bemerke: 

Hensikten med opprettelse av et medisinal
depot anføres for det første å være for å få 
en bedre kontroll med de forskjellige prepa
raters renhet, Legene er naturligvis sterkt 
interessert i en slik kontroll, men en videre 
utbygging av den kontroll som en nå har 
synes å måtte kunne bringe like gode re
sultater som opprettelsen av et medisinal
depot. 

For det annet anføres det at departementet 
gjennom et medisinaldepot på en effektiv 
måte vil kunne sjalte ut mindre tjenlige lege
midler. Hvis hermed menes at departementet 
skal avgjøre hvilke legemidler legene skal ha 
adgang til å forskrive, må det bestemt protes
teres mot dette. Legene har et berettiget krav 
på å forskrive til sine pasienter de midler 
som de mener den syke er best tjent med. En 
avgjørelse av departementet vil måtte bli en-

sidig, preget av den eller de konsulenter som 
til enhver tid rådspørres. 

Hva forsyningen av landets legemidler i 
krigstider angår, synes visstnok de organer 
som hittil har hatt denne oppgave å ha løst 
denne meget tilfredsstillende; men en må anta 
at en sosialisering i et medisinaldepot under 
krigsforhold vil være hensiktsmessig. 

Det anføres i komiteens fraksjon A at et 
medisinaldepot vil kunne skaffe billigere me
disin, men herom er det etter innstillingen en 
meget forskjellig oppfatning blant de 2 frak
sjoner. Dette viser seg i det budsjett som er 
satt opp for etableringen og driften av et me
disinaldepot. At det er av betydning å skaffe 
de syke ikke bare god, men også billig medisin 
er vel alle enige i, men da det er så sterk 
dissens på dette punkt burde spørsmålet ut
redes nærmere. Legeforeningen er iallfall 
ikke kompetent til å uttale seg om disse be
regninger. En vil imidlertid peke på at prisen 
på særlig kostbare og livsviktige medisiner vil 
kunne reduseres ved at staten avstår fra om
setningsavgift på disse. 

Uttalelse av 29. mai 1943 fra Norske representanter for utenlandske farmasøytiske 
fabrikker til Sosialdepartementet. 

Vi har med takk mottatt det ærede depar- På grunn av den knappe tid som har stått 
tements brev av 30. mars d. å. hvormed fulgte til rådighet, finner vi å burde innskrenke oss 

;, et eksernplar av innstillingen fra Utvalget til til i det vesentlige å fremkomme med bemerk-
t: utredning av spørsmålet om oppretting av et ninger om de ting som vi i vårt arbeide har 

medisinaldepot. førstehånds kjennskap til. I denne forbindelse 
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skal opplyses at vår forening består av med
lemmer som er representanter for de uten
landske farmasøytiske fabrikker. Enkelte av 
medlemmene har drevet sin virksomhet prak
tisk talt like lenge som det har eksistert 
norske engrosforretninger i bransjen. Vi har 
således i årrekker stått i intim kontakt med 
de norske engrosforretninger på den ene side 
og de utenlandske farmasøytiske fabrikker på 
den annen side. 

Etter å ha studert innstillingen sitter vi 
igjen med den oppfatning at fraksjon A har 
behandlet de forskjellige spørsmål rent teo
retisk, uten å ha de nødvendige praktiske er
faringer og den forretningsinnsikt som er nød
vendig for å kunne gjøre seg opp en mening 
basert på de faktiske forhold. Fraksjon B' 
anførsler derimot er tydeligvis ganske anner
ledes sundt og realistisk funderte. 

For oss stiller det seg utvilsomt at fraksjon 
B' vektige argumenter er helt overbevisende 
når man skal besvare spørsmålet om det bør 
opprettes statsmonopol eller ikke. De vesent
lige fordeler som skulle kunne berettige til 
opprettelse av et statsmonopol er om det kan 
oppnåes bedre medisiner og eller billigere 
medisiner. Vi er overbevist om at ingen av 
delene vil oppnås gjennom opprettelsen av et 
statsmonopol. 

De private engrosforretninger har et inn
gående kjennskap til verdensmarkedet, både 
når det gjelder hvor de forskjellige varer kan 
skaffes fra, varens kvalitet, de forskjellige 
fabrikkers standard og pålitelighet i forret
ninger, priser og rabatter m. v. Dette kan kun 
oppnås gjennom årelang erfaring og praksis i 
bransjen. De har innarbeidede forbindelser 
og nyter en utstrakt goodwill, tildels basert 
på personlige forhold. 

Det er enstemmig oppfatning blant de uten
landske fabrikanter at de norske grossister 
stiller strenge krav. Det første krav er at 
kvaliteten av varene skal være førsteklasses 
og fylle de krav som den norske farmakope 
stiller. Vi vet at de norske grossister har en 
grundig kontroll av varene, og at det her ikke 
kan leveres varer som ikke holder mål. De 
utenlandske fabriklmr anstrenger seg derfor 
for å kunne levere førsteklasses varer. De vet 
at de ellers risikerer å få varene i retur og 
samtidig miste tilliten. 

Det annet krav er at levering skal skje til 
billigste priser og med høyeste rabatt. I denne 
forbindelse ønsker vi å understreke at de 
norske grossister alltid innhenter tilbud og 
prøver fra forskjellige firmaer for å sikre seg 
de fordelaktigste innkjøp. De sørger således 
for å være orientert om de muligheter som 
foreligger. En medvirkende årsak til dette er 
den usedvanlige skarpe konkurranse som er 

til stede her i landet mellom engrosforret
ningene. Denne konkurranse driver engros
forretningene til å yte sitt absolutt beste for 
å oppnå så fordelaktig innkjøp som mulig, 
både hensett til kvalitet og til priser og rabat
ter. 

Et statsmonopol ville stå langt svakere enn 
de private engrosforretninger når det gjelder 
innkjøpene. Dette forhold ville ikke bare gjøre 
seg gjeldende de første årene, men være et 
stadig minus. For det første på grunn av den 
manglende konkurranse, og dernest på grunn 
av de svakheter som utvilsomt vil klebe ved 
en statsdrevet forretning. Et statsdrevet 
foretagende vil alltid måtte ba en mere stiv 
og tungvindt administrasjon, og vil mangle 
det initiativ og den interesse som Pt privat 
foretagende har. 

I denne forbindelse skal vi tillate oss å 
referere følgende fra et brev som et større 
utenlandsk firma har sendt et av våre med
lemmer: 

«Etter de erfaringer vi har gjort i samband 
med våre forretninger med land hvor en stats
organisasjon har erstattet privat virksomhet, 
kan vi opplyse at den slags innblanding fra 
statens side har vist seg å være et stort draw
back. Det viser seg meget ofte at offentlige 
funksjonærer ikke er helt fortrolig med den 
oppgave som pålegges dem. De mangler den 
nødvendige tekniske innsikt. Den farmasøy
tiske bransje er av en art osm krever meget 
omfattende utdannelse på grunn av det used
vanlige store antall varer det gjelder. Mang
lende dyktighet gir seg uttrykk i bommerter, 
kvaliteten lider, og forsyningene blir uregel
messige og utilstrekkelige. Den personlige 
faktor er av avgjørende betydning. 

Når vi har kunnet kjøpe store kvanta me
disintran fra ett og samme firma i Norge, er 
det fordi vi personlig kjenner og har den 
største tillit til vår vanlige norske leverandør. 
En slik kontakt ville ikke være mulig med en 
statsorganisasjon. Av samme grunn vil im
port foretatt av staten, ikke inspisere tilliten 
til utenlandske leverandører. De gode forbin
delser som består mellom kjøper og selger fra 
lang tid tilbake, blir forstyrret. Et upersonlig 
kontor trer i stedet for denne eller hin person. 
Da- en offentlig funksjonær må vise forsøk på 
å spare penger for staten, vil han vanligvis se 
bort fra viktigheten av en upåklagelig kvalitet 
og i stedet velge de billige varer på basis av 
merkantile interessante tilbud. Kvaliteten av 
et legemiddel er av avgjørende betydning for 
folkehelsen og skulle ikke utsettes for å bli 
neglisjert på grunn av de ovenfor beskrevne 
omstendigheter». 

Vi kan opplyse at den oppfatning som her 
er kommet til uttrykk, deles av alle de uten-
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landske firmaer som vi har drøftet dette spørs
mål med. 

I utvalgets innstilling har fraksjon A hevdet 
at et monopol vil kunne sikre en bedre kon
troll med varenes godhet. Vi vil her under
streke at neppe noe land i verden har en så 
streng kontroll med farmasøytiske spesialite
ter som vårt land. Det er ikke mulig å forstå 
hvorledes Spesialitetskontrollen skulle kunne 
få noen som helst bistand i kontrollen av et 
medisinaldepot. Tvert om er vi redd for at 
kontrollen såvel med spesialiteter som med 
andre apotekvarer ville bli slappere når det 
var et statsforetagende som skulle kontrolleres 
av en annen statsinstitusjon. Det er for øvrig 
ikke gitt noen positiv anvisning fra fraksjon 
A hvorledes denne forbedring av kontrollen 
skulle skje. Vi slutter oss helt til fraksjon B' 
anførsler om dette punkt, at de eventuelle 
forbedringer som kan gjøres med kontrollen, 
og som denne fraksjon har pekt på, de kan 
gjennomføres uten at man av den grunn be
høver å opprette et medisinaldepot. 

Når det gjelder de budsjettoverslag som er 
fremsatt av de to fraksjoner, kommer det helt 
klart frem at fraksjon A' anslag er rent teo
retisk. Med det kjennskap vi har til den øko
nomiske side av denne handelsvirksomhet, kan 
vi bestemt uttale at fraksjon A regner med for 
stor omsetning, likesom omkostningene er for 

Bilag 7. 

lavt ansatt. Fraksjon B' oppstilling er forret
ningsmessig sund, og gir en så riktig vurde
ring som det i dag er mulig å gi. Vi finner 
derfor at opprettelsen av et medisinaldepot 
ikke vil medføre at publikum vil kunne få 
billigere varer. Dette selv om man går ut fra 
at et medisinaldepot vil kunne foreta like 
billige innkjøp som de private engrosforret
ninger, hvilket vi som tidligere anført ikke 
antar. 

Vi finner derfor at det ikke er noe vunnet 
ved å opprette et medisinaldepot. Tvert om 
vil det sannsynligvis være til skade for det 
medisinforbrukende publikum. Det vil være et 
eksperiment som kan føre med seg uheldige 
forhold, et eksperiment som det ikke er noen 
grunn til å sette ut i livet. 

Det vil ikke være riktig å sammenligne et 
medisinaldepot med f. eks. Vinmonopolet eller 
Statens Kornforretning. Et medisinaldepot 
som i tilfelle måtte forhandle tusenvis av for
skjellige varer er så forskjellig fra den virk
somhet som Vinmonopolet og Statens Korn
forretning driver, at en sammenligning vil 
være uten hensikt. Det er også ganske andre 
formål de to sistnevnte forretninger skal tjene. 

Vår konklusjon blir i samsvar med det foran 
anførte, at vi avgjort finner å måtte fraråde 
opprettelsen av et medisinaldepot. 

Uttalelse av 31. mai 194B fra Norges Farmasøytisk-Kjemiske Industriforening til Sosialdepartementet. 

Ad opprettelse av et medisinaldepot. 
Med Deres brev av 30. mars d.å.- mottatt 

av oss den 8. april d. å. - fikk vår forening 
oversendt tre eksemplarer av Innstilling fra 
Utvalget til utredning av spørsmålet om opp
retting av et Medisinaldepot. Disse eksempla
rer har sirkulert blant våre medlemmer og 
saken er senere diskutert i et foreningsmøte. 

Slik som vi forstår den foreliggende Inn
stilling gjelder spørsmålet opprettelsen av en 
statsdirigert monopolintsitusjon - et Medisi

.· naldepot -- som skal avløse de nåværende 
grossister med hensyn til innførsel, engros-

~ forhandling og utførsel av de apotekvarer og 
gifter som etter gjeldende lovgivning bare kan 
selges fra rikets apotek, og dessuten de varer 
som omhandles i Kgl. Plakat av 20. september 
1929 pkt. B og C, og som skal nyttes til frem
stilling av medisin (nedenfor kalt B og C 
varer). 

Vi· finner ikke grunn til å innlate oss på en 
diskusjon i sin alminnelighet om opprettelsen 
øv et Medisinaldepot, men skal innskrenke oss 
til· bare å behandle de avsnitt i Innstillingen 

som vi mener vil komme til å berøre den far
masøytisk-kjemiske industri. 

1. Med hensyn til omfanget av Medisinal
depotets enerett, slik som fraksjon A har 
trukl;;et opp grensene for denne rett (lnnst. 
pkt. 9 Il s. 93 ff.) fremgår det at eneretten 
til innførsel og forhandling av gifter og apo
tekvarer samt B-og C-varer også skal omfatte 
de råvarer som medisinalindustrien trenger i 
sin produksjon. 

Det fremgår således at industrien - i likhet 
med apotekene - skal være bundet til å 
gjøre sine råvareinnkjøp gjennom Depotet. 

En slik ordning vil helt åpenbart virke stikk 
i strid med de sosiale hensyn som motiverer 
forslaget om opprettelsen av et Medisinalde
pot. Som bekjent gjør industrien i meget stor 
utstrekning sine innkjøp direkte fra utenlands
ke og innenlandske råstoffleverandører uten 
at disse varer passerer noe fordyrende mellom
ledd på sin vei fra leverandør til norsk fabrikk. 
Industriens innkjøp gjøres derved så billig 
som overhodet mulig. 

Hvis nå det påtenkte monopol skal trekke 
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nenne del av omsetningen,"under seg er det 
innlysende at varene må bli dyrere i innkjøp 
for fabrikkene, hvilket også automatisk vil 
medføre en forhøyelse av prisene på de ferdige 
produkter for publikum. Her vil altså et Me
disinaldepot bli et helt nytt og unødvendig 
ledd i omsetningen. 

Foruten" de prismessige konsekvenser som 
dette vil få, er det også klart at en slik ordning 
vil virke som en kompliserende og hemmende 
faktor for produksjonen. Våre industribedrif
ter har alle sine faste utenlandske og innen
landske forbindelser som yter dem god servic<:J 
og hos hvem begrepet goodwill er en realitet 
(ikke bare under den nåværende vanskelige 
forsyningssituasjon). Samarbeidet med diss<" 
forbindelser blir selvsagt meget smidigere og 
mere individuelt avpasset etter den enkeltes 
behov enn om en ny monopolinstitusjon kom
mer i mellom som en unødvendig formidler. 
Vi er også overbevist om at fabrikkenes indi
viduelle innkjøp på grunn av konkurransen 
rlem i mellom og fordi de har en større krets 
av leverandører å velge mellom - vil kunne 
gjøres på fordelaktigere betingelser enn et 
Sentraldepot kan oppnå. 

Dertil kommer at den enl{elte industribe
rlrift arbeider etter produksjonsprogrammer 
på kortere og lengre sikt og innretter sine inn
kjøp deretter. Det er mange forhold som be
stemmer disse programmer og det inntreffer 
ofte omstendigheter som nødvendiggjør at et 
program må endres og omlegges, hvilket også 
gir seg utslag i bedriftens innkjøp. Vi kan 
ikke tro at det vil 'være mulig - og anser det 
også for upraktisk - at et eventuelt Medisi
naldepot til enhver tid kan - og skal - holde 
lager av varer som vil kunne dekke industriens 
vekslende behov for råvarer til dens hundre
vis av forskjellige preparater. 

Og hvis Depotet ikke kan imøtekomme in
dustriens krav og behov med hensyn til slik 
levering, mener vi at en enerett for Depotet 
til innførsel av slike varer vil være helt ab
surd, og virke som sand i produksjons- og om
setningsmaskineriet til skade såvel for publi
kum som for industrien. 

Vi er oppmerksom på at fraksjon A har en 
forestilling om at det muligens kan være nød
vendig å åpne adgang til dispensasjon fra disse 
absolutte regler om Depotets enerett, og det 
er tydelig at det først og fremst er medisi
nalindustrien den har hatt for øyet ved for
slaget om denne ventil (Innst. s. 95 3dje av
snitt). I utkast til lov (Innst. s. 145) har 
denne dispensasjonsadgang fått sitt uttrykk 
i følgende formulering: 

§ l, 3dje avsnitt: «Vedkommende departe
ment kan i samråd med Medisinaldepotet gi 
tillatelse til andre til på nærmere fastsatte 

vilkår å innføre, selge engros og utføre varer 
som går inn under Medisinaldepotets enerett>-'. 

Under henvisning til hva der ovenfor er an
ført, finner vi at den foreslåtte enerett til inn
førsel av råvarer til industrien overhodet ikke 
kan få annet enn skadelige virkninger som vil 
stå i direkte strid med de argumenter som 
fraksjon A selv har anført til fordel for opp
rettelsen av et Medisinaldepot. Den nevnte 
dispensasjonsadgang er alt for snevert for
mulert til å kunne by noen effektiv nøytrali
sering av de uheldige virkninger som denne 
del av eneretten -- øyensynlig også etter A
fraksjonens oppfatning -- vil få, og vi må på 
det innstendigste henstille til departementet, 
--hvis det blir aktuelt å fremme utkastet som 
lovproposisjon - at utkastets § 1 gis en 
redaksjon som uttrykkelig unndrar industriens 
råvarer. fra Medisinaldepotets enerett. 

Vi vil for øvrig ikke unnlate å henvise til 
Kgl. Medisinalstyrelsens uttalelse om ord
ningen i Sverige, referert i Innst. s. 19 og 20, 
hvorav fremgår at i et forslag av 1934 om 
opprettelsen av et statsmonopol for import og 
engroshandel av gifter og apotekvarer i 
Sverige gjøres unntagelse for varer til indu
strien. 

2. Vi kan heller ikke være enige i A-frak
sjonens argumentasjon for å inkludere eks
porten av apotekvarer under Depotets ene
rett (I1mst. s. 95). 

Når det gjelder kontrollen med at nødven
dige varer i krisetider ikke blir utført av lan
det, så har ordningen med utførselsforbud 
alltid hittil virket helt tilfredsstillende og vi 
kan ikke innse at det overhodet har noen sam
menheng med de sosiale og helsemessige mo
tiver for opprettelsen av et Medisinaldepot 
at dette også får enerett til eksport av medisi
nalvarer. 

Også på dette punkt vil at Medisinaldepot 
utelukkende spille rollen som et unødvendig 
og fordyrende mellomledd og de samme inn
vendinger som vi har anført ovenfor under 1 
vil i det store og hele også ha gyldighet her. 

Det er riktignok så at de norske medisinal
fabrikkers eksportproduksjon ennå er for
holdsvis beskjeden, men det arbeides med pla
ner om utvidet eksport, og det viser seg at 
gjennomfØringen av eksportavtaler i mange 
tilfelle gjøres avhengig av en viss gjensidighet 
f. eks. i forbindelse med norsk fremstilling på 
lisensbasis av utenlandske preparater. En 
bundet kanalisering av norsk eksport gjennom 
et Medisinaldepot vil stanse denne utvikling 
og hemme arbeidet med å få norske medisins
ke produkter innført på de utenlandske mar
keder. 

3. I forbindelse med eksportspørsmålet 
hevder også A-fraksjonen «at det vil være av 
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betydning at eventuelt salg av norske apo
tekvarer til det utenlandske marked går gjen
nom et sentralorgan som om nødvendig vil 
kunne føre kontroll med varens kvalitet». 

I den utstrekning denne uttalelse gjelder 
medisinske industriprodukter - som det vel 
hovedsakelig tenkes på når det gjelder eks
port - finner vi argumentasjonen meget søkt. 
Dette gjelder i det hele tatt den stadige gjen
tatte påstand gjennom hele innstillingen at et 
Medisinaldepot vil kunne føre en mere effektiv 
kontroll med apotekvarenes (og herunder og
så spesialpreparatenes) prøveholdighet (jfr. 
f. eks. Innst. s. 23, 4de avsnitt). 

Det er vår oppfatning at den kontroll med 
spesialpreparatenes kvalitet som myndighete
ne har i dag gjennom sine organer, 
Helsedirektoratet og Spesialitetskontrollen. 
og dessuten den kontroll som fabrikkene selv 
utøver i sine vel utviklede kontrollaboratorier, 
hverken kan eller trenger å bli videre ntbyg
get. 

Det er ingen norskprodusert vare som er 
undergitt en slik kvalitetskontroll som nettopp 
farmasøytiske spesialpreparater. Den stati
stikk som A~fraksjonen fremlegger (Innst. s. 
28-31) omfatter da heller ikke et eneste spe
sialpreparat. 

Av hensyn til kontrollen med kvaliteten av 
spesialpreparater er derfor opprettelsen av et 
Sentraldepot unødvendig. 

I sammenheng med diskusjonen om skjerpet 
kontroll anfører A-fraksjonen (lnnst. s. 100) 
at det kan være rasjonelt å opprette labora
torier under Medisinaldepotet til fremstilling 
av de preparater som etter forskrifter i den 
gjeldende farmakope, alminnelig tilgjengelige 
farmasøytiske håndbøker eller samling av le
gemiddelformler som er godkjent av Kongen, 
kun kan fremstilles i landets apotek. 

Vi skal avholde oss fra i denne forbindelse 
å ta opp noen generell diskusjon om industri
ensinnstilling til gjeldende lovgivning på dettl~ 
område, idet vi forsåvidt kan henvise til høye
sterettsadvokat Henning Bødtkers brev av 26. 
oktober 1946 på vår forenings vegne til Sosial
departementet. 

Da imidlertid de problemer som reiser seg 
av disse spørsmål er av vital betydning for den 
norske medisinalindustriens fremtid og da 
opprettelsen av eventuelle laboratorier under 
et Medisinaldepot til fremstilling av farma
kope- og håndbokspreparater, får en intim 
tllkriytning til disse problemer, finner vi det 
nødvendig også i denne forbindelse å påpeke 
faren ved og det urimelige i at industriens 
produksjonsområde litt etter litt blir så ut
~ulet at dens eksistens trues. Det er nemlig 
~t;liggende å anta at de påtenkte laborato-
1iefr etter hvert vil utvikle seg til å bli indu-

strielle foretagender som i så fall vil stå i 
en priviligert stilling i forhold til den øvrige 
medisinalindustri. 

I henhold til apotekloven av 1904 er det for
budt for andre enn rikets apotek å fremstille 
farmakopepreparater, og vi kan ikke innse at 
det er noen vesensforskjell mellom fremstil
lingen av disse preparater i slike laboratorier 
og fremstillingen i fabrikk. 

Hvis det således er A-fraksjonens mening 
at det er behov for fremstilling av farmakope
preparater i større målestokk enn den kan 
foregå på det enkelte apotek, er det tilstrek
]{elig å tillate de nåværende fabrikker å oppta 
slik fabrikasjon. 

5. Vi vil for øvrig i sin alminnelighet ha 
uttalt at vi går ut fra at forslaget om etable
ring av et Medisinaldepot ikke er begrunnet 
i ønsket om å skade industrien, og da vi antar 
at ingen vel for alvor vil påstå at d_en norske 
medisinalindustri er overflødig mener vi også 
at den bør gis best mulig drifts- og ekspan
sjonsmuligheter. En god økonomi for indu
strien er forutsetningen for en utbygging av 
forsøkslaboratorier og forskningsarbeide og 
derigjennom for fremskritt og nyvinninger i 
takt med utviklingen ute i verden. 

6. Til slutt vil vi ganske kort omtale indu
stiens stilling med hensyn til opprettelsen av 
kriselagre. 

Ingen vil formentlig hevde at industrien 
møtte den siste verdenskrig uforberedt. Det 
er tvert om en kjennsgjerning at industrien i 
alle år - ikke minst under krigen - sørget 
for en helt igjennom tilfredsstillende tilførsel 
llV nødvendige råvarer for sin produksjon, og 
såvidt vi vet er det heller ikke fra noe hold 
fremkommet kritikk i så henseende. Det er 
derfor uforståelig at en overgang til Medisi
naldepot med plikt for industrien til å kjøpe 
sine råvarer fra dette depot skal kunne by på 
noen som helst fordel fremfor det nåværende 
system. Vi kan ikke innse at et Medisinalde
pot i større utstrekning enn fabrikkene vil by 
bedre garantier for at kriselagre av indusrirå
stoffer blir opplagt i usikre tider. Som tia-

. ligere anført mener vi at et Medisinaldepot 
aldri vil kunne få så klar oversikt over indu
striens behov på kortere og lengere sikt, i 
trygge og usikre tider, som fabrikkene selv 
har. 

Og hvis myndighetene ikke stoler på 
at fabrikkene i tilstrekkelig grad sørger for 
kriselagre kan jo dette ordnes ved en henstil
ling, eller i nødsfall et påbud. Den norske 
medisinalindustri er så oversiktlig og kontak
ten med Helsedirektoratet er såpass intim at 
det heller ikke på dette punkt kan fremby 
noen fordel å gå omveien om et Medisinal
depot. 
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Bilag 8. 

Uttalelse av 19. november 1943 fra Norges Handelsstands Forening til Sosialdepartementet. 

Innstilling fra Utvalget til utredning av spørs
målet om oppretting av medisinaldepot. 

I tilslutning til tidligere korrespondanse, 
senest vår skrivelse til det ærede departement 
av 16. ds., skal vi herved få fremkomme med 
våre bemerkninger til ovennevnte innstilling. 

Før vi går over til selve realiteten, må vi 
imidlertid påny konstatere og samtidig sterkt 
beklage at Departementet i strid med et til 
oss gitt tilsagn, har utvidet komiteens man
dat til også å omfatte de såkalte C-varer 
(etter kgl. plakat av 20. september 1929 om 
handel med gifter, apotek-varer og en del 
andre varer avd. A og B) uten å la komiteen 
bli supplert med en representant for handels
standen ved vårt forbund. Vi påviste dette i 
vår skrivelse av 24. mai d. å. til det ærede 
Departement. Og etterat Departementet i 
skrivelser av 7. juni og 19. juli d. å. temmelig 
forgjeves hadde forsøkt å bortforklare denne 
sin fremgangsmåte, kunne og måtte vi i en 
siste skrivelse av 21. juli d. å. til Departemen-
tet konstatere følgende: · 

«Vi hadde gjennom vår telefoniske konfe
ranse med Helsedirektoratet den 15. januar 
1947 og gjennom vår skriftlige bekreftelse av 
denne konferansen dagen etter, sikret oss at 
handelsstanden ved vårt forbund ville få an
ledning til å bli representert . i den påtenkte 
komite hvis komiteens mandat ble utvidet til 
også å omfatte varer som er gjenstand for 
fri alminnelig omsetning. · 

Komiteen ble oppnevnt ved kgl. res. av 7. 
februar 1947 og dens mandat ble da begrenset 
til å gjelde utredning av spørsmålet om stats
monopol på innførsel og omsetning av gifter 
og apotekvarer engros. Overensstemmende 
med det :foran refererte ble vi da ikke repre
sentert i komiteen. 

Vår nevnte skrivelse av 16. januar 1947 til 
Helsedirektoratet ble, etter at komiteen var 
oppnevnt: forelagt for komiteen som i skrivel
se til Departementet av 24. april 1947 enstem
mig uttalte at det var ønskelig å få med i 
komiteen en representant for handelsstanden. 
Åpenbart som svar på denne henvendelse 
meddelte Sosialdepartementet i skrivelse av 
22. mai 1947 til komiteens formann at «Depar
tementet har truffet den beslutning at det ikke 
skal tas inn noe nytt medlem i komiteen». 
Og denne beslutning ble fastholdt også etterat 
Departementet den 18. desember 1947 hadde 
utvidet komiteens mandat nettopp i den ret
ning som etter forhandlingene 15. og 16. ja
nttar 1947 skulle betinget representasjon i 
komiteen .for handelsstanden ved vårt forbund. 

Hele dette forhold fikk vi først kjennskap 
til da komiteens -innstilling, som er av 20. feb
ruar i år, ble forelagt oss i våres. 

Vi anser det meget påfallende og meget be
klagelig at en instans som Helsedirektoratet 
hflr fnnnet å kunne opptre på denne måten.» 

Den foreliggende innstilling viser at det 
nedsatte utvalg har delt seg i to like fraksjo
ner, A og B. 

Fraksjon A går inn for at det på dette felt 
opprettes et statsmonopol under navn av Me
rHsinaldepot og søker som begrunnelse herfor 
å hevde at et slikt monopol bedre enn de nå
værende omsetningsledd ville kunne løse føl
gende 3 hovedoppgaver: 

l. Sikring av landets medisinforsyni.ng nnder 
krig. 

?,. Effektiv kontroll med legemidlenes kvali
tet, og 

3. Skaffe forbri.tkerne billigere medisin. 

Fraksjon B hevder derimot at et sånt mono
pol ikke ville kunne løse de nettopp nevnte 3. 
hovedoppgaver bedre enn de nåværende om
setningsledd og at det derfor ikke kan være 
noen grunn til å opprette medisinaldepot. 

Selv om vi er klar over at man lett vil gå 
ut fra at vi er forut innstillet mot et monopol 
på dette område og dermed forut innstillet 
mot fraksjon A' standpunkt og for fraksjon 
B', må det være oss tillatt å uttale noen for
bauselse over den lettlivethet hvorved frak
sjon A så å si har hoppet bukk over de avgjø
rende innvendinger i form av facts som frak
sjon B er kommet med. Man kan ikke lese 
fraksjon A' uttalelse uten å få et forstemmende 
inntrykk av at fraksjonen på forhånd har 
vært klar over sin konklusjon og ikke har hatt 
:mledning til å være tilstrekkelig nøyeregnen
de i valg av <,argumenter» for denne sin kon
klusjon. 

Innstillingen fra fraksjon B er i ganske 
annen grad realistisk og nøktern og burde 
etter vårt beste skjønn i seg selv være full
stendig overbevisende i retning av å fraråde 
monopoldannelse på dette område. 

Vi anser det for vår del ikke nødvendig å 
gå utførlig inn på hele dette problem da det i 
vesentlig grad ville føre til en gjentagelse av 
fraksjon B' argumenter og opplysninger. 

Det må være tilstrekkelig at vi innskrenker 
oss til visse bemerkninger i forbindelse med 
hver av de hovedoppgaver som et monopol 
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iffi!Jlge fraksjon A skulle kunee løse på en bedre 
måte enn de nåværende omsetningsledd. Disse 
er: 

Sikring av landets medisinforsyn-ing unde't 
krig. 

Når forholdet nødvendiggjør at det blir inn
ført krigsøkonomi i landet, må Staten gripe 
inn på mange områder hvor den under freds
økonomi ikke har noen naturlig oppgave å 
løse. Dette gjelder også medisinforsyningen. 
Men dette ubestridelige faktum kan ikke bru
kes som motivering for. et varig statsmonopol. 
Erfaring har tydelig nok vist at det ikke har 
voldt noen nevneverdig vanskelighet for Sta
ten å løse den herhenhørende oppgave vis-a-vis 
medisinforsyningen ved et samarbeid med de 
private grossister og fabrikanter. Vi anser 
det tilstrekkelig i så henseende å henvise til 
det utmerkede samarbeid som fant sted på 
dette område under siste verdenskrig. 

Med den statistikk en rår over er det ikke 
vanskelig til enhver tid å skaffe den nødven
dige oversikt over landets medisinbeholdnin
ger, og aller minst vanskelig er dette når det 
gjelder de forholdsvis få drogeforretninger og 
medisinprodusenter. Men heller ikke fra de 
langt tallrikere apotek byr dette på noen 
vanskelighet. Og om en sådan var der for 
'apotekenes vedkommende, ville den jo ikke 
influeres av om leveransen til apotekene fore
gikk gjennom et monopol. 

Etter erfaringene fra de to siste verdens
kriger vil det være ganske forgjeves å hevde 
at selve tilførselen og den videre sikring av 
landets nødvendige medisinbeholdning skulle 
være i bedre hender hos et statsmonopol enn 
hos de nåværende omsetningsledd. Vi skal 
til klargjøring herav se litt nærmere på for
holdene på dette område under siste verdens
krig: 

Uten å komme inn på det storpolitiske opp
gjør om ansvarsforholdet for Statens mang
lende forberedthet da krigen kom til oss i 
1940, må det være fullt tillatelig å hevde at 
erfaringene fra den gang avgjort ikke trekker 
i et statsmonopols favør når det gjelder for
utseenhet med hensyn til krig og de nødven
dige disposisjoner med sikte på en sådan even
tualitet. Da overfallet kom 9. april 1940, had
de derimot de private importører i denne bran
sjen - i likhet med hva som gjennomgående 
var tilfelle for importens vedkommende -
i over et år gjennomført forserte forsynings
kjøp med sikte på å skaffe medisinforsy
ninger til landet for flere års forbruk. Vi har 
alltid hevdet, og hevder også i denne forbin
delse som en avgjørende ulempe ved sentrali
sering gjennom monopol, at disposisjonene da 
"blir avhengig av en enkelt manns_ eller noen 

få enkelte menns vurdering av situasjonen. 
Også med sikte på problemet sikringskjøp med 
krig for øye byr privatdriften fordelt på en rek
ke innbyrdes konkurrerende enheter på en 
ganske annerledes stor sjanse for et heldig re
sultat enn den sentraliserte monopoldrift, 

Går vi så videre og forutsetter reservelag
rene innkjøpt og innført til landet, vil vel nep
pe noen med erfaringene fra okkupasjonen 
våge å hevde at dis:;;e reservelagre skulle være 
tryggere i hendene på et statsmonopol enn 
hos de private importører og produsenter. Er
faringen viser tvertimot at ikke noe passet 
okkupanten bedre enn statssentralisert virk
somhet på dette område. En kan trygt konsta
tere at privat drift og derav følgende desentra
lisering her er langt å foretrekke ut fra ønsket 
om å sikre landets egne borgere sådanne reser
velagre. Monopollagre ville i en sådan situa
sjon straks blitt beslaglagt, og dette ville i høy 
grad vanskeliggjøre den regulære medisinfor
syning under okkupasjonen, for ikke å nevne 
den eventuelle «illegale» forsyning av medisin 
til hjemmestyrkene. 

Effektiv kontroll med legernidlets kvalitet. 
Fraksjon A gjør de største anstrengelser 

for å søke å bevise at monopolet ikke bare kan} 
men også er nødvendig for å sikre medisinenes 
kvalitet. Fraksjon B, påviser på en etter vår 
mening overbevisende måte uholdbarheten av 
denne påstand. Alle interesserte vet at Norge 
har en spesialitetskontroll som neppe overgåes 
av noe annet land. Alle spesialiteter må god
kjennes av denne kontrollen. Spesialitetenes 
medisinske berettigelse, sammensetning, pak
ning, utseende, reklame og pris blir her grans
ket meget nøye, Statens spesialitetskontroll 
ledes her av landets best kvalifiserte fagfolk 
på området. Oss bekjent er det da heller ikke 
tidligere blitt reist klager fra noe hold over 
at spesialitetskontrollen ikke skulle være skarp 
nok. Et monopol ville ikke i noen henseende 
kunne effektivisere denne kontrollen. 

Når et preparat er blitt godkjent av spesi
alitetskontrollen, blir det til en viss grad leve
randørenes sak å påse at kvaliteten av prepa
ratet holdes oppe .. Dette gjøres da også på 
den måten at hvert enkelt parti blir omhyg
gelig analysert i produsentens laboratorium 
før varen slippes ut på markedet. Spesialitets
kontrollen tar stikkprøver av og til, men det 
er givet at alle de ca. 1300 spesialiteter som 
lages i nye partier flere ganger om året, ikke 
kan bli undersøkt hvert år, enn si for hvert 
parti. Hvis et eventuelt monopol ville innlate 
seg på å kontrollanalysere alle partier i alle 
spesialiteter av norske og utenlandske merker 
som om~ettes på det qorske marked, da ville 
dette i høy grad sprenge oet i seg selv_ altfor 
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optimistiske budsjett som fraksjon A har opp
stillet for Medisindepotet. Dette gjelder selv 
om vi bare holder oss til de såkalte A- og B
varer. Analysekapasiteten måtte imidlertid 
utvides ut over dette i den utstrekning mono
polet måtte finne for godt å underlegge seg 
også de såkalte C-varer. Så lenge det ikke er 
forsøkt redegjort for hvilke C-varer fraksjon 
A har tenkt underlagt monopolet, kan det 
imidlertid ikke nytte å komme nærmere inn 
på hvor stor kapasitetsutvidelsen her måtte 
være. 

Vi avslutter våre bemerkninger om denne 
side av saken med å fastslå: En kontroll av 
alle de herhenhørende varer med sikte på at 
monopolet fullt ut skulle kunne garantere 
kvaliteten av et hvilket som helst parti, ville 
kreve et analyseapparat som er flere ganger 
så stort som det som fraksjon A regner med. 
Uten et så sterkt utbygget kontrollapparat, 
ville monopolet ikke kunne kontrollere varene 
mer effektivt enn under den nåværende ord
ning. Dette «argument» for monopolet faller 
derfor bort. 

Skaffe forbrukerne billigere medisin. 
Fraksjon har åpenbart forstått at man her 

står like overfor det argument som i tilfelle 
ville være det sterkeste i favør av en monopol
ordning, og fraksjonen har derfor anstrengt 
seg til det ytterste for å få satt opp et bud
sjett som viser overskudd. Det er jo dette 
overskuddet som i tilfelle skulle brukes til å 
senke medisinprisene. Fraksjon A' budsjett 
er imidlertid ikke bare for optimistisk, men 
helt igjennom løst og uholdbart. 

All erfaring viser at offentlig drift blir dy
rere enn privat. Dette henger bl. a. sammen 
med den mindre ansvarsfølelse og påpasselig
het og den mindre rasjonelle drift som erfa
ringsmessig blir en følge av offentlig drift uten 
konkurranse. Det er altfor lettvint her å slå 
sammen de største bestående forretningers 
omsetning og ganske enkelt hevde at dette 
samlede varekvantum vil kunne omsettes bil
ligere Wlqer en administrasjon. Arbeidet kan 
som kjent vokse en administrasjon over hodet, 
og produksjonens lov om synkende kostnader 
med stigende produksjon er ikke uten videre 
anvendelig på handelen. I vårt land er det 
meget som taler for at de mellomstore forret
ninger drives med relativt lavere kostnader 
enn de større. Den strukturundersøkelse som 
Norges Colonialgrossisters Forbund iverk
satte i 1946, peker i denne retning. Man synes 
derfor snarere å kunne hevde at kostnadene i 
et privat firma med en omsetning på 20 000 000 
kroner vil være større enn summen av kostna
dene i to private firmaer som hver har en om
setning. på 10 000 000 kroner. 

Et gjengs argument for statsmonopolise
ring er muligheten for billigere innkjøp på 
grunn av de store kvanta. Det er naturligvis 
riktig at store innkjøp berettiger til en viss 
kvantumrabatt, men denne rabatten har sin 
grense, og de private importører i denne bran
sjen kjøper som regel i store nok partier til å 
få den oppnåelige rabatt. Hertil kommer at 
når et monopol opptrer på markedet med sine 
store kjøp, vil en sådan konsentrert og stor 
økning i etterspørselen ha en tendens til å 
drive prisene i været. Selve størrelsen av et 
monopola innkjøp er således det motsatte av 
et argument for monopolet. De private im
portørers fordelte og spredte innkjøp mulig
gjør nemlig erfaringsmessig billigere varer. 

Selvom et monopol ikke vil være istand til 
å redusere den samlede utgift til medisinom
setningen og således samlet ikke vil kunne 
skaffe billigere medisin, vil det selvfølgelig 
kunne treffe en ordning med prisutjevning 
mellom forskjelige medisinsorter for derved 
å gjøre medisiner for visse sykdommer rela
tivt billigere. Men en sådan utjevningsordning 
vil akkurat like godt eller like lite godt kunne 
gjennomføres uten monopol. Det har man til
strekkelig erfaring for. 

I betraktning av den effektive belysning 
som fraksjon A' budsjett har fått gjennom 
fraksjon B' innstilling, skal vi ellers om denne 
side av saken innskrenke oss til følgende: 

Til tross for at det ellers gjerne heter at 
Statens forretningsmessige virksomheter skal 
anlegges og drives på forretningsmessig basis, 
sees fraksjon A i sin budsjettoppstilling å 
kalkulere uten renter av kapitalinvesteringen 
og uten skatter. 

Sakkyndige har like overfor oss hevdet at 
fraksjon A ved beregningen av den nødven
dige kapitalinvestering har gått ut fra en 
meget for kort kreditt-tid for leveranse til 
apotekene, nemlig l% måned. Fraksjon B ses 
da også å regne med 2% måned kreditt-tid. 

Utgiftene til løpende rembourser hevdes av 
de sakkyndige å måtte bli større enn regnet 
med av fraksjon A. Fraksjonen forutsetter 
en omsetning på ca. kr. 25 000 000,00. Av dette 
beløp vil ca. kr. 15 000 000,00 utgjøre import, 
hvorav størsteparten vil måtte skje mot rem
bours. Med de lange leveringstider som en nå 
har å regne med, må en sette gjennomsnitts
tiden for hver rembours til 2 måneder. Dette 
vil i vesentlig grad forhøye utgiftene i for
hold til fraksjon A' ansettelser. 

Til belysning av det offentliges skattetap, 
hvis monopolet som forutsatt skal være skat
tefritt, har vi latt foreta visse undersøkelser. 
Fra de store drogeforretningene med deres fili
aler og fra 3 mindre drogeforretninger er inn
hentet oppgave over skatt til stat og kommune 
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i budsjettårene 1945-46, 1946-47 og 1947-
48. For de således undersøkte tilsammen var 
gjennomsnittsskatten pr. år til stat og kom
mune i disse 3 årene ca. kr. 350 000,00. For 
budsjettåret 1946-47 var deres samlede skatt 
ca. kr. 404 000,00. Etterat selskapsskatten for 
1948-49 er blitt hevet fra 19,5 til 26 pst., må 
en regne med at disse slmttebeløp vil øke ytter
ligere. Hertil kommer eiendomsskatten for 
monopolets eiendommer, idet vi går ut fra at 
disse som Statens eiendom vil bli fritatt også 
for dennB skatten. I fraksjon A' budsjett er 
satt opp kr. 5 100 000,00 til ervervelse av eien
dommer. Da eiendomsskatten både i Oslo, 
Bergen, Trondheim og Tromsø er minst 7 °/ 00 

(i Bergen minst 8° l 00 ), vil en skattetakst på 
kr. 5 000 000,00 gi en eiendomsskatt på ca. kr. 
35 000,00 pr. år. Det offentliges skattetap på 
monopolet vil altså som minimum bli kr. 
440 000,00 pr. år. 

Hva rentetapet angår så regner fraksjon 
A med et samlet kapitalbehov på kr. 
H 500 000,00 hvorav kr. 5 100 000,00 til byg
ninger. Da fraksjonen i sitt driftsbudsjett for 
bygninger bare fører opp 5 pst. av disses verdi, 
kr. 5 100 000,00, «til vedlikehold m. v.», går 
vi ut fra at fraksjonen heller ikke for det 
nevnte kapitalbeløp har regnet renter. Disse 
må imidlertid, hvis det skal være noenlunde 
forretningsmessig, beregnes av det samlede 
kapitalbeløp kr. 14 500 000,00, hvilket etter 
3 pst. gir et årlig rentebeløp stort kr. 
,135 000,00. 

Ved den for monopolet forutsatte skatte
og rentefrihet mister altså det offentlige årlig 
minst kr. 875 000,00, eller med andre ord, 
atskillig mer enn det overskudd som fraksjon 
A er kommet frern til på basis av sin høyst 
lettsindige budsjettoppstilling. 

Fraksjon B regner med et årlig driftsunder
skudd stort kr. 446 000,00, hvori er inkludert 
et rentebeløp stort kr. 327 000,00. Trekker en 
disse rentene fra, får en kr. 119 000,00. Hertil 
kommer så det av oss beregnede rente- og 
skattetap kr. 875 000,00 = et samlet årlig 
driftsunderskudd stort kr. 994 000,00. Dette 
er den nøkterne virkelighet i motsetning til 
fraksjon A' luftige og uholdbare beregninger. 

Det ligger snubtende nær å spørre om ikke 
det angivelige hovedformål: Lavere priser på 
visse medisiner, kunne nås på en rneget enk
lere og billigere rnåte for forbrukerne ved å 
fortsette rned de nåværende omsetningsledd og 
så anvende en brøkdel av det foran beregnede 
årlige underskuddsbeløp tU prissenking. 

Vi har tross inngående studium ikke kunnet 
bli klar over i hvilken utstrekning det på
tenkte monopol eventuelt skal omfatte også 

de såkalte C-varer. Det underliggende motiv 
skulle jo være å få hånd over alle varer som 
brukes til medisinfremstilling, men det er jo 
mange C-varer som ikke er å anse som rå
stoffer til medisiner. Ja, dette gjelder vel de 
aller fleste C-varer. Det er påfallende og alt 
annet enn betryggende at fraksjon A i sin inn
stilling ikke trekker opp rammen for de vare
slag som fraksjonen mener bør inn under mo
nopolet. Så lenge det ikke er gjort, er det 
temmelig umulig for oss å gå nærmere inn på 
spørsmålet om monopolisering av denne vare
gruppen eller deler av den. Hele fraksjon A' 
behandling av spørsmålet C-varer gir en 
eklatant bekreftelse på hvor uheldig det var 
at ikke handelsstanden gjennom vårt forbund 
ble representert i lromiteen da dennes mandat 
ble utvidet til også å gjelde C-varer, rent bort
sett fra at dette som foran påvist var i strid 
med gitt tilsagn. Som en subsidiær bemerk
ning må vi under henvisning hertil bestemt 
protestere mot at C-varer trekkes inn under 
monopolet før spørsmålet herom er blitt under
gitt ny gransking med representasjon også for 
vårt forbund. 

Da vl gjennom komiteinnstillingen fikk rede 
tJå at komiteens mandat var blitt utvidet som 
foran nevnt, forela vi innstillingen for organi
sasjonene innen enkelte bransjer som vi 
antok ville bli berørt av et eventuelt monopol 
av sådant utvidet omfang. Vi har i den an
ledning mottatt en skrivelse av 14. september 
d. å. fra Olie- og Farvehandlerforeningen 1 
Oslo, og en skrivelse av 28. september d. å. fra 
Parfymegrossistenes Landsforening, hvilke 
vi begge vedlegger i gjenpart og tillater oss å 
henvise til. 

Fraksjon A har i sine tallmessige oppstil
linger ikke regnet med erstatning til de bestå
ende private forretninger som blir berørt av 
et eventuelt monopol. Vi skal ikke komme 
nærmere inn på erstatningsspørsmålet her, 
men innskrenker oss i så henseende til å uttale 
at vi anser en sakkyndig utredning av dette 
spørsmål nødvendig hvis man overhodet skal 
kunne stille opp et noenlunde holdbart bud
sjett for et påtenkt monopol. 

Statsminister Gerhardsen understreket i et 
foredrag som han holdt i Oslo Handelsstands 
Forening den 18. oktober 1945, at hans regje
ring ikke ville komme til å gå inn for noe 
monopol for monopolets skyld. Spørsmålet 
om monopolisering ville i hvert enkelt tilfelle 
bli bedømt og avgjort helt saklig. Bare hvis 
Regjeringen etter objektiv sakkyndig forbe
redelse og vurdering kom til det resultat at 
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et monopol var nødvendig for viktige sam
funnsinteresser, skulle det bli gjennomført. 
Vi vil gjerne ha den tillit til statsminister 
Gerhardsen og hans regjering at den i gjer-

Bilag 9. 

ning følger denne linjen i den saken som vi 
her drøfter. Resultatet kan da ikke være tvil
somt. 

Uttalelse av 14. september 1948 fra Olle- og Farvehandlerforeningen Oslo 
til_Norges Handelsstands Forbund. 

Vedr. innstilling fra utvalget til utredning av 
spørsmålet om oppretting a·v et medisinaldepot. 

Man har mottatt det ærede forbunds brev 
av 14. og 21. juli d.å. og skal herved få frem
komme med foreningens uttalelser i anledning 
av denne sak. 

I den forelagte innstilling fra utvalget er 
det ved gjennomlesning straks to ting som 
slår en i øynene. Det første er den påfallende 
endring i omfanget av den nedsatte komites 
mandat samt den måte hvorpå endringen er 
foretatt, idet man bevisst har unnlatt å under
rette Norges Handelsstands Forbund på tross 
av de forutgåtte forhandlinger og reservasjo
ner som var tatt fra sistnevnte forbunds side. 
I denne forbindelse er det nærliggende å anta 
at Departementet ved sin opptreden har øns
ket å forsøke seg på snar- eller omveier for å 
få presset loven gjennom på kortest mulig tid. 

Den andre ting som er iøyenfallende er at 
det i den omfangsrike innstilling ikke er truk
ket noen grenser for B- og C-varer ved salg til 
apotek, og det ser ut til at det er et bevisst 
ønske om å få utflytende grenser for derigjen
nom å oppnå muligheter for monopolisering 
av nær sagt hvilke som helst varer som for
handies av bransjen. Man vet jo ikke i hvilken 
retning utviklingen vil gå og hvilke varer de
potet ønsker å føre. Etter all sannsynlighet 
vil sistnevnte være avhengig av hva depotet 
finner det hensiktsmessig å føre. 

Det er nevnt i innstillingen at et medisinal
depot ved større innkjøp vil kunne få lavere 
priser, og det kan jo tenkes at depotet for å 
trykke prisene kunne gå til innkjøp utover 
apotekenes behov og av den grunn måtte se 
seg om etter andre kunder enn apotek. Det er 
nemlig ikke trukket noen klare grenser for 
depotets salgsområde utover apotekenes, even
tuelt sykehus og anstalthusholdningers plikt 
til bare å foreta sine innkjøp gjennom medisi
naldepotet. Idet vi forutsetter at den nåvæ
rende importbegrensnig fortsatt blir opprett
holdt,_ kan det tenkes at ~t statens medifdnal-

depot under påskudd av helsemessig betydning, 
og for, som tidligere nevnt, å oppnå rimeligere 
innkjøp, lettere vil kunne oppnå de nødven
dige importlisenser. Med de begrensede kvoter 
av forskjellige varer som til enhver tid er til
gjengelig gjennom handels- og betalingsav
taler m. v., er det muligheter for at dette 
depot kan legge beslag på hele, eller i allefall 
en meget stor del av de til enhver tid oppnå
elige varekontingenter. Andre vareavtagere 
enn apotek kan derigjennom komme i den si
tuasjon at de er nødt til å plassere sine inn
kjøp gjennom depotet, altså muligheter for 
en fullstendig monopolisering av en rekke 
varesorter. 

Med den erfaring man har fra tidligere så
kalte midlertidige nødsforordninger og stats
inngrep, kan enhver tenke seg resultatet selv 
om det f. eks. om noen år skulle bli lettere 
handels- og valutaforhold. Depotet vil da sit
te med hevd på distribusjonen av enkelte vare
sorter, og bransjens medlemmer ville være 
frarøvet salgsretten til en rekke av bransjens 
viktigste varesorter. 

Selv om loven om oppretting av et medisi
naldepot skulle gå igjennom, må forutsetnin
gen i et hvert tilfelle være at det ikke må 
herske tvil om depotets salgs- og vareområde. 

I tilknytning til hva som er nevnt ovenfor, 
faller det nærliggende å betrakte nøyere en 
rekke vareslag som kan komme på tale: Para
finum liquidum, rapsolje, olivenolje, mandel
olje, ricinusolje, eteriske oljer etc., varer som 
glyserin, menthol, kamfer, borsyre, boraks og 
natron samt alle sorter desinfeksjonsmidler 
såsom kloramin, lysol, cresol crudum, karbol
syre, formalin. Videre gips, glaubersalt, si
tronsyre, vinsyre, cremortartari og alle slags 
vokser, såsom bivoks, parafinvoks, sperma
settvoks, ceresinvokser samt en rekke B-varer 
som kaustisk soda, oksalsyre, syresalt, bly
sukker, sinkklorid. Videre har man alle sorter 
syrer, og kalisalpeter, natronsalpeter, naftalin, 
gummi arabicum, salisylsyre, gelatin, natrium 
benzoate osv. osv. Felles for dem alle er at 
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de har en allsidig teknisk anvendelse samtidig 
som de har en utstrakt medisinsk anvendelse. 
Enhver kan jo tenke seg resultatet hvis depotet 
skulle få anledning til å overta salget av f. eks. 
de vareslag som er nevnt ovenfor. Som det er 
gitt uttrykk for i innstillingen, vil jo depotet 
få carte blanche med hensyn til varer og de 
tidligere importører og grossister vil sitte 

Bllag 10. 

igjen med distribusjonen av de «smuler som 
faller fra den rikes bord». 

Innstillingen foreligger jo nå uten at bran
sjen er blitt spurt og konklusjonen må bli at 
saken tas opp til fornyet behandling også med 
representasjon fra vår bransje, da grunnla
get nå er helt endret i og med mandatets ut
videlse. 

Uttalelse av 28. september 1943 fra Parfymegrossistenes landsforening 
til Norges Handelsstands Forbund. 

Oppretting av et medisinaldepot. 
Vi har mottatt Deres brev av 14. juli 1948 

med bilag og har gjennomgått innstillingen 
fra utvalget til utredning av spørsmålet om 
oppretting av et medisinaldepot. 

Saken har interesse for flere av de firmaer 
som er tilsluttet vår forening, og vi må for 
vår bransjes vedkommende få uttale at vi bare 
øyner uheldige virkninger av en eventuell opp
rettelse av medisinaldepot. Vi unnlater her å 
komme inn på mere prinsipielle betraktninger, 
men tillater oss til mulig bruk for Deres for
bund å berøre et par punkter som eventuelt 
vil kunne være av noen interesse. 

Det fremholdes i innstillingen av en frak
sjon innen komiteen at et depot i krigs- og 
krisetider byr på større fordeler enn private 
firmaer. Dette er etter vår mening neppe rik
tig. Vi tror det er hevet over tvil at okkupa
sjonsmakten ville vært i stand til å tappe et 
depot for livsviktige varer i en ganske annen 
grad enn det lyktes i årene 1940-45. Vi 
hadde anledning til å konstatere dette og nev
ner en enkelt vare, nemlig lanolin. Straks 
tyskerne kom til landet, avkrevet de Lilleborg 

Bllag 11. 

Fabrikker hele lageret av lanolin, antakelig 
fordi de regnet med at de her kunne sikre seg 
store mengder på et sted. Til tross for dette 
var firmaer tilsluttet vår organisasjon i stand 
til å selge lanolin til apotekene til krigens siste 
dag. Dette var en vare som var ment som rå
stoff til kosmetikkfabrikasjonen for de nevnte 
firmaer, men som på grunn av apotekenes 
livsnødvendige behov ble overlatt disse. En 
slik mulighet regner vi med at et offentlig 
depot ikke ville kunne hatt. 

Det er blitt oss meddelt at en stor svensk 
og en stor dansk medisinalvarefabrikk nå skal 
ha opprettet firmaer i Norge for fremstilling 
av sine produkter. Vi formoder at dette rna 
skyldes frykten for at et offentlig depot ville 
kunne legge hindringer i veien for import fra 
de respektive moderfirmaer, og at disse mener 
å kunne stå sterkere overfor depotet ved å ha 
et produksjonsselskap i Norge. Det er vel 
tvilsomt om det er overensstemmende med 
norske interesser at utenlandsk kapital på 
denne måten får innpass i den farmasøytiske 
industri i Norge. 

Uttalelse av l. juli 1948 fra Vestlandets Drogeforretning A;S til Soøialdepal"tementet. 

Vi har mottatt det ærede departements brev 
av 30. mai 1948 med anmodning om uttalelse 
om den foreliggende innberetning fra utvalget 
til utredning av spørsmålet om oppretting av 
et medisinaldepot. 

I anledning herav vil vi tillate oss å anføre: 

I. Alminnelige bemerkninger. 
Under drøftingen av fordeler og ulemper 

ved sosialiseringen, savner vi en nøyere be
handling av de forretningsmessige og tekniske 
forhold som er særegne for vår bransje, idet 
utvalget tilsynelatende går. ut fra at disse 

forhold spiller mindre rolle. Vi er ikke så 
sikker på dette, idet vi mener at der er en 
vesenforskjell mellom sosialiseringen av vår 
bransje og de statsmonopoler vi tidligere har. 
Ser vi på disse siste, kan vi ikke unngå å 
legge merke til at det dreier seg om bransjer 
med enkle standardiserte og fremfor alt f å 
varesorter. (Korn, brennevin og vin). Ved 
opprettelse av et statens medisinaldepot, må 
en ikke glemme at staten overtar engroshan
delen i en bransje med mer enn p 000 vareslag 
som ikke har annet tilfelles el!Jl at de tjener 
som legemidler. Det er vår erfaring - etter 
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års drift - at en slik forretning bare kan 
drives med fordel hvis der utvises den mest 
nøyaktige påpasselighet, interesse og aktpå
givenhet, ikke bare fra overordnede og under
ordnede funksjonærers side, men også fra 
styrets. Fagkunnskap er her ikke nok. Vår 
erfaring viser at personlig interesse og inn
levelse i oppgaven parret med forretnings
messig innsikt, er nødvendig hvis engroshan
delen med våre artikler skal drives tilfreds~ 
stillende. Driftsmessig vil derfor et statens 
medisinaldepot komme i en helt annen stilling 
enn andre statsbedrifter r og en vil i liten eller 
ingen utstrekning· kunne nyttiggjØre seg de 
erfaringer en har fra driften om disse. · 

At utvalget ikke har tatt hensyn til disse 
forhold, fremgår også tydelig av det oppsatte 
driftsbudsjett. For oss står det helt klart at 
når de to fraksjoner står så langt fra hver
andre når det gjelder selve de forretningsmes
sige vurderinger og tallmessige beregninger, 
så ·er dette først og fremst et klart uttrykk 
for de spesielle forhold av teknisk og forret
ningsmessig art fjOm knytter seg til engros
h.andehm i vår bransje. Vi finner det ganske 
uforsvarlig, sett både fra et forretningsmes
sig og sosialt synspunkt, å sette ut i livet et 
statens medisinaldepot på grunnlag av de be
regninger utvalget er kommet til. De virker 
på oss helt overfladiske, nesten vilkårlige, og 
vi vil også nedenfor peke på en del nærmere 
enkeltheter. 

Vi vil dog allerede nu gjøre det klart' at etter 
vår mening må det foretas en inngående for
retningsøkonomisk analyse av forholdene i 
bransjen. Dette vil nemlig ikke bare få betyd
ning for en forretrungsmessig vurdering hos 
dein som skal ta standpunkt til saken, men vil 
Jgså få virkning når ·det gjelder vurderingen 
av de rent sosiale fordeler som en mener å 
kunne oppnå ved opprettelsen av depotet. 

Det synes bent frem å være helt forstem
mende å legge frem for statsmyndighetene en 
innstilling hvor den ene fraksjon kalkulerer 
med et netto overskudd på driften av et statens 
medisinaldepot på kr. 735 000, mens den· an
nen fraksjon, den presumtivt mest fagkyn
dige og forretningskyndige, kommer til et 
underskudd på kr. 446 000. Hvis vi her ikke 
står overfor en direkte fortegning av de fak
tiske forhold, så er i et hvert fall uoverens
stemmelsene så store at utvalgets beregninger 
ikke kan ha noen vekt for statsmyndighetene 
når disse skal ta standpunkt til saken. 

Vi tillater oss derfor å foreslå at saken ikke 
legges frem for Stortinget før en særnemnd 
har ioretatt en skikkelig analyse a11 forholdene. 

~- Vi vil for vår del stille til disposisjon alle 
de faktiske opplysninger som kan tjene· til å 
ria frem tU et· riktig reeuitat. 

II. Særlige forhold l vår landsdel. 
Da vårt selskap sitter inne med størst er

faring for engroshandelen i bransjen på Vest· 
landet, har vi ment at det kunne være av 
interesse for det ærede departement å nevne 
en del momenter av mere lokal art, som dog 
etter vår mening må veie tungt. Vi vil da 
først pointere at vårt selskap i praksis ikke 
har karakteren av et datterselskap. Vi er et 
helt selvstendig foretagende som derfor i 
størst utstrekning selv importerer våre var~U". 
Et avdelingskontor i Bergen av et ståtens 
medisinaldepot . som. det ~tte~ lovforslag skal 

.. være anledning til å opprette med d e p a r t e
m e n t e t s s a m t y k k e, vil derfor komme i 
en helt annen og svakere stilling når det gjel
der å dekke behovene i vår landsdel. 

Det er på Vestlandet fra Ulsteinvik i nord 
tll Flekkefjord i syd 50 apotek som vi har for
retningsforbindelse med. Alle disse kundene 
er gjennom ca. 35 år blitt vant til å ha med et 
helt selvstendig firma å gjøre. Det er opp
rettet et nært samkvem, omsetningen er kom
met inn i rasjonelle og helt betryggende for
mer til beste for apotekerne og det store pub
likum. Særlig tror vi det er verd å under
streke betydningen av den kundeservice vårt 
firma etter hvert har utviklet på Vestlandet, 
og som er betinget av vårt inngående kjenn
skap til de mange typiske lokale behov. - En 
apoteker på Vestlandet er ikke bestyrer av en 
omsetningssentral, han er en selvstendig ar
beidende person, som ut fra sitt personlige 
kjennskap til de lokale forhold - de lange 
distanser, dårlige samferdselsmidler, klima
tiske forhold etc. · - må treffe sine disposi
sjoner på et helt annet grunnlag enn en 
hovedstadsapoteker. 

En sosialisering av engroshandelen i vår 
bransje vil derfor få en helt annen betydning. 
for Vestlandet enn f. eks. monopoiisering av 
handelen med typiske ferdigvarer, som f. eks. 
vin og brennevin. Det vil gjøre stillingen 
vanskeligere for apotekerne. Den mere up_er· 
sonlige behandling som uvegerlig følger med 
statsdrift, vil undergrave den viktige stilling 
apotekerne idag inntar rundt om i distriktene. 
Dette vil igjen virke på det store publikum. 
Det vil trolig få dårlig service, og det kan 
oppstå forhold som likefrem kan være meget 
betenkelige sett fra et helsemessig synspunkt. 

Den sentralisering som opprettelsen av et 
statens medisinaldepot representerer rent geo
grafisk sett, må en være klar over vil vekke 
samme uvilje på Vestlandet som all annen 
sentralisering i hovedstaden. Dette kan neppe 
avhjelpes ved opprettelsen av en avdeling av 
medisinaldepotet i Bergen, og vi tror det vil 
være vanskelig å etablere det tillitsforhold 
som er nødvendig særlig i denne bransje, -hvor 
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vanskelige situasjoner, f. eks. epidemier, kan forretning, neppe vil bli avhendet. Dette gjel-
kreve et klart ansvarsforhold og handlekraft der navnlig den faste eiendom, hvis tomt for-
langt utover det som en statsinstitusjon vil øvrig etter reguleringsplanen vil bli ubebyg-
kunne representere. gelig i fremtiden, samt en stor del av inven-

Vi mener videre at sentralisering av statens taret og transportmidlene. 
medisinaldepot vil stenge helt for muligheten Da det etter krigen ikke finnes noen mulig-
for å få en farmasøytisk industri på Vestlan- het for leie eller rekvisisjon av større forret-
det. Etter vår mening er sentraliseringen av ningslokaler i Bergen, må depotet uten tvil 
denne industri på Østlandet meget betenkelig, regne med straks å bygge. Dette fører med 
særlig med henblikk på krigsforhold, og er- de nuværende byggepriser uten tvil til million-
faringer fra andre bransjer viser at en sen- utlegg foruten at selve tomtespørsmålet --
tralisering av importen og engrosomsetningen for så vidt forretningsgården skal ligge noen-
virker drepende på alle planer og tiltak av lunde sentralt- vil by på store vansker. Det 
industriell karakter utenfor hovedstaden og vil naturligvis heller ikke møte særlig velvilje 
dens nærhet. at et slikt foretagende - som etter manges 

III. Forhold under krig. 

Vi kan vanskelig tilegne oss den oppfatning 
at landets forsyning av legemidler og distri
bueringen av disse skulle være mere betryg
gende under krigsforhold ved en sosialisering 
og sentralisering. Tvertimot mener vi erfa
ringene fra forrige krig viser at en de sen
tralisering her er på sin plass. Dessuten vil 
et nært samarbeide mellom statsmyndighetene 
og engros-firmaene måtte forutsette å gi de 
beste resultater. De eksempler som i innstil
lingen er nevnt om statsinnkjøp og private 
innkjøp av penicillin etter den siste krig, viser 
tydelig de fordeler den private import byr på 
fremfor en statsimport, og kanskje enda tyde
ligere hvilke fordeler som _kan oppnås gjennom 
et samarbeide som nevnt. En må vel ha lov 
å si etter det som er nevnt i innstillingen at 
de rene statsinnkjøp rett og slett førte til at 
dette viktige legemiddel ble unødvendig dyrt 
for de syke. Med henblikk på forhold under en 
krig, mener vi forøvrig at et beredskapsar
beide straks må settes igang under samarbei
de mellom myndighetene og de private fir
maer, og de private firmaer vil sikkert nu som 
før gjerne gjøre sitt ytterste i den anledning. 

IV. Overslag og beregninger. 

Som nevnt foran under pkt. I er det ikke 
minst når det gjelder de drøftinger og bereg
ninger som utvalget har gjort i forbindelse 
med finansieringen og driften av et statens 
medisinaldepot vi mener at innstillingen er helt 
utilfredsstillende. Hva spesielt en avdeling i 
Bergen angår, vil vi anføre følgende som mu
ligens kan tjene til veiledning. 

Vårt selskap har en aksjekapital på 
kr. 400 000} og vår siste balansekonto viser 
en eiendom på ialt kr. "1"14 300}06 brutto. Ved 
eventuell opprettelse av et statens medisinal
depot må vårt selskap trolig søke annet virke
felt innen handel eller industri, og dette vil 
selvsagt føre med seg at den del av vår eien
dom som ikke er spesifikk for vår nuværende 

mening er overflødig -- ved nybygg skal legge 
beslag på den materialkvote som ellers skulle 
gå til gjenreisning av byen. -

Bare for å få en tilfredsstillende oppbygging 
av avdelingen i Bergen, må vi idag regne med 
følgende beløp: 
Forretningsgård .......... ca. kr. 
Varebeholdning . . . . . . . . . . » » 
Maskiner . . . . . . . . . . . . . . . . » » 
Laboratorier . . . . . . . . . . . . . . » 
Inventar ................ » 
Biler ••••••••• ' • o • • • • • • • • );'> 

)) 

» 

2 000 000 
l 000 000 

100 000 
15 000 

150 000 
75000 

kr. 3 355 000 

En må i tillegg hertil regne med en andel 
selve driftskapitalen. 
Også når det gjelder driftsbudsjettet er det 

flere ting vi vil peke på. Lønnsutgiftene vi
ser en stadig stigning og en kan vanskelig 
regne med et lavere beløp for avdelingen i 
Rergen enn kr. 200 000 pr. år. 

Pensjonsutgiftene i innstillingen er bereg
net til 10 pst. av lønnsbudsjettet. Dette er 
etter det nuværende beregningsgrunnlag og 
med en vanlig alderssammensetning av perso
nalet alt for lavt, og det korrekte tall ligger 
sannsynligvis på 18-20 pst. For det tilfelle 
at noen av tjenestemennene går over i medisi
naldepotet, må selvsagt den tidligere arbeids
giver godskrives for de pensjonsrettigheter 
han har opparbeidet og som tjenestemannen 
bringer med seg til medisinaldepotet. Vi er 
oppmerksom på at dette spørsmål har vært 
løst slik ved statens overtakelse av andre be-
drifter, og det vil jo også være helt urimelig 
om en bedrift som intet har anvendt til pen
sjonsformålet og en bedrift som har ordnete 
pensjonsforhold med store utlegg gjennom 
årene, skulle behandles likt. Pensjonsord
ningen må etter vår mening ansees som et 
aktivum ved eventuell overtakelse, og pen
sjonsspørsmålet er i det hele av en så stor 
økonomisk rekkevidde at vi sterkt savner en 
nærmere drøfting i innstillingen av utvalget 
herom. 



20- Ot~ prp. nr. 73. 194lt 
Om Iove.r ·om StatenE! · M~disinaldepot og om endringer · i · lovgivningen ont innførsel· og 

omsetning av apotekvarer· og gifter. 

En har lagt merke til Unnstillingen at frak
sjon A fremhever de private firmaers mindre 
dyktighet til å skaffe to så viktige varer som 
Sulfas. baric. og Sulfas. chinidinic. sommeren 
1947. Vi skal for vårt firmas vedkommende 
få lov til å opplyse at vi foruten å ha forsynt 
vår egen kundekrets fullt ut hele sommeren 
med nevnte varesorter, også utover hele som
meren ialt solgte utenfor vår vanlige kunde-
krets ca. 250 kg. Sulfas. baric pro røntgen. 
M. h. t. Sulfas chinidinic. så har vårt firma. 
overhodet ikke vært defekt for denne vare. 
Alle våre kunder har kunnet få varen og vi 

Bilag 12. 

har også kunnet avse til andre apotek som 
har tilskrevet oss, og vi kan vise til brev fra 
Apotekkontor~ av 29. november 1947 hvor 
dette kontor ber oss sende Sulfas. chinidinic. 
til Drammens Sykehus gjennom apoteket 
Bien, Drammen. Dette apotek ble den 1. de
sember 1947 sendt 250 gr. Vi må derfor på 
det bestemteste tilbakevise den påstand frak
sjon A har fremsatt på dette område for vårt 
firmas vedkommende. 

Forøvrig slutter vi oss til de bemerkninger 
Oslo medisinalgrossister har innsendt til det 
~rede departement. 

Uttalelse av l. juni 194B fra Utenrik>Jdepartementet til Sosialdepartementet. 

lnn8tilling orn opprettel8e av et medisinal
depot. 

Under henvisning til det Kgl. Departements 
skriv av 8. f. m. skal meddeles at det charter 
for. en internasjonal handelsorganisasjon 
(ITO) som foreligger etter konferansen i 
Havana siste vinter inneholder også bestem
melser om statshandel. Hvis ITO charteret 
blir ratifisert av Stortinget må et eventuelt 
medisinaldepot drives i overensstemmelse med 
charterets bestemmelser. I kapitel IV som 
inneholder de alminnelige handelspolitiske be
stemmelser finnes det et avsnitt D. om stats
handel. Av avsnittets fire artikler er det sær
lig artikkel 29 om ikke-diskriminerende be
handling og artikkel 31 om utvidelse av han-
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delen som vil ha interesse i forbindelse med 
det påtenkte medisinaldepot. Statsbedrifter 
kommer også inn under bestemmelsene i ka
pitel V om konkurransereguleringer (artikkel 
4() og artikkel 54). 

Ingen av bestemmelsene i Charteret er i 
veien for opprettelsen av et medisinaldepot, 
men dette må føre en innkjøps- og salgspoitikk 
som ikke virker diskriminerende for varer fra 
de . forskjellige land eller som beskytter 
hjemmeproduserte varer i større grad enn 
charterbestemmelsene tillater. 

Til underretning sendes vedlagt et eksem
plar av «Final Act» fra den internasjonaJe 
handelskonferanse i Havana. 

Uttalelse av l. juni 1948 fra høyesterettsadvokat Arnold Sehibbye til Sosialdepartemeutet. 

På vegne av grosserer Tollef Bredal (firma 
A/S Tollef Bredal), tillater jeg meg å frem
komme med følgende: 

I innstillingen fra utvalget til utredning av 
spørsmålet om oppretting av et medisinalde
pot, uttaler fraksjon A som sin oppfatning, 
at ovennevnte ikke vil ha krav på erstatning 
såfremt det opprettes et statsmonopol på en
grosshandelen med apotekvarer. Fraksjon A 
anfører i denn forbindelse at også grosserer 
Tollef Bredal er meddelt bevilling til å drive 
innførsel og handelsvirksomhet med apotek
varer med forbehold om at bevillingen når som 
helst kan tilbakekalles, jfr. innstillingens side 
5, i. f. 

Jeg viser herom til den utredning om for-

holdet vedrørende grosserer Bredals bevilling, 
som er gitt i innstillingen om statsmonopol 
på apotekdrift og engroshandel med apotek
varer av 1926, side 64-66v hvorav fremgår 
at grosserer Bredal må antas å ha en rett som 
ikke kan tilbakekalles. Han hadde allerede 
ervervet en rett til å drive denne handels
virksomhet før resolusjonen av 16. juli 1904 
ble vedtatt. Han protesterte straks han fikk 
kjennskap til bestemmelsen i resolusjonens ~ 
8, mot at denne bestemmelse kunne begrense 
den av ham allerede tidligere ervervede rett. 

På grunnlag av de opplysninger han fikk 
hos vedkommende myndighet om forståelsen 
av § 8, anså han det ikke nødvendig å foreta 
seg y~terligere skritt i saken. 

1 
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Uansett hvorledes man ser på dette spørs
mål, har grosserer Bredal krav på full erstat
ning såfremt opprettelsen av et sta:tsmonopol 
bevirker at han må opphøre med denne han
delsvirksomhet. 

Bilag 14. 

Han finner derfor straks å burde gjøre det 
ærede departement oppmerksom på at han, 
såfremt et !rt.atsnionopolskulle frata ham hans 
rettigheter, vil kreve full erstatning for det 
tap han derved-lider. 

Uttalelse av 31. mai 1943 fra herr Ebbe Baltzersen til Sosialdepartementet. 

Ang. oppretting av medisinaldepot. 
Undertegnede har mottatt et eksemplar av 

utvalgets innstilling om oppretting av et me
disinaldepot. Jeg har nå gransket innstillin
gen, og stort sett slntter jeg meg til det syn 
som e·rf1·emlagt av fraksjon B; ·Jeg vil allike
vel gjerm~ få fremkomme med noen bemerk
ninger. 

Oversikt over forsyningene.· 
. Med nåvære-nde ordning har myndighetene 

god oversikt over og mulighet for å regulere 
forsyningene, slik at man kan lede utviklingen 
av forbruket i den retning man ønsker. Om 
man ikke vil opprettholde det nåværende sy
stem når tidene blir normale, så har man i alle 
fall erfaring"'r for hvorda.n man hør gå fram i 
en krisetid. 

Kontroll. 
Statsdrift er jeg i alminnelighet ikke til

henger av. Når man mener at kontrollen vil 
bli bedre, må man huske på at også i en stats
bedrift er menneskene istand til å begå feil, 
og uten konkurranse kan mindre iøyenfallende 
unnlatenhet bli vanskelig å oppdage og erstat
te med effektivitet. Man kan nok komme fram. 
til en absolutt sikker kontroll, men arbeidet 
på dette område må holdes innen visse gren
ser ikke minst av økonomiske grunner, som 
vel- er av betydning endog i statsbedrifter. -

Erfaringer fra andre land. 
Fra Sverige har vi fått opplysninger om 

erfaringer man har gjort med hensyn til salg 
av legemidler til statsinstitusjoner. Hoved
inntrykket (fra østeuropeiske land) er at disse 
institusjoner ikke viser særlig evne til å gjøre 
fordelaktige innkjøp, idet de bruker svært lang 
tid til sine forhandlinger før de kommer til 
noe resultat, og allikevel ofte kjøper umoderne 
legemidler. Man bemerker at det skulle være 
helt umulig for et firma som hadde konkur
ranse, å betjene sine kunder med denne lang-

. somme ineffektive fremgangsmåte. De erfa
: ringer man forøvrig gjør ved sosialisering av 

bedrifter og bedriftsgrener, f. eks. i England 
og Frankrike, synes å bevise at man i disse 

· land betenker seg på ytterligere sosialisering. 
Dette skulle ikke oppfordre til nye eksperimen· 
ter. Man har visstnok fått øynene opp for 
enkelte psykologiske · fakt9rer som _man tid
ligere ikke . hadde regnet med. 

Levering direkte til .sykehus. 
Det synes fornuftig at et eventuelt medisi

naldepot skal kunne levere spesielle preparat 
direkte til sykehus. Likeså skulle det heller 
ikke være noe til hinder for at de nåværende 
drogeforretninger fikk levere spesielle prepa~ 
rater direkte til sykehus - om man ikke vil 
strekke seg så langt som til å la fabrikkene 
levere direkte. Kravene til den faglige ledelse 
er like store i alle høve, så man har samme 
garanti for forsvarlig ekspedisjon. 

Fabt·ikkers innkjøp av råvarer. 
Spørsmålet om .fabrikkers innkjøp av rå

varer. er svært ufullstendig behandlet, til tross 
for at den farmasøytiske industrien spiller en 
ikke uvesentlig rolle i medisinforsyningen. 
Når det gjelder viktige prinsippspørsmål med 
hensyn til landets medisinforsyning, hadde det 
vært rimelig om en representant for de farma
sØytiske fa})rikker hadde vært medlem a,v ut
valget. 

Internasjonale kontrakter. 
Det kan tenkes at et norsk firma og et 

utenlandsk er bunnet til hverandre ved kon
trakter, slik at det utenlandske firma får 
levere visse varer k u n til det ene norske 
firma, og dette igjen kjøpe inn disse varer 
k u n fra det ene utenlandske firma. Hvordan 
dette vil bli etter opprettelsen av et medisinal
depot som skal ha monopol på import av 
legemidler er ikke utredet. Til visse slike kon
trakter kan det være knyttet krav om royalty, 
f. eks. i forbindelse med omsetning av en spe
sialitet framstilt av en levert substans. 

Disse problemer løses formodentlig best ved 
at fabrikkene får ta inn sine råvarer direkte 
utenom medisinaldepotet. 
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Uttalelse av 27. mai 1948 fra Alf NiHke tU Sosialdepartementet. 

Et medisinaldepot under statskontroll kan 
nok under visse omstendigheter ha sine for
deler, men at det vil kunne by publikum billi
gere og bedre medisin enn de private droge
forretninger er det neppe noen som for alvor 
kan tro. 

De to tilfeller med Penicillin og Sulfatiazol, 
som fral{sjon B trekker frem, tjener jo som 

Bilag 16. 

avskrekkende eksempler. 
Det private initiativ med innbyrdes kon

kurranse drogeforretningene imellom gir apo
tekene og publikum den beste og billigste 
service. 

Jeg slutter meg derfor helt til fraksjon B's 
synspunkter. 

Uttalelse av 4. august 1936 fra Justisdepartementet til kommisjonen for nye arbeidstiltak, 
planlegging og selvberging. 

Innføring av sukkermonopol 

kommisjonens brev av 24. juni d. å. 
Man antar at grunnlovens § 101 ikke er til 

hinder for at det innføres en monopolordning 
for sukker som antydet av kommisjonen, hva 
enten det skjer i form av et rent statsmonopol 
(alternativ l) eller ved et importforbud med 
lisenser til et halvoffentlig selskap (alt. 2). 
Noe erstatningskrav for de private nærings
drivende som blir skadelidende ved ordningen, 
antas således ikke å kunne bygges på denne 
grunnlovsbestemmelse. Jfr. Castberg: Norges 
Statsforfatning li s. 407, ,M. H. Lie i St. dok. 
nr. 13-1923 s. 64-65 og Skeie: Eiendoms
ret og statsmonopol (1923) s. 298 (herimot 
Arctander i Statsmonopoler (1928), særlig s. 
180). 

Et annet spørsmål er om staten kan bli er
statningspliktig overfor de private nærings
drivende etter grunnlovens § 97 eller 105. 

Departementet er for sitt vedkommende til
bøyelig til å anta at heller ikke de nevnte 
paragrafer hjemler noget sådant erstatnings
ansvar. Man må imidlertid regne med mulig-

Trykt 17/6 1949. 

heten av at domstolene kan komme til et annet 
resultat og tilkjenne erstatning for tap av 
forretning eller ihvertfall for tap som følge 
av at anlegg, lagerhus, kontorer m. v. blir 
forringet i verdi ved at de ikke lenger kan 
nyttes til det opprinnelige bestemte formål. 
Man henviser til Skeie l. c. s. 299 og 305, 
Morgenstierne i Rt. 1918 I s. 625 flg. og 
Castberg l. c. s. 34 7; se herimot Aschehoug: 
Socialøkonomik I s. 340-41, Statsforfatning 
Ill s. 79-81 og betenkning i Rt. 1903 s. 241 
flg. (hvalfredningssaken). 

Blir monopolordningen gjennomført slik at 
de private næringsdrivende beholdes som mel
lomledd i omsetningen, antas risikoen for at 
staten påføres erstatningsansvar å være be
traktelig mindre. 

Med hensyn til kommisjonens alternativ 3, 
særskilt tollbeskyttelse, bemerkes at grunn
lovsmessigheten av en slik foranstaltnin.; vil 
avhenge av tollsatsenes høyde. Dersom toll· 
pålegget faktisk vil være ensbetyU:ew mea 
importforbud, antas spørsmålet å stå i det 
vesentlige i samme stilling som etter alterna
tiv 1 og 2. 
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