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~departementet. 

Om lov om drift av apotek m. v. 

TilrM.ing fra Sosialdepartementet av 30. mars 196~1 
godkjent 1Jed kongelig resolusjon samme dag. 

(Foredratt av: statsråd O l a v B r u v i k.) 

Kap. Jr. Apoteldovkomiteens innstilling. 

Ved kongelig resolusjon av 17. september 
ble det oppnevnt en komite til revisjon 

av apoteklovgivningen m.. v. med følgende 
mandat: 

1960, jfr. Ot. prp. nr. 54 og Innst. O. nr. XV 
for 1959-60. I sin Innstilling II, avgitt 3. 
mars 1959, har komiteen lagt fram forslag til 
lov om legemidler og gifter m. v. 

Departementet er enig i komiteens forslag 
om å samarbeide 8 någjeldende lover til 2 

Å avgi en utredning om apotekvesenet, om lovverk, og legger med dette fram et utkast 
de tiltak og den omorganisering som den til ny apoteklov som i alt vesentlig bygger på. 
finner nødvendig for å finne fram til den komiteens forslag i Innstilling I. 
omsetningsfonn som er mest forsvarlig, Komiteen innleder sin innstilling med en 
herunder om apotekvesenet bør drives av historisk oversikt og oversikter over den nå-

l. 

det o:ffentlige. værende ordning for apotekvesenet i Norge 
2. Revisjon og samordning av særlig lovgiv- o~g i andre land. Deretter har komiteen i 

ning om legemidler og apotekvesen. kapitlet «Offentlig drift av apotekene», inn-
Som komiteens formann ble oppnevnt di- stillingens side 14-16, behandlet organisa-

~t.al" Sverre Iversen, Oslo. De øvrige med- sjonsformen for apotekdriften, og er enstem· 
lemmer var ordfører Hans Chr. Brevig, Vest- mig kommet til at det nåværende konsesjons-

labo:mnt Tor Kivle, Kragerø, distriktslege system bør opprettholdes. Et flertall på 5 
Carl Viggo Lange, Kristiansand, h.r.advokat medlemmer har i en særmerknad gitt uttrykk 
Alf Nordhus, Oslo, direktør Fredrik Steen, for sitt prinsipielle syn at omsetningen av 

ordfører Knut Tjønneland, Bergen, apo- legemidler er en oppgave som burde være 
teker Johan Totland, Oslo, og provisor, seinere ubundet av private næringsøkonomiske vur-
apoteker Reidar Vatne, Oslo. Som sekretær deringer, men også flertallet er etter inn-
ansatte komiteen konsulent i Helsedirektoratet gående drøfting av de forskjellige sider av 
Marit Lande. Førstesekretær i Helsedirekto- apotekvirksomheten kommet til at konsesjons-
talet G. Randers-Pehrson fungerte som komi- systemet kan beholdes, og finner at «de offent-

juridiske sekretær. lige interesser vil kunne ivaretas tilstrekkelig 
Komiteen har i sin innstilling I side 16-19 ved å utnytte den adgang det offentlige, ved 

en oversikt over apoteklovgivningen, en lover og bestemmelser, har til å regulere og 
'l'tU'dering av hvilke lover som burde tas med kontrollere legemiddelomsetningen». 
j revisjonen. og begrunnet sin beslutning om Etter å ha tatt et slikt standpunkt til 
A utarooide utkast til to nye lover, en lov organisasjonsspørsmålet er det rimelig at 
'"Jm drift av apotek m. v., og en lov om lege- komiteen. i sitt forslag til ny apoteklov i stor 
._u,~:~~; og gifter m. v. I samsvar med denne utstrekning har bygd på den någjeldende 
vu.~:nen for revisjon av apoteklovgivningen har apoteklovgivning. Av vesentlige endringer og 
k.omiteen i Innstilling I, avgitt 28. november tilføyelser i forhold til lov om drift av apotek 
11)3,7, lagt fram utkast til ny lov om drift av av 4. august 1909 skal nevnes: 
apotek m. v. Innstillingen omfatter også for- I tillegg til betegnelsene apotek, filialapotek 

til endringer i lov om legers rettigheter og sykehusapotek som vi har i dag, foreslår 
plikter av 27. april 1927 og i lov om komiteen produksjonsapotek, distribusjons-

Veterinærer av 10. desember 1948, og disse apotek og offentlig apotek, og gir definisjoner 
~orølag er gjennomført ved lover av 2. juni av disse begreper (lovforslagets §§ 1-3). Det 

~ vedtetgg: Imtstilling I fra Apoteklovkomlteen, avgitt 28. november 1957. 
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foreslås gitt hjemmel for å kunne opprette 
apotek innen forsvaret (§ 4). 

I bestemmelsene om oppretting av apotek 
er det nærmere angitt hvem som skal uttale 
seg, og presisert at det påhviler helseråd og 
kommunestyrer å ta opp spørsmålet om å 
få opprettet nye apotek når det er behov for 
det (§ 5). 

Det er foreslått mer utførlige bestemmelser 
om apotekenes rett og plikt tH å forhandle 
legemidler, forbindingssaker in . ..;.~ og om deres 
rett til å tilvirke legemidler. Når apotek opp
rettes eller skifter innehaver. skal de p arte- . 
mentet kunne bestemme at apoteket skal være 
produksjonsapotek ener distribusjonsapotek 
(§§ 8-12). 

Et flertall på 5 medlemmer foreslår at be
villing til å drive apotek foruten til personer 
som: fyller nænnere angitte krav til utdanning 
og praksis, også skal kunne gis til en by-, 
herreds- eller ·fylkeskommune eller til en 
trygdekasse (§ 13, jfr. § 1), og begrunner 
dette forslaget i en uttalelse som er gjengitt 
side 20-21 i innstillingen. Mindretallet, 4 
medlemmer, mener at kommuners rett· til å 
drive apotek som nå bør begrenses til syke
husapotek. Spørsmålet om å åpne adgang 
for trygdekasser til å drive apotek har av 
mindretallet vært forelagt Rikstrygdeverket, 
som i brev av 14. juni 1957 har frarådt for
slaget {brevet er sitert side 21 i innstillingen). 
· Etter . gjeldende . apoteklov kreves 5 års 

tjeries.te ved norsk apotek etter apotekereks
amen for å få bevilling som· apoteker. Kravet 
foreslås opprettholdt med en unntaksbestem
melse om at etter regler fastsatt av departe
mentet, kan inntil 2 av de 5 år erstattes 
med likeverdig tjeneste. Ett medlem er imot 
å innføre denne unntaksbestemmelsen. Det 
foreslås innført krav om avlagt handelsfag
prøve, med unntak for dem som ved lovens 
ikrafttreden har fylt 45 år (§§ 14 og 70). 

Det foreslås gitt regler for når en apotek
innehaver kan kreve å bli løst fra bevillingen 
(§ 16). Når en apoteker dør kan departe
mentet etter de någjeldende bestemmelser gi 
gjenlevende ektefelle eller boet tillatelse til 
å fortsette driften av apoteket iimtil 5 år 
fra overtakelsen eller 10 år hvis det gjelder 
et nyopprettet apotek. Et flertall på 5 med
lemmer i komiteen foreslår at slik tillatelse 
bare skal gis når særlige g~unner foreligger 
og begrenses til 5 år også for nyopprettelser 
( § 17). . Mindretallet foreslår de någjeldende 
bestemmelser opprettholdt. 

I henhold til någjeldende apoteklov taper 
en apoteker sin bevilling når han går konkurs 
og ikke innen l år etter konkursens åpning 
h~r. fått sitt bo igjen tH fri rådighet, og be
vlllmgen kan frakjennes en apoteker ved· dom 

ved nærmere angitte grove pliktfo,rsmm!llll~ 
eller vedvarende uskikkethet på grunn av 
sykdom eller misbrult av alkohol ellef' 
vende midler. Komiteen har i § 15 nevnt 
tilfelle apotekbevilling faller bort, deriblant. 
konkurs, · og i § 18 foreslått at Kongen i 
visse tilfelle kan inndra apotekbevilling. Før 
avgjørelsen treffes skal innehaveren 
kjent med grunnlaget for påstanden om 
Clragning og de opplysninger den hygger 
og gis adgang ·til å uttale seg. Både lovlig
heten av inndragningen og de skjønnsmessige 
avgjørelser i saken: skal kunne prøves .... 
domstolene. 

Bestemmelsene om overtakelse av 
foreslås noe utvidet, bl. a. med hjemmel fOE 
departementet til å gi pålegg om å leie m-. 
stemte lokaler og til å forlange overtak~ 
takster · forelagt en skjønnsnemnd tU stad
festing eller omgjøring. v,ed tvist meUoa. 
partene om verdiansettelsen m. v. av 
og varebeholdning skal saken avgjøn11e 
skjønnsnemnda, som skal være en ua.vh~ 
instans oppnevnt av departementet o'g 
av en jurist som fyller kraveue for å ~ 
høyesterettsdommer, som formann, og 2: 
lemmer som fyller kravene for å bli·apoteken 
(§§ 19-21). Etter någjeldende apotek.lo111 
skal det ved slike tvister oppnevnes 'en. 11'0t10. 
giftsnemnd med 2 partsrepresentanter 1 
oppmann. 

Det" foreslås noe mer utføriig,e bestemmel:ler 
enn i den gjeldende apoteklov om best:yreL~ 
av apotek, og hjemmelen for å gi en a.ntll'tll"il· 
innehaver pålegg om å tilsette bestyY'el" 
noe utvidet ( § § 2i--:-24). · 

I kapitlet «Apotekenes personale, utd!ann·ebt' 
m. v.» side 40-47 i innstillingen har kornitiee 
gjort rede. for gjeldende bestemmelser, 
værende personalforhold og tidligere 
ninger vedrørende utdanning og personalbelb;oT. 
Komiteen støtter forslaget om at det ved 
av farmasøytiske kandidater utdannes en a~ 
kategori farmasøytisk personale med ko~ 
teoretisk opplæring. Dette forslaget er 
nomført ved lov om reseptarutdanning av 8. 
april 1960, og det første kuU reseptsrele"ll"W 
ble opptatt og begynte læretiden i 
høsten 1960. 
· Etter den gjeldende apoteklov kan departlt'
mentet fastsette det miriste antall fa:rmSI&Ij'teÆ" 
et apotek skal ha, og gi regler for hvilkt' 
arbeider som. kan overlates til personale 
ikke har godkjent farmasøytisk utdrutniJE\C. 
Komiteen foreslår at departementet kan ~ 
stemme hvor stort personale et apot.ek 
ha. av de forskjellige personalgrupper ( § 
og i § § 26-28 foreslås bestemmelser 
ekspedisjonsrett m. v. og plikt f~r apotekeD:e 
til å motta til praktisk opplænng farma~~a-
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ø:tuderende og reseptarelever, og til å gi de 
~tatere ved apotek som ønsker det, 
Y1dere yrkesutdanning for apotekarbeid. 

hensyn til apotekenes lokaler, innred
utstyr peker komiteen på at stan

mllr.'Wii:D er meget forskjellig og at modernise
av landets apotek er en viktig oppgave. 

'~Uten klare bestemmelser her, vil apotekene 
knn:ne forfalle. De drives for innehaverens 

nnva.1rø regning og det kan tenkes innehavere 
1110m ønsker å unndra seg større påkostninger 

anlegget» (innst. side 15). Ut fra dette 
ayn har komiteen i § 29 foreslått at departe
raentet kan gi pålegg om ominnredning, . ut
T«~~~>UIII' eller flytting av apotek som har for 

eller uhensiktsmessige lokaler. Leie
kontrakter for apoteklokaler skal framtidig 
f011elegges departementet til godkjenning. 

l kapittel IX i lovforslaget, «Plikter med 
til driften av apotek», er samlet og 

omredigert en rekke bestemmelser som 
,..,_ ... ~ spredt i den någjeldende lov, men det 

også flere endringer og tilføyelser: 
34 er foreslått unntatt fra apotekenes ube

utleveringsplikt etter lovlig resept 
ll!t!evering av opium og andre bedøvende stof-

når apoteket har fått beskjed fra helse
'!lirektøren om at slike stoffer ikke skal ut

til vedkommende person eller etter 
fra vedkommende lege, tannlege eller 

vet,erinær. Apotekenes plikt til å kontrollere 
varer som innkjøpes eller fremstilles i apote

blir nærmere presisert i § 35. Komiteen 
innført ubetinget objektivt ansvar 

ved oppstått skade på person eller gods som 
av feil eller mangler ved legemidler 
gifter som blir utlevert fra apotek, 

~ unntak for skade som kan henføres til 
fra reseptutstederens side~ Det foreslås 

~n••f'a·..r plikt til a tegne . ansvarsforsikring 
stille annen sikkerhet som kan god

av departementet (§ 37, jfr. side 39 
i.l'lnstillingen). 
Komiteen har i kapitlet «Økonomiske spørs

mAl ved apotekdriften», innstillingen side 
t7-72, behandlet finansieringsordningen ved 
~.Wertaking og oppretting av apotek, apoteke-

prisberegning, de økonomiske driftsfor-
bo!d avgifts- og tilskottsordningen, og 

prinsippene for de foreslåtte avgifts-, 
ttll~IU)ttl:r og låneordninger inntatt i loven. 
Ar;otekavgiften, som nå beregnes på grunn-

av omsetningen, foreslås omlagt etter 
danJ~k mønster til en avgift som skal be
~ dels av omsetningen og dels av apo
t.eketø nettooverskott. Av apotekavgiften 

betales tilskott til apotek med årsomset
under en fastsatt grense, og til apotel\ 

wm har særlig høy husleie i forhold til om
aoetningen. De nåværende låneordninger til å 

overta eller anskaffe inventar, utstyr og vare
beholdning ved overtaking eller oppretting 
av apotek foreslås utvidet til også å omfatte 
lån til ombygging i annen manns eiendom, 
til leieboerinnskott og til kjøp eller bygging 
av hus for apotek. Til sikkerhet for slike 
lån foreslås det åpnet adgang til å pantsette 
apotekets inventar og varebeholdning (§§ 45-
49). Det foreslås videre at Kongen skal opp· 
nevne en nemnd på 5 medlemmer «som skal 
være et rådgivende organ for departementet 
i alle spørsmål angående apotekavgift, tilskudd 
og låm. Nemnda skal for det enkelte apotek 
fastsette den avgiftspliktige omsetning og 
det overskott som skal legges til grunn ved 
beregning av apotekavgift og tilskott, og 
foreta den nødvendige kontroll og vurdering 
av apotekets regnskaper. Nemnda kan gis 
fullmakt til å treffe andre avgjørelser i for~ 
bindelse med avgifts~, tilskotts- og låneordnin
gene (§ 50). 

I bestemmelsene om filialapotek foreslås en 
sterk begrensning i disse apotel~:s m·heids
område, og også en reseptar som fyller nær
mere angitte krav, slm.l kunne tilsettes som 
bestyrer (§§ 52-53). 

I kapittel XII (§§ 56-58) er foreslått visse 
særbestemmelser for offentlige apotek og 
sykehusapotek. Bestemmelsene om sykehus
apotek i den någjeldende lov er stort seti 
beholdt uendret. · 

Det er foreslått noe mer detaljerte bestem
melser om ettersyn av apotek, bl. a. påbud om 
at ettersyll av alle apotek skal foretas minst 
en gang om året ( § 59). 

Betegnelsen apotek foreslås som i den dnn
skc apoteklov lovbeskyttet ( § 61). 

Lov om legers og dyrlegers levering av 
legemidler m. v. av 25. juli 1910 foreslås opp
hevet, og hjemmel for å gi leger og veterinærer 
tillatelse til å utlevere legemidler, forbindings
saker m. v. mot betaling er inntatt i § 132 
i lovforslaget. I visse tilfelle er det påkrevd 
også for andre leger og veterinærer og for 
tannleger å utlevere nødvendige legemidler 
til pasienter, og i § 63 er denne pral{sis fore
slått legalisert. 

På steder med vanskelig- adgang til apotek 
eller lege skal fylkeslegen kunne gi en he1se
søster, sykepleier eller jordmor tillatelse til 
å holde et mindre forråd av legemidler m. v. 
til bruk i påkommende tilfelle. Utlevering 
fra et slikt forråd skal skje uten fortjenesle, 
og det leverende apotek skal føre nødvendig 
tilsyn ( § 64). 

Lov om drift av apotek av 4. august 190!'.1 
inneholder ingen særskilte straffcbestcmmcl· 
ser, idet overtredelser som regel vil kunne 
rammes av bestemmelser i straffeloven. 
Komiteen antar at det er mest praktisk å ha 
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særskilt straffebestemmelse i apotekloven, og 
foreslår i § 67 slike bestemmelser. Videre 
foreslår komiteen i § 68 gitt hjemmel for å 
anvende løpende mulkt overfor apotekere som 
ikke sender inn pliktige oppgaver m. v. i rett 
tid. 

Kap. n. Kort historisk oversikt. 

Helt siden det første apotek ble opprettet 
her i landet i 1595, er retten til å opprette 
og drive apotek gitt ved kongelig bevilling, 
og til enhver tid er bevilling bare tilstått et 
begrenset antall personer og på bestemte 
steder. De første apotekere fikk sine plikter 
og rettigheter fastsatt i sine privilegiebrev, 
men allerede ved forordning av 10. januar 
1619 ble det gitt generelle bestemmelser om 
apotekernes plikter, handelsrettigheter m. v. 
Forordningen inneholdt bl. a. forbud for apo
tekere mot å ta syke i kur, bestemmelser om 
legenes visitasjon av apotek og forbud mot 
å ta høyere priser enn medisinaltakstens. På 
den annen side ble det fastslått som alminne
lig prinsipp at salg av legemidler og gifter 
bare skulle foregå fra apotek, noe som er 
gjentatt i seinere apoteklovgivning og fra 
1842 også i handelslovgivningen. 

Forordningen av 1619 ble avløst av en 
langt mer omfattende forordning av 4. desem
ber 1672, som for en vesentlig del kom til å 
danne lovgrunnlaget for norsk apotekvesen 
helt til den någjeldende lov av 4. august 1909 
om drift av apotek trådte i kraft fra 1. januar 
1910. I tillegg til tidligere bestemmelser inne
holdt forordningen av 1672 en Nkke nye, bl. a. 
om læretiid, prøve som måtte avlegges for å 
få apotekbeviUing, krav til varenes kvalitet, 
kredittgivning og vaktpHkter. Forordningen 
ga en avdød apotekers enke og barn rett tH 
å fortsette driften av apoteket ved en farma
søytisk utdannet bestyrer,. og etter hvert ut
viklet dette seg til at et apotekprivilegium 
ikke bare ble ansett som arvelig, men også 
som salgbart, dvs. det kunne overdras til 
hvem som helst som oppfylte kravene for å 
få bevilling som apoteker. Statsmaktene 
gjorde ilrke noe for å hindre dette, idet den 
farmasøyt som kjøpte et apotek, aUtid fikk 
bevilling til å drive det. 

Inntil 1843 kom en apotekopprettelse i stand 
ved at en farmasøyt søkte om bevilling til å 
opprette og drive apotek på vedkommende sted. 
Slike søknader ble som regel imøtekommet, 
men omsetningen av legemidler var liten, og 
her i landet var det relativt få steder en 
apoteker kunne livberge seg bare med medi
sinsalg. Apotekprivilegiene ble derfor ofte 
kombinert med rett til å drive herberge, 

brennevinshandel e.l., og for å øke omsetnb:l· 
gen forhandlet apotekene i stor uts'trekn:i:a:c 
også andre varer enn apotekvar·er. 

Fra og med 1843 ble alle nye apotek km:lll
gjort ledig og besatt etter konkurr8.Jil.Se, OR 
fra 1850 ble alle apotekprivilegier på se.inen 
opprettede apotek personlige og usalg'bare. 
Rett for en avdød apotekers barn til å fort· 
sette driften av apoteket ble opphevd ved loT 
av 25. februar 1860, og for enker bl·e d.el:llle 
retten begrenset til et bestemt tidsrom 'nid 
en endrings- og tilleggslov av 6. juni 187ii. 
som samtidig påla apotekerne å sikre BiD 
hustru enkepensjon. Den som fikk bevilling til 
å drive et igangværende apotek, ble forpliktet 
til å overta inventar og varebeholdning etter 
takst, og hvis partene ikke ble ,enige om 
taksten skulle saken avgjøres ved voldgift. ~ , 
Disse endringer gjaldt ikke de salgbar,e apotek. 

I 1892 nedsatte departementet en kom.it~ 
til å utarbeide et begrunnet forslag til frem
tidig ordning av apotekvesenet, og utredle 
forskjellige andre spørsmål vedrørende om
setningen av legemidler. Komiteen avga siD 
innstilling i 1898. Et flertall på 3 medlemmer 
foreslo konsesjonssystemet opprettholdt. :? 
medlemmer foreslo at apotekene skulle driveø 
av et statsmonopol (det ene medlem foresl<> 
subsidiært kommunal drift), og 1 medlem 
foreslo innført fritt apotekvesen, dvs. at 'en
hver farmasøytisk kandidat, eventuelt med 
en viss minimumsansiennitet, fritt kunne opp· 
rette apotek hvor han ville. Proposisjon om 
ny apoteklov, som vesentlig bygde på komiti
flerlallets forslag, ble satt fram i 1905, og 
saken ikke ble behandlet i 1906, ble proposi
sjon med noen mindre endringer satt :f:ram 
påny i 1908. Under behandlingen av saki!'D 

delte den forsterkede næringskomite nr. : 
seg i et flertall på 7 medlemmer som i d~~ 
vesentligste sluttet seg til proposisjonen, Of!! 
et mindretall på 4 medlemmer som gikk inn 
for statsmonopol. Etter en langvarig debatt 
både i Odelstinget (over 4 møter) og i Lag· 
tinget ble flertallsinnstillingen med en del 
endringer vedtatt med stort flertall. ~ Lov om 
drift av apotek, som ble sanksjonert 4. august 
1909, inneholdt lite prinsipielt nytt.. ~Æl 
offentlige kontroll med apotekdriften bl'E' 
skjerpet, kommunene fikk større innflytelst> 
i spørsmål om apotekopprettelser, o~ apot~· 
kerne ble pålagt å betale en særskilt, år~ 
fastsatt avgift av sin omS·etning til et fond. 
Apotekavgiftsfondet, s,om var forutsa:tt blr'Ukt 
til støtte for mindre apotek og til andff 
farmasøytiske formål. Loven er seinere en~t. 

· · Hillved lover av 20. august 1915, 29'. Junl ·- ', 
28. juli 1921, 28. mai 1930., 17.juni 193:it, 
13. juni 1947, 15. desember 1950 og 21. 
februar 1953. 
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henstilling fra Stortinget ble det i 
oppnevnt et utvalg til å utrede spørs
om statsmonopol på apoteltdriften m. v. 

~ru~mll~at~et omfattet også engroshandelen med 
legemidler). Utvalget avga sin innstilling i 
11126. Utvalgets flertaU frarådde statsdrift 
ilitV .apotekene. Departementet fant at inn-
r-ina av statsmonopol ikke kunne tilrås på 

daværende tidspunkt, og da saken ble 
for Stortinget med Ot. prp. nr. 30 

1930, ble det bare foreslått en tilføyelse 
apotekloven om tillatelse til å opprette 

~nutsalg (hå.ndkjøpsutsalg) på steder 
ligger avsides eller med lang vei til 

Dette forslaget ble gjennomført med 
foran nevnte tilleggslov av 23. mai 1930, 

r.t'lla".S spørsmålet om statsmonopol ble utsatt 
og påny forelagt Stortinget med St. meld. 
~:tr. 20 for 1931. Stortinget sluttet seg til 
d:epa.rtementets standpunkt. 

SpørmnAlet om innløsning av de reelle eller 
ll!ai!Jtbare apotekprivilegier ble første gang tatt 

i 1850-årene, og seinere var spørsmålet 
til behandling en rekke ganger. Stats

lfliOIWpoiutvalget av 1919 anbefalte Sterkt at 
salgbare apotekprivilegier måtte bli inn

og i St. prp. nr. 30 for 1930 ble det 
ra:nD:te.t forslag om forhandlinger med inne

av de salgbare apotekprivilegier om 
l dem til staten. Stortinget samtykket 
J ætte ved vedtak av 31. mars 1930. Tallet 

sa.lgbare apotek var i 1930 sunlret fra 
til 34, idet 7 apotekere i årene inntil 1906 
1 apoteker i 1929 hadde byttet sitt salg

ben apotekprivilegium med en personlig 
llpOtekbevilling. I årene 1930-35 ble 6 privi-

innløst ved individuelle ·avtaler, og 
r~ten ble innløst ved en fellesavtale i 1936. 

ga innehaverne visse særfordeler. inn-
1954, men fra da av ble de likestilt med 

~~>ndrte apotekere. 
hjemmel i lov av 4. august 1909 om 

drift av apotek er det gitt en rekke utfyllende 
!r~rs.k.rifter og bestemmelser vedrørende apo
~riften, så som bestemmelser om apotekenes 
uwredning og utstyr, forskrifter om apote-

bokføring, prisforskrifter for Iegemid-
m.. v. ved salg fra apotek, forskrifter om 

·~DU'~:<' med legemidler m. v. fra medisinutsalg, 
ut.leverlngsbestemmelser osv. I henhold til lov 
fJØl opium m. v. av 1. juni 1928 med tilhørendQ 

fører det offentlige kontroll med 
omsetning av narkotilra, og med 

~r_ .... .,,..u og omsetning av alkohol i henhold til 
J.;;v av 21. juni 1956 om bremtevin og vin til 

bruk. Legemidlenes kvalitet skal 
ll"Vare til de krav farmakopeen stiller, og de 
!t;rskrlfter for tilberedning m. v. som der er 

skal følges. En viser for øvrig til. den 
{lppøummerini' av apotekvesenets nåværende 

stilling som er inntatt i Apoteklovkomitoens 
innstilling I, side 9, 2. spalte. 

lh!l. ID. Apotel{vir-I;:somhetnn i {i::Lg. 
I Norge er det nå 276 selvstendige apotek 

og 2 filialapotek i drift, og 1 apotel~ er be
sluttet opprettet, rnen ennå iklre åpnet. Ril~s
hospitalets apotek drives av staten og Ullevu! 
apotek av Oslo kommune, mens d~ øvrige 
apotek drives av apotelcere med personlig 
bevilling, bortsett fra noen fil som rent mid
lertidig drives av dødsbo ved godkjent be
styrer. 

Apotekenes omsetning har steget sterl~t i 
de siste 25 år, fra ca. 22 mill. kroner pr. år 
i midten av 1930-årene til vel 170 mill. Ia·oner 
(inkl. omsetningsavgift) i 1960. Sistnevnte 
beløp tilsvarer ca. ler. 47 pr. innbygger pr. ilr. 
Regnet pr. innbygger er apotekenes omsel:Ph1g 
i Norge lavere enn i Danmark og S\rerige, og 
i disse land har den steget sterkere enn her 
også i de siste år. Omsetningsstigningcn sl.:yl
des bare for en mindre del prisforlwyclser o~ 
i større grad en ølming i medisinforbruket og 
en forskyvning av forbrulret fra relativt bil
ligere til dyrere preparater, først og fremst 
nyere fabrikkfremstilte preparater. 

Inntil begynnelsen av dette tæhundre fore~ 
gildt praktisk talt all legemiddeltilvirlming 
her i landet i apotekene. Fra gammelt av var 
plantedrogcr og andre naturstoffer det vil:.~ 
tigste utgangsmateriale for fremstilling av 
preparater i apotclrenc, men i løpet av det 
forrige århu11dre vant etter hvert en rck!:c 
renfremstilte stoffer innpass i medisinen, 
stoffer som var isolert eller syntctiscrt n.Y den 
oppvoksende l{jemiske industri. Utvildingc:1 
av den syntetislre, organiske l'jomi og den 
eksperimentelle farmakologi fra slutten nv 
det forrige århundre medførte at et stadig 
økende antall nye legemidler ble fremstilt, 
undersøkt og markedsført, og flere og flere 
utenlandske fabrikker nøyet seg ikke med 
bare å fremstille stoffene, men begynte ogsi:L 
å fremstille brulisferdige prcpm·ater som ble 
brakt på markedet under et fanb::.simwn og 
i pakninger beregnet for den !:Hl~l:!]te forbru· 
ker. De første av disse såkalte farmasøytiske 
spesialpreparater kom i handelen hor i hmdct 
i 1870~årene, og fra :l903 ll:om også en innen
landsk industriell tilvirkning av spesialprepa~ 
rater for alvor i gang. Innføringen nv mer 
holdbare legemiddelformcr, som f. e]~s. tab
letter, ampuller m. v., vnr en medvirkende 
årsak til denne utvil}lingen. Men blant de 
preparater som ble brakt pt\ markedet var 
det· også ·mange tvilsomme, ofte urimelig 
dyre preparater, som det i enkelte tilfelle ble 
drevet en hemningsløs reklame for. Krav om 
kontroll med innhola, · pris og rc!:lame for 
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spesialprepa.rater ble reist fra forskjellig hold, 
og slik kontroll ble i Norge gjennomført ved 
lov av 22. juni 1928, som seinere ble avløst 
av lov av 24. juni 1938. Sistnevnte lov inne~ 
holder en klar beskyttelse av apotekenes lege
middelproduksjon, idet tillatelse til å omsette 
et spesialpreparat i alminnelighet ikke skal 
gis når det har en sammensetning som helt 
eller hovedsakelig svarer til preparater opp
tatt i farmakopeen, alminnelig tilgjengelige 
farmasøytiske håndbøker eller formelsam
linger, eller er en enkel tilberedning som 
uten vanskelighet kan fremstilles i apotek. 
I de siste ca. 30 år har apotekene modernisert 
og utvidet sitt produksjonsapparat, bl. a. er 
tablettmaskiner tatt i bruk i nesten alle norske 
apotek, og Norges Apotekerforening har ut
videt sin faglige virksomhet ved utgivelse av 
formelsamlinger og opprettelse av et forsøks~ 
og kontrollaboratorium. Men selv om disse 
tiltak har vært av stor betydning for å be~ 
holde det preparative farmasøytiske arbeid i 
apotekene, er en relativt stadig større del av 
legemiddelproduksjonen overtatt av fabrik
l{ene, og salget av spesialpreparater har ut
gjort en stadig stigende andel av apotekenes 
omsetning. I 1925 utgjorde salget av spesial
preparater 21 pst. av apotekenes omsetning 
(i verdi), det hadde i 1950 steget til vel 
50 pst., og antas nå å være ca. 60 pst. Av 
de resterende ca. 40 pst. antas salget av for
bindingssaker, sykepleieartikler, kosmetikk, 
vitaminpreparater og andre vanlige handels
varer å utgjøre 15-20 pst. 

Apotekene har to hovedoppgaver, nemlig 
produksjon og distribusjon av legemidler. 
Apotekene produserer og forhandler flere 
tusen forskjellige vareslag, og feil ved til
beredning og utlevering kan få alvorlige føl~ 
ger. Det må derfor stilles særlige krav til 
apotekenes kontrollvirksomhet og personalets 
sakkyndighet og påpasselighet. Apotekene er 
pålagt A foreta identitetsanalyser av samtlige 
veldefinerte kjemiske substanser som innkjø
pes, og har ansvar for at disse og andre rå
varer og de fremstilte preparater er prøve~ 
holdige, dvs. tilfredsstiller de identitets- og 
kvalitetsfordringer som er fastsatt i farma
kopeen. Identitets- og kvalitetskontrollen kre· 
ver spesiell varekunnskap, solide kjemiske 
kunnskaper og analytisk ferdighet. Ved frem
stillingen av legemidler kreves allsidige kunn
skaper om de forskjellige staffere fysikalske 
og kjemiske egenskaper, deres giftighet m. v., 
kjennskap til og erfaring i de forskjellige 
arbeidsoperasjoner og innsikt i bruk og virke
mlite av de maskiner og andre tekniske hjelpe
midler ·som i stigende utstrekning er tatt i 
bruk i apotekene. Disse bør være utstyrt 
og innredet slik at arbeidet med kontroll, 

produksjon og utlevering kan utføres ~··~ 
og rasjonelt, og slik at varene kan oppbeva.res 
på en hensiktsmessig måte. Et vanlig aoate~ 
består av offisinet (publikumsrom). 
(arbeidsplass for ekspedisjon av resepter), 
defektur (for avveining og oppfylling av .un"u'•·•
kjøpspreparater m. v.), laboratorium med 
tablettrom og analyserom, aseptisk l't1IUl 

(eventuelt skap, for fremstilling av 
oppløsninger), vaskerom, pakkerom, utpa.kk
ingsrom, kontor, vakt- og spiserom, syrerom., 
ildfast rom (for ildsfarlige væsker) og 
lagerrom for spesialpreparater, kjem:ilmlier. 
droger, apotekfremstilte preparater, embai~ 
lasje, forbindingssaker m. v. Et middelaton 
apotek trenger i alminnelighet et areal 
170-180 m2 i første etasje og ca. 120 m2 ~ 
kjeller. 

Apotekenes fremstilling av legemidler 
går dels i laboratoriet og dels i resepturen. 

I apotekenes laboratorier fremstilles et bl:
tydelig antall forskjellige preparater (tabl~i!t· 

ter, salver, oppløsninger m. v.) etter 
ter i farmakope·en eller formelsamlinger. 
nevnt tidligere er de fleste norske 
utstyrt med tablettmaskin og tilhørende spps~ 
ratur for fremstilling av tabletter, og 
ellers har laboratorieavdelingen i almiml.elig· 
het et hensiktsmessig teknisk utstyr. 
fremstillingen av legemidler i laboratoriea,-· 
delingen brukes stort sett de samme metoder 
som i den farmasøytiske industri, men appa· 
ratur og de porsjoner som fremstilles. e 
selvsagt av en annen størrelsesorden. idet 
hvert enkelt legemiddel fremstilles i en 
mengde som dekker avgangen for et paSSEm<l~ 
tidsrom, avhengig av bl. a. det enkelte 
middels holdbarhet. 

En del av de laboratoriefremstilte 
rater går direkte til apotekets defektu:r, 
de pakkes i standardpakninger for 
håndkjøp eller etter resept. I denne 
blir også en del droger og kjemikalier fyU i 
standard pakninger. 

I resepturen tilberedes individuelt forskn
vet medisin, som oppløsninger, miksturer, sal· 
ver, piller, stikkpiller, øyedråper, injeksjons
oppløsninger m. v., som regel etter res~pt fr-a 
lege. Samtidig blir legemidlet forsynt 
etikett, og prisen beregnet etter fastsatt(' 
regler. Den individuelle forskrivning av 
midler har her i landet fremdeles et betydelig 
omfang, selv om den i forhold til forskrlvn:in· 
gen av spesialpreparater og apotekfremstiltii! 
standardpreparater er i tilbakegang. Om a~
tekenes resepturfremstiHing uttaler Apote-k· 
lovkomiteen bl. a. (innst. s. 31): 

«Denne tilberedning finner komiteen 
grunn til å behandle nærmere, roen regnE-r 
med at den i alle fall må opprettholdes. I 
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a.otøatt .fall vil legene berøves adgangen til 
i lorskrive legemidler etter individuelle kom

r, og. det er etter komiteens mening 
· til å øve press på utviklingen i 

g ... 

Tilberedningen av legemidler etter resept er 
av s:i!lkerhetshensyn forbeholdt det farmasøyt

utdannete personale, som samtidig er plik
til å påse at resepten er forskriftsmessig 

at ikke de fastsatte maksimaldoser 
'l'r•~:Jtrinit~~:~ ved den forskrevne dosering osv. 

angir oftest bare de virksomme 
~~t"ofterr og medikamentformen, og ekspederende 

må derfor i mange tilfelle selv 
de metoder og hjelpestoffer som gir 

mæt mulig holdbart og lett doserbart pre
Også ekspedisjoner av farmasøytiske 

etter resept skal foretas eller 
under kontroll av en farmasøytisk ut~ 

!laJ:u:u:!t person, og bruksrettledning og dose
må også her kontrolleres. Resept på 

""'l!:'!:'wuu•'-'eL som bare kan utleveres· et bestemt 
~tall ganger skal gis påtegning om at den 

ekzped,ert, og resepter på narkotika skal 
tilbake og innføres i en rusgiftproto

Det foreligger ikke noen eksakt statistikk 
antall resepter som ekspederes på norske 

"'lAIU:l!L men tallet antas å være 12--15 milli
$;?:~r resepter pr. år. 

fremstillingen av legemidler i resep
turen er avhengig av· den enkelte leges for
!Wr.rivningapraksis og vanskelig kan reduseres 

enkelte apotek, er det utvilsomt mulig
for i større eller mindre grad å sentrali-

laboratorieproduksjonen. Det kan synes 
å opprettholde denne produksjonen 

et atort antall småbedrifter, som apote
i virkeligheten er, sett på bakgrunn av 

alminnelige industrialiseringstendens og de 
:tOU~I!;;cii!Ut:: husleier, lønninger m. v., men det er 

flere momenter som taler mot at apote
tablett~ og øvrige laboratorieproduksjon 
helhet sentraliseres: Produksjonen ved 

gir større muligheter for jevn be· 
-;;eL'!.•!'>"'u:"" av personalet, idet trafikken ved 
~te apotek kan variere sterkt i ·løpet av 

og over lengere perioder. Innkjøp av 
preparater ville i mange tilfelle føre 

sterk økning i fraktutgiftene, og flere 
er lite holdbare. Av beredskaps

grunner er det av betydning å ha 
dæ.entralisert produksjon, og at apotekene 
sitt produksjonsapparat intakt. I en krise· 

_.._,~,.,.)'-', .... kan dette utnyttes i betydelig større 
enn normalt. Apotekfremstilte 

er i alminnelighet billigere, til dels 
billigere, enn tilsvarende fabrikk

rt"f.DJ!ttiU;.e preparater, idet disse fordyres med 
tJ"~Uomhandlernes fortjeneste og fabrikantens 

skal dekke investeringer, administra
forskning, reklame osv. 

Den enorme utvikling innen legemiddelom~ 
rådet skyldes for en vesentlig del den farma· 
søytiske industri, og ved fremstilling og kon
troll av et stort antall preparater kreves 
apparatur og ofte også spesiell sakkyndighet 
som gjør fremstilling i industriell målestokk 
nødvendig. Den farmasøytiske industri er der
for et helt nødvendig ledd i vår legemiddel· 
forsyning, og utviklingen vil sannsynligvis 
fortsatt gå i den retning at den overtar en 
stadig større sektor av legemiddeltilvirknin· 
gen. 

Apoteklovkomiteen uttaler som sin mening 
«at produksjonen av legemidler bør kunne 
foregå på apotekene omtrent i samme utstrek· 
ning som i dag» (innst. side 31), men tilrår 
en større differensiering av apotekene og en 
viss sentralisering av apotekenes produksjon. 
En rasjonalisering på dette området er for 
øvrig begynt i seinere år, idet en del apotek 
har opptatt produksjon for leveranse til andre 
apotek, særlig av preparater som har liten 
omsetning eller som er særlig tidrøvende å 
fremstille og kontrollere. Mangelen på farma
søytisk arbeidskraft og de stigende lønninger 
har påskyndet en slik utvikling. 

Apotekenes annen hovedoppgave er som 
nevnt distribusjon av legemidler, og også 
denne del av virksomheten krever faglig inn
sikt ved innkjøp, kontroll, oppbevaring og 
salg om apotekene skal fylle sin oppgave og 
gi den nødvendige sikkerhet. 

Det er på den ene side ønskelig at flest 
mulig mennesker har lett adgang til apotek, 
der de kan få de legemidler de har behov for 
hurtig, sikkert og til lavest mulig pris, men 
på den annen side er apotek så dyre i anlegg 
og drift at en for sterk utbygging av distribu~ 
sjonsapparatet enten må føre til høyere priser 
eller kreve større økonomiske tilskott. Mot
setningen mellom disse hensyn vil i noen 
grad bli redusert ved en sterkere differensie
ring av apotekene og en videre rasjonalise
ring av apotekdriften. Forskyvningen av lege
middelomsetningen til stadig mer bruk av 
standardpreparater og de bedre kommunika
sjoner har også gjort det lettere og hurtigere 
å få sendt medisinpakker, og i de aller fleste 
tilfelle er det av mindre betydning for syk
dommens forløp om den medikamentelle be
handling begynner noen timer før eller seinere. 
I alvorlige sykdomstilfelle må likevel lege 
budsendes, og legen vil i slike tilfelle i almin
nelighet kunne gi pasienten det han trenger 
av legemidler inntil mer kan skaffes fra apo
tek. I mange distrikter vil også oppretting 
av apotek bare lette adgangen til medisin
kjøp for en mindre del av befolkningen, og 
de som bor utenfor et nokså begrenset om
råde, vil fortsatt være avhengig av forsen-
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delser. Kommunikasjonsforholdene er også 
mange steder slik at medisin kan skaffes 
hurtigere til store deler av et distrikt fra 
nærmeste by eller annet trafikknutepunkt med 
apotek enn fra et eventuelt apotek ute i di
striktet. Det har vært nødvendig å yte øko
nomisk støtte til alle apotek som er opprettet 
i seinere år, og ved søknader om apotekopp
rettelser er det lagt avgjørende vekt på at 
det er et rimelig forhold mellom de fordeler 
folk i distriktet oppnår ved oppr,ettelsen og 
den støtte som må ytes av det offentlige. I. 
vårt tynt befolkede land vil nødvendigvis 
en stor del av befolkningen ba lang vei til 
apotek, og for å lette adgangen til medisin
kjøp er det opprettet ca. 900 medisinutsalg. 
Disse selger vanlige båndkjøpsprepa:rater til 
samme priser som fra apotek, tar mot res,epter 
som sendes apoteket til ekspedisjon og utle· 
verer medisinpakker. 

Som tidligere nevnt var apotekenes sam~ 
lede omsetning i 1960 noe over 170 mill. kro
ner (inkl. omsetningsavgift). Dette tilsvarer 
en gjennomsnittlig omsetning på ca. kr. 
614 000 for samtlige apotek, og ca. kr. 590 000 
hvis de 2 største, Rikshospitalets apotek og 
Ullevål apotek, som står i en særstilling, ikke 
regnes med. Av nedenstående tabell vil det 
imidlertid fremgå at omsetningen varierer 
meget sterkt. 

Tabell 1. 

Omsetning 1 1960 
kr. 

Antall apotek 

132-150 000 .................... 3 
150-200 000 . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. 8 
200-250 000 .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . 15 
250-300 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
300-350 000 . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . 17 
350-400 000 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 26 
400-450 000 . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . 23 
450-500 000 .. . . .. .. .. .. . .. . . . . . 21 
500-600 000 .. . . . . . . . . . . . ... . . . . 38 
600-700 000 .. . . . . ... .. .. .. .. . .. 38 
700-800 000 . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. 20 
800-900 000 .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . 18 
900-1 mill. . . . . . .. .. . .. .. .. . . . .. 10 

1-1,2 mill. . . . . . . . . .. . .. .. . .. 13 
1,2-1,4 » .... .. .. ..... ..... 6 
1,4-1,6 » .. . .. .. • .. .. .. . . .. 6 
2,7-2,9 ." .................. 2 
ca. 4,5 » .................. 1 

'rilsammen 277 

En oversikt over apotekenes utgifter og 
nett~overskott i 1960 er gitt i tabell 2. Riks~ 
hospitalets apotek, Ullevål apotek og 2 apo
tek som det ikke foreligger fullstendig regn-

skapsutdrag for, er ikke tatt roed, 
·oversikten omfatter 273 apotek. Disse 
kene · hadde i ·. 1960 en nettoomsetning 
kr. 146 747 000 (nettoomsetning = brutto
omsetning + omsetningsavgift, kosmetiklra;,·. 
gift og utlagte frakter som refunderes 
kundene). 

Tabell ~-

Sammendrag av apotekenes utgifter Q& 
nettooverskott i 1960. 

Vareforbruk ................. . 
Lønnsutgifter ................ . 
Husleie, lys, brensel ..... . 
Reparasjoner, vedlikehold . 
Renter .......................... . 
Andre driftsutgifter ........ . 
Avskrivninger .............. . 
Apotekavgift ................ .. 
Apotekernes pensjons-

premie ....................... . 
N ettooverskott .............. . 

1000 kr. 

92410 
29242 
3442 

776 
936 

2945 
2057 
4325 

774 
9840 

146 747 

Det gjennomsnittlige nettooverskott "'llr 

1960 kr. 36 000 pr. apotek. I dette beløp er 
ikke medregnet driftstilskott, og de t'.",...,. • ." •• ~". 
avskrivninger på inventar, utstyr og ~det fast~ 
apotekanlegg må antas å være noe størN em'! 

verdiforringelsen. På den annen side er ~
skapene bare belastet med gjeldsrenter 
ikke med renter av investert egenkapital 
Flere utgiftsposter som vareforbruk, 
utgifter og husleie varie.rer sterkt fra tu.:llJu::~ 
til apotek i prosent av nettoomsetninge',n 
Apotek med relativ stor egenproduksjon 
alminnelighet en vareforbrukspros,ent 
gj(mnomsnittet, mens apotek med relativ stor 
omsetning av varer med mindre 
fortjeneste, som vanlige handelsvarer og stc,r.t 
pakninger av farmasøytiske spesialprepamt:E'r. 
særlig til sykehus, kan ha en vareforb!'U.b
prosent betydelig over gjennomsnittet. Lønns
utgiftene viser den største spredning, fn 
under 10 pst. ved enkelte små apotek, d~% 
apotekerens ·arbeidsinnsats e:r mer 
givende enn ved et større, til oppmot 30 
av nettoomsetningen. Husleien varierer fra 
kr. 1 200 til kr. 76 000 pr. år, og særlig 
gende .e:r denne utgiftspost blitt for en 
apotek smia i. de siste år er flyttet til """''"'
Med den store forskjell i omsetningen 
tabell l) og dermed i fortjenestemulighet!M. 
og den store variasjon i driftsutgiften~, ,.1a~r 
det enkelte apoteks nettooverslwtt store a .... 
vik fra gjennomsnittet, noe som vil 
av tabell 3. 
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TabeZZ 3. 

Apotekenes nettooverskott i 1960. 

Antall apotek: 
Underskott . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . 7 
Overskott kr. 

0- 9 999 .................. 11 
10 000-14 999 . .. . .. . . .. .. . . . . . . 14 

000--19 999 . .. . . . . .. .. . . .. . . . 28 
I000-24 999 .. .. . . . . .. . . . .. .. . 22 

25 000-29 999 .. .. .. .. . ... .. . .. . 34 
000-39 999 .. .. . . . .. . . . . . . .. . 51 

40 000-49 999 . .. .. . . . . .. . . .. . . . 50 
00 000-59 999 . . . . . . . . . . .. .. . . . . 27 

over 60 000 .. . .. . . .. . . . .. .. .. 29 

Tilsammen 273 

Ti! og med 1960 ble apotekavgiften betalt 
og særlig for apotek med større 

eyltebusleveranser hvert annet eller tredje ar 
~etmne driftsresultatet variere sterkt fra år 

I 1960 har således en del apotek betalt 
av en til dels betydelig høyere eller 
omsetning enn omsetningen i regn-

lltalleårEet. 
Apotekets nettooverskott utgjør apotekerens 

L~idøgodtgjørelse og er i alminnelighet hans 
~.te inntekt. Av apotekavgiften er det årlig 

et beløp til støtte for mindre apotek 
ikke gir innehaveren en rimelig inntekt, 

'.tlJ; i 1960 fikk 47 apotek slik støtte. 3 av 
apotekene fikk samme år kommunale 

~~sg på kr. 2 000-6 000, og 1 apotek fikk 
IUJI'IDDlWl<:~l husleiestønad. De utbetalte drlfts
ti1.aJwtt er ikke tatt med i tabell 2 og 3, som 

fall ikke ville gi et bilde av apotekenes 
Som norm ved tildeling av drifts

brukt den tariffmessige lønn til 
~~mikt1estvl~er. med korreksjoner hvis f.eks. 

viser en unormal høy lønnings
er belastet med avskrivninger 

~er antatt verdiforringelse. Med hjemmel 
fts:vel:llta.ke1ts § 4: kan departementet etter 

Miii~:I:Ulli! helt eller deivjs ettergi avgiften, hvis 
viser at apotekdriften ikke har 

i.Dtleh.av,eren et rimelig utkomme, og på 
teli"''-Ultlla:g av regnskapene for 1959 fikk 4:6 

i 1960 avgiftslettelser. 12 av disse 
samme år også driftstilskott. 

IV. Departementets aJminneJige 
merknader. 

Apoteklovkomiteens innstilling I har vært 
f~"JYeiagt de øvrige interesserte departementer, 

fylkesmenn og fylkesleger, nærings
'J11itBJ!JUIIN:WJUller og andre interesserte institu

og organisasjoner til uttalelse. Liste 
''ver hvem innstillingen ble sendt tH og de 

innkomne uttalelser følger som utrykte ved
legg.1) 

Innstillingen har stort sett fått en god 
mottakelse, og nesten halvparten av de avgitte 
uttalelser går ut på at vedkommende ikl{e har 
noe å .merke til komiteens forslag. I den ut
strekmng det er fremholdt avvikende syns
punkter eller fremsatt andre forslaa av ve~ 
sentlig betydning, vil disse seinere bli nevnt 
eller referert. 

Apotekenes organisasjonsform. 

. Apot~klovkomiteen har i en kort innledning 
tll kapitlet «Apotekvesenet i andre land» 
(innst. s. 10) gitt en oversikt over hvilke 
systemer apotekvesenet er organisert etter i 
de. forskjellige land. I kapitlet «Offentlig 
drift av apotek» (innst. s. 14-16) er vist til 
tidligere utredninger om apotekenes ornani
sasjonsform her i landet, og lwmitee~ er 
kommet til at det bare kan bli tale om 2 
systemer, det nåværende konsesjonssystem 
eller offentlig drift av apotekene. Komiteens 
~ertall. h~r. i en særuttalelse gitt uttrykk for 
Sitt prmSlpielle syn at omsetningen av lege
midler er en oppgave som må være ubundet 
av private næringsøkonomiske vurderinger, og 
fremholdt de momenter som etter flertallets 
mening taler for offentlig drift av apotekene 
eller for å beholde konsesjonssystemet med 
de reformforslag som komiteen setter fram. 
Etter en inngående drøfting av de forskjellige 
sider av apotekvirksomheten er også flertallet 
kommet til at det nåværende konsesjonssystem 
kan beholdes. 

Apotekdriften er et ledd i helsetjenesten, 
og departementet er enig med flertallet i at ut 
fra en prinsipiell betraktning burde apotelrene 
drives av det offentlige. Som fremholdt også 
av mindretallet må målsettingen være at pub
likum på hensiktsmessig måte får adgang til 
legemidler, at disse holder høyverdig kvalitet, 
og at de er så billige som mulig. 

Det nåværende konsesjonssystem represen
terer en kompromissløsning mellom fri forret
ningsdrift og samfunnsdrift. Det offentlige 
bestemmer om apotek slml opprettes eller ned
legges, hvor det enkelte apotek skal plasseres, 
hvem som skal få bevilling til å drive ledige 
apotek, godkjenner apotekenes lokaler, utstyr 
m. v., fastsetter gjennom farmakopeen de krav 
som skal stilles til legemidlenes kvalitet og 
sammensetning, bestemmer hvilke stoffer og 
preparater som bare kan utleveres etter re
sept, og fastsetter ved prisforskrifter apote
kenes arbeidsgodtgjørelser og avanser. Pri
sene. på ~egemidler er ens over hel~ landet, og 
for a utJevne apotekernes inntekter er apotek 

l) Utrykte Vedlegg, 
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med omsetning over en viss størrelse pålagt å 
betale en særskilt, progressiv avgift, som del
vis brukes til driftstilskott til mindre apotek. 
Apotekene er pliktig til å kjøpe alle legemidler 
og stoffer til fremstilling av legemidler fra 
Norsk Medisinaldepot. De offentlige leger 
skal også føre tilsyn med apotekene, og de er 
underkastet faglig ettersyn av offentlig til
satte apotekvisitatorer. Apotekene er pålagt 
å sende en rekke oppgaver til sentraladmini
strasjonen, som omsetningsoppgaver, utdrag 
av driftsregnskapet, personaloppgaver, opp
gaver over salg og beholdning av narkotika 
og over salg og forbruk av sprit m. v., og det 
offentlige har utstrakt myndighet til å gripe 
hm når det anses påkrevd. Apotekdriften er 
således omgjerdet av en rekke regulerende 
og kontrollerende bestemmelser, og med det 
lovforslag som Apoteklovkomiteen har lagt 
fram, vil den offentlige kontroll bli ytterligere 
skjerpet. 

I tillegg til de momenter som komiteens 
flertall har anført for å beholde konsesjons
systemet, bør nevnes at ved offentlig drift av 
apotekene ville det by på spesielle vanskelig
heter å etablere en betryggende økonomisk 
kontroll med det enkelte apotek. Apotekene 
driver både produksjon og salg, tallet på 
vareslag og ekspedisjoner er meget stort. og 
avansene er degressive, slik at den prosentvise 
bruttofortjeneste synker ved salg av større 
mengder og pakninger. Innkjøpene, justert 
med endringer i varebeholdningen, gir derfor 
ikke noe sikkert holdepunkt for omsetningens 
størrelse. I dag er det overlatt den enkelte 
apoteker, som har det økonomiske utbytte av 
virksomheten, å utøve også den økonomiske 
kontroll. Ved ettersyn av skatteinspektørene 
og apotekvisitatorene og ved gjennomgåingen 
av apotekenes regnskapsutdrag i sentraladmi
nistrasjonen kan i alminnelighet bare grovere 
mangler ved den økonomiske drift oppdages, 
og skulle apotekene drives av det offentlige, 
må.tte det etableres en mer betryggende kon
trollordning og sannsynligvis ansettes sær~ 
skilte kasserere ved hvert apotek. Dette ville 
medføre betydelig økning i de samlede lønns
utgifter. 

Varebeholdninger, inventar og utstyr ved 
de privat drevne apotek har en samlet verdi 
på anslagsvis. 40 mill. kroner, og vel Va av 
landets apotek har i dag så dårlige eller 
uhensiktsmessige lokaler at de hør modernise
res eller flyttes. Overtakelse av apotekene 
vil derfor medføre en betydelig investering. 

I Sverige ble det i 1946 nedsatt en offentlig 
komite til å utrede bl. a. spørsmålet om 
offentlig drift av apotekene. I sin innstilling, 
avgitt 21. september 1951, foreslo komiteen 
at apotekene skulle overtas av staten og drives 

av et statlig apoteksbolag. Komiteens utreQ.. 
ning og forslag ble imøtegått av de 
instanser som uttalte seg, bl. a. 
medicinalstyrelsen, og i 1953 ble det oppn~"llt 
et nytt utvalg til å utrede spørsmålet. 
utvalget avga sin innstilling 6. mai 1959. 
fraråd.de statsdrift av apotekene og Tnl,.,.....u' 

i stedet visse reformert bl. a. en annen ~I"''M~"· 
ningsmåte for apotekavgiften for å 
innehaverne mer interesserte i en økono~ 
drift. 

Ingen av de institusjoner og organisasjoDer 
som har uttalt seg om Apoteklovkomit~..s 
innstilling, har sagt seg uenig i komit~ 
forslag om å opprettholde konsesjonssystemet 
eller foreslått at staten skal overta d.rift~r: 

av apotekene. Av de uttalelser som. 
dette punkt, skal refereres: 

Norges Byforbund - Norges Herred:s!or-
bund: 

«Styrene i Norges Byforbund og 
Herredsforbund slutter seg til den enstem· 
mige uttalelse fra Apotekerkomiteen om a' 
apotekene på samm~ måte som nå, bør ~~~ 
på offentlig konseSJOn, og at det offen.t~~ 
skal bestemme om apotek skal opprettes ener 
nedlegges, hvor mange apotek vi skal ha. o~ 
hvor disse skal ligge. Styrene er også 
i at man bør skjerpe kravet til de lokale myn~ 
digheter om å vise initiativ i spørsmålet om 
apotekerordningen i distriktene.» 

Norges Apotekerforening : 

«Hovedstyret er prinsipielt av den 
ning at det ikke .b~r v~re adgang for . 
eller kommuner bl a dr1ve apotek og at Rib 
hospitalets apotek og Ullevål apotek bu..'""'ir 
tilbakeføres til privat apotekdrift. Mat1 er 
imidlertid klar over at en slik ordning i dag 
neppe lar seg gjennomføre, og man f'n!>m· 
setter derfor ikke forslag om dette. 

Det private konsesjons!3yst~m g~ utvilsomt 
publikum den b~s~e service, 1de~ n~nehave~ 
av en apotekbevllhng er økonom1sk mte~,. • 
i apotekdriften. 

Det er kjent at en rekke av landets 
arbeider med for lite personale og at ap.t:r 
teke.rens personlige innsats har vært av av~ 
rende betydning for å holde apotekdri.ften på 
et tilfredsstillende nivå. Man hadde nepr~ 
oppnådd det samme ved et annet apotek..~·· 
stem. 

Offentlig drift av apotek vil sil~:ked 
føre økede driftsutgifter, blant ann~t 
følge av øket arbeidshjelp, og dette Vll . 
bevirke stigende medisinpriser. Hensynet. .t.:, 
medisinprisene taler derfor mot offent!tt 
drift av apotek. . . 

De norske apoteks fagli~e standard må Si('1$ 

å være høy og vil ytterhgere heves. ~Ar . ~~ 
foreliggende planer for nybygg og m. enu 
seringer er gJennomført. 

Det private konsesjonssystem. f?t 
vesenet er som kjent gjennom.ført 1 bel~ 
den og har gitt grunnlaget for den høye. 
lige standard som preger apotekvesenet l. 
de nordiske land. 
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vil i. denne sammenheng nevne det 
arbeu~ SOpl utføres av disse lands 

.lsasJone:r. f'J"orges Apotekerfor~ 
""r~!Øi!ferdiill!'elder forskrifter for preparater 
,., form. Prisene for disse er be-

medi~ir~alt~kstene og har bidratt 
'"·"" . . ts med1smpnser ligger på et rime-..,.mvå. 
A~kdriften er allerede i dag under streng 

~tbg kontroll, OI$ etter !romiteens forslag 
~ kontrollen ytterligere bli utbygget og ut-
1l.'idet,. 

Pl steder ~vor . et apotek ikke vil gi inne
bveren et. nmehg utkomme, vil det være 
I'A!!re ~ens1ktsmessig og billigere for det 
offentlige. å yte nødvendige tilskudd enn å 
Oi't:nl.i\. driften av apoteket. 
. Ut ~ samfunnsmessige hensyn skulle det 

!lllålede:s_ ikke være noen grunn til å åpne ad
for det offentlige til å drive vanlige 

'IJJUJUL!I~K.. 

Farmaceutiske Forening: 

«Hovedstyret støtter fullt ut komiteens opp
~~.lll.u~;::; at apotekvesenet ikke bør drives som 
Jtatømonopol, men fortsatt bygges på konse
øj(mss;ystemet.» 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: 

den trygd som ligg i konsesjonssy
!te~rt - som det er semje om å nytte vidare 

spørsmålet om apotek bør drivast av 
offentlege eller private nærast berre aka~ 

demisk interesse. Med den personlege prø
finn stad ved løyvegjeving og med 

tlege kontrollsystem som er lagt opp, 
tykkjest omsynet til trygd tilgodesett. Og 

tri. det grunnsyn at offentleg administra
fell dyrare, enn den der eigenbaten støtt 
med, tykkjest det naturleg som hoved
å halde apotekverksemda til hande for 
'vate. Ein er såleis samd med mindre· 

talet i at det offentlege ikkje bør drive apotek 
uma. i samanheng med eigne sjukehus.» 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 

~.Jeg slutter meg for så vidt til grunn
~rlinga fra fleirtallet når det gjelder grunn
~nøippa for drift av apotek og utforminga 
~t.Y i 1, men jeg mener at staten på linje med 
!IUJdre forvaltningsorganer, heradskommuner 
og fylkeskommuner, må få høve til å drive 
apotek, ikke som i § 13 grensa av til sjukehus
apotek. Med dette atterhaldet er jeg enig 
~ fleirtallet i utforminga av § 13 i utkas

Det bør allerede nå holdes en veg åpen 
i påkommende tilfelle å få drive 

grunne apotek utenom sjukehusapotek, 
det ellers kan være til dette, 

driftsmessig.» 

Departementet er som tidligere nevnt, enig 
den prinsipielle uttalelse som Apoteklov

IÆAI':•JcU"""'uo flertall har gitt side 14-15 i inn-
·~·•Ji4J""'S,'"'"'' men er i likhet med komiteen kom

at konsesjonssystemet bør oppretthol-

Bevilling til å drive apotek. 
Apouklovkomiteen har på side 20 i innstil

uttalt at den «er enig om at bevilling 
b. drive apotek i alminnelighet bør medde-

les privatpersoner som fyller de krav som 
fremgår av § 14 i lovutkastet», men et fler
tall på 5 medlemmer har foreslått at bevilling 
også skal kunne gis til en by-, herreds- eller 
fylkeskommune eller til en trygdekasse, og 
~ar utformet §§ l, 13, 56 og 57 i lovforslaget 
1 samsvar med dette. Mindretallet, 4 medlem
mer, fant derimot at det ikke foreligger behov 
for lovendring som åpner adgang for det 
offentlige til å drive andre apotek enn syke
husapotek. Fraksjonene har begrunnet sine 
standpunkter i avsnittet «Meddelelse av be
villing til å drive apotek» side 20-22 i inn
stillingen . 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus og fyl
lceslegene i Akershus, Aust-Agder og Horda
land har i sine uttalelser, uten nærmere moti
vering, sagt seg enig med flertallet, mens 
fylkeslegen i Nord-Trøndelag er enig med 
mindretallet. Følgende har i sine uttalelser 
nærmere omtalt dette spørsmålet: 

Norges Byforbund - Norges Herredsfor
bund: 

«Når det gjelder spørsmålet om konsesjon 
for en kommune, fylkeskommune eller en 
trygdekasse til å drive apotek, bør det i loven 
åpnes adgang til sådan apotekdrift enten hvor 
det er ikke mulig å skaffe søkere til apoteket 
eller når en kommune, fylkeskommune eller 
trygdekasse søker om å få opprette et nytt 
apotek og drive dette selv. 

Det bør, som nå, bare gis bevilling til pri
vate personer som fyller lovens krav og til 
stat, by-, herreds- og fylkeskommuner til å 
drive sykehusapotek.» 

Norges Trygdekasselag: 

«Trygdekasselaget slutter seg til flertallet 
i komiteen om at det ikke er noen grunn til 
at apotekdriften skal være et privat monopol. 
Man finner at også den offentlige syketrygd 
bør få adgang til å opprette apotek når det 
blir pålagt en driftsledelse som har samme 
utdannelse som lederen av et privatdrevet 
apotek.» 

Den norske lægeforening: 

«Under omtalen av hvem som bør ha adgang 
til å drive apotek, er det av komiteens flertall 
anført at også trygdekasser bør ha slik ad
gang, og det er .i lovutkastets § 1 gitt be· 
stemmelse som g1r trygdekasse adgang til å 
drive apotek. 

Den begrunnelse som er gitt av komiteens 
flertall for dette forslag, er uklar og util
strekkelig, og Sentralstyret tar bestemt av
stand fra forslaget, idet man ikke kan se 
hvilke almene og fagli~e hensyn egentlig tilsier 
at trygdekassene driver apotek. Med den 
strenge offentlige kontroll på. området her 
i landet, antar Sentralstyret at både de almene 
og de faglige hensyn allerede er tilstrekkelig 
tilgodesett. 

Oppgaven å drive apotek, må sies å ligge 
langt utenfor en trygdekasses naturlige virke* 
o.mråde. :pet .forhold .at trygdekassene yter 
tilskudd tll kJøp av v1sse medikamenter, be· 
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rettiger· ikke til den påstand at syket:rygden 
som sådan er stor avtager av legemidler. 

Den av lromiteens flertall anførte sammen
ligning med trygdekassens fysikalske institut
ter, anser Sentralstyret for ikke å være rele
vant i denne forbindelse.» 

Norges Apotekerforening: 

«Når det gj~lder spørsmålet om trygdekas
sers adgang tll å dnve apotek, viser man til 
den uttalelse som er avgitt av Rikstry~de
verket og som finnes gjengitt i komiteens 
innstilling side 21. · 

Man kan ikke finne noen rimelig grunn for 
at trygdekassene skulle utvide sitt allerede 
omfattende arbeidsområde til også å gjelde 
apotel{drift, noe som ligger helt utenfor det 
disse institusjoner hittil har beskjeftiget seg 
med. 

Komiteens flertall trekker paralleller mellom 
drift av fysikalske institutter og apotekene. 
Man er ute av stand til å forstå at det her 
skulle foreligge likhetspunkter mellom disse 
v~rksomheter som berettiger en sammenlig
nmg-. 

IPor øvrig vi.l man uttale at drift av trygde
kns~capotek VIl bevirke at de øvrige apoteks 
olmiStensgrmmlag undergraves, særlig hvis 
man, som apotcklovlmmib3en, forutsetter at 
trygdekassenes plikt til å yte gratis legemidler 
skal "ytterliger~ utbygges. 

Nar det g,1elder sykehusapotek henleder 
man oppmerksomheten på at i vårt naboland 
Sverige blir sykehusapotek drevet som filialer 
under private apotek, og slike sykehusapotek 
blir ikke opprettet med mindre sykehuset bar 
minst 800 senger. 

Dersom det her i landet senere skulle bli 
aktuelt å opprette nye offentlige sykehus
apotek, bør disse ikke ekspedere legemidler 
direkte til publikum, men være lukkede apotek. 

Under henvisning til ovenstående slutter 
hovedstyret seg til komitemindretallets forslag 
om ai: § l, 2. ledd gis følgende ordlyd: «Of
fentlig apotek er sykehusapotek som drives av 
staten eller en lrommune.» 

Norges Farmaceutiske Forening slutter seg 
til komiteens mindretall og uttaler bl. a. : 

.«<;>et v~l alltid være et mere tungvint ad
mnnstrr.l.SJOnsapparat når ledelsen av et apotek 
r1kal deles mellom et styre og en apotekbesty
rer. Med den sterke kontroll som sentral
ad?linistras;iomm utøver vis a vis apotek
driften\ må det etter vår oppfatning være en 
vcseh:thg fordel at apotekeren alene står an
svar!Ig for . apotekets såvel faglige som øko
nomJSlw drift. Han kan i henhold til lovens 
s~t-~ffcbesternm'?lser risilcere å tape sin be
vllbng ~rn l}an 1k~c; retter seg etter. de pålegg 
som utfcrdJges. Vt regner dette direkte an
svnr~forhold f?t· å være en vesentlig og be~ 
t.~dnmgsfull s1de ved ·det personlige konse
S.]onsf;;ystcm. . Det ligger i sakens natur at 
ansvarsforholdet ikke blir sli distinkt når det 
~:>kal deles mellom en apotekbestyrer og et 
styre. 

Vi vil iJ{ke unnlate å peke pli . at flertallets 
forslag g1r muligheter for politisk strid når bye npotel!: skal opprettes eller ledi~e apotelt 

1.cscttes. Det. kan tenltes at prinsipielle poli-
lslm ~ppfa;tmnger vil. kunne f~ avgjørende 

betydnmg, Ikke de faghge vurdermger. 

Skulle utviklingen gå i retning av ~ 
trygdekasseapotek, vil dette få konsekvenser 
for befordringsforboldene. Adgangen for far· 
masøytiske kandidater til å oppnå apote!l~ 
bevilling er for tiden vanskelig, og vil bU 
vesentlig forverret dersom det offentlige •aka~ 
overta apotekbevillingene. 

Dersom trygdekassen~ fortrinnsvis se,k:er , 
større apotek, hvor dnften kan ventes å gt 
overskudd, vil viderebefordringsmuligh~ 
for innehavere av små apotek bli sterkt redu~ 
sert. Det tør være en anerkjent oppfatning. 
også hos våre myndigheter, at disse inne
havere bør ha en rimelig sjanse til å opp&A 
bedre kår. De har vanligvis en meget stor 
arbeidsbyrde, fordi det ikke er mulig å hol~ 
farmasøytisk hjelp. Det vil føre til å.penba.rt 
urimelige og uholdbare forhold om utviklin
gen skulle gå i den retning som ov.enfor an· 
tydet.» 

Rikstrygdeverket viser til tidligere avgitt 
uttalelse, som er gjengitt side 21 i innstillin
gen, og uttaler: 

«Selv om syketrygdens ytelse på dette om
råde er begrenset til å omfatte bestemte lege
midler som brukes i forbindelse med næl'
mere angitte sykdommer, krever ordningen 
et nært samarbeid mellom trygdekasse OJg 
apotek. 

Skulle en utvidelse av sylretrygdens 
sinstønad eller andre grunner senere 
det aktuelt å åpne adgang for tcy·gd,ekl!!~D!!r 
til å drive apotek, kan det løses 
i apoteklovgivningen.» 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: 

«Kommunar og trygdekassar tykkjest .·ha 
rikeleg prioriterte arbeidsoppgaver - bAd~ 
tilretteleggande og til direkte utførin~ - som 
ligg meir i plan med ombodsmannsmnsyn.et 
enn det som krevst i konstruktivt oppleg~ 
o~ drift av apotek. Og den kommunale admi
mstrasjon blir i vår tid elles så innfløkt. 
det tykkjest vere naturleg å avgrense der 
utan skade kan det.» 

I slutten av 1958 søkte Oslo samvirkelag 
om å få ·opprette og drive et apotek i en I!W 

Oslos «drabantbyer» (Bøler), og departemen
tet svarte at etter gjeldende apoteklov var 
det ikke adgang til å gi samvirkelag bevillill8 
til å drive apotek. I januar 1959 rettet Oslo 
samvirlmlag en henstilling til Apoteklov
komiteen om å foreslå samvirkelag tatt m.~d 
blant dem som kan gis apotekbevilling. Komi
teen sendte brevet over til departementet mf'd 
henvisning «til det lwmiteen har foreslått i 
Innstilling I om hvem som skal ha adgan~ 
til å drive apotelt». Norges Kooperativt" 
Landsforening fremholdt i et brev av 1. 
tember 1959 til departementet at etter dt:M 
oppfatning måtte tiden være inne til å knt>· 
sette en likestilling mellom samvirkeforeta.k 
og private omsetningsledd også pli dette 
og uttalte bl. a.: 
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prin. sipielt sosialt synspunkt taler 
er for å gjennomføre den reform 

. Omsetningen av legemidler vil da 
ett:er bl. a. følgende kooperative grunn-

kuddet tilbakebetales kjøperne 
(~emmene) i forhold til deres kjøp, idet 
~mheten ikke tar sikte på privatøkono· 

te. 
i organisasjonen står åpent 

aUe. Organisert på denne måte vil avan-
ved omsetn av legemidler tilflyte kjø-

som bidra til en samfunnsmes-
drift av apotekvesenet, idet lege

bli tilført avtagerne på billigst 
måte.» 

Landsforeningen foreslo følgende endringer 
1 Apoteklov komiteens lovutkast: 

§ 13. 
«.tFOr å drive apotek kreves bevilling meddelt 

&w Konffen. 
Bevillmg kan gis til personer som fyller 

kravene i § 14, til en by-, herreds- eller fylkes
toøu:mme, til en trygdekasse, jfr. §§56 og 57, 
eiJer tn et samvirkelag eller en sammenslut· 

samvirkelag, jfr. § 18 a. 
ehusapotek kan også drives av Staten.)> 

§ 18a. 
som drives av samvirkelag, skal 

av en apoteker som tilsettes av 
etter at vedkommende samvirkelag 

seg om søkerne. 
Pli'P.r&>,nR instruks skal være godkjent 

men tet. 
samvirkelagsapotek og apotekere gjel~ 

aamme regler som for andre apotek og 
apotekere i den utstrekning reglene er an-
Y!l:Ødeli ge. J-

gjeldende apoteklov kan bevilling til 
drive apotek gis til en person som har 

apotekereksamen og en viss tjenestetid ved 
apotek, fører en hederlig vandel, er 

vederheftig og kan skaffe de nødvendige mid
til å overta og drive apoteket (lovens 

Bevilling til å drive sykehusapotek kan 
til by-, herreds- eller fylkeskommuner. 

&-,;~bhusapotek kan også opprettes og drives 
:.,y staten (lovens § 7). Skulle bevilling til å 

vanlige apotek foruten til privatpersoner 
llii!".rm fyller nærmere bestemte krav til utdan

m.. v., fremtidig kunne gis også til kom
muner, trygdekasser og samvirkelag, vil ord-

bli mer uoversiktlig og komplisert, 
usvarsforholdet mer uklart og avansements
!orboldene dårligere enn i dag, og en even
t~rJeU seinere omorganisering av apotekvesenet 

r....atsdrlft eUer en annen form for kollektiv 
av apotekene ville sannsynligvis bli 

'UlMkeligere å gjennomføre. 
Trygdekassene, som er rene forvaltnings

,.nvAner. viHe endre karakter hvis den enkelte 
tr,rgdekasse skulle begynne å drive medisinale 
møtitusjoner og få en direkte økonomisk inter-

esse i legemiddelomsetningen. De fleste apo
tek har kunder som står i forskjellige trygde
kasser, og det økonomiske oppgjør for lege
midler som refunderes av trygdekassene antas . ' 1kke å kunne forenkles vesentlig ved innføring 
av trygdekasseapotek. Det vises for øvrig til 
Rikstrygdeverkets uttalelse. 

Skulle samvirkelag få bevilling til å drive 
apotek, kan det tenkes at også andre økono
miske sammenslutninger, større handelshus 
o. l. ville kreve den samme rettighet. Et apo
tek dekker legemiddelforsyningen i et helt 
distrikt eller i en bydel, i sistnevnte tilfelle 
har apoteket i alminnelighet et betydelig an
tall kunder fra andre bydeler og nærliggende 
distrikter, og de fleste apotek har leveranse 
til en eller flere medisinale anstalter, gamle
hjem o. l. Et apoteks kundekrets går derfor 
som regel langt videre og er mer omfattende 
enn det enlcelte samvirkelags, og det ville være 
lite rimelig at bare en del av apotekets kun· 
der, nemlig medlemmene i et samvirkelag, 
skulle utbetales eventuell bonus eller dekke 
underskottet ved apotekets drift. 

Etter departementets oppfatning er det in
gen faglige eller forsyningsmessige hensyn 
som tilsier at trygdekasser eller samvirkelag 
bør gis bevilling til å drive apotek, og den even~ 
tuene økonomiske gevinst vil i alminnelighet 
være av en slik størrelsesorden at den vil være 
uten betydning for løsning av trygdekassenes 
oppgaver. Departementet finner av foran
nevnte grunner ikke å ville foreslå at trygde
kasser og samvirkelag kan gis apotekbevilling. 

Departementet er enig med Apoteklovkomi
teens flertall i at det bør åpnes adgang for 
kommuner til å drive også vanlig apotek, ikke 
bare sykehusapotek som nå.. På side 20 i 
innstillingen har komiteen som tidligere nevnt 
uttalt at bevilling til å drive apotek i alminne
lighet bør meddeles privatperso11er som fyller 
.kravene. for å bli apotekere, og flertallet ut~ 
taler samme sted bl. a.: 

«Adgangen for det offentlige til å opprette 
apotek kan i visse tilfelle være nødvendig, 
hvor det av samfunnsmessige grunner er øn
skelig å få apotek, men hvor privatpersoner 
kvier seg på grunn av særlige vanskeligheter 
i forbindelse med opprettelsen eller fordi drif· 
ten gir usikker eller liten avkastning.» 

Slik flertallet har formulert § 13 i lovutkas
tet kan det muligens hevdes at sølmad fra en 
lrommune om bevilling i alminnelighet skal 
innvilges hvis det ikke foreligger særskilt 
grunn til avslag. Departementet mener at 
det avgjørende for ii gi en kommune apotek
bevilling ikke bør være den enkelte kommunes 
rent økonomiske interesse av å overta et lønn
somt apotek, som ofte skal dekke et distrikt 
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med flere kommuner, men at det bør foretas 
en samlet vurdering av apoteksituasjonen i 
distriktet, om kommunal apotekdrift i det 
enkelte tilfelle er rimelig og byr på fordeler, 
og at forholdene ligger godt til rette for 
offentlig apotekdrift på stedet. Departemen
tet har derfor i lovutkastets § 7 foreslått 
en reservasjon om at bevilling til å drive 
apotek kan gis til kommuner når det foreligger 
særlige grunner for det. Departementet er 
videre kommet til at staten bør ha samme rett 
som kommuner til å drive også vanlige apotek 
når forholdene ligger til rette for en slik ord
ning, og har i § 7, 1. ledd, foreslått en be
stemmelse om dette. Det vises for øvrig til 
merknadene til § 7 i kap. V. 

Apotekbevilling foreslås som hittil meddelt 
av Kongen. Personlig,e bevillinger forutsettes, 
som hittil, gitt etter offentlig kunngjøring og 
konkurranse. Når det gjelder bevilling til 
kommuner forutsettes det at de kommunale 
myndigheter tar opp spørsmålet på forhånd, 
og d,et blir da ikke kunngjøring og konkur
ranse om selve bevillingen, men om tilsetting 
i stillingen som apoteker ved det kommunale 
apotek. Betegnelsen apoteker brukes i lov
utkastet både om den som personlig har be
villing og om den som er ansatt som faglig 
leder av et apotek eller sykehusapotek som 
drives av kommuner eller staten. Den som 
for,estår et filialapotek betegnes ikke apoteker, 
men apotekbestyrer. 

Apotekbevillingen gir innehaveren de rettig~ 
heter og plikter som følger av loven, og det 
er i lovforslaget tatt uttrykkelig forbehold om 
at disse rettigheter og plikter kan endres ved 
ny lov, jfr. § 9 s. l. Liknende forbehold 
finnes i § 24 i apotekloven av 1909 og gjelder 
for alle nå.værend.e apotekere og apotekinne
havere, idet ingen nåværende bevillinger er 
meddelt før loven av 1909 trådte i kraft. De 
særrettigheter som tilkom innehaverne av de 
såkalte «reelle apotekprivilegien falt bort i 
henhold til innløsningsavtaler som ble god~ 
kjent av Stortinget 20. april 1936. Den nye 
apoteklov kan således i sin helhet gjennom
føres for alle nåværende og fremtidige inne
hav,ere av apotekbevilling. Det kan i denne 
forbindelse vises til høyesterettsdom i Retts
tidende 1959 side 33, der det ble avgjort at 
apotekere som hadde bevilling fra før 1. juli 
1953 var pliktige til å rette seg etter bestem
melsene i lov av 26. juni 1953 om pensjons
trygd for apoteketaten for så vidt angikk 
betaling av arbeidsgiverens andel av pensjons
premien for personalet. 

Både etter den tidligere lovgivning og etter 
apotekloven av 1909 har det vært antatt at 
administrasjonen ved meddelelse av bevilling 
hadde adgang til å fastsette særlige vilkår eller 

plikter for den enkelte apoteker i tillegg 
det som fremgikk av loven. Således har 
tekere i Oslo etter kongelig resolusjon aw 
22. desember 1866 vært pålagt særlige plikter 
vedkommende den farmasøytiske undenis
ning, utarbeidelse og revisjon av farmakopee11 
og medisinaltakster og utredningsarbeid ved· 
kommende apotekvesenet. I henhold til 
lig resolusjon av 8. mai 1926 ble det i 
seinere meddelte bevillinger inntil 1953 tat!I 
særskilt forbehold om at apotekeren 
finne seg i bestemmelser om pensjonsordn.i.ng 
og aldersgrense. Opplysning om aUke sæ,:r.. 
plikter har vært inntatt i kunngjøringene Of! 
i bevillingsdokumentet, og anses som bind,end~ 
vilkår som søkerne har vedtatt. 

I forslaget til ny apoteklov er apot,ekerens 
plikter og rettigheter angitt mer omfatten~ 
og spesifisert, og det kan reises 
om det skal anses uttømmende, slik at an~ 
vHkår ikke skal kunne pålegges. De~ 
mentet antar at det fremdeles leilighe!:sris 
kan være behov for å innta bestemmelser 
særlige vilkår eller plikter for enkelte &pc:!"' 
tekere eller grupper av apotekere, og slutt~ 
seg til komiteens forslag om at dette utu-yk.kt>
lig sies i loven, jfr. § 9, 2. ledd. 

Lovbestemte krav til faglig utdanning m. v. 
for den som skal stå som ansvarlig leder illT 

et apotek har vært gjeldende helt siden 161:?. 
I apotekloven av 1909 står kravene i § 
og i utkastet til ny lov er kravene inntatt • 
§ 8. Det forutsettes stUt samme krav til 
apotekere som får personlig apotekbevilling. 
og til apotekere ved apotek som drives 
staten eller kommuner. Etter § 17 stinæ i 
alminnelighet de samme krav til apotekbesty· 
rere som midlertidig skal forestå ledelsen .,. 
selvstendig apotek. For bestyrer'e av filial
apotek er det i § 42 foreslått lavere km\'. 
idet den overordnede ledelse her alltid \'il 
være hos apotekeren ved hovedapoteket. 

Til de foreslåtte krav vil departementet ~ 
merke, idet en viser til Apoteklovkomiteeu 
merknader til § 14, s. 74-75 i innstillingen. 
og til merknadene til § 8 i kap. V: 

Kravet i den gjeldende apoteklovs § 5 om 
bestått apotekereksamen har alltid vært for
tolket slik at søkeren skal ba avlagt norsk 
apotekereksamen, og departementet mener at 
dette kravet bør opprettholdes. Den nye resep
tarutdanningen gir ikke tilstrekkelig faglig 
grunnlag til å forestå selvstendig apotek. 
Nordisk Råd har tatt opp spørsmålet om feUers 
nordisk arbeidsmarked for far~asøyter. me~ 
det har hittil vært forutsatt at 1 allfall innh. 
videre skulle apotekinnehavere holdes utenfor. 
Departementet finner derfor for tiden 
grunn til å foreslå at utenl!llldsk apotek.e!!"-
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om en viss tjenestetid ved apotek 
apotekereksamen for a fa apotekbevilling 

innført ved «lov om farmaceuters utdan
av 18. juni 1884, og fra da av og til 

•æterkl<>vEm av 1909 trådte i kraft, var kravet 
I 1884 var ca. halvparten av landets 
salgbare, og det var flere eksempler 

farmasøytiske kandidater hadde kjøpt 
arvet apotek straks etter (eller kanskje 
eksamen, mens andre, for å oppnå be

IJriUinø til å opprette og/eller drive ikke-
~gDI!lre apotek, i alminnelighet hadde 20-25 

apotektjeneste etter eksamen. De salgbare 
var også stort sett landets største. 

Apotekkommisjonen av 1892, som avga sin 
1. mai 189,g, foreslo i utkastet til 

apoteklov at det skulle kreves 5 års apotek-
lJe~8te for å få bevilling til a drive et salg-

apotek, og at kravet om 2 års tjenestetid 
frJ~r' å få vanlig apotekbevilling skulle opprett

I odelstingsproposisjonene til ny apo
i 1905 og 1908 foreslo departementet 

tjenestetid for alle .søkere, og viste til 
sa.m.tidig fremsatt forslag til endring i 

om farmasøyters utdannelse av 1884 
at det skulle kreves examen artium som 

!orutdanning for farmasøyter. Dette forslaget 
nedstemt i Odelstinget i 1908, ·og i Indst. 
vn for 1909 om ny apoteklov sluttet 

næringskomite nr. 2 seg til departementets 
11,;ubøidiære forslag om 5 års tjenestetid. 

Apoteklovkomiteen har i § 14 i sitt lov
foreslått bestemmelsen om minst 5 års 

apotektjenest,e etter apotekereksamen opprett
men med en tilføyelse om at inntil 2 år 

tiden kan erstattes med likeverdig 
Ett medlem, representanten for 

!"iti!'1!•es Fannaceutiske Forening, har foreslått 
strøket, og foreningen har i sin 

o.m komiteens innstilling sagt seg 
1 dette. Norges Apotekerforening uttaler: 

<~Hovedøtyret mener at det som hovedregel 
holdes fast ved kravet om 5 års tjeneste 

;conk apotek for å kunne bli apoteker. 
Etwr de erfaringer man har høstet i våre 

J:iaboia.nd, synes det dog å være gr_u~ner S?m 
taler for at det kan være adgang ti11 særhge 
ti!ielle å lempe på dette krav. . 

Hcr,le.dstyret mener a~ det må ta~ hensy,n .tll 
yf!:dkom.mende søkers virksomhet 1 de stilhn
:r~~:r han har innehatt. 
· Det bør ikke bare legges vekt på om ved
kl.tmmende søker har vært ansatt ved en be
~t institusjon eller bedrift. En søker med 
kiart apotektj,eneste kan i spesielle unntaks
tilfs:Ue · være like skikket til å drive apotek 
~1m e:n søker med lang apotektjeneste. 

Hovedstyret finner således at det unntaka
bør være adgang for departe~entet ~l ~ 
bort fra kravet om 5 års tJenestetid 1 

~~~ etter apotekereksamen for å kunne 

få bevilling. Slike unntak bør bare gjøres i 
tilfelle hvor søkeren har ekstraordinære kvali
fikasjoner som følge av allsidig virksomhet i 
særlig betydningsfulle stillinger. 

Man finner det ikke nødvendig at der i loven 
fastsettes bindende og tidsbegrensende regler 
for godkjenning av befordringsgivende tjene
stetid utenfor apotek. 

Under henvisning hertil foreslår hovedstyret 
at § 14, punkt 2, 2. ledd, utgår. Som nytt 
siste ledd i paragrafen foreslå.s tilføyet: 

Departementet kan i særlige unntakstil
felle se bort fra bestemmelsene i denne para
grafs punkt 2.» 

I Sverige kreves 4 års apotektjeneste for å 
få apotekbevilling, men Medicinalstyrelsen kan 
godkjenne inntil 2 års annen tjeneste (i labo
ratorier, undervisning m. v.) som likeverdig 
med apotektjeneste. Ordningen har ført til at 
Medicinalstyrelsen årlig må behandle et stort 
antall søknader om å få godkjent kortere 
vikariater o. I. som ansiennitetsgivende. I 
Danmark ble det først med «lov om apoteker
vesenet» av 11. juni 1954 innført krav om en 
viss tids apotektjeneste for å få apotekbevil
ling, og kravet er 2 år i helpost, men «hvor 
ganske særlige forhold taler derfor, kan der 
meddeles apotekerbevilling uanset at den i 
nr. 6 omhandJede betingelse ikke er opfyldb 
(lovens § 8). 

Etter Apoteklovkomiteens forslag skal de
partementet fastsette regler for hva slags 
tjenester som ska] betraktes som likeverdig 
med og kunne erstatte inntil 2 års apotek
tjeneste. Det vil imidlertid bli vanskelig både 
a utarbeide og praktisere slike regler (jfr. 
den foran omtalte svenske ordning), og de 
vil lett kunne påskynde den tendens det i 
seinere år har vært blant unge farmasøytiske 
kandidater til fortrinnsvis å velge stillinger 
utenom apotek. Ved innstilling til ledige 
apotek rådfører helsedirektøren seg med et 
rådgivende utvalg som består av 2 represen
tanter for Norges Apotelterforening og 2 for 
Norges Farmaceutiske Forening, og ved vur
dering av søkerne blir det foruten ansiennite
ten lagt vekt på de kvalifikasjoner som gjør 
søkeren best mulig skikket til å forestå drif
ten av angjeldende apotek. I årene etter 1945 
har den tilsatte hatt en gjennomsnittlig tje
nestetid mellom 25 og 30 år etter apoteker
eksamen ved første gangs tildeling av apotek
bevilling, og pa grunn av den ujevne alders
fordeling innen den farmasøytiske stand, kan 
det først i slutten av 1960-årene ventes en 
viss bedring i avansementsforholdene. 

Siden kravet om 5 års tjenestetid ved apotek 
ble innført som en ufravikelig regel i apotelt
loven av 1909, er de tidligere salgbare apotek
privilegier innløst av staten, og tallet på stil
linger utenom apotekene som krever farma
søytisk utdanning, har økt meget sterkt. For-
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holdene har endret seg så vesentlig siden 
bestemmelsen ble gitt, at det bør kunne gjøres 
unntak fra kravet, selv om departementet er 
enig i at bestemmelsen om 5 års apotektjeneste 
for å bli apoteker bør opprettholdes som al
minnelig regel. Departementet finner i likhet 
med Norges Apotekerforening at det ikke er 
nødvendig i loven å fastsette bindende og 
tidsbegrensende unntaksbestemmelser, men at 
spørsmålet om det kan gjøres unntak fra 
kravet om 5 års apotektjeneste avgjøres i 
det enkelte tilfelle ved vurdering av søkerne. 
Det foreslås derfor følgende formulering av 
unntaksbestemmelsen: 

d særlige tilfelle kan dette krav reduseres 
når søkeren har lan~ og allsidig praksis i 
annen farmasøytisk Vlrksomheb. 

Forskjeflige typer apotek. 

Apoteklovkomiteen har på s. 24--28 i inn
stillingen drøftet forskjellige typer legemiddelw 
utsalg, og i tillegg til vanlige selvstendige 
apotek og filialapotek foreslått innført beteg
nelsene produksjonsapotek og distribusjons
apotek. Etter lovutkastets § 2 menes med 
produksjonsapotek apotek som har departe
mentets tillatelse til å tilvirke legemidler for 
salg til andre apotek, og med distribusjons
apotek menes apotek som ikke selv tilvirker 
legemidler eller bare bar begrenset adgang til 
slik tilvirkning. Distribusjonsapotek skal etter 
komiteens oppfatning i alminnelighet være 
filialapotek, men kan, når helsemyndighetene 
finner det rimelig, også være selvstendige. 

Flere fylkesleger har i sine uttalelser støttet 
tanken om å etablere distribusjonsapotek. 
Sentralstyret i Den norske lægeforening fin
ner i sin uttalelse ikke grunn til å ta stand
punkt til forslaget om å gjennomføre en 
differensiering av apotekene, men fremholder 
«at hvilken ordning man enn treffer, er det 
av vesentlig betydning at ordnnigen ikke med
fører fare for sikkerheten ved utlevering av 
legemidler». 

Den faste farmakopekommisjon har i sin 
uttalelse fremholdt at den finner det uheldig 
å bruke betegnelsen distribusjonsapotek på 
så vidt forskjellige typer apotek som selvsten
dige apotek og filialapotek, og mener det bør 
overveies å sløyfe betegnelsen distribusjons
apotek. Den finner betegnelsen produksjons
apotek unødvendig, og viser til komiteens ut
talelse s. 31 i innstillingen om at produksjonen 
av legemidler bør kunne foregå på apotekene 
omtrent i samme utstrekning som i dag, en 
oppf~tning som kommisjonen er enig i, bl. a. 
ford1 fortsatt produksjon ved apotekene vil 
medvirke til at landets apotekere og farma
søyter .f~rblir en høyt kvalifisert yrkesgruppe. 
KommlSJ,onen finner det meget betenkelig og 

uheldig at filialapotek ikke skulle kunne u• 
pedere resepter på de vanligst forekom.me:odt 
resepturtilberedte preparater og må sende 
septer på slike preparater til et annet &Dt>~a, 
idet dette ville føre til forsinkelser. 

Norges Apotekerforening finner De'te~fDE!!BI!'Jl 
produksjonsapotek misvisende, idet 
apotek også er produserende, og mener 
ikke skulle være nødvendig å bruke denne 
tegnelsen på de apotek som har deparle,mf'l!r 
tets tillatelse til å tilvirke legemidler for 
til andre apotek. Etter foreningens 
bør distribusjonsapotek alltid være 
tek. Dermed bortfaller behovet for denne 
tegnelsen, og § 2 i komiteens lovforslag fon
slås sløyfet. 

Norges Farmaceutisl{e Forening mener at 
distribusjonsapotek ikke vil fylle SID Oppglillft 

hvis det ikke er utstyrt med en enkel r"''"""''"h''"" 
og viser til erfaringene ved svenske filii!U· 
apotek. 

Som tidligere nevnt, har en del apotek 1 

seinere år opptatt produksjon av tabletter 
andre laboratoriefremstilte preparater fOJr 
leveranse til andre apotek, og de 
lønnsutgifter, husleier m. v. og en 
utvidelse av den analytiske kontroll av ap:c
tekfremstilte preparater vil påskynde 
utviklingen. Departementet er enig med 
teklovkomiteen i at en videre differen.sie:rint 
av apotekene av økonomiske grunner er 
ønskelig og nødvendig, og loven bør gi 
mel for både å organisere en mer sentralisert 
tilvirknnig under betryggende kontroll og 
kunne beskjære det enkelte apoteks 
område til å omfatte legemiddeldistribusjott 
og tilberedning av enklere resepturpreparaw. 
Etter gjeldende apoteklov er mulighetene for 
å gjennomføre en slik rasjonalisering au"'""'"'" 
begrenset. For publikum er det uten 
ning om apoteket har fremstilt sine labornt~ 
riepreparater selv eller om de er innkjøpt 
et annet apotek, men en offisiell gradering &'-"' 

apotekene utad i produksjonsapotek, 
apotek, distribusjonsapotek, filialapotek. ol
fentlig apotek og sykehusapotek kan ·~·~··,",-·
virke forvirrende og uheldig. Departe~en_tlf't 
antar at det for den tilsiktede differensle~ 
av apotekene ikke er nødvendig å lovfeste 
tegnelsene produksjonsapotek og 
sjonsapotek, og har derfor i sitt 
sløyfet disse betegnelsene og betegnel&t"li:! 
offentlig 'apotek. 

Apotekloven av 1909 forutsetter at opp:ret· 
telse av fllialapotek i alminnelighet skal "~"' 
en midlertidig ordning, idet spørsm~et om 
gjøre filialapoteket om til selvsten(bg 
skal tas opp til ny vurdering ette~ _10 , .. l 
praksis har dette ført til at alle filtalapo_~ek 
etter en viss tid er omgjort til selvstendip. 
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Apotek!ovkomiteen- som departementet slut
til - regner med at filialapotek ikke 

betm.ktes som midlertidige institusjoner, 
inngå. som faste, varige ledd i legemiddel

der hvor behovet på lengre sikt 
å kunne dekkes ved slike enklere typer 

apotek. Når forholdene tilsier det bør 
et filialapotek kunne omgjøres til 

ætrstentug, og et selvstendig apotek bør ved 
kunne omgjøres til filialapotek når 

anses hensiktsmessig. 
Fordelen med filialapotek er først og fremst 

kan gjøres enklere og blir billigere både 
&nlet~r~ og drift enn selvstendige apotek. Skal 

orppnås,. må fi!ialapotekenes oppgaver 
plikter innskrenkes. Feilen ved de tidligere 

fiUalapotek var bl. a. at de ble drevet som 
produksjonsmessig selvstendige enheter, uten 
ruimu~n samordning med hovedapoteket. Kra-

til lokaler, utstyr m. v. kunne da ikke 
'nr11""""'6.,., reduseres effektivt. 

Deprartementet er enig med komiteen i at 
!lUalapotekenes rett og plikt til å levere og 
!llit;;ID:e de legemidler som forlanges, bør være 

samme som for selvstendige apotek, men 
rett og plikt til å drive egenproduk· 

av legemidler m. v. i alminnelighet bør 
begrenset. 

å få nærmere oversikt over de økono
og driftsmessige problemer som reiser 
forbindelse med opprettelse av slike 

typer av apotek, oppnevnte departe
etter forslag fra Norges Fannaceut

Forening, i mars 1958 et ulønnet utvalg 
a utarbeide forslag til innredning og utstyr 

enklere filialapotek (distribusjonsapotek) 
en kalkyle over anleggsomkostningene. 

avga sin innstilling 20. januar 1959, 
den følger som utrykt vedlegg.1 ) 

utvalgets oppfatning bør både selv
distribusjonsapotek og filialapotek 
med reseptur,. slik at det foruten 

i standardpakninger (apotekfrem
og spesialpreparater) kan ekspedere de 

'"""'""'"' individuelt foreskrevne legemidler etter 
~"' .... , .. uten ekstra ventetid. Utvalget antar at 

vil egne seg best i de perifere 
a.v større byer og på andre steder som 

ligger for langt fra hovedapoteket, mens 
distribusjonsapotek vil kunne 

uJØ'lme på. tale i de sentrale deler av større 
hvor det areal som står til rådighet for 

av apotek kan være meget be
eller fordi husleien er så høy at det 

11ære uøkonomisk å bygge ut apoteket til 
produksjon. Utvalget har utarbeidd føl

JJC'e:Dde anslag over utgiftene til innredning, 
og varebeholdning for apotek med årlig 

'J Utrykt vedlegg. 

nettoomsetning på kr. 150 000 (første taU
rekke), 250 000 og 400 000 (siste tallrekke): 

Filialapotek ............... kr. 107 900-149100 
Selvstendige distribu-

sjonsapotek .. . .. ... . . .. . » 137 100-179 600 
Vanlige selvstendige 

apotek . . ... . .. . ... . .. . . . .. » 165 200-215 600 

Ved beregningen av driftsresultatene går 
utvalget ut fra at innehavere av selvstendige 
apotek ikke bør ha mindre inntekt enn den 
tariffmessige lønn for apotekbestyrere, og 
trekker den slutning av de foretatte bereg
ninger at et vanlig selvstendig apotek ikke 
bør anlegges med mindre nettoomsetningen 
overstiger kr. 400 000 dersom driften skal 
bære seg, og at lønnsomhetsgrensen for et ny
opprettet · filialapotek vil ligge ved en netto
omsetning på ca. kr. 250 000 pr. år. 

Utredningen gir etter departementets skjønn 
et godt grunnlag for videre behandling av 
spørsmål om når og hvor det vil være hensikts
messig å opprette filialapotek (eller selvsten
dige distribusjonsapotek) og hvilke krav som 
bør stilles til dem. Departementet antar imid
lertid at utvalgets krav til filialapotekenes 
lokaler, innredning og utstyr er satt noe høyt, 
og at det vil være forsvarlig å gå til ytterligere 
forenklinger for å oppnå besparelser i an
leggsutgifter og husleier. Selv om kalkylene 
er beheftet med usiklterhetsmomenter og bare 
kan ha tidsbegrenset gyldighet, viser de klart 
at opprettelse og drift av filialapotek er økono
misk gunstigere enn vanlige selvstendige apo
tek når forholdene ligger til rette for det. 

For å få erfaring om hvorledes ordningen 
med filialapotek vil virke i nøye organisert 
samarbeid med hovedapoteket, ble det i 1960 
opprettet 2 filialapotek, nemlig Ørsta apotek, 
som er filial under Volda apotek, og Nord
strand apotek som tidligere var selvstendig, 
men ble omgjort til filial under Holtet apotek. 
De 2 filialapotekene har vært i drift i så 
kort tid at de innvunne erfaringer er be
grenset, men en har bestemt inntrykk av at 
de fungerer tilfredsstillende og at den redu
serte egenproduksjon ikke har medført ulem
per for publikum. 

Det vises for øvrig til merknadene til §§ 1, 
40-41 i kap. V. 

Apotekenes lokaler) innredning og utstyr. 
Det vises til Apoteklovkomiteens uttalelser 

s. 34-36 i innstillingen. 
Etterat komiteens innstilling ble avgitt har 

moderniseringen av apoteklokaler fortsatt. 
Situasjonen er for tiden at ca. 135 av landets 
apotek har lokaler som er nyinnredet eller 
helt modernisert etter krigen. Alle disse er 
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innredet etter godkjente planer og må anses 
tilfredsstillende og stort sett svarende til 
tidens krav. For ytterligere 35 apotek er 
arbeidet med nybygg eller ominnredning satt 
i gang, eUer planene er så langt kommet at 
modernisering ventes å være gjennomført i 
løpet av de nærmeste 2-3 år. De øvrige 108 
apotek har eldre lokaler som for de aller 
flestes vedkommende er lite tilfredsstillende og 
trenger utvidelse eller mer eller mindre om
fattende ominnredning, eventuelt flytning. 

Etter apotekloven av 1909 § 15 skulle adM 
ministrasjonens oppgaver på dette felt stort 
sett være å godkjenne lokalene ved opprettelse, 
flytning og innehaverskifte, å gi alminnelige 
regler om apoteklokaler og -innredning m. v., 
og å føre tilsyn med at disse regler over
holdes. I tillegg til denne regulerende og 
kontrollerende myndighet driver administra
sjonen imidlertid også, særlig gjennom apotek
visitatorene, en betydelig konsultativ virksom
het, med sikte på å få så gode og rasjonelt 
innredete apoteklokaler som mulig. Alle pla
ner for nyanlegg og ominnredning blir fore
lagt for departementet før arbeidet settes i 
gang, og gjennomarbeides av visitatorene i 
samråd med vedkommende apoteker, arkitekt 
og byggherre for å få den best mulige plan
løsning. For apotek som ikke har tilfreds
stillende lokaller, blir alle muligheter for for
bedringer eller flytning undersøkt og drøftet 
med apotekeren ved visitatorenes besøk, og 
administrasjonen yter også på annen måte 
aktiv bistand for å løse lokalspørsmålene. 

For apotek som trenger helt nye eller ut
videlse av de eksisterende lokaler har en av
gjørende hindring tidligere ofte vært at det 
ikke finnes passende lokaler å få leiet på 
stedet. Det har også forekommet at et apotek 
er blitt oppsagt fordi huseieren ønsker å 
disponere lokalene til andre formål, eller han 
har nektet å gi en ny innehaver leiekontrakt 
av tilstrekkelig varighet. Lov av 28. oktober 
1959 om oreigning av fast eigedom gir nå 
hjemmel for ekspropriasjon av lokaler til bruk 
for apotek, og vil kunne nyttes når andre ut
~e~er til å løse lokalspørsm.ålet for et apotek 
1kke fører fram. 
Apot~kloven av 1909 gir ikke klar hjemmel 

f~r å gx pålegg om flytning eller modernise
rmg av apotek, og heller ikke hjemmel for 
å pålegge en apoteker å leie bestemte lokaler. 
Etterkommer en apotel~:er ikke henstillinger 
om å skaffe nye lokaler, kan det lett føre til 
ut gode muligheter for å rette på forholdene 
går tapt. Utgangspunktet bør fortsatt være 
at det er apotek~ts innehav~r som skal sørge 
for at apoteket hl enhver tld har tilfredsstil
~ende lokaler som kan godkjennes. Men ved 
:tnnehaverakifte bør den nye innehaver kunne 

pålegges å leie lokaler som departementet ~'lD
viser, forutsatt at leievilkårene ikke er n!!"'t~""
lige. Likeledes bør en apoteker som 
de nødvendige skritt for å .skaffe odkli:~tte 
lokaler, kunne pålegges å gjennomføre om
innredning, utvidelse eller flytning etter 
ner som fastsettes av departementet. Det 
vises til lovutkastets §§ 25-26 som i det 
sentlige er overensstemmende med 
forslag. Apotekerforeningen foreslår U'Cll!!'l.~:li:D
melsen i § 25, annet ledd, fonnet 
plikten til å leie bestemte lokaler må i 
kunngjøringen ved ledighet. Departement.et 
er enig i at dette i alminnelighet bør ....... ~--~ 
men anser det ikke hensiktsmessig å lovfeste 
det. 

Finansieringsspørsmål i forbindelse med 
nybygg og modernisering byr ofte på store 
vanskeligheter, og de husleier som må uo::•,&.l''"~ 
for nye lokaler er av stor betydning for a~ 
tekenes økonomiske stilling. 

I forbindelse med lovens kap. VII om loka· 
ler, innredning og utstyr gjør en oppmerk&JLilll 
på at lovutkastets § 12,2 gir videre u~ 
enn før til å tilbakekalle en apotekbevilling 
dersom innehaveren misligholder sin plikt 
å holde apoteket i forsvarlig stand. 

Apotekpersonale. 

Apoteklovkomiteens utredning om ne:rsc1na.!· 
spørsmålene, innstillingen s .. 40-47, ble tau 
opp til særskilt behandling for så vidt 
utdanning av en personalgruppe med laveft 
farmasøytisk utdanning enn apotekereksamen... 
jfr. Ot. prp. nr. 36 for 1&59-60 og lov av 
8. april1960 om reseptarutdanning. Utdanniu
gen ble satt i gang i september 1960 og 
en normal kapasitet på 30 elever om å.ret. Det 
første kull blir ferdig :i juni 1962. 

Sosialdepartementet oppnevnte 29. desember 
1960 et utvalg til å foreta beregninger og ut· 
arbeide en prognose for behovet for 
søytisk arbeidskraft i de kommende 10 
Utvalget fikk også i oppdrag å utarbeide 
normer for størrelsen og sammensetning-en 
det farmasøytiske personale, fordelt på de to 
kategorier (farmasøytiske kandidater og re+ 
septarer) ved apotek i de forskjellige Ol.lliM!t~ 
ningsgrupper. Utvalgets innstilling, som. 
avgitt 10. august 1961, følger som utrykt 
vedlegg.l) 

Innstillingen viser at det samlete farma&J:rt ~ 
isk utdannete personale ved apotek i 1961 vaz 
724, herav 272 apotekere, 397 provisorer OC 
55 farmasøyter. I 1951 var tallet i alt 
altså en nedgang i løpet av 10 år på 118. _1 
yrker knyttet til farmasien arbeidet 156 proTt· 
sorer og farmasøyter, mens 620 provisarer 

l) Utrykt vedlegg. 



Ot. prp. ur. 59. 19 
Om lov om drift av apotek m. v. 

ikke arbeidet i farma
yrker (pensjonister, husmødre, emi
eller gått over i annet yrke). Ifølge 

O!Di!121fi.VE~r fra. 240 apotek var det i april 1961 
00 stillinger for provisorer eller farma

llllilifVmr i helpost og 16 i deltidspost. Sammen
.med de normer utvalget har satt opp 

øtsrrelsen og sammensetningen av det 
personale ved apotek, skulle det 

utgangen av 1961 være 68 provisorer 
~ og 195 reseptarer mindre enn normene 

altså et totalt underskudd på 127 
far'masøytisk utdannete. Blir det hvert år 
O!DiDUltt 30 studenter ved Farmasøytisk Insti-

30 reseptareleve:r, vil underskuddet i 
av 10 år synke til 49 i 1971 i forhold 

Mrmene. 
Departementet skal bemerke at mangel på 

arbeidskraft har vært til dels 
i årene etter krigen, bortsett fra 

periode i begynnelsen av 50-årene 
behovet var noenlunde dekket. Forutsatt 

normale utdanningskapasitet utnyttes 
ut i de kommende år, vil tilgangen helt 
til 1970 være større enn den beregnede 

~e avgang fra yrket, og tilstrekkelig 
å dekke et visst økt behov. Den 

akutte personalmangel skulle så
i løpet av de nærmeste 2--3 år kunne 

'!jl'f:fttes i det ves,entlige å bli avhjulpet, og 
fram til 1970 skulle det bli en stadig bedring, 
llet'l om fuU behovsdekning i samsvar med 

av utvalget oppsatte normer ikke kan 
Teøtes. Alt i alt synes det klart at noen 
eff'ekUv bedring hverken på kortere eller noe 
k!ll~eT'e sikt kan oppnåes hvis det tilsammen 
uuJkl:l.lll.U•::o vesentlig færre kandidater og resep
tacrer enn forutsatt. Fordelingen av tallet på 

to grupper må departementet ta stand
-~-~"_. til ved opptakingen hvert år. Utvalget 

for øvrig at prognosene inneholder 
.o:~~:~ng·e usikre momenter, og at en ny behova

bør foretas etter ca. 5 år. 
tekniske personale i apotek omfattet 
i alt 1 346 arbeidstakere og har i de 

~ år vært noenlunde konstant. Opp
av dette personale bør som frem

av Apoteklovkomiteen utbygges videre. 
Apotekerforening er enig i dette og 

rt.ntører at de brevkurs og foredragskurs som 
er holdt, har gitt nyttige erfaringer 

10m foreningen vil bygge videre på. 
Apotekerforeningen har for øvrig ikke noe 

~"~IIC''"' ..... 6 å merke til de av Apoteklovkomiteen 
lovbestemmelser. Departementet 

shdter seg også til komiteens forslag og viser 
19-22 som med enkelte redaksjonelle 

eudringer svarer til Innst. §§ 25-28, jfr. 
departementets merknader til kap. VI 

a d.e spesielle motiver. 

ØlwnomiBke spørtJmål vedkommende apotek
driften. 

Apoteklovkomiteen har i kapitlet «Økonom
iske spørsmål ved apotekdriftem s. 47-72 i 
innstillingen gjort rede for den nåværende 
finansieringsordning ved overtakelse og opp
rettelse av apotek, apotekenes prisberegning, 
apotekenes økonomiske driftsforhold, Apotek
avgiftsfondet og avgjfts- og tilskottsordnin
gen. Departementet viser til komiteens rede
gjørelse, og vil til de enkelte punkter be
merke: 

F i n ans i e ri n g s o r d ni n g en. En of
fentlig låneordning til overtakelse og opp
rettelse av apotek ble etablert i 1926, idet 
Stortinget ved vedtak av 2. juli s. å. sam~ 
tykket i at det av Apotekavgiftsfondets mid
ler ble avsatt et garantifond for banklån til 
apotekere, og Sosialdepartementet inngikk en 
avtale med Christiania Bank og Kreditkasse 
om å yte slike lån. Seinere ble garantifondet 
forhøyet flere ganger, sist ved stortingsvedtak 
av 16. mars 1957, jfr. St. prp. nr. 33 for 1957, 
da fondet ble forhøyet til kr. 2 250 000 og 
garantibeløpet til 9 mill. kroner. De mange 
innehaverskifte på grunn av innføring av 
pensjonsordning og aldersgrense for apote
kere, moderniseringen av et stort antall apo
tek og de sterkt stigende overtakelsestakster 
har fra 1953 ført til en sterk økning av låne
behovet, og tilstrammingen på lånemarkedet 
har ført til at praktisk talt alle nyutnevnte 
apotekere har vært avhengig av å få dekket 
sitt lånebehov ved låneordningen. Allerede i 
slutten av 1958 ble det derfor nødvendig å 
forhøye utlånssummen, og da Christiania 
Bank og Kreditkasse ikke ønsket å forhøye 
utlånsgrensen utover 9 mill. kroner, ble det 
ved St. prp. nr. 142 for 1958 fremmet forslag 
om å gi statsgaranti for lån til apotekere til 
oppretting og overtakelse av apotek for et 
samlet beløp på inntil 3 mill. kroner. Stortin
get samtykket i dette ved vedtak av 8. desem
ber 1958. Departementet inngikk deretter en 
avtale med Pensjonstrygden for apoteketaten 
om at den skulle gi apotekere lån mot stats~ 
garanti. Lånets og avdragenes størrelse og 
den sikkerhet låntakeren må stille, fastsettes 
av departementet. I alminnelighet skal lånene 
nedbetales med 1/40 pr. halvår, og som sikker
het godtas deponerte livspoliser med forsik
ringssum lik halvparten av lånesummen. Ved 
stortingsvedtak av 27. februar 1961 (jfr. St. 
prp. nr. 45 for 1960-61) ble statsgarantien 
for slike lån forhøyet til 6 mill. kroner. Pr. 
1. januar 1962 hadde 167 apotekere lån på. 
tilsammen ca. 13,4 mill. kroner i Christiania 
Bank og Kreditkasse mot garanti av Apotek
avgiftsfondet eller i Pensjonstrygden for 
apoteketaten mot statsgaranti. 
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Apoteklovkomiteen foresHir inntatt i loven 
( § 49 i komiteens lovutkast) bestemmelse om 
at det av Apotekavgiftsfondets midler skal 
avsettes et beløp som skal nyttes til lån eller 
garanti for lån til innehavere av apotek, og 
antyder s. 51-52 i innstillingen at beløpet 
foreløpig bør være på 20 mill. kroner. Spørs
målet om direkte utlån av Apotekavgiftsfon
dets midler til finansiering av apotekoverta
kelser og -opprettelser har tidligere vært tatt 
opp med Finansdepartementet, som forvalter 
fondet, og også i sin uttalelse om Apotek
lovkomitE!ens innstilling har Fin.ansdeparte· 
mentet frarådd forslaget: 

«Finansdepartementet kan ikke tilrå at .Apo
tekavgiftsfondets midler blir nyttet til utlån 
til apotekerne. Dersom det er nødvendig at 
staten hjelper til med finansieringen av apo
tekdriften ut over den ordning som er truffet 
med Christiania Bank og Kreditkasse, anser 
dette departement det mest hensiktsmessig 
at det skjer i form av statsgaranti for lån 
i private kredittinstitusjoner.» 

Sosialdepartementet slutter seg til Finans
departementets standpunkt, og antar at det 
fremtidige lånebehov vil kunne dekkes på 
en tilfredsstillende måte ved utvidelse av 
den etablerte ordning med statsgaranterte lån. 

De nåværende låneordninger omfatter bare 
lån til. overtakelse (ved nyopprettelser til 
anskaffelse) av inventar, utstyr og varebe· 
holdning, og Apoteklovkomiteen foreslår at 
det dessuten skal kunne gis lån eller garanti 
for lån til innredning av apoteklokaler, leie
boerinnskott og kjøp eller bygging av hus 
for apotek ( § 49 i komiteens lovutkast). De· 
partementet finner at det ikke i loven er 
nødvendig å innta bestemmelser om låneord
ningen, og har sløyfet paragrafen i sitt lov
utkast. Spørsmålet om å utvide låneordnin
gen til å omfatte innredningsarbeider og Ieie
boerin.nskott for apoteklokaler kan eventuelt 
tas opp i samband med forhøyelse av stats
garantien for lån til apotekere. 

Komiteens forslag i dens § 49 siste ledd, om 
at apotekets inventar og varebeholdning skal 
lrunne pantsettes uten overlevering til sikker
het for lån, bør ifølge uttalelse fra Justis
departementet ikke tas inn i apotekloven, 
men eventuelt i pantelovgivningen. 

A p o t e k e n e s p r i s b e r e g n i n g. 
Allerede ved forordning av 10. januar ·1619 
ble apotekerne pålagt ikke å ta høyere priser 
enn de som var oppført i eller beregnet etter 
den mcdisinaltakst som ble utgitt noe seinere 
samme år. Liknende bestemmelser har vært 
tatt med i seinere a.poteklovgivning. De gjel
dende bestemmelser om apotekenes arbeids
godtgjørelser og avanser er gitt i prisforskrif
ter for legemidler m. v. ved salg fra apotek, 

fastsatt ved kongelig resolusjon av 19. mal'!! 

1954. Siden prisforskriftene ble gitt har 
tekenes utgifter, særlig lønnsutgiftene, •~~!!t 
sterkt, og ved kongelig resolusjon av 
november 1961 ble det oppnevnt en ny 
sinaltakstkom.ite til å. utarbeide forslag 
revisjon av medisinaltakstreglene. Ved a~ 
som ved tidligere revisjoner vil det bli tatt 
sikte på. å finne en rimelig fordeling av om· 
kostningene på de forskjellige varegrupper. 
samtidig som apotekerne får en rimelig inn.teirt 
og medisinprisene holdes på lavest mulig 

A v g i f t s - o g ti l s k o t t s o r d n i n g. 
Foruten ved medisinaltakstreglene har &'l!Ol;i~ 
kernes inntektsforhold siden apotekloven av 
1909 trådte i kraft også vært regulert ved at 
apotek med omsetning over en viss st~ 
skal betale apotekavgift etter regler som 
fastsettes av Stortinget ved årlige avgiftsi~ 
vedtak. Begrunnelsen for å innføre avgiften 
var, foruten at den skulle skaffe midler til 
forskjellige farmasøytiske formål, at fO!'
tjenestemulighetene ved de enkelte apotek 
ansett å være noenlunde proporsjonal 
omsetningen, og når medisinprisene ble 
satt slik at også mindre apotek skulle 
seg, kunne apotek med stor omsetning gi 
haveren en urimelig høy inntekt. Det var 
for naturlig å legge apotekenes omsetning 
grunn for avgiftsberegningen og å bruk.e 
gressive satser. Det har imidlertid lenge vært 
reist innvendinger mot et avgiftssystem 
avgift på omsetningen, idet systemet bare i 
noen grad gir den tilsiktede utjamnende 
ning på apotekernes inntekter og kan i e.n· 
kelte tilfelle føre til urimelige resultater, 
at det etter krigen i stor utstrekning 
måttet kombineres med generelle og indi· 
viduelle avgiftslettelser. Det enkelte apoteks 
økonomiske driftsresultat vil foruten av om· 
setningens størrelse være avhengig av apote-· 
kerens arbeidsinnsats og evne til å drive sitt 
apotek økonomisk, men en rekke utgifter som 
husleie, renter, frakter og delvis lønninger 
er han ikke herre over. Disse utgiftene e.r i 
dag langt mer utslagsgivende enn tidligeN. 
både p~ grunn av reell stigning med stadig 
større variasjoner fra apotek til apotek og en 
langt lavere prosentvis bruttofortjeneste enn 
apotekene hadde før. Enkelte apotek mA b,Q. 
ekstra stort personale på grunn av 
trafikk husleien kan variere fra under l til 

! ' ca. 7 pst. av omsetningen, og noen apotto~~> 
har unormal lav bruttofortjeneste på gnmfll 
av sykehusleveranser (rabatter og ~alg av 
dyre spesial preparater). et prosentv1s ~tort 
salg av vanlige handelsvarer eller ford1 en 
vesentlig del av omsetningen (opptil 75 pst) 
leveres gjennom. medisinutsalg,. som fAr 10 ps.t. 
i provisjon. 
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l sin innstilling om apotekavgiften foreslo 
lfed!moaltakstkomiteen, som var oppnevnt 

.lrongelig resolusjon av 7. januar 1950, at 
~vgiften istedenfor av omsetningen 

beregnes av nettooverskottet i kalender
Dette forslaget ble fremmet i St. prp. 

JU'. l tor 1951, men det ble ikke realitets
av Stortinget, og i stedet ble det 

vedtak om avgift på apotekenes omset.; 
øom før. 

Apoteklovkomiteen har i sin innstilling fore
utt en avgifts- og tilskottsordning som likner 

danske, og foreslår beregningsprinsippene 
, .... ,+..,;>4> i loven (§§ 45-47 i komiteens lov-

: Avgiften skal beregnes dels som en 
b'nrttoavgift på høyst 5 pst. av den avgifts
Jiii.l.au,xe årsomsetning som overstiger et fast

beløp, og dels som en nettoavgift med 
satser av den del av overskottet 

10m overstiger et fastsatt beløp. Av avgiften 
det betales tilskott til apotek når dets 

!nl:om.setning ikke overstiger et beløp som 
i forhold til apotekenes gjennom

oms.etning i det foregående år, og 
apotekets husleie er særlig høy i forhold 

omsetning. 
Norges Apotekerforening og Norges Farma

~~tillke Forening har i sine uttalelser i prinM 
llDDf;t sluttet seg til komiteens forslag, men 

visse modifikasjoner i komiteens for-
til beregning s. 71-72 i innstillingen. 

Fitlansdepartementet har om dette punktet 
U:t:r~Ullingen uttalt: 

11 Utjevningsordningen mellom apotekene bør 
utformes slik at den ikke reduserer apoteker

interesse i effektiv og forretningsmessig 
Finansdepartementet må derfor frarå 

apoteka.vgiften helt eller delvis blir lagt på 
~nes nettofortjeneste.» 

SoøiaJdepartementet har stilt spørsmålet om 
av apotekavgiften i bero inntil ar

med den nye apoteklov var. fullført, 
oortøett fra at avgiften fra 1. januar 1961 blir 

av årets omsetning. Departementet 
kommet til at det ikke bør lovfestes hvilket 

aygiftæystem som til enhver tid skal følges. 
Ved fastsettelsen av avgiften hvert år bør 

fritt kunne velge den avgiftsordM 
som anses mest hensildsmessig, og det 

derfor at det i loven bare tas inn 
nødvendige hjemmel for a ilegge avgift 

å gi nærmere regler innenfor rammen 
Stortingets årlige avgiftsvedtak, og be

!ljiit..e;røJJael.ser for å sikre inndrivelsen (jfr. § 38). 
Departementet er enig med komiteen i at det 

ønakelig og nødvendig å komme fram til 
mer hensiktsmessig avgiftsordning, og vil 

som mulig ta spørsmålet om en om
leøfng opp i forbindelse med statsbudsjettet. 

innbetalte avgift blir i sin helhet tatt 

til inntekt på statsbudsjettet, og de utgifter 
som etter Stortingets bestemmelse slml dekkes 
av avgiften, føres til utgift. Overskytende 
beløp føres til utgift på statsbudsjettet som 
avsetning til Apotekavgiftsfondet. I de to 
siste budsjetter er apotekavgiften oppført med 
4,5 mill. kroner, og de vesentligste utgifts
poster har vært statstilskottet til pensjons
trygden for apoteketaten, utgiftene ved Sta
tens Farmakopelaboratorium, nettoutgiftene 
ved Spesialitetskontrollen, tilskott til apotel< 
som ikke gir innehaveren et rimelig utkomme, 
og tilskott til nedsetting av prisen på visse 
legemidler. Departementet mener at apotek
avgiften fortsatt bør nyttes til disse formål, 
men antar at Stortingets bevilgningsmyndig
het for så vidt angår avgiftsmidlene ikke bør 
begrenses i loven. Statstilskottet til pensjons
trygden vil øke i de kommende 10 år, og skulle 
avgiftsbeløpet for året ikke bli tilstrekkelig 
til å dekke de bevilgede utgifter, kan det i 
forbindelse med budsjettbehandlingen avgjøres 
om det manglende beløp, som enkelte år tid
ligere, skal dekkes av Apotekavgiftsfondet. 

Departementet kan være enig med komiteen 
i at det ville være ønskelig med noe fastere 
regler for tildeling av tilskott til apotek, men 
også slike regler bør i tilfelle fastsettes av 
Stortinget i forbindelse med avgifts- eller 
budsjettvedtakene. De foreslåtte lovbestem
melser om tilskottsordningen er derfor sløyfet. 

Apoteklovkomiteen har i § 50 i sitt lov
utkast foreslått at det skal oppnevnes en 
nemnd på 5 medlemmer, «som skal være et 
rådgivende organ for departementet i alle 
spørsmål angående apotekavgift, tilskudd og 
iån», og som i visse saker skal ha den av· 
gjØrende myndighet eller gis fuUmal<t til å 
treffe avgjørelser. · Departementet er enig i 
at det kan være ønskelig å ha en allsidig 
sammensatt rådgivende nemnd til bistand ved 
behandling av økonomislre spørsmål vedkom
mende apotekdriften, og vil foreslå opprettet 
en slik nemnd. Departementet anser det hllid
lertid ikke nødvendig å innta bestemmelser om 
nemnda og dens mandat i loven. 

Kap. V. Merkna<ler til de enkelte p::tragr::<fCJ', 

Tallene i parentes viser til de tilsvarende 
§-tall i Apoteklovlromiteens lovforslag. Hvor 
intet annet er sagt, viser departementet til 
lmmiteens merknader. 

Til § 1 (lnnst. § 5). 

De to første ledd svarer i det vesentlige 
til komiteens forslag. Istedenfor «lmmmunale 
og fylkeskommunale myndigheter» er satt 
«kommunestyrer» og «fyllresmnmv. 

Som nevnt i de alminnelige motiver anser 
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departementet det ikke påkrevd å lovfeste de 
særskilte betegnelser produksjonsapotek, di
stribusjonsapotek og offentlige apotek, selv 
om loven skal gi hjemmel for å opprette og 
drive slike apotek. Da kap. I i komiteens 
lovforslag som følge herav er utgått, er i 
§ 1 s. l.- i samsvar med apotekloven av 1909 
§ 2 - angitt de tre apotekbetegnelser som 
loven bruker, nemlig selvstendige apotek, 
filialapotek og sykehusapotek. Bestemmelsene 
om forsvarets apotek i komiteforslagets § 4 
er flyttet til § 46. 

TiZ § 2 (Innst. §§ 6 og 1). 

Bestemmelsen om at departementet kan gi 
pålegg om at et apotek skai bytte navn er 
ny. Når et apotek har steds· eller distrikts
navn bør dette forandres hvis det senere 
kommer et apotek til på stedet eller i di
striktet. 

TiZ § 3 (lnnst. I § 9, Innst. 11, Utkast W 
endringer i handelsloven § 98, 2. ledd). 

Bestemmelsene om apotekenes handelsrett 
m. v. er omredigert. Omfanget av apotekenes 
rett til å handle med visse varer er angitt i 
§ 3, mens deres snevrere plikt til å forhandle 
visse av disse varer er definert i § 4. Sammen
hengen i bestemmelsene blir dermed klarere, 
og formuleringen enklere enn etter komiteens 
forslag. Noen vesentlig endring i den be
sU't.ende rettstilstand eller i komiteens forslag 
er ikke tilsiktet. 

I 1. ledd er angitt de varer som alle apotek 
må ha rett til å handle med hvis de skal 
oppfylle sin naturlige funksjon innenfor helse
vesenet. Legemidler og gifter skal i detalj 
vanligvis bare selges fra apotek, og handelen 
med disse varer er av helsemessige grunner 
undergitt restriksjoner som vanskelig kan 
oppfylles utenfor apotek. Hvilke varer som til 
enhver tid skal regnes som legemidler eller 
gifter avgjøres for tiden etter handelslovens 
§ 98, og forutsettes i fremtiden avgjort etter 
den særskilte lov om legemidler og gifter m. v., 
som .departementet, i samsvar med Apoteklov
komit~ens lovforslag, akter å fremme forslag 
om sem~re. . Der vil også. ~li behandlet spørs
mål o~ 1 hvilken utstrekmng disse varer unn· 
taksvts skal kunne selges utenfor apotek. For
bindingssaker, sykepleieartikler og andre varer 
s?m brukes i helse· og sykepleie, kan for 
tiden selges både av apotekere og av kjøp
menn. Noen endring i apotekenes eller kjøp
mennenes rett til å forhandle disse varer fore
slås ikke. Salget hører naturlig sammen med 
salg av legemidler, og det er en fordel for 
publikum at slike varer kan fås både på apotek 
og hos kjøpmenn. 

Apotekene her i landet har alltid hatt en 
forholdsvis vid adgang til å selge 
kjøpmannsvarer som ikke omfattes av de 
foreslåtte bestemmelser i 1. ledd. Noe .u.e.~~ 
messig behov for å tillate slikt salg er 
ikke, men det kan være praktisk for publikum"' 
særlig på steder hvor det er vanskelig 
komme til spesialforretninger i visse bransjer. 
For apotekene kan slik handel være en 
nomisk støtte. I praksis fører apotekene 
på langt nær alle de varer de har adgang til 
å selge, og noe egentlig misbruk av den 
handelsrett har neppe forekommet. 
lovkomiteen har ikke funnet grunn til å forby 
apotekene å forhandle slike alminnelige 
mannsvarer når det kan skje uten ulempe 
legemiddelomsetningen, og foreslår bestem~ 
meiser herom gitt i handelsloven. I sin In.nst
II uttaler komiteen at rammen for delnle 
handel kan være temmelig vid, men med 
adgang til å gi mer detaljerte forskrifter om 
hva slags varer som kan selges. 

Departementet antar at omfanget av al,)t)· 
tekenes handelsrett bør være uttømmende an
gitt i apotekloven, og foreslår de nødvendige 
bestemmelser tatt inn som 2. ledd i § 
Hjemmel for å gi nærmere regler eller 
inn i det enkelte tilfelle dersom utglidning 
skulle forekomme, er inntatt i 3. ledd. 

Bestemmelsene i § 3 om apotekenes handels
rett omfatter forhold som til dels er regulert 
ved handelsloven av 8. mars 1935, §§ 97-9&. 
Det vises til utkastets § 58 med merknader. 
hvor departementet foreslår nødvendige en
dringer i handelsloven. 

Til § 4 (Innst. § 8). 

Første ledd er overensstemmende med 
teens forslag. Pålegg etter annet ledd 
kunne gis generelt for alle apotek, eller for 
visse grupper av apotek, eventuelt for et 
enkelt. Tredje ledd svarer til komiteens for
slag i dens § 8, første ledd. 

Til § 5 (lnnst. §§ 10-1!). 

Første ledd første punktum, inneholder de 
alminnelige r~gler om apotekenes rett og plikt 
til å drive egen tilvirkning eller tilbe~inll 
av legemidler, og svarer i det vesentlige tD 
komiteens forslag. 

Som nytt, annet punktum, er tatt inn 
mel for å gjøre innskrenkninger i a.~tekeneø 
tilvirkningsrett for så vidt angår vtsse VIU'e

grupper. Det siktes til spesielle varegTUPP'!l'Z 
som krever særlig utstyr eller apparatur. eU&r 
som av kontrollmessige eller andre grunner 
bør søkes sentralisert ved visse apotek, f. 
fremstilling av visse infusjonsvæsker, ~ 
trakter m. v. Bestemmelsen kan også. nyttM 
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-•-'r• .. apotek hvor lokaler og utstyr gjør det 
Mdvendig å begrense tilvirkningen. 

.. "Umt::L ledd svarer til komiteens forslag bort
fra at betegnelsen «produksjonsapotek» er 

I enkelte av de innkomne uttalelser er det 
på at komiteen har brukt ordene «til

«tilberede» eller «fremstille» lege
uten at det fremgår om det er noen 

begrepsmessig forskjell i uttrykkene. Det an-
derfor at man burde velge ett av ordene 

10m skulle brukes konsekvent. Etter departe
mentets oppfatning er det en språklig forskjell 
i betydningen. «Tilvirkning» er den mer 
fabrikkmessige tillagning i større partier med 

på fremtidig utlevering eller bruk. «Til
æredning"' er den enklere tillagning for en 
betrtemt anledning. «Fremstilling» brukes vel 

dels som fellesbetegnelse på all tillagning, 
B'!ll!m brukes spesielt om utvinning eller synteti

av medisinsk virksomme stoffer av 
råvarer. Som eksempel nevnes: 

og morfin fr e m s t i l I e s av opiums
••almuen. Av opium og morfin ti l virker 
apob~kE~ne og de farmasøytiske fabrikker for

preparater til medisinsk bruk. Ved 
enkelte anledning t i l b er e d er apo

teket (etter resept) et legemiddel med innhold 
opium eller morfin til bruk for en bestemt 

Stort sett kan en si at apotekenes 
tilvirkning og fremstilling av legemidler fore-

l laboratoriet, mens tilberedningen fore
tas i resepturen. I lovforslaget er ordene brukt 

denne differensierte betydning. 

Til § 6 (lnnst. §§ 11-12). 

Punkt a gjelder apotek med innskrenket 
egenproduksjon, av komiteen kalt «distribu
~Jjon.sapoteb (Innst. § 12). Departementet 
forutsetter at slike apotek i alminnelighet bør 
ha en enkel reseptur og har satt denne ord

opp som den prinsipale. Loven bør imid
også inneholde hjemmel for å. bestemme 

tUvirkningsretten helt skal bortfalle. De 
.nerinmskrenkninger det her er tale om, er av så 

betydning for innehaverens stilling 
at de ikke bør kunne gjennomføres mot hans 

De innskrenkninger som kan gjøres 
riter § 5 første ledd vil ikke gjøre så vesent

inngrep i apotekets drift. 
Punkt b svarer til komiteens forslag § 11 
gir hjemmel for å gi et apotek pålegg om 

utvidet produksjon for salg til andre 

Til § "' (lnnst. § 19). 

vises til departementets alminnelige 
merknader i kapitlet Bevilling til å drive 
apotek, s.l1~16. Som det fremgår derav me-

ner departementet at apotek, foruten av per
sonlige bevillingshavere, også bør kunne drives 
av kommuner eller av staten, men ikke av 
trygdekasser, og at det bør foreligge særlige 
grunner for at et apotek skal drives av det 
offentlige. Hjemmel for statsdrift er inntatt 
i første ledd og for kommunal drift i mmet 
ledd. Særskilt bestemmelse om at staten kan 
drive sykehusapotek, jfr. siste ledd i komi· 
teens forslag, blir da overflødig. 

For apotek som ikke drives av staten vil 
bevilling være nødvendig både for selvstendige 
apotek, filialapotek og sykehusapotek. 

Etter komiteens forslag skulle bevillingen 
gis til e n by-, herreds- eller fylkeskommune. 
Departementet vil peke på at et apoteks 
naturlige distribusjonsområde ofte omfatter 
flere kommuner, som alle er like avhengige av 
legemiddelforsyningen fra dette apotek. Be
villing bør derfor kunne gis til flere kom~ 
muner i fellesskap, f. eks. et interkommunalt 
interessentskap, og departementet bruker for
men «by-, herreds- eller fylkeskommuner». 
Departementet går ut fra at bevilling da også 
kan gis til et interessentskap hvor staten er 
medeier sammen med en eller flere kommuner 
(f.eks. Interessentskapet Haukeland sykehus). 
For øvrig er tatt med henvisning til de sær
lige vilkår som er nevnt i lovutkastet kap. XII. 

I lovgivningen hittil har betegnelsen «Apo
teker» alltid vært brukt om den faglig kvalifi
serte person som innehar bevilling til å 
drive et selvstendig apotek. Den som er til
satt for å forestå et sykehusapotelr som drives 
av stat eller kommune, er i apotekloven av 
1909 betegnet som <{sykehusapoteker». Etter 
lovforslaget vil en få en ny gruppe, nemlig 
de som tilsettes for å lede apotek som drives 
av staten eller kommuner. For å avskjære 
tvil om. terminologien har departementet som 
nytt siste ledd tatt inn bestemmelse om hva 
som i lovforslaget menes med betegnelsen 
<<apoteker». 

Den som skal forestå et filialapotek er, 
som hittil, ikke betegnet som apoteker, men 
som bestyrer, jfr. § 42. Apotekbestyret· brukes 
om den som er godkjent til å forestå et 
apotek under apotekerens fravær. 

I denne forbindelse bemerkes at betegnelsen 
apoteker ( «legitimerad apotelmre») i Sverige 
brukes i annen betydning enn i Danmark og 
Norge, nemlig om enhver som fyller de faglige 
utdanningskrav for å få apotekbevming. 
«Apoteksinnehavare» er den svenske beteg
nelse som svarer til norslt og dansk «apoteker». 
I den farmasøytiske etat har det leilighetsvis 
vært reist spørsmål om vi ikke i Norge burde 
gå over til den svenske terminologi, slik at 
enhver som har avlagt apotekereksamen, skulle 
kalles apoteker. Tanken har ikke fått noen 
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større tilslutning, og departementet finner 
ikke grunn til å ta den opp. 

Til § 8 (lnnst. § 14). 

De ltrav som fremgår av pkt. 1-5 er i 
samsvar med komiteens forslag, unntatt pkt. 2 
hvor departementet, som omtalt i de alminne
lige motiver, har funnet å burde gi en noe 
videre adgang til å fravike kravet om 5 års 
tjenestetid i norsk apotek. Kravet i pkt. 3 om 
utdanning i handelsfag finnes ikke i apotek
loven av 1909. Et kort kurs og prøve i bok
holderi og handelslære inngår i den gjeldende 
undervisningsordning tn apotekereksamen, 
men departementet er enig med komiteen i at 
kravene på dette punkt bør skjerpes, og bør 
oppfylles ved avleggelse av prøver som ikke 
inngår i selve apotekereksamen. 

Komiteen foreslår i samsvar med gjeldende 
lov at søkeren på forlangende skal legge fram 
legeattest om sin helse. Departementet antar 
at ansettelsesmyndigheten også uten uttrykke
lig lovhjemmel må kunne kreve legeattest 
fremlagt når det anses ønskelig, og har sløyfet 
bestemmelsen. 

Til .§ 9 (Innst. §§ 30 og 60). 

Apoteklovkomiteens forslag i § 30 rettet 
seg til apotekere og apotekbestyrere og påla 
dem plikt til å. rette seg etter loven og de 
særskilte vilkår som måtte være fastsatt i 
bevillingen. Departementet antar at bestem
melsene bør gjelde innehavere av bevillingen 
enten det er en apoteker,. apotekerens bo eller 
en kommune, og bør angi generelt hvilken 
rettsvirkning bevillingen har. De hører da 
hjemme i dette kapittel, mens apotekeres og 
apotekbestyreres plikt fremgår av § 16. 

Til 2. ledd hemerkes at det· i praksis også 
hittil har vært antatt at det er adgang til å 
fastsette særlige vilkår utenom de som står 
direkte i loven. Forutsetningen bør være at 
r1økerne gjennom kunngjøringen eller på annen 
~åte er gjort kjent mecl særvilkårene, og at 
d1sse har naturlig tilknytning til apotelcdriften 
eller apotekvesenet, som f.eks. plikter ved
kommend~ . den farmasøytiske undervisning, 
eller medtsmaltakstarbeidet. Begrensningen i 
administrasjonens adgang til å fastsette sær
lige vilkår forutsettes å følge av at det ikke 
kan settes vilkår som går utenfor lovens 
formål. 

Bestemmelsen om plikt til å finne seg i 
fremtidige endringer (Innst. § 60) tas inn i 
§ 9 som 3. ledd. Om bortfall av bevillingen 
ved en omordning av apotekvesenet vises til 
§ 13. 

Til § 10 (lnnst. §§ 15-16). 

Første ledd, pkt. 1-7 er, bortsett fra noen 
mindre formelle endringer, overensstemm,endt 
med komiteens forslag. 

Bestemmelsene i annet ledd har til fonniJ 
dels å fastslå fra hvilket tidspunkt bevillingen 
faller bort, dels å hindre avbrudd i apotek
driften ved innehaverskifte. Når et a.pote.k 
blir ledig, trenger administrasjonen en 
tid til å ordne kunngjøring m. v. På den annen 
side bør en bevillingshaver som ønsker det. 
ha ubetinget krav på å bli fritatt for sine 
plikter når han gir varsel med en fastsatt 
rimelig frist. I de fleste tilfelle vU ca. 6 mndr. 
være tilstrekkelig, men leilighetsvis kan d~et 

av særlige grunner ta noe lenger tid før ny 
innehaver kan tiltre. Departementet fot'1es.U\r 
derfor at det om nødvendig skal kunne kre\·es 
at innehaveren fortsetter driften av apO<teket 
i inntil ett år. Det er neppe grunn til å gjeN 
forskjell på apotekere som forflyttes tU annet 
apotek og bevillingshavere som vil fratre a•• 
andre grunner. Blir et apotek nedlagt følger 
det av· nedleggelsesvedtaket fra hvilket Uds
punkt bevillingen faller bort. 

Til § 11 (Innst. § 11). 

Første og annet ledd er over~ensstemme.n.de 
med komiteflertallets forslag. I siste l·edd 
har departementet delvis fulgt mindretallet. 
idet det er tatt med at bestemmels,ene kan 
tilsvarende anvendelse hvis apotekeren dør 
før overtakelse eller åpning har funnet s:ted. 
Det fon1tsettes at bestemmelsen i så faH 
bare nyttes . når det er særlige grunner til 
det, f. eks. hvis apotekeren dør umiddelbart 
før åpningen og • allerede har nedlagt et be
tydelig arbeid eller har investert krupital. som 
boet bør få hØve til å avskrive. 

Til § 12 (lnnst. § 18). 

Departementet er enig med komiteen i at 
en meddelt bevilling bør kunne tilbakekaJlE's 
ved administrativ forføyning når noen av dt> 
i pkt. 1-4 nevnte forhold er til stede. Apotek· 
bevilling kan på mange måter sammenliknes 
med ansettelse i offentlig tjeneste. Når det 
gjelder rettsvern mot avskjed, har apotekemt
hittil etter apotekloven av 1909 § 25 nærmest 
vært stilt i klasse med embetsmenn, idet de 
bare har lmnnet avskjediges ved dom. Alle 
andre offentlige tjenestemenn lmn a.vskjediges 
av ansettelsesmyndigheten, når visse i lov
givningen fastsatte vilkår er til stede, f. eks. 
pliktforsømmelser, uskikl{ethet, uverdig for
hold i tjeneste eller liv, jfr. bl. a. lov Oll'li 

off. tjenestemenn av 15. februar 1918,. § 22. 
De i pkt. 1-4 angitte vilkår er ov,eren:s

stemmende med komiteens forslag,. bortsett fra 
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departementet i pkt. 4 ikke har tatt med 
~lsen om at tilbakekalling, når år

er sykdom, ikke skal skje før apote
har hatt godkjent bestyrer i minst 2 år. 

Beøtemmelsen kunne føre til at apotekere i 
tilfelle ville vegre seg ved å tilsette 

~tw.Rt11Tf'tl•1" selv om de på grunn av svekket 
burde ha det. Departementet har isteden 

18 foreslått at tillatelse til å ha . bestyrer 
gis for ett år om gangen. Spørsmålet 

en apoteker som på grunn av svekket 
ikke selv kan forestå apoteket, skal få 

-.!15B·~ til å fortsette driften av apoteket med 
må altså tas opp til ny vurdering 

år. Tilbakekalling av bevilling vil bare 
skje når det anses godtgjort at svek-

ite:lse:n e.r av varig art og gjør ham uskikket 
drive apoteket på forsvarlig måte. I 

tilfelle vil apotekeren nå være berettiget 
lovalidepensjon, jfr. lov nr. 1 av 26. juni 

om pensjonstrygd for apoteketaten,. kap. 
A (§§ 8 A-E) som ble tilføyet ved lov 

av .23. mai 1958. Får apotekeren invalide
pelll.Sjfen av rimelig størrelse, vil tilbali:ekalling 
av bevilling være den naturlige løsning når 
apotekeren er udyktig til å utføre sine tjene
øtepl.ikter, og det ikke lenger er rimelig utsikt 
til at tilstanden vil bedres. At apotekeren på 
gnm.n av sykdom er varig uskikket, vil neppe 

konstateres før tilstanden har vart i 
tid.. Tilbakekalling av bevillingen vil 

dell"tCJ•r' ikke kunne skje før apotekeren har hatt 
tid til å søke kur. En forsvarlig 

av apoteket inntil forholdene er av
klaret må i tilfelle istandbringes etter §§ 16 
-18. 

En innehaver av apotekbevilling kan etter 
forvaltningsrettslige regler alltid 

et vedtak om tilbakekalling inn for 
oomstolene til prøvelse. Han må da selv 

sak med påstand om at tilbakekallingen 
ugyldig, eventuelt kreve erstatning. 

Uøder en slik sak kan domstolene etter de 
a:jeldende regler bare prøve lovligheten av 
vedtaket, men ikke administrasjonens skjønns

avgjørelser om vedtaket er hensikts
messig og rimelig. 

I Forvaltningskomiteens innstilling s. 368-
er gitt nærmere redegjørelse for omfanget 

av domstolenes prøvingsrett overfor admini
~jonens avgjørelser etter gjeldende rett. 
Det fremgår av denne at domstolene alltid vil 
kuJ:U'T.e prøve om de formelle betingelser for 
vedtaket er tiL stede, således om det foreligger 

hjemmel, og om det er begått feil ved 
~handlingen. Når det gjelder innholdet, 
Juu:J domstolene når ikke annet er bestemt, 

den faktiske del av avgjørelsen, altså 
om de faktiske forhold administrasjonen byg
~·r på, er riktige. Domstolen kan herunder 

vurdere de foreliggende bevis fullt ut og på 
fritt grunnlag. Videre kan domstolene prøve 

. rettsanvendelsen. Dette omfatter både for
ståelsen av loven (lovtollmingen) og dens an
vendelse i det individuelle tilfelle (subsumsjo
mm). Feil eller mangler i de nevnte hen
seender kan føre til at vedtaket kjennes 
ugyldig. Administrasjonens frie skjønn (hen
siktsmessighetsskjønnet) kan domstolen i al
minnelighet ikke prøve, men den kan prøve 
om skjønnet er vilkårlig eller motivert av 
hensyn som faller utenfor lovens formål, og 
eventuelt kjenne vedtaket ugyldig. 

Forutsatt at intet annet sies i loven, vil 
domstolenes adgang til å prøve lovligheten 
av et vedtak om å tilbaliekalle en apotek
bevilling ha det her nevnte omfang. Apotek
Iovkomiteen har foreslått at domstolene skal 
gis en videre prøvelsesrett, idet det i para
grafens 3. ledd foreslås at domstolene skal 
ha adgang til å prøve såvel lovligheten som 
de skjønnsmessige avgjørelser i saken, altså 
at domstolene skal kunne prøve vedtaket i 
sin fulle bredde, og i realiteten sette seg i 
administrasjonens sted. 

Departementet finner ikke tilstrekkelig 
grunn til å gi domstolene slik videre adgang 
til å prøve de skjønnsmessige sider ved ad
ministrasjonens avgjørelser. Domstolene er 
ikke tillagt slik rett når det gjelder avskjed 
for offentlige tjenestemenn (f. eks. distrikts
leger), og det anses ikke rimelig å gi apote
kere noe sterkere rettsvern. Tilbakekalling av 
apotekbevilling or et meget alvorlig inngrep 
som administrasjonen ikke vil gå til med
mindre det foreligger tvingende grum1er av 
den art som er angitt i punktene 1-4 i 
paragrafen. Tilbakekalling av bevilling av
sltjærer ikke vedkommende fra mulighetene 
for fortsatt arbeid i sitt fag, f. eks. som 
provisor ved apotek, og kan således ikke like
stilles med inndragning av autorisasjon som 
lege, tannlege eller veterinær hvor saken i sin 
helhet prøves av domstolc11e. 

Til § 13 (lnnst. § 60, 2. ledd). 
Bestemmelsen hører naturlig hjemme sam

men med de øvrige bestemmelser om bortfall 
av bevilling. Den er i samsvar med komiteens 
forslag og med någjeldende bestemmelser, 
jfr. apotekloven av 1909 § 24. 

En omordning av apotekvesenet forutsettes 
å må.tte skje ved ny lov, men bestemmelsen 
i § 9, siste ledd; antas ikke å pålegge apotek
innehavere plikt til å finne seg i at bevillin
gen helt faller bort. 

Kap. IV. Overtakelse av apotek 
(lnnst. kap. V) 

er omarbeidet. Bestemmelsen i komiteens for-
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slag til § 19 er flyttet til kap. VII, idet den 
ikke bare skal gjelde ved overtakelse av 
eksisterende apotek, men også ved nyopprettet
ser. 

Til§§ 14-15 (lnnst. §§ 20-~1). 

Når et apotek skifter innehaver har den til
tredende apoteker etter apotekloven av 1909 
§ 11 plikt til å overta apotekets inventar og 
varebeholdning etter visse regler. Denne plikt 
er, i samsvar med komiteens forslag, opprett
holdt i § 14, første ledd, i samme omfang 
som før.. Bestemmelsen gir en apotekinne
haver en viss sikkerhet mot urimelig tap ved 
fratredelse, idet han kan kreve at overdragel
sen skjer etter en virkelig verditakst. 

Apoteklovkomiteen foreslår at den tiltre
dende apoteker også skal ha et visst krav på 
å få overta inventar og utstyr som er anskaf
fet til apoteket og som er nødvendig for 
driften. Apotekerforeningen finner at denne 
bestemmelse betyr et for sterkt inngrep i 
apotekerens private eiendomsrett til inventar, 
og foreslår at den skal lyde: «Den nye apo
teker skal i alminnelighet kunne få overta 
inventar som er anskaffet til apoteket og som 
auses nødvendig til apotekdriften». Departe
mentet er enig med komiteen, og viser til§ 14, 
annet ledd. 

Apotekloven av 1909 gir i § 11 også nær
mere regler om hvorledes eventuelle tvist
spørsmål i forbindelse med overtakelse skal 
løses. Utgangspunktet er at partene skal prØve 
å komme til enighet ved «minnelig overens
komsb. Lykkes ikke dette, avgjøres saken 
«med voldgifts virkning» av 3 menn, hvorav 
partene oppnevner hver sin, og helsedirektøren 
etter bemyndigelse den tredje. I praksis fore
gå.!' overtakelsen alltid ved at partene først 
velger hver sin takstmann, som får fullmakt 
til å avgjøre saken. Rent unntaksvis velger 
de en felles takstmann. Den avgjørelse disse 
takstmenn kommer fram til, er en «minnelig 
overenskomst» som i alminnelighet anses bin
dende for partene uten adgang til overprø· 
velse. «Voldgift» etter apoteklovens § 11 har 
forekommet sjelden, nemlig bare når partenes 
takstmenn ikke er blitt enige, og da som 
oftest bare for visse deler av taksten (f.eks. 
taksten for treinventar). 

Apoteklovkomiteen finner at takstordnin
gen, når partene ikke blir enige, bør utbygges 
sterkere for å sikre at saken blir behandlet 
på rett måte og fører til rimelig resultat. Den 
foreslår at ·avgjørelsen i tilfelle skal treffes 
av en skjønnsnemnd på 3 medlemmer som 
alle oppnevnes av departementet, og at for
mannen skal fylle kravene for å være høyeste· 
~ettsdommer. Skjønnsnemndas avgjørelse skal 
1kke kunne paankea. Videre foreslår komiteen 

at departementet skal kunne kreve ove:ria~ 
kelsestaksten fastsatt ved skjønnsnemnd 
om partene er blitt enige. Begrunnelsen 
for er de store økonomiske interesser 
offentlige har i apotekdriften, og den ston 
rolle disse takster spiller for et apoteks f!Jko
noml. 

Departementet skal bemerke at den 
rende ordning har vært gjeldende siden 
og stort sett må sies å ha fungert •n1"r•rt<~. 
stillende. Saksbehandlingen er enkel, og sa· 
kene avgjøres som regel forholdsvis l"DSkt 
uten noen omfattende prosedyre. Blant an.net 
er det ytterst sjelden at partene finner 
nødvendig å engasjere juridisk bistand i an
ledning av overtakelsestakstene. Sosialdepa.rt.e:
mentet er enig med komiteen i at alle med
lemmer av skjønnsnemnda bør oppnevnes 
det offentlige, og at departementet alltid. bor 
ha adgang til å kreve skjønnsnemnds behand
ling, men at det ellers ut fra rent 
hensyn er liten grunn til å forlate den 
værende ordning. J u s ti s d e p a r t e m e n· 
t e t har imidlertid i sine merknader til 
sialdepartementets lovutkast fremholdt at dt:"n 
foreslåtte ordning ikke er noen voldgiftsord
ning, men en særlig skjønnsordning, som inne
bærer at de vanlige regler i skjønnsloven &l* 
1. juni 1917 ikke gjelder, og at dette reiser 
spørsmål av stor prinsipiell rekkevidde. 
Justisdepartementet viser til forarbeidem~ til 
lov om oreigning av fast eigedom av 23. okto
ber 1959, hvor tilsvarende spørsmål er be
handlet. Justisdepartementet finner at det 
foreligge særlige og tungtveiende grunner for 
å fravike skjønnslovens regler, og er i h·U 
om hvor vidt slike grunner foreligger i 
tilfelle. Det ber derfor overveiet om en ikk:11.' 
også her kan falle tilbake på reglene for 
r e t t s l i g e s k j ø n n, og peker på at .rette-n 
om nødvendig kan oppnevne skjønnsmeun 
særlig kyndighet (skjønns1ovens § 14). At 
saken henvises til rettslig skjønn vil ildtt: 
være uforenlig med at partene, når de er 
enige om det, før et eventuelt slikt 
holder takst ved sine egne oppnevnte takst· 
menn. Det offentliges interesse av å føre kon· 
troll med partenes avtaler om overtakelSe'r 
kan tilgodeses ved en lovregel om at 
avtale trenger departementets godkjenning. 
Departementet vil da kunne stille betingel$t'ir 
for godkjenningen, f.eks. at avtalen må 
på takster fra en eller flere godkjente takst-
menn. 

S o s i a l d e p a r t e m e n t e t har ettf'r 
omstendighetene funnet å måtte bøye seg ~or 
Justisdepartementets prinsipielle bet:raktntr~:: 
ger, og har i § 14, siste ledd, og § 15 a 
samsvar ved Justisdepartementets forsls.g tau 
inn bestemmelse om at tvist ODl overtake~Bil' 
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••iri~~NO;AI ved vanlig rettslig skjønn hvis par
ikke blir enige eller hvis avtale mellom 

·-,.'Ul''""" ikke blir godkjent av departementet. 
regner imidlertid med at både de fra.

tredende og de tiltredende apotekinnehavere 
i aller fleste tilfelle vil foretrekke å søke 

løst ved voldgift ved en av departe
lti!leatet oppnevnt voldgiftsnemnd og har funnet 
.tt av loven bør fremgå at det er adgang 

i bruke denne utvei. 

§§ 16-11 (lnmt. §§ 22 og ~3) 

,øvarer i realiteten til komiteens forslag og den 
dc.:Jeldende ordning, dog er bestemmelsen i 
koJ:niteer.ts forslag til § 22, tredje ledd, flyttet 
tfl § 18. I annet ledd er tatt med at apote· 

eller den godkjente bestyrer skal sørge 
at virksomheten drives i samsvar med 

bestemmelser. I komiteens forslag 
dette av § 30. Det vises til merk
§ 9 foran. 

Til § 18 (Innst. § 22, 3. ledd, og § 24). 

Første ledd svarer til § 22, tredje leddj i 
utkast, jfr. også merknadene til 

12. 
Pil!egg om å tilsette bestyrer kan etter 

apotekloven av 1909 gis når apotekeren «ved 
IW'~fn1j1im av lengre varighet eller på grunn av 

alder blir uskikket til selv å forestå apo
tÆ-ketø drifb. I praksis er bestemmelsen van
--~." • .,. å. bruke fordi det som regel ikke fore
aOI·øc;r tilstrekkelige opplysninger om apoteke
renJ!Ii helbredstilstand og vanskelig lar seg 
ftll'llllte at en utilfredsstillende ledelse skyldes 

eller høy alder. I de fleste tilfelle 
det å oppnå tiLfredsstillende ordning 

apotekeren høyer seg for henstillinger 
dler påtrykk fra administrasjonen, men det 
for-ekommer at apotekeren ikke innser nød
vendigheten av å ta bestyrer, og motsetter 

an slik ordning. Departementet er derfor 
med komiteen i at den nye lov bør gi 

".ideJre hjemmel enn før for å gi pålegg om 
og slutter seg til komiteens fornm

_,..,nø- i punkt 1 og 2. 
Departementet antar imidlertid at slikt på~ 

også bør kunne gis hvis apotekeren ved 
tdoi1Jvarlig forretningsførsel i vesentlig grad 
tcffVerrer sin økonomiske stilling,. og har til

bestemmelse herom som punkt 3. For 
apotekbevilling må søkeren etter § 8 

4 være solvent. Går han seinere konkurs, 
han etter § 10 pkt. 5 miste bevillingen. 

BegrUnnelsen for disse bestemmelser er at 
ØJ&lllciJlende økonomiske evne kan bli en ve~ 
fllil!nl:UJ'& hindrln.g for at apoteket holdes i til-

fredsstillende stand med hensyn til lokaler, 
innredning, utstyr, varl·beholdning, personale 
m. v.,. og at økonomisk avhengighet av kredi
torene også på andre måter kan ha uheldige 
virkninger. Kommer en apoteker i alvorlige 
økonomiske vanskeligheter etter at han har 
fått bevillingen, vil kreditorene praktisk talt 
aldri være interessert i å begjære konkurs 
med den følge at han mister bevillingen. For
holdet kan da fortsette og forverres uten at 
det gjøres noe effektivt for å rette opp situa
sjonen. I enkelte tilfelle har kreditorene 
etablert en privat administrasjons- eller til
synsordning for apotekets økonomiske drift. 
Slike ordninger kan få innvirkning på de 
faglige sider av virksomheten og må prinsi
pielt anses uheldige. Inngrep i apotekets 
ledelse bør ikke kunne skje uten departemen
tets medvirkning, og en antar at behovet for 
slike private ordninger faller bort, dersom 
departementet får hjemmel tit å gjennomføre 
tilsetting av bestyrer. Departementet har 
gjennom den vanlige kontroll med apotekenes 
regnskaper materiale til å vurdere situasjo
nen i sin helhet, herunder også om forholdene 
ligger slik an at en bedring kan oppnås ved 
å tilsette bestyrer. 

I siste ledd har departementet sløyfet hen~ 
visningen til bestemmelsene om prøving av 
avgjørelsen for domstolene. Apotekeren vil 
selvsagt her som ellers lmnne bringe lovlig
heten av pålegget inn for domstolene og få 
dette vurdert etter vanlige forvaltningsretts
lige regler. Det anses ikke påkrevd å sette 
noen bestemt frist for å reise søksmål. Til· 
setting av bestyrer vil som regel være en 
midlertidig foranstaltning som d0t kan være 
nødvendig å gjennomføre straks. Bestemmel
sen i § 18 s. ledd forutsettes å skulle gjelde 
uavhengig av et eventuelt saksanlegg, slik at 
det blir departementets sak å. avgjøre om 
søksmål skal gis oppsettende virkning overfor 
pålegget om å tilsette bestyrer. 

Kap. VI {lnnst. kap. VII). Apotelq;ersonale. 
§§ 19-[22 (lnn8t. §§ f5-28) 

er i det vesentlige som komiteens forslag 
med de endringer som følger av at reseptar
utdanningen nå er satt i verk, jfr. lov av 
8. april 1960.. Videre er § 20, 1. ledd, om
redigert for å få. meningen klarere fram. Etter 
gjeldende utleveringsbestemmelser skal alle 
legemidler som utleveres etter resept være 
signert med ekspeditørens navn. Bestemmel
sen i første og annet punktum vil altså i 
praksis medføre at alle resepter skal eks
pederes av personale med farmasøytisk ut
danning. Departementet kan gi nærmere regler 
etter § 32, 3. ledd. 
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Til §§ M-!4 ( lnnst. § § 43-44). 
Bestemmelsene om personalets taushets

plikt og forbudet mot at apotekpersonale tar 
syke i kur, synes å passe best i dette kapittel. 

Bestemmelsen i § 23, 2. ledd, gir apotekere 
og apotekbestyrere adgang til på eget ini
tiativ å gi helsedirektøren opplysninger om 
n.arkoft.ikamisb.ruk. Helsedirektørens adgang 
hl å kreve silke opplysninger fremgår av at 
han kan kreve fremlagt apotekets rusgift
protokoller over utlevering av bokføringsplik
tige legemidler. 

§ 24 siste ledd er nytt. Forbudet mot å 
gi legeråd bør ikke være til hinder for at 
publikum på apotek får slik veiledning som 
nevnt,. men veiledningen bør da gis av det 
farmasøytisk utdannete personale, som for
utsettes å kunne vurdere hva slags opplys
ninger som uten skade kan gis. I tvilstilfelle 
bør kunden selvsagt henvises til lege. Be
stemmels.en går i realiteten ikke utover det 
som også hittil - uten særskilt hjemmel -
har vært vanlig praksis på apotek. 

Kap. VII. Lokaler, innredning og utstyr. 

§§ 25 og 26 svarer i alt vesentlig til komi
teens forslag i §§ 19 og 29, jfr. merknadene 
til kap. IV. 

Kap. VIII. Leveringsplilct, varekontroll, 
ansvar m.m. 

Kapitteloverskriften er ny. 

§ 27 
er overensstemmende med Apoteklovkomiteens 
lovutkast § 31 og apotekloven av 1909 § 20. 
Den fastslår for det første at apotekene har 
plikt til å levere de legemidler, forbindings
saker og sykepleieartikler som forlanges. Det 
er forutsetningen at den rekvirerte vare hører 
til dem som apoteket har rett til å handle 
med, og at apoteket faktisk har varen. Plikten 
til å skaffe varer som det ikke har på lager, 
fremgår av § 28. Videre er det selvsagt at 
det må foreligge en fullt lovlig og gyldig 
resept eller annen rekvisisjon i samsvar med 
de utleveringsforskrifter som blir gitt etter 
~ 32, 3. ledd. Foreligger den minste tvil om 
reseptens innhold eller gyldighet, skal apoteket 
etter de gjeldende bestemmelser konferere 
med reseptutstecleren før utlevering finner 
sted, men hvis legen da fastholder forskriv
ningen, har apoteket ingen adgang til å nekte 
utlevering, medmindre det er særskilt hjemmel 
for å nekte. For bedøvende midler og andre 
legemidler som kan misbrukes, finnes slik 
lovhjemmel i § 29. Apotekenes leveringspl:ikt 
må . ses i samm7nheng med lov om legers 
retbgheter og plikter av 27. april 1927 § 5, 

som gir legene rett til, med de inns~ 
ger som følger av lov, å forskrive die 
midler som er nødvendige for utøvel:sen 
deres virksomhet. 

Når leveringspHkt foreligger, har apoteket 
plikt til å levere varene så hurtig som mulig. 
En gjør oppmerksom på at leveringsplikte~ 
bare gjelder for legemidler, forbindmgs:.sakØ' 
og sykepleieartikler, ikke for andre varer som 
apoteket har lov å forhandle. For utlevel:"inn 
i håndkjøp av ikke reseptpliktige legemi.dlØ' 
vil begrensninger i apotekenes leveringsplik.'i! 
kunne inntas i forskrifter etter § 32, 3:. 

Leveringsplikten etter § 27 gjelder .ti d~ 
ekspedisjons- og valrttider som departementet 
fastsetter», og etter annet ledd kan departe
mentet gi nænnere forskrifter herom. I med
hold herav vil departementet, som hittil, kunne 
treffe bestemmelser om apotekenes åpnings
tider og vaktordning etter behovet og m.ulig
hetene i hvert enkelt tilfelle. Departementet 
kan i det vesentlige slutte seg til komiteens 
uttalelser om vaktordningen s. 29 i Innstillin
gen, og viser også til sosialministerens ~-rar 
på et spørsmål fra representanten Sæter 1 

Stortinget 18. mai 1960 (St.forh. s. 3134-.35 _ 
Spørsmålet om apotekenes vaktordning eT 

behandlet i flere av de uttalelser som er iw::t· 
kommet fra leger og andre om komiteinnstil
lingen. Uttalelsene dreier seg imidlertM ikk~t 
om utformingen av selve lovbestemmelsene. 
men mn administrasjonens anvendelse av 
Noen mener at de innskrenkninger som etter
hvert er gjennomført, har gått lenger e.nn 
rimelig, mens andre gir uttrykk for a,t inn
skrenkningene har vært nødvendige og iltk~ 
har medført alvorlige ulemper. Noe fol'Sla,g 
om endring i lovutkastet på dette punktet. Ø' 
ikke fremkommet. 

Departementet skal bemerke at spørsmål om 
innskrenkninger i vaktordningen aUtid fore
legges de lokale myndigheter (kommunestyrer, 
offentlige leger og fylkesmann) og .at dere~S 

uttalelser tillegges stor vekt. Videre ber 
fremheves at behovet for apotekvakt er miru.ift 
enn før, dels på grunn av bedre kommunib
sjoner, dels fordi endringene i legemiddelfor
bruket, fra individuelt tilberedt medisin Ult 
bruk av ferdigpal~:kete standardpreparater. 
gjør det lettere for legene alltid å ha for 
hånden en liten forsyning av de mest 
vendige legemidler. At pasienter med alvorUge 
sykdommer hyppigere og raskere legges inn 
på sykehus virker i. samme retning. Den vik
tigste grunn til innskrenkninger i vakttjen<~""tr 
ten har i årene etter luigen vært den her
sltende mangel på farmasøytisk arbeidskraft. 
som til dels har gjort innskrenkningene tvin· 
gende nødvendig. At vakttjenesten er m~t 
kostbar, og ikke bør opprettholdes medmlndn 
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er et reelt behov til stede, kan også nevnes. 
llepu:tementet finner under henvisning her

lovbestemmelsene bør være som før, 
at det bør overlates til administrasjonen 

vakttjenesten etter forholdene i hvert 
adrd1te tilfelle. Spørsmålet om faste vaktapo

øom komiteen omtaler, har i lengre tid 
under behandling for Oslos vedkommende, 

sannsynligvis bli gjennomført i løpet av 

§ 1?8 (lnnst. §§ 32-33) 
overensstemmende med apotekloven av 1909 

3. ledd, og § 22, og med komiteens 

Til § 29 {Innst. § 34). 
nevnt i merknadene til § 27 har apote

ikke uten lovhjemmel adgang til å nekte 
av legemidler når det foreligger 

:torm.elt riktig og gyldig resept fra lege. 
gjelder etter apotekloven av 1909 også 

for narkotika og andre bedøvende midler. 
det sikre opplysninger om at en 

Pft"ØØD misbruker slike midler, søker helse
å bringe hans forbruk under lwn

bl. a. ved å henstille til legene ikke å 
""""-a".,..",..,. narkotika til vedkommende, og til 

å konferere med reseptutstederen 
resepter ekspederes. Dessverre viser 

øeg at enkelte leger tar lite hensyn til 
henstillinger, og fastholder forskrivnin

om de av apoteket blir gjort uttrykke
oppmerksom på forholdet. Apotekeren har 
etter de nåværende bestemmelser ikke ad-

~,ang til å nekte utlevering. Det er klart at 
mulighetene for å gjennomføre behandling av 
~liif;oten og om mulig avvenning, derved blir 

Departementet er enig med lwmiteen 
apoteket i slike tilfelle bør ha lovlig 

-·ii§.a•~& til å nekte utlevering. 
Komiteen foreslo at apoteket etter beskjed 

fra helsedirektøren, også slmlle kunne nekte 
av bedøvende midler etter resept 

bestemt lege, tannlege eller veterinær. 
)et:iØ.J:'t.elnenU~t har ikke funnet å kunne fore

""''""'"'"' adgang til å begrense legenes for
Mrl,vningsrett enn den som fremgår av lov 

!egem rettigheter og plikter av 27. april 
5 a-f. 

svarer til komiteens § 35, 1. og 2.ledd, 
noen mindre endringer, og § 31 til komi~ 

§ 35, siste ledd, og § 36, annet punktum. 
f~mmelsene i § 32 står i komiteens forslag 

36 og 39. 

l $3 svarer tillnnst. § 37. 
J::>epartementet er enig i at apotekene bør 

objektivt ansvar for slmder på grunn av 
t<rilekøpedisjoner og slutter seg til komiteens 

formulering. Apotekerforeningen foreslår en 
mindre endring som departementet ikke finner 
nødvendig. Departementet slutter seg også. til 
forslaget om at apotekerne bør ha plikt til 
å være ansvarsforsikret. 

Til § 84 (lnnst. § 38). 

Bestemmelsene om hvill{e varer apotekene 
alltid skal ha på lager er overensstemmende 
.med komiteens forslag, dog er bestemmelsen 
om at apotekene skal ha beholdning av de 
stoffer som er ført opp i farmakopeon, sløyfet. 

Som kjent er en ny, felles nordisk farmakope 
under utarbeidelse. Herunder er også drøftet 
spørsmålet om farmakopeen bør inneholde på~ 
bud om hvillre legemidler apotekene skal ha 
plikt til å holde på lager. Den faste (ttorslre) 
farmakopekommisjon har i sin uttalelse av 
25. juni 1958 om Apoteklovkomiteens innstil
ling uttalt at den næl'mest slutter seg til det 
syn man har i Danmark, Island og Sverige, 
nemlig at farmakopeen ikke bør inneholde 
slike påbud, og at særskilte lister over vik
tige legemidler som apotekene slml holde lager 
av, bør utarbeides av helsemyndighetene. 

Departementet viser til dette og tilføyer at 
Apoteklovkomiteen i sin Innst. II har foreslått 
følgende bestemmelse om farmalwpeen: 

«Forskrifter for legemidlers renhet, frem
stilling, behandling og oppbevaring m. v. fast
settes i en farmakope som godkjennes av Kon
gen. I farmakopeen inntas også bestemmelser 
om navn og betegnelser for legemidler og lcge
middelformer (nomenklatur).----_,, 

Det er således iltke forutsatt at farmakopeen 
skal inneholde påbud om hvilke legemidler 
apotekene alltid skal ha på lager. Det er på 
det rene at det i den nye nordiske farmakope 
vil bli opptatt legemidler, som det ikke er 
nødvendig å ha beholdning av på alle apotek. 

§ 35 svare1· W Innst. § 40. 
l(ap. IX. Regns7Gapsplild m. v. 

Kapitteloversl{riften er ny. §§ 36-37 er 
som foreslått av komiteen (Innst. §§ 41-12). 

Kap. X. Apotekavgift. Apote"kavgijtsfondct. 

Det vises til departementets uttalelse i de 
alminnelige motiver s. 19-21, og til avsnittet 
«Økonomiske spørsmål ved apotekdriftem 
Apoteklovkomiteens Innst. s. 47-72. 

Til § 38 (Jnnst. §§ .~5 og 16). 

Bestemmelsene i 1.-·3. ledd er overensstem
mende med apotekloven av 1909 § 8. I 1. ledd 
er inntatt hjemmel for å ettergi uvgiftt i 
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samsvar med det som hittil hvert år har vært 
inntatt i avgiftsvedtaket. 

Kap. XI. Filialapotek. Medisinutsalg. 
Herom vises til avsnittet «Distribusjon av 

legemidler til publikum» i komiteens innstil
ling s. 24-28 og departementets alminnelige 
merknader a. 16-17 i proposisjonen. 

Til § 40 (Innst. § 51). 
Bestemmelsene i § l om oppretting av 

apotek skal gjelde ved siden av § 40 for 
oppretting av filialapotek. Det må således også 
ved opprettingen av filialapotek innhentes ut
talelser fra de lokale myndigheter, og det må 
overveies om opprettelsen er ønskelig eller 
påkrevd av almene hensyn. Men etter § 40, 
1. ledd, er det forutsetningen at vurderingen 
skal. være m.e: liberal når det gjelder opp
rettmg av f1llalapotek enn når det gjelder 
selvstendig apotek. På den annen side skal 
en ikke nøye seg med filialapotek hvis det 
på leng.re sikt må antas å være behov og 
økonom1s.k ~runnlag for et selvstendig apotek. 
Så forSkJellig som forholdene kan være med 
hensyn til folketetthet, avstander kommuni
kasjoner, utviklingsmulighet,er o~v. må det 
være administrasjonens sak å velge den løs
ning som antas å være best i hvert enkelt 
tilfelle. Lovbestemmelsene bHr for så vidt 
nærmest av veiledende karakter. 

I 2. ledd er gitt hjemmel både for å om
gjøre et selvstendig apot,ek til filialapotek og 
for å omgjøre filialapotek til selvstendig 
apotek. Omgjøring av selvstendig apotek vil 
bare kunne skje når apoteket er ledig, idet 
innehaveren ikke kan fratas den bevilling i:::m 
har fått medm.indre det fm·eligger grunner 
som nevnt i § 12. Skal et filialapotek om
gjøres til selvstendig, må det tas hensyn til 
at den apoteker som har opprettet og drevet 
filialapoteket ikke bør lide urimelig tap ved 
omgjøringen. Han må derfor få frist ti] å 
amortisere investert kapital og avvikle driften. 
Likeledes bør han kunne velge om han vil 
beholde hovedapoteket eller overta det tidH~ 
~ere filialapotek som selvstendig, idet utvik
lingen kan ha medført at filialapoteket er det 
fordelaktigste. 

Et filialapotek skal alltid høre inn under 
et bestemt hovedapotek. Overføring til annet 
hovedapotek kan være ønskelig, men bør ikke 
kunne skje mot. innehaverens ønske når apo
teket ikke er ledig. 

Apotekloven av 1909 gir ikke hjemmel for 
å. pålegge en apoteker å opprette og drive 
f1halapotek. Er de ansvarlige myndigheter 
etter en samlet vurdering kommet til at filial
apotek bør opprettes, må dette kunne gjennom
føres uten hinder av en enkelt apotekers øn-

sker eller meninger. Er det flere' apotek 
velge mellom, vil saken som regel kunne liØIIII.!!I!I, 

uten pålegg, men ofte er det bare ett a:r;110t:d 
som kan komme på tale. I samsvar 
komiteen foreslås derfor at en apoteker 
kunne pålegges å opprette og drive 
apotek. 

Til § 41 (Innst. §§ 592 og 54). 

I denne paragrafen er inntatt bestemmel· 
sene om filialapotekenes tilvirkning av 
midler. Apoteklovkomiteen regnet med at 
filialapotekene vanligvis skulle være rene di.
stribusjonsapotek uten reseptur, mens depart,e
mentet går ut fra at det som rege] vil væn 
hensiktsmessig å utstyre dem med en enk~.l 
reseptur. Videre mente Apoteklovkomiteeu at 
filialapotek aldri skulle bygges ut med labora· 
torium m. v. for full egenproduksjon. Departe
mentet tror heller ikke dette vil være hensikts
messig i alminnelighet, men vil ikke uteluk.l!i.e 
at et filialapotek, når særlige grunner t.al~ec 
for det, kan utbygges med laboratorium ro. ,._ 
Paragrafen er omredigert for å gi administn· 
sjonen adgang til alltid å velge den driftafonn 
som er mest hensiktsmessig på hvert 
Det anses ikke nødvendig i loven å angi 
varene skal kjøpes fra. 

l. ledd i § 54 i komiteens utkast er tatt 
inn som 2. ledd i§ 41, mens komiteens forslq 
til § 54, 2. ledd, er sløyfet som overflødig. 
da det følger av lovforslagets § 1 at begreJ)E't 
«apotek» også omfatter filialapotek .. 

§ 42 svarer til Innst. § 53. 

Til § 43 (Innst. § 55). 

I 1. ledd er foretatt noen mindre endring« 
av formell art. 

Det kan opplyses at departementet i die 
siste år har gitt tillatelse tH opprettelse &'Ir 

3 større medisinutsalg med egne loka]er 0:1 
eget personale. Fra disse utsalg kan ·be.n 
selges reseptfrie legemidler, men d,e kan 
betydelig større vareutvalg enn de r.nindrt> 
utsalg, og kan fungere som inn· og utleverinp-
steder for resepter til og reseptmedisin rn 
apotek. Det synes som om slike utsalg i. 
tilfelle kan være til stor hjelp for publikum 
når det ikke lar seg gjøre å. opprette fUisl
apotek på stedet. 

Til § 44 (Innst. §§ 56-57) .. 

Da departementet ikke tar opp fors,lag,et. Olll 

at trygdekasser skal kunne få bevUiing til l 
drive apotek, har bestemmelsene kunnet fo,r
enkles. 
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Til § 45 (lnnst. §§ 3 og 58). 

er av redaksjonell art bl. a. fordi 
belste:mncrel:sen i komiteens forslag § 3 er 

Realiteten er overensstemmende 
D'.!!ied den nåværende ordning (apotekloven av 
1909 § 7) og Apoteklovkomitt\ens forslag. 

§ 46 svarer til lnnst. § 4. 
Til § 41 (Innst. § 59). 

har ikke funnet å burde ta inn i loven 
at alle apotek skal inspiseres minst 1 gang 

året eller ved bestemte anledninger. De 
llOOvendige bestemmelser herom kan gis av 
der~rtementet, som herunder bl. a. må ta 

til hvor mange inspektører det er til 
lf'ii~Jighet. Dette vil være avhengig av bevilg-
••uq;.o;;;n"' til enhver tid. 

Kap'. XIV. Forskjellige bestemmelser. 
Beøtemmelsene i Innst. § 60 er flyttet til 

m. § 9 og§ 13. 

Til § 48 (lnnst. § 61). 
Departementet er enig i at betegnelsen 

€apotek" bør forbeholdes for de institusjoner 
er apotek etter loven, og heller ikke bør 

kun.ne nyttes i reklameøyemed for andre be
drifter eller for alminnelige handelsvarer. 
Kcl!llli:Wms forslag er opptatt uforandret bort
lett. fra at datoen i siste ledd er endret. 

Tit § 49 (lnnst. § 6~). 

Paragrafen gjelder legers og veterinærers 
av legemidler mot betaling. Både 

etter· vår någjeldende apoteklovgivning og 
etter Apoteklovkomiteens forslag til lov om 
.;:e"'"~~ll!.l.l.:..u.et og gifter m. v. (Innst. II) er hoved
"11::"1"~~1!:'... at legemidler bare må selges fra apa-

og at unntak herfra skal ha lovhjemmel. 
Etter lov av 25. juli 1910 kan leger og 

som bor eller har kontor på steder 
bvor det er lang vei til apotek få adgang til 
å levere legemidler m. v. mot betaling. Om-

150 leger og 90 veterinærer har for tiden 
Legemidlene må kjøpes fra be

apotek og i alminnelighet bare leveres 
bruk for pasienter eller dyr som legen 

eller veterinæren selv har til behandling. 
(veterinæren) har adgang til å foreta 

d.ilspensering og enklere tilberedninger, men 
d!!:n.ne adgang benyttes lite. Det kan tas inn-

25 pst. høyere pris enn ved salg fra apotek. 
På steder hvor det ikke kan opprettes vanlig 

aoote:K eller filialapotek, vil det fortsatt være 
beoov for distribusjon av legemidler m. v. 

leger og veterinærer som har tilla
til elikt salg. Ordningen foreslås derfor, 

i ønwv.a.r med komiteens tilråding, opprett-

holdt i det vesentlige som før, dog slik at lege
midlene skal anskaffes fra apotek i ferdig 
tilberedt stand. Legenes og veterinærenes ad
gang til selv å tilberede legemidlene faller 
altså bort. 

Departementet er enig med komiteen i at 
bestemmelsene herom bør inntas i denne lov, 
selv om de øvrige unntak vedkommende salg 
av legemidler utenfor apotek inntas i lov om 
legemidler og gifter m. v. 

Til § 50 (lnnst. § 63). 

Det vises til Apoteklovkomiteens uttalelser 
de alminnelige motiver, Innst. s. 27. 
Uten særskilt lovhjemmel har det vært 

godtatt at leger, tannleger og veterinærer i 
en viss utstrekning krever refusjon for sine 
utlegg til legemidler som de har brukt under 
behandlingen, eller utlevert til bruk inntil 
legemidlene kan skaffes fra apotek. Forut
setningen har vært at det iklw tas noen for
tjeneste på legemidlene, og at utlevering ikke 
skjer i større utstrekning enn nødvendig i 
det enkelte tilfelle. 

Departementet er enig i at bestemmelser 
herom bør inntas i loven. Innholdet i § 50 
er som komiteens forslag1 men formuleringen 
noe endret. 

T~l § 51 (lnnst. § 64). 

Bestemmelsen er i realiteten i samsvar med 
komiteens forslag, og departementet viser til 
komiteens begrunnelse, s. 27 i Innst. 

§ 5~ er som lwmiteens forslag til § 65. 

Kap. XV. Straffebestemmelser m. v. 
§§53 og 54 er overensstemmende med Innst. 

§§ 66 og 67 med noen formelle endringer. 

Til § 55 (Innst. § 68). 

Apotekene er pålagt å sende inn en rekke 
oppgaver, innberetninger og meldinger som 
dels er nødvendige for tilsynet med det enø 
kelte apotek, dels som materiale for vurderin
gen av generelle tiltak vedkommende apotek
vesenet som helhet. Det kan volde betydelige 
ulemper hvis disse oppgaver ikke kommer inn 
i rett tid og i god orden. Hvis en apoteker 
tross purringer ikke sender inn pliktige opp
gaver m. v., har departementet for tiden ikke 
andre tvangsmidler enn å anmelde forholdet 
til politiet, som regel med det resultat at 
apotekeren blir ilagt en mindre bot for å ha 
overtrådt sine plikter. Departementet er enig 
med komiteen i at det bør være adgang til 
å ilegge løpende mulkt for å fremtvinge inn
sendelse av pliktige oppgaver m. v. Slik lø
pende mulkt er ikke å anse som strafft og 

r 
.~ 
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bør kunne ilegges av departementet. ·For å 
forenkle innkrevingen, foreslås at boten skal 
tilfalle Apotekavgiftsfondet. Komiteens for
slag om at løpende mulkt skal kunne pålegges 
i forelegg eller dom anses unødvendig. 

Til § 56 (lnnst. § 69). 

De to nevnte lover blir i sin helhet erstattet 
av den nye lov om drift av apotek m . .v. 

.§ 57 er i samsvar med komiteens forslag 
til § 70. Kravet om at apoteksøkere skal ha 
avlagt prøver som svarer til kravene for å få 
handelsbrev kan virke urimelig overfor søkere 
som allerede ved lovens ikrafttredelse er over 
en viss alder. 

Til § 58. 

De foreslåtte endringer i handelsloven av 
8. mars 1935 er blitt nødvendige fordi de
partementet foreslår at § 3 skal inneholde ut
tømmende regler om apotekenes handelsrett, 
jfr. merknadene til paragrafen. Bestemmel
ser herom finnes nå delvis i handelslovens 
§§ 97-98. For å unngå uklarhet om rekke
vidden av bestemmelsene bør reglene om om-

Vi OLAV, Norges Konge, 

fanget av apotekenes handelsrett sløyfes a 
handelsloven. Denne vil da inneholde bestem· 
meiser om hvilke varer som kommer inn 
apotekenes enehandel, og om adgangen 
å drive handel med slike varer utenfor apotek, 
mens apotekenes handel reguleres etter apotek· 
loven. Endringene foreslås etter samråd. med 
Handelsdepartementet og Justisdepartementet. 

Apoteklovkomiteen fremla i sin Innstilling l 
også forslag om visse endringer ii. lov om 
legers rettigheter og plikter av 21. april 19Z; 
og i lov om veterinærer av 10. desember 
Disse endringer er allerede foretatt V•ed lo<> 
nr. 21 og lov nr. 22 av 2. juni 1960.. 

De øvrige lover som hører inn under apotek· 
lovgivningen har komiteen behandlet i si:n 
Innst. Il, som departementet vil ta opp ti! 
behandling snarest mulig. 

Sosialdepartementet 

tilrår: 

At Deres M:;tjestet godkjenner og skrh·i!!" 
under et fremlagt utkast til proposisjon til 
Stortinget om lov om drift av apotek m. , .. 

gjør vitterlig: 

Stortinget blir innbudt til å gjøre vedtak til lov om drift av apotek m. v. i samsvar med 
et fremlagt utkast. 

THråding fra Sosialdepartementet ligger ved i avtrykk. 

Gitt på Oslo slott 30. mars 1962. 

Und·er Vår hånd og rikets segl 

OLAV 
(L.S.) 

Einar Gerhardsen E.. G. As,bjøruslt'o 
k:st. 

Utkast 

til lov on1 drift av apotek m. v. 

J{n.p. I. Oppretting og nedlegging av apotek. 

§ l. 

I<ongen bestemmer om apotek skal oppret
tes eller nedlegges. Før avgjørelsen treffes, 
skal vedkommende kommunestyrer, helseråd, 
offentlige leger og fylkesmann gis høve til å 
uttale seg. 

Apotek opprettes når det er ønskelig eller 

påkrevd av almene hensyn. Det påhviler Ved· 
komm.ende helseråd og kommunestyrer å ta 
opp spørsmålet om å få opprettet nye a.pot~k 
når det er behov for det. 

Apotek kan opprettes som selvstendig apo~ 
tek, som filialapotek etter be.stemmelseue l 

kap. XI, eller som sykehusa.potek etter be
stemmelsene i § 45. 
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§ 2. 
Departementet fastsetter, etterat vedkom~ 

kommunestyrer har uttalt seg, hvor 
81lOl:;e!itlfrt: skal ligge innenfor det område som 

:fastsatt ved opprettingen. Apotek må ikke 
uten departementets samtykke. 

skal ha et av departementet god-
navn. Departementet kan gi pålegg om 

skal bytte navn. For filialapotek 
i tillegg til navnet angis hvilket apotek 

er filial av. 

IL Apotekenes handelsrett og tilvirkning. 

§ 3. 
Apotek har rett til å forhandle legemidler 

gifter, forbindingssaker, sykepleieartikler 
".y.g andre varer som brukes i helse- og sylte-

apotek kan også selges andre varer, 
salget naturlig og hensiktsmessig kan 

forenes med apotekets vanlige omsetning av 
legetnidler m. v. 

Departementet kan ved alminnelige regler 
for enkelte apotek innskrenke adgangen 

handel med varer som ikke er legemidler. 

§ 4. 
Apotek har; når ikke annet er bestemt i 

henhold til lov, plikt til å forhandle alle lege
som er tillatt solgt her i landet, og 

~J.J111i·"' forbindingssaker og sykepleieartikler. 
Kon.gen kan ved alminnelige regler. eller for 

- apotek gi pålegg om å forhandle 
varer som nyttes i helse- og sykepleie. 

Når særlige grunner taler for det, kan de
partementet gjøre unntak fra forhandlings-

§ 5. 
ikke annet er bestemt i henhold til lov, 

rett til å tilvirke eller tilberede de 
og andre varer som det kan selge. 

kan ved alminnelige regler eller 
fur enkelte .apotek innskrenke adgangen til 
tl!: .. rlrkni.ng av visse varegrupper. 

Tilvirkning for salg til andre apotek er be· 
tinget av særskilt tillatelse fra departemen

oom fastsetter de nærinere vilkår og reg
Ler for tilvirkningen og kontrollen med den. 

§ 6. 
apotek opprettes eller skifter inneha

Yf!r, kan departementet bestemme: , 
at apotekets rett til å tilvirke eller tilbe-

legemidler eller andre varer bare skal 
omfatte enkle tilberedninger etter resept 
eller liknende, eller at denne rett helt skal 
bortfalle. Slike bestemmelser kan også 

treffes i andre tilfelle hvis innehaveren av 
apoteket samtykker. 

b) at apoteket skal drive tilvirkning av visse 
legemidler for salg til andre apotek. Når 
særlige grunner taler for det, kan slikt 
pålegg også gis i andre tilfelle. 

Kap. Ill. Apotekbevilling. Apntekere. 

§ 7. 
For å drive et apotek kreves bevilling med

delt av Kongen. Når særlige grunner fore· 
ligger kan !{ongen bestemme at et apotek skal 
drives av staten. 

Bevilling kan gis til personer som fyller 
l.:ravene i § 8, eller når særlige grunner fore
ligger, til by-, herreds- eller fylkeskommuner 
på de vilkår som er nevnt i kap. XII. 

Person som innehar apotekbevilling eller 
er tilsatt som leder av et apotek som drives 
av staten eller kommuner, kalles i denne lov 
for apoteker. 

§ 8. 
For å bli apoteker må søkeren godtgjøre at 

han 
1. har apotekereksamen, 
2. etter apotekereksamen har utført minst 

5 års tjeneste i norsk apotek. I særlige 
tilfelle kan dette lrrav reduseres når søke
ren har lang og allsidig praksis i annen 
farmasøytisk virksomhet, 

3. har avlagt prøver som svarer til kravene 
for å få handelsbrev, 

4. er vederheftig (solvent), 
5. fører en hederlig vandel. 

§ 9. 
Apotekbevilling medfører rett og plikt til 

å drive apoteket i samsvar med denne lov og 
de forskrifter og bestemmelser som gis i med
hold av loven. 

I bevillingen kan fastsettes særskilte vil
kår eller plikter, når søkerne på forhånd er 
gjort l{jent med disse. 

Innehavere av apotekbeviHing må uten er
statning finne seg i at deres rettigheter og 
plikter blir endret ved ny lov. 

§ 10. 
Apotekbevilling faller bort dersom: 

1. Innehaveren får bevilling til å drive annet 
selvstendig apotel{. Dette gjelder dog iklre 
for apotelc som drives av lmmmuner eller 
av staten. 

2. Innehaveren løses fra bevillingen etter gjel
dende bestemmelser om pensjonsordning 
og aldersgrense. 

3. Innehaveren ettt"!r søknad løses fra bevil
lingen. 
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4. Innehaveren er død og ektefellens eller 
boets rett til å drive apoteket etter § 11 
er utløpt. 

5. Konkurs er åpnet i innehaverens bo og 
han ikke innen l år fra konkursens åpning 
har fått sitt bo igjen til fri rådighet. 

6. Bevillingen tilbakekalles av Kongen etter 
§ 12 eller faller bort etter § 13. 

7. Innehaveren ved endelig dom er fradømt 
retten tH å drive apoteket. 

BeviHingen faller i tilfelle bort fra den dag 
da apoteket overtas av ny innehaver. Inne
haveren er pliktig til å drive apoteket inntil 
bevillingen faller bort, dog ikke utover ett år 
fra den dag krav om fratredelse er fremsatt. 

§ 11. 

Dør innehaveren av en apotekbevilling har 
hans ektefelle eller bo rett til å fortsette 
driften av apoteket med godkjent bestyrer i 
inntil 6 måneder fra dødsfallet. 

Inntreffer dødsfallet før 5 år er gått fra 
den tid da avdøde overtok eller åpnet apoteket, 
kan departementet, når særlige grunner fore
ligger, gi hans ektefelle eller bo tillatelse til 
å fortsette driften av apoteket i inntil 5 år 
fra overtakelsen eller åpningen. 

Foregående ledd får tilsvarende anvendelse 
når apoteket er flyttet eller fullstendig om
bygd i de siste 5 år før dødsfallet eller hvis 
innehaveren av bevillingen dør før overtakelse 
eller åpning har funnet sted. 

§ 12. 

Kongen kan tilbakekalle en apotekbevilling: 

1. Når apoteket ikke overtas eller opprettes 
innen den tid som fastsettes av departe
mentet. 

2. Når apotekets lokaler, innredning, utstyr 
eller varebeholdning holdes i så dårlig 
stand at forholdet må anses uforsvarlig, 
og d.et tross advarsel ikke blir rettet innen 
d.en frist departementet setter .. 

3. Når innehaveren, tross advarsel, grovt 
overtrer eller forsømmer sine plikter, eller 
ved sin atferd nedbryter den aktelse eller 
tillit som kreves for å inneha apotekbe
villing. 

4. Når innehaveren må. anses varig uskikket 
til å drive apoteket på forsvarlig måte .. 

Før avgjørelsen treffes skal innehaveren 
gjøres kjent med grunnlaget for påstanden 
om tilbakekalling og de opplysninger den byg
ger på, og gis adgang til å uttale seg. 

Søksmål for å prøve lovligheten av tilbake
kaUingen har oppsettende virkning. 

§ 13. 
Apotekbevilling faller bort dersom d,et 

en omordning av apotekvesenet blir bestemt 
at apotekene skal drives av det offent:ll:&'l'~ 
Apotekets inventar, utstyr og varebebold.Dina; 
skal i så fall innløses etter takst,. og <a.poteke-
ren skal ha fortrinnsrett til å bli tilsaU som 
bestyrer av apoteket. 

Kap. IV. Overtakelse av apøtek. 

§ 14. 
Den som overtar et apotek er, når den tid

ligere innehaver eller hans ektefelle eller 
forlanger det, forpliktet til å overta apotekets 
inventar, utstyr og varebeholdning i den ut~ 
strekning de er i tilfredsstillende brukbar 
stand og ikke overstiger apotekets passende 
behov. 

Den nye innehaver kan forlange å få overta 
inventar og utstyr som er anskaffet til a.pe..i>
teket og som anses nødvendig til apotekdrif
ten. 

Er det tvist om hvorvidt overtakelse sk.a! 
skje etter denne paragraf, eller om pris- eller 
overtakelsesvHkår, avgjøres saken ved skjGJn.n. 
hvis partene ikke vedtar å la saken a\·gjore 
ved voldgift av en av departementet oppne·n1~ 
nemnd på tre medlemmer. 

§ 15. 
Avtale om overtakelse etter § 14 må 

kjennes av departementet. Nektes godkjen
ning, kan partene velge om de vH la tvisten 
avgjøre ved voldgift etter § 14, siste ledd. 
eller ved skjønn. 

Kap. V. Bestyrelse av apotek. 

§ 16. 
Apotek skal fo.restås av apotelreren ~t"h< 

eller av en apotekbestyrer som er godk.}en.t 
av departementet. · 

Apotekeren eller den godkjente beslt)'l"ff 
skal personlig ha den daglige ledelse a.v aJll(>

teket og skal sørge for at virksomheten dri
ves i samsvar med gjeldende bestemmelS<er. 
Han skal sørge for forsvarlig ledelse når h!Ul 

ikke er tn st,ede s,elv. 
Departementet gir nærmere regler om ~ 

styrelsen under .apotekerens eUer den god.
kjente bestyrers fravær. 

§ 17. 
Godkjent apotekbestyrer skal fylle knlivet'lt> 

for å inneha apotekbevilling. ;oeparteme~xte,~ 
kan gjøre unntak fra kravet 1 § 8 p~utld -
om 5 års tjenestetid, når bestyreren tilsettes 
for kortere tid enn 6 måneder, eller B.llldN' 

særlige grunner taler for det. 
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§ 18. 
skal tilsettes dersom apotekeren 

vært eller vil bli fraværende fra apoteket 
1l!llill' enn tre måneder. Bortsett fra de tilfelle 

er nevnt i § 11, kan tillatelse til å tilsette 
tV41tlt-J .. ". ... bare gis for inntil ett år om gangen. 

D"'"artementet kan pålegge innehaver av 
å tilsette godkjent bestyrer: 

det antas å være grunnlag for å til-
bakekalle bevillingen etter § 12 eller det 
er reist siktelse mot apotekeren for straff

forhold som kan medføre tap av be
villingen. Spørsmålet om tilbakekalling 
skal i tilfelle fremmes uten unødig opp-

2:. apotekeren. på grunn av sykdom eller 
ii!Vekkelse eller av andre grunner ikke mak
ter å forestå ledelsen av apoteket, eller han 

forsømmelighet har vist at han ikke 
kan forestå ledelsen på tilfredsstillende 
måte. 

3. Når innehaveren ved uforsvarlig forret
øiogsførsel forverrer sin økonomiske stil
Ung slik at det blir alvorlig fare for at 
han ikke vU kunne oppfylle sine forplik-

Departementet kan tilsette bestyrer for 
&øJr!el'la.Ji!el:-el11.S regning, dersom han ikke :retter 

etter pålegg,et innen en frist som departe
mentet setter. 

Kap. VI. Apotekpersonale. 

§ 19. 
skal ha tilstrekkelig personale i 

til arten og omfanget av dets tilvirk~ 
og omsetning. 

Departementet kan bestemme hvor stort 
et apotek skal ha, herunder hvor 

mange av personalet som skal ha apoteker
res,eptarutdanning eller annen god

farmasøytisk utdanning, eller annen 
:Jænneril angitt utdanning. 

!)evartementet bestemmer hva som skal reg
liiO'm annen godkjent farmasøytisk utdan-

§ 20. 
ekspedisjonsrett for legemidler og gif

menes retten til selvstendig å ekspedere 
'r~rer som etter gjeldende utleveringsbestem
rr~løer skal være signert med ekspeditørens 
:~vo. Slik ekspedisjonsrett har bare personer 

apotekereksamen, reseptarutdanning eller 
fl!mle'Jl godkjent farmasøytisk utdanning. 

Tilvirkning, tilberedning, oppfylling, signe
utlevering og annen behandling av lege

wd~tr 0:g gifter skal foregå under faglig for· 
"""''""'""'""' tilsyn av en person som har ekspedi-

sjonsrett, og som skal påse at gjeldende be
stemmelser blir fulgt. 

§ 21. 
Apotek har etter departementets bestem

melse plikt til på nærmere fastsatte vilkår å 
motta til praktisk opplæring farmasistude
rende og reseptarelever. 

Departementet kan bestemme hvilke apotek 
som skal ha adgang til å motta slike prakti~ 
kanter. 

§ 22. 
Arbeidstaker ved apotek som ønsker å 

skaffe seg videre yrkesutdanning for apotek
arbeid, skal i alminnelighet gis høve til å 
gjennomgå slik ordnet praktisk opplæring 
som kreves, forutsatt at vedkommende: 

1. er under 25 år, 
2. har arbeidet minst 1 år ved apotek, og har 

deltatt i vanlig assistentarbeid, 
3. fyller de øvrige krav som er stilt for å 

opptas som elev eller melde seg til fastsatt 
prøve. 

Vedkommende må melde fra til apotekeren 
eller apotekbestyreren at han ønsker å gjen
nomgå slik opplæring, og kan kreve svar innen 
1 måned med plan og vilkår for den videre 
opplæring, eller besltjed om at apoteket ikke 
kan påta seg opplæringen. 

§ 23. 
Apotekere og alt personale ved apotek er 

pliktig til med de innskrenkninger som er 
fastsatt i lov eller i henhold til lov, å iaktta 
taushet om det som blir betrodd dem under 
utøvelsen av deres virke, eller som de der
under får rede på om folks legems- eller 
sykdomsforhold. 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at 
apotekeren eller apotekbestyreren gir meldin
ger og opplysninger til helsedirektøren om 
misbruk av bedøvende midler. 

Apotekeren skal sørge for at alle som til
settes ved apoteket blir gjort kjent med sin 
taushetsplikt. 

§ 24. 
Apotekere og apotekpersonale må ikke, unn

tatt hvor hurtig hjelp er påkrevd, ta syke 
under behandling eller gi legeråd. 

Personale som har ekspedisjonsrett kan på 
forespørsel gi nøktern veiledning om legemid
ler og deres bruk. 

Kap, VII. Lokaler, inm•edning og utstyr. 

§ 25. 
Innehaver av apote],bevilling har plikt til 

å skaffe apoteket lokaler, innredning og ut~ 
styr, som godkjennes av departementet. 
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Ved overtaking eUer oppretting av apotek 
er innehaveren, når departementet krever det, 
forpliktet til å leie lokaler som departemen
tet anviser, forutsatt at husleie og øvrige vil
kår ikke er urimelige i: forhold til vanlige 
leievilkår for forretningslokaler på stedet. 

Departementet kan gi nærmere forskrifter 
om apotekenes lokaler,, innredning og utstyr. 
Det kan kreves at leiekontrakter for apotek
lokaler skal forelegges departementet til god
kjenning. 

§ 26. 
Ved oppretting, ominnredning, utvidelse 

eller flytning av apotek skal planer på forhånd 
forelegges for departementet til godkjenning. 

Departementet kan gi pålegg om ominnred
ning, utvidelse eller flytning av apotek som 
har for trange eller uhensiktsmessige lokaler, 
og kan pålegge innehaveren innen en fastsatt 
frist å legge fram nødvendige planer tH god
kjenning. Etterkommes ikke dette, kan de
partementet kreve at ominnredningen, utvidel
sen eller flytningen blir gjennomført etter 
planer som departementet fastsetter. 

Kap. VDI. LeveringspJikt,. varekontroll, 
ansvar m.m. 

§ 27. 
I de ekspedisjons- og vakt-tider som de

partementet fastsetter, skal apoteket så hurtig 
som mulig ekspedere de legemidler, forbin
dingssaker og sykepleieartikler som forlan
ges. 

Departementet kan gi nænnere forskrifter 
herom, derunder også bestemme at visse varer 
il!{ke kan kreves ekspedert utenfor den vanlige 
ekspedisjonstid. 

§ 28. 
Når lege, tannlege eller veterinær til medi

sinsk bruk forskriver legemidler eller andre 
varer som apoteket ikke har, skal det straks 
tas skritt til å skaffe dem så hurtig som 
mulig. 

Er :resept fra lege, tannlege eller veterinær 
gitt påtegning om at legemidlet trenges uopp
holdelig, eller ,er apoteket på annen måte 
underrettet herom, skal legemidlet utleveres 
selv om betaling ikke medfølger eller sikker
het stilles. 

§ 29. 

Apotekets leveringsplikt omfatter ikke varer 
som kommer inn under bestemmelsene om be
døvende midler,. eller andre legemidler som 
kan misbrukes, når apoteket har fått melding 
fra helsedirektøren om at slik vare ikke kan 
utleveres til en bestemt person. 

§ 30. 
Apotekeren eller apotekbestyreren 

sørge for at legemidler som innkjøpæ 
apoteket, eller .som tilvirkes eller tilberedes 
der, blir undersøkt på faglig forsvarlig 
og etter gjeldende bestemmelser. 

For farmasøytiske spesialpreparater og II..D

dre legemidler som blir innkjøpt i original· 
pakning og skal utleveres til forbruke.me 1 

samme pakning, kan undersøkelsen innskrer:
kes til å påse at varen ikke frembyr ytre 
på feil eller mangler. 

§ 31. 

Tilvirkning, tilberedning, oppbevaring og ii:J,e>
handling ·av legemidler i apotek skal fo,reg:i i 
samsvar med farmakopeen, eller and.re ii:J,e>. 
stemmelser som gis av departementet. 

Legemidler som er opptatt i farmakopE-en. 
skal holde de prøver som er fastsatt i denne-

§ 32. 
Legemidler blir alltid å levere nøyaktig ett.ef' 

resept eller rekvisisjon. 
Ved utlevering får § 30 tilsvarende anven· 

deise. 
Departementet gir forskrifter om utlevering 

av legemidler, gifter og andre varer fm, &JP()-
tek. · · 

Prisforskrifter for salg av legemidler m. "~•
fra apotek gis av Kongen. 

§ 33. 
Oppstår skade på person eller gods som 

uv feil eller ·mangler ved legemidler ello!:"~r 

gifter som er utlevert fra apotek, er i.n~ 
haveren av apoteket pliktig til å svare er~ 

statning, selv om hverken han eller apote-k
personalet har vist uaktsomhet. .Det ~ 
gjelder ved uriktig signering ener utieve~ 
av varen. Innehaverens ubetingete ansvar 
inntrer ikl{e hvor feil eller mangler kan ben
føres til feil ved resept utstedt av lege" l&D.D· 
lege eller veterinær. 

Bestemmelsene i første ledd gjø:r ingen iDD· 
skrenkning i den rett til erstatning noen hu 
etter vanlige rettsregler. 

Til sikkerhet for erstatningsansvar eUe>r 
denne paragraf skal apoteket være ansva;r-&· 
forsikret etter regler som gis av depa.rtenlen· 
tet, eller stille annen sikkerhet som godk.je:n· 
nes av departementet. 

§ 34. 
Apotek skal holde tilstrekkelig varebebo•d· 

ning i forhold til arten og omfanget av dets 
l ~ .. ; av omsetning, og skal . alltid ha bebo IJWA.ng 

legemidler som jevnlig forskrive8 av 
tannleger eller veterinærer på stedet, og c.w 
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Watll!Sre forbindingssaker og sykepleieartikler. 
kan gi nærmere regler om 

apotek alltid skal ha behold-

§ 35. 
legemidler og stoffer som skal nyttes 

fremstilling av legemidler, skal apoteket, 
ikke departementet bestemmer noe annet, 

fra Norsk Medisinaldepot eller fra apo
to:m bar tillatelse til salg til andre apotek. 

Kap. IX. Regnskapsplikt m. v. 

§ 36. 

Apotek skal føre ordentlige og fullstendige 
etter bestemmelser som gis av 

Dette kan også gi nærmere 
om revisjon av regnskapene. 

Departementet kan pålegge apotekene å føre 
bøker vedkommende driften. 

~kaper og andre bøker kan kreves inn
Ul departementet til gjennomsyn og 

-"·'"""' og skal på forlangende fremlegges til 
for apotekinspektør eller andre som 

fullmakt til det. 

§ 37. 
Apotekene skal innen de frister som fast

sende inn utdrag av regnskapene og 
bøker, og de oppgaver, innberetninger, 

;~:.•w•Ltll;"'.~- og opplysninger som kreves av de-

X Apotekavgift. Apotekavgiftsfondet. 

§ 38. 
som har bevilling til å drive apotek, 

til statskassen betale en avgift som fast
av Stortinget hvert år. 

nærmere bestemmelser om beregning og 
av apotekavgiften og om kontroll 

··-"""",p.n gis av Kongen. . 
Sår det gjelder inndrivelse av apotekavgif-

får de regler som gjelder for formues
iantektsskatten til staten tilsvarende an

·~læ. 
Departementet kan etter søknad helt eller 

ettergi apotekavgift, hvis regnskapet 
et apotek viser at apotekdriften ikke har 
innehaveren et rimelig utkomme. 

§ 39. 
De innkomne apotekavgifter for hvert år 

etter Stortingets bestemmelse. Mulig 
,IN.-:~nn beløp overføres til Apotekav-

Øt..Drti.nget bestemmer hva Apotekavgiftsfon-
midler skal brukes til. 

Kap. XI. Filia.lapotek. lledisinutsalg. 

§ 40. 

Filialapotek opprettes når det anses hen
siktsmessig for å lette folks adgang til å få 
legemidler, og det ikke er grunnlag for å opp
rette et selvstendig apotek. Ved opprettelsen 
bestemmes hvilket selvstendig apotek (hoved
apotek) filialapoteket skal høre til. 

Kongen kan bestemme : 

1. At et selvstendig apotek, når det er ledig, 
skal omgjøres til filialapotek. 

2. At et filialapotek, når almene hensyn kre
ver det, skal omgjøres til selvstendig apo
tek. Innehaveren av hovedapoteket skal i 
så fall gis rimelig frist, og ha fortrinns
rett til å få bevilling til det nye selvsten
dige apotek. 

3. At et filialapotek, ved ledighet eller når 
innehaveren samtykker, slml overføres til 
et annet apotek. 

4. At innehaver av selvstendig apotek påleg
ges å opprette og drive filialapotek. 

§ 41. 

Filialapotek skal i alminnelighet ikke til
virke legemidler eller andre varer, men kan 
foreta enkle tilberedninger etter resept eller 
liknende. Departementet kan innskrenke et 
filialapoteks adgang til slik tilberedning, og 
kan i særlige ti1felle gi tillatelse til tilvirk
ning og tilberedning i større utstrekning 
enn foran nevnt. 

Departementet kan gi nærmere regler om 
driften av filialapotek. 

§ 42. 

Filialapotek skal forestås av en bestyrer som 
er godkjent av departementet. Stillingen skal 
i alminnelighet kunngjøres. 

Bestyreren skal ha apotekereksamen, 
reseptarutdanning eller annen godkjent far
masøytisk utdanning, minst 2 års tjeneste ved 
norsk apotek etter eksamen, ha tilstrekkelig 
regnskapskyndighet og føre en hederlig van
del. 

§ 43. 

Departementet kan gi tillatelse til at et 
apotek driver medi!linutsalg pfi andre steder 
enn der hvor apoteket ligger, og om nod
vendig bestemme at apoteket skal drive slike 
utsalg. 

Departementet gir nærmere regler om opp
rettelse og drift av medisinutsalg. 
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Kap. XII. Offentlig drevne apotek. 
Sykehusapotek. 

§ 44. 
Apotek som drives av kommuner skal ha 

egen driftsledelse og eget budsjett i den ut
strekni~g kommunestyrelovgivningen gir ad
gang t1l det. 
~ongen tilsetter apoteker ved apotek som 

dr1ves av staten eller kommuner, ved kom
munale apotek etter at vedkommende kom
mune har uttalt seg. Apotekerens instruks 
fastsettes eller godkjennes av departementet. 

§ 45. 
Sykehusapotek l{an opprettes for å. levere 

legemidler m. v. til sylrehus og andre medisi
nale anstalter eller offentlige institusjoner. 

Sykehusapotek kan være selvstendig eller 
filialapotek. Selvstendig sykehusapotek skal 
drives av staten eller en kommune. 

Departementet bestemmer hvilke sykehus 
m. v. sykehusapoteltet skal levere varer til, 
o.g kan samtykke i at levering også kan skje 
til personalet på vedkommende anstalt og til 
syke som er under behandling der. 

Når særlige grunner taler for det, kan Kon
gen tillate at et sykehusapotek også selger 
varer til almenheten. 

§ 46. 
Forsvarets apotek (feltapotek) kommer 

ikke inn under denne lov, med mindre Kon
gen annerledes bestemmer. Kongen kan gi 
nærmere regler om deres virksomhet. De 
skal ikke ha adgang til å selge legemidler. 

Kap. XIII, Ettersyn av apotek. Legemiddel-
lmntroll. 

§ 47. 
. Ettersyn av apotek foretas av de offentlig 

tilsatte apotekinspektører, av vedkommende 
offentlige leger, eller av andre som er opp
nevnt til det av departementet. Departemen
tet gir nærmere regler om ettersyn av apo
tek . 
. Ved ettersyn, og ellers når det anses ønske

hg, kan prøver av legemidler og andre varer 
uttas vederlagsfritt til nærmere undersøkelse 
og kontroll. 

Mangler som blir påvist ved ettersyn eller 
ved. varekontroll, skal rettes så snart som 
muhg. 

Kai)· XIV. Forskjellige bestemmelser. 

§ 48. 

. Ordet apotek, og sammensetninger som 
mneholder dette ord, må ikke brukes som 
betegnelse for noen bedrift eller virksomhet 

som ikke er apotek etter denne lov. eller· 
varer som ikke er apotekvar'et'. Slike 
nelser må heller ikke brukes i f021lh:KIIa 
med reklame for varer som ikke er 
varer. 

Departementet kan gjøre unntak for 
og varemerker som er registrert eller ~ 
vært i bruk før 1. januar 1962'. 

§ 49. 
Leger og veterinærer kan av departemeat~. 

gis tillatelse til å levere legemidler, 
dingssaker og andre sykepleieartikler lnot 
taling nå.r adgangen til apotek er 
Legemidlene skal være anskaffet fra 
i ferdig tilberedt stand. 

Departementet gir nærmere regler om 
ring av legemidler m. v. i henhold til 
paragraf, derunder om hvilken pris eUer 
tjeneste som kan beregnes. 

§ 50. 
Selv om tillatelse som nevnt i § 49 

gitt, kan lege~ tannlege eller veterinær 
dekket utlegg til legemidler som han bAr 
brukt under behandlingen av en pasient eUet 
et dyr, eller som han har utlevert ill 
inntil midlene kan skaffes fra apotek. 
nes art, ·mengde og pris skal oppføretJ 
skilt på regningen. 

§ 51. 
På steder hvor det er vanskelig adgang 

apotek eller lege, kan fylkeslegen gi tiUatebt 
til at en offentlig godkjent sykepleier har 
mindre forråd av legemidler m. v. ill bruk : 
påkommende tilfelle. Det er ikke adgang u~ 

å beregne noen fortjeneste ved utlevering iN 
slikt forråd. Varene skal leveres fra et 
stemt apotek, som påtar seg å føre nød.'!iteftl~ 
tilsyn. 

§ 52. 
Kongen kan gi forskrifter tU utfylling 

gjennomføring av denne lov. 

Kap. XV. Straffe bestemmelser m. v. 

§ 53. 
Apotekere og apotekbestyrere, herunder 

styrere av filialapotek, er i strafferettslig 
henseende likestilt med offentlige tjaneø!ltr 
menn. 

§ 54. 
Den som forsett,lig eller uaktsomt ovE>rttre 

bestemmelser gitt i eller i medhold av 
lov, straffes med bøter eller moo 
inntil 3 må.neder, hvis ikke strengere 
kommer til anvendelse etter andre ~.m
mel ser. 



Ot. prp. nr. 59. 39 

Om lov om drift av apotek m. v. 

§ 55. 
Al~;ekiere som ikke sender påbudte oppga

iimlberetninger eller meldinger innen fast-
frist, kan av departementet ilegges 

-ft~Clle mulkt på inntil kr. 10 for hver dag 
fra de har mottatt mulktpålegget 

001Diir.flVEUJ er kommet til departementet. 
Dif1111Ji&l~ tilfaller Apotekavgiftsfondet. 

XVI. Jk.rafttredelse. Overgangs
bestemmelser. 

§ 56. 
lov trer i kraft fra den tid Kongen 

samme tid oppheves: 
om drift av apotek av 4. august 1909. 
om leg,ers og dyrlegers levering av lege

m. v. av 25. juli 1910. 
Forskrifter og bestemmelser som er gitt i 

~old til disse lover fortsetter å gjelde, for 
de ikke er i strid med bestemmelsene 

denne lov, inntil de blir opphevet eller av
av bestemmelser gitt etter denne lov. 

§ 57. 
Bestemmelsen i § 8 punkt 3 om at apotek· 

søkere skal ha avlagt prøver som svarer til 
kravene for å få handelsbrev, gjelder ikke 
for søkere som ved denne lovs ikrafttredelse 
er over 45 år. 

§ 58. 
Fra den tid denne lov trer i kraft gjøtes 

følgende endringer i lov av 8. mars 1935 om 
handelsnæring: 

§ 97 annet ledd oppheves. 
§ 98, annet og tredje ledd slw1 lyde : 
På samme måte skal det fastsettes, hvad 

som skal regnes til den klasse av gifter, som 
er nevnt i § 100 under litra a og c. 

Kongen eller den, han overdrar det Ul, lmn 
gjøre sådanne endringer i de utferdigede for
skrifter, som i tiden mellom hvert gjennom
syn viser seg nødvendig, og tillike avgjøre, 
om nye ting, som etter siste gjennomsyn er 
kommet i handelen, skal komme inn under 
apotekeres enehandel. 
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Til Sosialdepartementet. 

kongelig resolusjon av 17. september 
ble det oppnevnt en komite til revisjon 

av apoteklovgivningen m. v. Komiteen fikk 
ti#lg1ende :sammensetning: 

Direktør Sverre Iversen, Oslo, formann, 
Ordfører Hans Chr. Brevig, Vestby, 
Laborant Tor Kivle, Kragerø, 
Distriktslege Carl Viggo Lange, Kristian-
sand S, 

Høyesterettsadvokat Alf Nordhus, Oslo, 
Direktør Fredrik Steen, Oslo, 

'l. Ordfører Knut Tjønneland, Bergen, 
Apoteker Jo han Totland, Oslo, 

t. Provisor, senere apoteker Reidar Vatne, 
Oslo. 

sekretær ansatte komiteen konsulent i 
flebredirektoratet Marit Lande. Førstesekre
tær i Helsedirektoratet, G. Randers"Pehrson 

fun.gert som komiteens juridiske sekre
tær. Sekretær i Norsk Medisinaldepot, Grethe 
H'lr"iDden har utført en del sekretærarbeid for 

komiteens underutvalg. Komiteen har 
vedrørende enkelte spørsmål inn

uttalelser fra særlig sakkyndige per
øo:ner. 

Apoteker Reidar Vatne avgikk ved døden 
&n 13. juni 1957. Den 19. august s. å. anmo
Go!'l departementet generalsekretæren i Nor

Fa.nnaceutiske Forening, cand. phann. 
J oha.nnessen om å tiltre komiteen i apa

Vatnes sted. Komiteen hadde på det 
tld&punkt behandlet ferdig og tatt standpunkt 
tll aUe vesentlige spørsmål i forbindelse med 
fo:n~~laget t.H Lov om drift av apotek. Apote
ker Vatnes standpunkt og meninger er kom
m.d: til uttrykk i komiteens fremlagte inn

og generalsekretær Johannessen slut
ter øeg til dette, bortsett fra et enkelt tilfelle 
b.ttor han har gjort særlig merknad. 

l departementets foredrag er det om komi
LeelllS oppnevnelse og mandat anført bl. a. føl-

d erunband med behandling av tilskotts- og 
avfidftsordlling for apotek kom Stortingets 
~komite enstemmig med følgende anmod

tilHng S nr. 336 - 1952): 
teen vil be om at en på allsidig basis 

at~ får utgreid dette spørsmål og annet 
står i forbindelse med det, så en snarest 

kan komme bort fra den provisoriske 

ordning og eventuelle tungvinte driftsforhold 
ved apotekene.» 

Det var etter denne uttalelsen fra Sosial
komiteen på det rene at «apotekkomiteenl) 
måtte få et videre mandat (St.prp. nr. 1 for 
1954, kap. 23, vedlegg 5 tn proposisjonen, ko
mite nr. 18 under Sosialdepartementet, Fi
nansdepartementets proposisjon s. 52-53). 

Av uttalelser som er falt i Stortinget under 
behandling av forskjellige apoteksaker, går 
det fram at det er en rekke spørsmål ved
rørende ordningen av vårt apotekvesen og lege~ 
middelomsetningen som nå bør utredes. Det 
er således gjentatte ganger pekt på at den 
nåværende ordning gir en urimelig stor for
skjell når det g,ielder apotekernes inntekter. 
Noen apotek gir meget store inntekter, og 
tungtdrevne apotek gir innehaveren util· 
fredsstillende inntekter uten at det kan sies 
at arbeidsbyrden er mindre. Ofte kan for
holdene snarere være at det lille apotek krever 
en større arbeidsinnsats, fordi apotekeren må 
klare seg med meget beskjedent pers.onell. 

Avgiftsordningen har også vært behandlet 
og endret flere ganger, og det er kommet til 
uttrykk misnøye med den nåværende ordning. 
Det samme gjelder tilskottsordningen til apo
tek og statens garantiordning for lån til å 
overta apotek. 

Etter lov om drjft av apotek av 1909 blir 
bevilling til å drive apotek gitt av Kongen, 
og det er fastsatt visse vilkår for å få be~ 
vHiing og for drift av apotek. Det offentlige 
fører på mange vis innseende kontroll med 
apotekernes virksomhet. Innenfor den ramme 
som er trukket opp, driver den enkelte apo
teker sitt apotek som en privat forretning. 
I andre land finnes andre fonner for legemid
delomsetning, og det er også foretatt utred
ninger om apotekvesenets organisering. 

Det er ønskelig at komiteen søker å finn.e 
fram til ordninger som kan sikre publikum 
en forsvarlig legemiddelforsyning, og herun
der bl. a. ha for øye en hensiktsmessig pinse
ring av de forskjellige apotek og oppmuntre 
til en rasjonell drift av det enkelte apotek. 
Komiteen bør søke å finne fram til en orga
nisering av apotekvesenet og legemiddelom
setningen, som er mest mulig hensiktsmessig 
for norsl'e forhold. 

Også apotekenes funksjoner bør komiteen 
se nærmere på. Herunder bør overveies om 
det vil være hensiktsmessig å ha f. eks. «pro· 
duksjonsapoteb som i atskillig utstrekning 
produserer legemidler, <Ifordelingsapotek» 
som vesentlig: bes.k.ieftiger seg med omset
ning av legemidler som allerede er produsert, 
filialapotek, sykehusapotek, håndkjøpsutsalg 
og eventuelt andre fonner for omsetning av 
legemidler. 

En oppgave for komiteen blir å revidere og 
samordne den lovgivning som finnes om apo-
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tekvesen, legemidler m. v. Forholdene har 
ført med seg at denne lovgivning er blitt me
get komplisert og til dels tungvint og omsten~ 
delig å administrere. Også forholdet til og av
grensningen overfor annen beslektet lovgiv
ning må gjennomarbeides. 

På denne bakgrun.n vil komiteens mandat 
bli: 
L A avgi en utredning om apotekvesenet, 1 ) 

om de tiltak og den omorganisering som den 
finner nødvendig for å finne fram til den om
setningsform som er mest forsvarlig, . herun
der om apotekvesenet bør drives av det of
fentlige. 

2. Revisjon og samordning av særlig lov
givning om legemidler og apotekvesen.» 

På grunn av sykdom kom komiteen i gang 
med arbeidet først våren 1955, og hadde 
sitt før~te møte 21. april s. å. Av samme 
grunn ble neste møte avholdt først i slutten 
av november 1955. 

Allerede tidlig under arbeidet kom ko
miteen til at den burde fremsette forslag til 
2 lover, nemlig en lov om drift av apotek og 
en lov om handel, innførsel, tilvirkning m. v. 
av gifter og apotekvarer. Herom vises til s. 
16 i innstillingen. Komiteen fant videre at 
lovforslaget om apotekdriften burde utarbei~ 

1 ) uthevet av komiteen. 

des først, og at det ville være mulig og 11:1HI:ia.•c

llg å legge dette frem så snart det var 
selv om det øvrige arbeid ikke var avslutt,et. 

Under arbeidet med l. del av innstillingi.!:".n 
har komiteen arbeidet i 3 underutvalg som 
har utredet hver sine sider av apotekdrlften. 
Underutvalgenes innstillinger har deretter 
vært behandlet i den samlete komite. Deli. 
samlete komite har hittil hatt 30 møter. 

Til bruk for arbeidet er det innhentet utta· 
lelser fra landets fylkesmenn, fylkesleger, 
fylkestrygdekasser og fylkenes samferdsel& 
konsulenter angående behovet for apotek. og 
andre medikamentutsalg i de enkelte fylker. 

Komiteens formann og sekretær foretok 
våren 1956 reiser til Kjøbenhavn og Steet
holm for å gjøre seg kjent med apotekvesenet 
i våre naboland. 

Komiteen avgir herved 1. del av sin inn
stilling, omfattende utredninger vedkom
mende selve apotekdriften og forslag til lov 
om drift av apotek samt forslag til endringer 
i lege- og veterinærlovene. Arbeidet med 2. 
del av innstillingen, omfattende lovgivningen 
om handel, innførsel, tilvirkning m. v. av 
ter og apotekvarer er tatt opp og vil bli frem· 
met så hurtig som mulig. 

Oslo 28. november 1957. 

Hans Chr. Brevig. 
Tor Kivle. 

AU Nordhus. 

Sve?'re Iversen 
(formann) 

Knut Tjønneland. 

Inge Johannessen. 
C. V. Lange. 

Fr. Steen. 
J. Totland. 

Marit Lande 



Historikk og den nåværende ordning for apotekvesenet i Norge. 

Spørsmålet om en eventuell omordning av 
apotekvesenet har i de siste 60-70 år vært 
utredet av offentlig oppnevnte komiteer eller 

tilsammen 4 ganger. 2 ganger har en
~handelen vært behandlet, og 2 ganger 
. også spørsmålet om endring av det eksi

kons.esjonssystem for apotekvese-
vært behandlet. Ut fra dette har også 

spørsmål vedrørende apotekvesenet 
det nevnte tidsrom vært utredet av offent

ko:miteer. Det foreligger således flere 
ltm:'I'e utredninger som behandler til dels hele 
11p0tekvesenet, og til dels viktige deler av 

Komiteen tillater seg således å henvise 

l. Innstilling fra en av Justisdepartemen
tet nedsatt komite til behandling av apotek

Avgitt 1. mai 1898. 
2~ Innstill.ling om statsmonopol på apotek

og engroshandel med apotekvarer, av
i oktober 1926 av et av Sosialdeparte

mentet oppnevnt utvalg. 
3. Innstilling fra utvalget til utredning av 

spørsmålet om oppretting av et medisinalde
avgitt 20. februar 1948. 
Innstilling fra Medisinaltakstkomiteen: 
I. Vedrørende apotekavgiften, avgitt 

3. februar 1951. 
II. Vedrørende medisinaltakstreglene, 

avgitt 11. april 1953. 
5. Innstilling fra den komite som ble opp· 

for blant annet å gjøre rede for for
mellom apotekene og den farmasøyt· 

uke industri, avgitt 21. juni 1951. 
I alle disse utredninger vil man finne fyl

historlkk. Komiteen vil derfor når det 
g]*:=tCJter historikk, innskrenke seg til å gi en 
kort fremstilling av apotekvesenets utvikling 

Norge frem til idag. · 

Det første apotek i landet ble opprettet i 
·Og innehaveren ble av Kongen meddelt 

bevilling til å drive handel med gifter og apo· 
tekvarer. Etter dette forekom det fremdeles 

personer uten bevilling gikk i gang med 
medikamenter. I år 1600 ble d.et satt 

æ stopper for dette, idet det ble bestemt at 

de personer som fikk kongelig bevilling til å 
drive apotek, skulle ha enerett på handelen 
med gifter og apotekvarer. Apotekerne hadde 
på dette tidspunkt også rett og pliltt til å 
drive herberge. I de følgende år inntil 1672 
ble det opprettet ytterligere 4 apotek i landet. 
På denne tid fikk enli:elte apotekere bevilling 
til å drive handel med vin. Apotekerne fikk 
også visse lettelser, som f. eks. tollfrihet for 
de varer de innførte til sitt apotek herunder 
også tollfrihet for den vin de innførte. 

I 1619 kom den første forordning om apo~ 
tekvesenet. Tidligere var aUe bestemmelser 
fastsatt i de enkelte bevillingsdokumenter. 
Forordningen av 161.9 bestemte bl. a. at det 
skulle utarbeides en offentlig takst for apa· 
tekerne, den bestemte at apotekene skulle 
visiteres 2 ganger årlig av leger, den påla 
apotekerne en viss taushetsplikt, nektet dem 
å ta syke i lrur, og ga myndighetene adgang 
til å frata dem bevillingen hvis de ikke etter
kom de pålegg som forordningen ga. Som 
rettighet fikk apotekerne enerett til handelen 
med medikamenter. 

I 1672 ble en dansk lwmposisjonsbok, en 
slags farmakope offentlig godkjent og apo
tekerne ble pålagt å bruke denne som rette
snor ved tilberedning av medikamenter. I 
denne var også inntatt en ny takst for lege
midler. Samme år kom den forordning om 
leger og apotekere som kan sies å danne 
grunnvollen for vårt senere apotekvesen. I 
denne forordning ble samlet det som allerede 
fantes av bestemmelser. dels i den foran 
nevnte forordning av 1619, og dels i de enkelte 
privHegiebrev. I tillegg til dette kom det en 
del nye bestemmelser som nærmere presiserte 
apotekernes plikter og rettigheter. Av de vik
tigste kan nevnes: Krav om garanti for a.p o· 
tekernes og «svendenes» duelighet, apoteker
ne fikk kredittplikt og til gjengjeld for dette 
fikk de prioritet for sine fordringer, apote· 
kerne ble nektet å hjemføre ferdige prepara
ter, apotekene skulle holdes åpne natt og dag. 
Forordningen av 1672 ga en apotekers enl{e 
og barn rett til å beholde apoteket etter apo
tekerens død. Denne bestemmelse førte til at 
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privilegiene ble ansett som salgbare uten at 
dette noen gang egentlig var fastsatt. 

Først 100 år senere, d.v.s. 1772 ble den 
første danske farmakope autorisert og ny me
disinaltakst utgitt. For en del stoffer i tak
sten skulle prisene hvert år rettes av de of
fentlige leger i samråd med de enkelte apo
tekere og på grunnlag av deres priskuranter. 
Prisene kunne derfor være ulike på de for
skjellige steder i landet for dis.se stoffers ved
kommende. Først i 1806 ble «Sundhedskolle
giet» pålagt å fastsette ens priser for hele 
landet. Nevnte «Sundhedskollegium» ble opp
rettet i 1740 under navnet Collegium Medi
cum. Dets oppdrag var blant annet å under
søke alt som angikk farmasien, og i den an
ledning ble 2 apotekere knyttet til kollegiet. 
Dette kollegium fikk ikke som forutsatt ut
arbeidet noen ny medisinallov, men dets ar· 
beid fikk allikevel betydning. Det ble nær~ 
mere fastsatt hvilke varer som skulle være 
gjenstand for apotekenes enehandelr og det 
ble i 1796 fastsatt hvilke forsiktighetsregler 
som skulle utvises ved utlevering av gifter. 
Det ble videre utarbeidet en Pharmacopoea 
Pauperum som inneholdt preparater som le
gene skulle kunne forskrive når medikament
ene skulle betales av offentlige institusjoner 
e. l. I tillegg til dette utarbeidet kollegiet alle~ 
rede i 1805 en ny og tidsmessig farmakope. 

Apotekernes enerett til å selge gifter ble i 
slutten av det 18. århundre forsøkt endret av 
kjøpmennene. I 1791 ble det imidlertid fast
slått at apotekernes enerett også omfattet 
salg av gifter til teknisk bruk. Fem år senere 
fikk dog tilvirkere rett til å innføre gifter 
som de skulle bruke i sin bedrift. I 1806 fikk 
apotekerne plikt til uten vegring å skaffe et 
hvilket som helst medikament som legene 
måtte forlange. Dessuten hadde de fortsatt 
plikt til å holde lager av stoffer som var opp
tatt i fannakopeen. 

Farmakopeene av 1772 og 1805 var dan
ske farmakopeer som også ble autorisert for 
Norge. l 1820 ble det nedsatt en norsk far
makopekommisjon. Den første norske farma
kope kom i 1854 og ble tatt i bruk året etter. 
Den danske farmakope av 1805 ble således 
gjeldende for Norge helt til 1855. 

De urolige politiske forhold i begynnelsen 
av det 19. århundre, fikk også en viss inn~ 
flytelse på apotekforholdene. Myndighetene 
var oppmerksom på nødvendigheten av å sikw 
re medisintilførsler, og i 1809 ble det opp~ 
rettet et Medicinalvaredepot for Norge. De
potet ble opprettet for å sikre tilførsler. og 
regulere fordelingen av viktige legemidler. Det 
fantes dengang ikke engrosforretninger for 
apotekvarer i Norge. Noe før opprettelsen av 

Medicinalvaredepotet var enhver eksport av 
de medikamenter som var oppført i den 
dende farmakope forbudt. -Medicinal~ 
potet ble igjen opphevet i 1815, idet de 
hold som hadde bevirket opprettelsen da 
lenger var tilstede. Depotets bestyrelse ut· 
førte sitt arbeid uten godtgjørelse, og i dEn 
første tid disponerte depotet uten god~ 
seise lokale i et av Oslos apotek. V ed 
tets opphevelse later det til at regnskapet ga 
akkurat balanse~ 

I 1809 ble det opprettet et eget «Sundheds
kollegium» for Norge, idet «Sundhedskolle
gieb i Danmark ikke ville være effektivt 
p.g.a. de vanskelige kommunikasjonene o.a.v. 
som hersket under de urolige politiske 
hold. «Sundhedskollegiet» fikk bl. a. i opp
drag å ta seg av apotekvesenet og sørge for 
årlige rettelser av takstene. En apoteker va.r 
medlem av «Sundhedskollegiet». Dette «Sun~ 
hedskollegium» ble opphevet i 1815. 

I 1808 ble det påbudt at prisen samt ape.. 
tekets og ekspeditørens navn skulle settes 
alle resepter som ble ekspedert. Samtidig 
det fastsatt straff for overtredelse av tak· 
ste11e. I 1812 ble det utarbeidet fortegnelse 
over alle autoriserte leger. Denne ble Ulstillet 
apotekerne, og dette er opprinnelsen til den 
fortegnelse over leger, tannleger og veterinæ
rer som i dag tilstilles alle apotek. 

Etter at «Sundshedskollegiet» ble opphevet 
i 1815 ble det etter påbud av regjeringen ut· 
arbeidet et utkast til helt ny «Medici:nal-u
ordning» for Norge. Utkastet skulle 
forelagt det første ordentlige Storting, memt 
dette ble ikke gjort. I 1834 ble det nedsatt e:e 
kongelig kommisjon som skulle utarbeide fO!I'
slag til ny lovgivning for Norges medisina!
vesen. Lovforslaget var ferdig i 1844. Det 
ble så innhentet uttalelser fra forskjellige 
hold. Dette førte til at det ble utarbeidet et 
nytt lovforslag .som ble sendt departementet 
i 1847. Lovforslaget ble ikke forelagt Sto:r
ti:nget, idet departementet mente at det fent 
måtte treffes bestemmelser om organisasjo
nen av «Medicinalvesenets Centralstyreise.ll 
Lovforslaget inneholdt en rekke ting som mk· 
kert ·bar vært mønster for senere lovgi"'ldag 
om apotekvesenet. 

I 1842 ble et apotekprivilegium for første 
gang lyst ledig og besatt etter konlru~. 
Før denne tid ble i alminnelighet den kvali
fiserte person som søkte om en apotekbe'ril
ling, meddelt denne når man fant det ~t~ 
tiget å opprette apotek på angjeldende sted. 
I kunngjøringen ble det uttrykt at sekern~ 
måtte forplikte seg til å finne seg i de fol"
andringer i stilling og rettigheter som en ny 
medisinallov kunne medføre. 

---··--··---·-~ 
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medisinaUovkommisjonen av 1934 had· 
uttalt seg for personlige. apotekbevillinger, 

departementet det ønskelig å foreta en 
tønndriDg :i apotekprivilegienes overdragelse, 

i 1850 ble det bestemt at de apotekere som 
denne tid fikk bevilling til å drive apa

ikke skulle kunne selge sine privilegier. 
privilegier kaltes personlige privilegier 

i ~tning til de salgbare som kalles reelle 
p:driiegter. Det faktum at det foregikk salg 
av apotekprivilegier var som før nevnt, en 
PI'JIXJØJS aom var innarbeidet uten at det noen 

var gitt adgang til det gjennom forord· 
Binger. Selv etter 1850 hadde dog apoteke· 
reøs enke og barn fortsatt rett til å overta 
driften av apoteket. Reelt priviligerte apo
tekere måtte etter 1850 uten vederlag gi fra. 
lll!g .sitt reelle privilegium, hvis de søkte og 

bevilling til å drive et annet apotek. 
lfyndighetene næret stadig ønske om å kom
me bort fra de reelle privilegier, og komme 

i den ordning at alle privilegier ble per
og tildelt etter konkurranse. I 1860 

det således vedtatt en lov som fratok av
apotekeres barn retten til å fortsette 

av farens apotek. Apotekerenkenes 
rett til å fortsette driften var ennå ikke opp~ 

Ved ny lov i 1877 ble enkenes gene-
rett til å fortsette driften av apoteket 

opph;evet, og vi fikk den ordning som eksi
øterer i dag, nemlig at enkene eller boet etter 
øølii.J!1iKL kan få tillatelse til å fortsette driften 
i iautil 5 år etter at apotekeren overtok drif· 
I:Øi1 av apoteket, og i inntil 10 år hvis apote

er en nyopprettelse. Samtidig ble apote~ 
forpliktet til å sikre sin hustru pen

I denne lov ble det også fastsatt bestem
om at en ny apoteker hadde ·plikt til 

i )!:jøpe apotekets inventar og varebeholdning 
dett~e er i brukbar stand, og ikke over

øtiger apotekets passende behov. 
Det eksisterte på denne tid kun apotek som 

tilhørte enkeltpersoner, bortsett fra Rikshos
pitalets apotek som tilhørte staten. Dette 
apotek ble opprettet i 1856. Loven ga egent-

bare privatpersoner adgang til å opprette 
og drive apotek, men på grunn av det store 
tori:Jruk av legemidler som forekom ved Riks
taoøpitaiet, ble det ved kgl. res. gitt dispen-

fra forordningen av 1672 slik at til
~ateif!~<e til å opprette Rikshospitales apotek ble 

hospitalets direksjon. Det forhold at me
W~Jw:uu~;.e studenter ville kunne undervises ved 
apoteket, talte også for at denne dispensa· 

ble gitt. 
kongelig resolusjon av 17. oktober 1891 

det besluttet at enhver som deretter ble 
~Jt personlig apotekbevilling, måtte finne 

i at bevillingen bortfalt ved en eventuell 

omordning av apotekvesenet. I samme reso
lusjon ble det bestemt at apotekerne hvert 
år skulle sende departementet utdrag av sine 
regnskap. 

På grunnlag av det som var omtalt i fore· 
draget til nevnte resolusjon, besluttet depar
tementet å nedsette en komite som skulle ut
rede endel spørsmål vedrørende apotekvese
net,, herunder også overveie spørsmålet om 
statsmonopol på detaljhandelen med legemid
ler. Komiteen ble oppnevnt i brev av 7. mars 
1892, og avga sin innstilling i 1898. Den hadde 
delt seg i 3 fraksjoner: l medlem for fritt 
apotekvesen, 2 medlemmer for monopolisert 
apotekdrift og 3 medlemmer for konsesjons· 
systemet. Lovforslaget fra l. fraksjon ble 
først innsendt 2 år senere. Dette ble gjennom· 
gått av en egen komite som ikke fant det 
tilrådelig. 

I 1905 fremsatte regjeringen proposisjon 
om «Lov om drift av apotek». Lovforslaget 
var i det vesentlige bygget på et lovutkast 
som var utarbeidet av flertallet i Apoteklov
komiteen av 1892. Proposisjonen ble ikke opp
tatt til behandling av Odelstinget. Ny pro
posisjon med få endringer ble fremsatt i 
1908. Stortingskomiteen som behandlet sa
ken, delte seg i et flertall (7) og et mindre· 
tall (4). Mindretallet mente at den fremtidige 
apotekordning burde bygge på sta.tsmonopol 
og utarbeidet et eget forslag til lov om drift 
av apotek. Komiteens flertall sluttet seg til 
den kongelige proposisjon. Flertallets forslag 
ble i Odelstinget vedtatt mot 12 stemmer, og 
den nye lov om drift av apotek av 4. august 
1909, trådte i kraft l. januar 1910. I denne 
lov som fremdeles er gjeldende (med endrin
ger og tilføyelser) er det personlige bevil
lingssystem bibeholdt som grunnprinsipp for 
det norske apotekvesen. Loven samlet og pre
siserte de vesentlige besten:unelser som er 
nevnt foran, bl. a. ble det tatt med i loven at 
apotekere må f:inne seg i at bevillingen bort· 
faller,. hvis en omordning av apotekvese
net gjør dette nødvendig. Av nye ting skal 
nevnes at apotekerne fikk plikt til å ta sine 
varer fra et engrosmonopol i apotekvarer 
hvis dette ble opprettet. Det ble også pålagt 
apotekerne å betale avgift til staten av om
setningen. Dette ble senere forandret til å 
gjelde bare apotekere som hadde bevilling til 
å drive et ikke salgbart privilegium. 

Av de innkomne avgifter skulle der dannes 
et fond, Apotekavgiftsfondet. Stortinget skulle 
gi nærmere bestemmelser om anvendelsen av 
dette. Slike bestemmelser er ikke gitt. I Ot.
prp .. nr. 14 for 1908 var det foreslått inntatt 
i selve loven bestemmelser om hva avgiften 
skulle brukes til. Den forsterkete nærings-
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komite nr. 2 sløyfet imidlertid. dette. I sine 
premisser har komiteen uttalt s.eg om hvor~ 
dan de har tenkt fondet anvendt, nemlig tU 
forskjellige farmasøytiske formål. Det hen· 
vises for så vidt til St.prp. nr. l 1951, om 
apotekavgiften. 

I 1911 ga Justisdepartementet daværende 
apotekvisitator Klaveness i oppdrag å utar
beide et forslag til opprettelse og drift av et 
statsdepot for engrosomsetning av legemid
ler. F-orslaget ble ferdig samme år, og det 
ble oppnevnt et utvalg til å bearbeide det. 
Utvalget som avga sin innstilling i 1915, kun
ne ikke anbefale at et statsdepot ble oppret
tet. Departementet henla dereUer saken. 

I 1914 fikk vi vår f·ørste lov om tilvirkning 
av gifter og apotekvarer utenfor apotek .. Siden 
begynnelsen av århundret hadde det utviklet 
seg en farmasøytisk industri i Norge. Ved 
loven av 3. juli 1914 ble det bestemt hvilke 
krav' som skuUe stilles i forbindelse med er
vervsmessig produksjon av legemidler uten
for apotek. Den som ønsket å drive slik pro· 
duksjon måtte ha tillatelse av Sosialdeparte· 
men tet. 

I 1919 henstillet Stortinget tn Regjeringen 
å utrede spørsmålet om statsmonopol på apo
tekdrlften. Det ble i november s. å. nedsatt 
et utvalg s·om avga sin innstilling i 1926. Ut
valget hadde behandlet både spørsmå.l om 
statsdrift på engrosomsetningen og detal} 
omsetningen. Med hensyn tH engrosomsetnin
gen delte utva:lget seg i 2 fraksjoner, hver 
på 3 medlemmer. Den ene fraksjon var for 
og den annen var mot statsmonopol på en· 
grosomsetningen av legemidler. Med hensyn 
til detaljomsetningen var komiteens flertall, 
5 medlemmer, for at den bestående ordning 
med personlige bevillinger i prinsippet skulle 
fortsette. 

'Departementet har gjort rede for komite
innstillingen og sitt syn på saken i Ot.prp. nr. 
30 for 1930. Departementet kunne på det da
værende tidspunkt ikke tilrå statsdrift på en
gros eller detaljhandelen av legemidler. Saken 
ble ikke behandlet av Stortinget i 1930. Aret 
etter fremsatte departementet en stortings
melding (nr. 20 for 19·31) om saken. Stortin
g~t sluttet seg til departementet, idet dog et 
mmdretall i Helsekomiteen henstilte til depar
tementet å ta spørsmålet om statsmonopol 
på engroshandelen opp tiil nærmere utredning. 

Komiteinnstillingen av 19216 førte således 
ikke tH noen vesentlige ·endringer hverken i det 
bestå.ende system eller i apoteklovgivningen. 

I 19'26 ble det ved kongelig resolusjon fast
satt at apotekere som etter den tid fikk be
villing til å drive apotek, hadde pUkt til å 
trekke seg tilbake ved oppnådd pensjons-

alder, hvis det ble innført pensjonsordni:Dg 
for apotekere. Denne bestemmels:e fikk 
tisk anvendelse da Lov om pensjonstrygd fo:r 
apoteketaten av 26. juni 1953 trådte 1 

Norges Apotekerforening og Norges 
maceutiske Forening hadde i noen å:r søkt eD 
ordning · som skuHe lette apotekernes ad.gang 
til å skaffe penger ved apotekovertakelsene.~ 
I 1926 ble det ved en-Stortingsbeslutning truf
fet en ordning slik at det av offentlige nddler 
ble stillet sikkerhet overfor en bank for de 
beløp banken ytet som lån til apotekere. 
Denne ordning eksisterer fremdeles. Et of
fentlig oppnevnt råd behand[et ticlligere søk
nader om lån, og det ble fra Sosialdepa.rb!
mentets side fastsatt instruks for råde·t og· 
dets virksomhet. Li'keledes foreligger det av
tale mellom banken og departementet om. lå
nevilkår o.s.v. I 1956 overtok Sosialdiepi.U."te
mentet rådets funksjoner. 

I 1928 kom lov om innførsel av apotek
varer samt om handel med gifter, farmasøyt~ 
iske spesialpreparater og en del andre varer. 
Lovein medførte den strenge kontroll med spe-. 
sialpreparater som vi i dag har. Helsedirek
tøren, med bistand av et råd, vurderer og av• 
gjør om et farmasøytisk spesialpreparat 
registreres og godkjennes for salg. Til und·er-
søkelse og kontroll av spesialpreparater Ne 
det i 1930 opprettet et offentlig laboratorium. 
Spesialittetskontr,ollen. 

I 1931 ble lov om apotekereksamen 
1923 satt i kraft. Samtidig ble det utferdiget 
reglement for den farmasøytiske utdannelse. 
Det nye farmasøytiske institutt ble nå tatt 
i bruk. Instituttet er knyttet til Universitetet, 
og det farmasøytiske studium ble en unive.l"
sitetsutdannelse. Opptakelsesgrunnlag 
være eksamen artium eller en liknende opp
takelsesprøve i bestemte fag. Studiet er de!t 
i 3 avdelinger, hver på 1% år. Første Oil' 
tredje avdeling er lagt til universitetet, andre 
avdeling til apotek. Kirke- og Undervisnmga
departementet har adgang tn for hvert år il 
fastsette hvor mange studerende som 
opptas. 

Det har vært en del misnøye med studie
ordningen, og i 1946 nedsatte Det akademi:dt:e 
kollegium en komite som skulle revidere I"@Ø'" 

lementet for det farmasøytiske studium. lWII· 
stillingen ble avgitt i 1951. Innen komiteen 
var det særlig uenighet i spørsmå.let om ·dell 
praktiske opplæring i apotek burde være pli"e'
s·kolær eller intersko·lær. I spørsm.ålet om 
studiets prinsipielle oppbygt"ri.ng delfte komi
teen seg i et flertall (7) som var for den be-
stående oppbygning av studiet og et mindf(lloo 
tall ( 5) som ønsket bl. a. preskolær pra . .ktlisk 
opplæring i apote'k. Komiteen har sen1ere 
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fft:msatt et kompromiss-forslag. Det er fore
ikke foretatt noen endring i studieord-

111tDiPD fra 1931. 
l 1'954 oppnevnte Kirke· og Undervisnings

~mentet en komite som skulle utrede 
om utdannelse av to kategorier 

f&nnasøytisk personale. Komiteens innstilling 
•• ZT. juni 1955 er oversendt «Komiteen til 

av apoteklovgivningen m. v.» til ut
li.iUJemtl', og vil bli omtalt senere. 

I 1.936 ble, ved en felles avtale mellom 
aten på den ene side og de reelt priviligerte 
apotekere på den annen side, resten av de 

apotekprivilegier innløst. Det ble fast
mtt overgangsbestemmelser i en periode av 

år. Disse overgangsbestemmelser opphørte 
_..._< .... __ i 1954. 

I 1938 ble det vedtatt en ny lov om inn
av apotekvarer og gifter samt om han

med gifter, farmasøytiske spesialprepa
rater og en del andre varer. Denne lov (som 
WllMt:e loven av 1928) og forskrifter til loven 

satt i kraft i 1941. Det medførte særlig 
.6je·rpete bestemmelser for omsetningen av 
farmasøytiske spesial preparater. 

I 194:7 ble det oppnevnt et utvalg som fikk 
oppdrag å utrede spørsmålet om statsmono-

på innførsel og omsetning av gifter og 
~kvarer engros. Utvalget avga sin inn
IJtiJ!ti:og i 19'48. Utvalget delte seg i 2 frak
•Joae:l!". hver på 3 medlemmer. Fraksjon A, og 
j denne var komiteens formann, anbefalte 
opprettet statsmonopol på engrosomsetningen 
av legemidler, mens fraksjon B frarådet det. 
l)erpartementet sluttet seg til fra·ksjon A og 
fnmsatte i overenstemmelse med dette pro~ 
po.~ns;Jion for Odelstinget. Stortinget vedtok i 

Lov om Norsk Medesinaldepot og lover 
ødringer i lovgivningen om innførsel og 

av apotekvarer og gifter. Depotet 
~ .... rø. i virksomhet 1. november 1957. 

1 1950 ble Lov om drift av apotek endret 
a.t det ble åpnet adgang for staten samt 

tør by- herreds- og fylkeskommuner til å 
sykehus-apotek. Oslo kommune overtok 

fra 1. januar 1957 driften av Ullevål apotek, 
w'illl!:et er vårt eneste kommunale apotek. 

1 19'53 ble Lov om pensjonstrygd for apo· 
Wrii!f:Jai:E!fi vedtatt. Loven ble satt i kraft sam· 

år. I henhold til denne lov plikter apote
og det ved apotek fast ansatte per· 
(med visse innskrenkninger) å betale 

nu.a!k;u<!!l til en pensjonskasse. De har videre 
rett og plikt til å tre ut av tjeneste ved nådd 
peøajonsalder. Apotekere og apotekpersonale 

derved. sikret pensjon etter nærmere fast
regler. I forbindelse med lovens ikraft

U't!!dellie er apotekerne pålagt å betale en be
andel av personalets pensjonsinnskudd. 

Som det vil fremgå av det som er omtalt 
foran, har vårt apotekvesen fra sin opprin
nelse utviklet seg til det bevillingssystem vi 
har i dag, og dets stilling er nå følgende: 

All detaljomsetning av legemidler skal fo
regå gjennom apotek, for så vidt det ikke ved 
lov er gjort unntak. Staten, samt by-, her
reds- og fylkeskommuner har adgang til å 
drive sykehusapotek med en fagutdannet per
son som ansvarlig leder. Bortsett fra dette 
drives apotekene av privatpersoner som har 
kongelig bevUling til å drive apotek. For å få 
bevilling stilles det visse krav til utdannelse, 
tjenestetid m. v. Alle reelle (salgbare) privi
legier er i dag avviklet. Den nyutnevnte apo
teker har, hvis forgjengeren krever det, plikt 
ti:l å. overta inventar, utstyr og varebehold
ning, i den utstrekning dette er i behørig 
brukbar stand, og ikke overstiger apotekets 
passende behov. Det er ved hjelp av det of
fentlige etablert en låneordning for apotekere 
i forbindelse med overta:kelse av apotek. Det 
er av det offentlige fastsatt krav til legemid
lenes kvalitet og sammensetning. Det er også. 
gitt regler for oppbevaring og utlevering av 
gifter og andre legemidler. Apotekerne har 
plikt til å finne seg i ettersyn av det offent
lige (visitasjon f. eks. ved apotekvisitatorer), 
og har plikt til å rette de mangler som på· 
tales. Apotekenes beliggenhet og lokaler skal 
godkjennes av det offentlige. En apoteker er 
forpliktet til så raskt som mulig å la ekspedere 
forlangte legemidler m. v. i de ekspedisjons
og vakttider som departementet fastsetter. 
Legemidlenes utsalgspriser fastsettes av Hel
sedirektøren. Apotekerne har plikt til å sende 
departementet utdrag av sine driftsregnskap. 
Apotekerne betaler avgift til staten av sin 
omsetning etter satser som hvert år fastset
tes av Stortinget. Av disse innkomster blir 
det hvert år bl. a. bevilget et beløp som til~ 
skudd til apotek. Slikt tilskudd til apotek b1ir 
bare tilstått etter søknad. Faste regler for 
ytelse av tilskudd er ikke gitt, men innarbei
det ved praksis. Apotekernes driftsregnskap 
blir i den anledning vurdert. Apotekerne må 
finne seg i at deres bevilling bortfaller når 
det ved en omordning av apotekvesenet fin· 
nes nødvendig. Det er i apoteketaten innført 
en obligatorisk pensjonsordning. Apotekerne 
må i følge denne, foruten sitt eget pensjons
innskudd, også betale en del av pensjonsinn
skuddet for sitt pensjonspliktige personale. I 
henhold til pensjonsloven må apotekerne trek
ke seg tilbake fra sitt apotek ved nådd pen
sjonsalder, 70 år. Strafferettslig er apotekerne 
sidestillet med offentlige tjenestemenn. 

Norsk Medisinaldepot har nå enerett til 
innførsel og utførsel av de apotelwarer og 
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gifter som Kongen bestemmer. Apot.ekerne 
har plikt til å kjøpe sine varer fra depotet. 
Depotet vil kunne få adgang til å selge visse 
varer direkte til sykehus. Dette salg kommer 
i dag inn under apotekenes enerettsområde. 

Rett til drift av apotek medfører rett til 
produksjon av legemidler. Dessuten foregår 
det produksjon av legemidler ved norske far
masøytiske bedrifter, vesentlig for det innen
landske marked, men i en viss utstrekning 
også for eksport. Den som ønsker å produ
serer gifter og apotekvarer må ha særskilt 
tillatelse til dette av Sosialdepartementet. 
Disse tillatelser blir gitt inntil videre og kan 
når s10m helst helt eller delvis trekkes tilbake, 

eller det kan gis nænnere betingelser for 
Industrien har pli'kt til å ordne ,siD import 
og eksport gjennom Norsk Medisinaldepot. 
medmindre det gjøres særskilt unntak .. l ea 
viss utstrekning er slike unntak gjiort .• 
midler fremstillet av den farmru:;øytisRe m~ 
dustri kan i detalj bare omsettes gjennom 
apotek. Ca. 1 l a av apotekenes totalomsetnb:lø 
i pengeverdi utgjøres av preparate·r som et 
fremstillet ved norske fannasøytisk.e fa.lbrik~ 

ker. Preparatene kan bare bringes i handels 
etterat de er registrert, d.v.s. godkjent av 
helsedirektøren. Før registrering finner 
vurderes behovet for angjeldende preparat:. 
pris og kvalitet m. v. 

Apotekvesenet i andre land. 

Før man går over Ul å behandle de enkelte 
ledd innen apotekvesenet, kan det være grunn 
til å se litt nærmere på hvordan apotekvese~ 
net er ordnet i en del andre land. 

Komiteen har funnet det tilstrekkelig å 
pelte på etter hvi'lket system apotekvesenet 
er bygget opp, og vil ikke nærmere kommen
tere eUer omtale forholdene i andre land enn 
Danmark og Sverige. En tysk stipendiat, dr. 
Kurt Sappert har konstatert a.t systemene 
kan deles i 5 grupper, nemlig: 

1. Ikke utviklet apotekvesen. 
2. Apotekvesenet som fri næring. 
3. Fri nedsettelsesrett under kontroll av 

et eller annet organ (gjerne en orga
nisasjon). 

4. Konsesjonssystem. 
5. Sosialisert apotekvesen. 

Etter å ha undersøkt forholdene i 56 land, 
fant dr.. Sappert at forholdene i alle disse 
land kunne henføres til en av ovennevnte 
5 grupper. Komiteen finner det tilstrekkelig 
å referere forholdene for de europeiske land 
i dr. Sapperts materiale, samt enkelte større 
ikke-europeiske land. Intet land i Europa 
kan henføres til gruppe 1, men til denne 
gruppe kan henføres blant annet China og 
Japan. I følgende land drives apotekvesenet 
som fri næring: Belgia, Holland, Irland, 
Sveits, Storbritannia og dessuten: Australia, 
India, Kanada og U.S.A. Til gruppe 3 hører 

følgende europeiske land: Frankrike, Gi'~"' 
kenland, Portugal og Spania. Av land 8;(1!118 

har konsesjonssystem i likhet med Nol'11f 
skal nevnes: Danmark, Finnland, ~ 
Italia, Luxemburg, Sverige, Vest&Tyskla..D4 
og Østerrike. Følgende land har sosiø,i> 
sert apotekvesen: Bulgaria, Polen, Rama.nlia. 
Sovjet~Unionen, Tsjekkoslovakia, Øst-~ 
land, Ungarn og Jugoslavia. 

Apotekvesenet i Danmark. 
I 1947 ble det i Danmark nedsatt en 

mite som hadde i oppdrag å utarbeide forslas 
til revisjon av lovgivningen vedrørende apo
tekvesenet. Komiteen har i sitt arbeid 
rørt praktisk talt alle spørsmål vedm~ 
apotekvesenet, og den avga i 1952 .slza hm:o
stilli:ng sammen med forslag til ny lov ,OIIIl 

apotekvesenet. Komiteen hadde divergereadtt 
meninger i flere spørsmål. Det var dog 
het om at man i hovedsaken burde ·opprett~ 
holde det grunnlag som apotekves•e:net nr 
bygget på, nemlig at de enkelte apøt·ek 
drives som s.elvstendige virksomheter fC>r apo
tekerens egen regning og risiko. Ut fra dei!IM 
forutsetning utarbeidet komiteen sitt 
til ny apoteklov. Etter dette ble det av Inden-· 
rigsministeriet fremsatt forslag til ny <~~Lo~ 
om Apotekvæseneb>, og denne ble vedta,tt It 

19M og delvis satt i kraft fra 1. januar 
I denne lov er praktisk talt alle spørsmi.l 
rørende apotekvesenet samlet. 

Den danske apotekslovs § l definerer 
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~ legemidler, og iflg. lovens § 34 kan 
~steriet etter forhandling med 
.Baødelsm.inisterlet bestemme hvilke legemid-

8001 i detalj bare skal kunne selges fra 

Ubearbeidede legemid!ler kan apotekerne 
fra hvem som helst. Apotekeren har det 

ansvar for at varen svarer til sin beteg
og har den rette kvælitet. Hvis et apo

ønsker å kjøpe inn et bearbeidet, bruks
f•cltg legemiddel, k:an dette bare kjøpes fra 

&nnet a.potek eller fra en virksomhet eller 
som er under kontroll av Sundheds

Apotekeren er da berettiget til å 
ut fra at varen ved leveringen fyller de 

som stilles til den. 
Fremstilling av bruksferdige legemidler 

bare foregå på apotek eller ved virksom
eller bedrifter som er godkjent av In

!lemigsministerlet, og som er under kontroll 
SUlldhedsstyrelsen. Så vel de kontrollerte 

1iboratorler som de kontrollerte grossister 
underkaste seg de kontrollforskrifter som 

fatøettes av Sundhedsstyrelsen. De betaler 
de:IIØU~t:en en avgift som fastsettes slik at den 

dekke de omkostninger som medgår til 
llløatrollen. Fremstilling og omsetning av far
~ke .spesialpreparater omtales senere. 

er i Danmark, i likhet med i Norge, 
JWJ~~en som bestemmer om det skal opprettes 

apotek. Kongen avgjør også om et apotek 
&aJ nedlegges. Det kan være verd å peke på 

bestemmelse i Danmark som sier at apo
øk:al opprettes bare når det antas at det 
nonna.! drift ikke vil bli tilskuddsberet

(I Norge heter det at nye apotek ska~ 
opprettes hvor det finnes påkrevd av hensyn 

almenhetens tarv). Danmark har i dag ca. 
apotek. Apotekene skal være innrettet og 

_,,.. .. ,."..,. i overensstemmelse med det som fast
~ av Sundhedsstyrelsen. Det er i Dan

to typer apotek. 1. Apotek med salg til 
2. Sykehusapotek med leveranse 

til sykehus. Begge typer er innrettet på 
!llel'vsrtendig produksjon. Fllialapotek fin.aes 

Andre form.er for medikamentutsalg 
flm:les,, idet loven gir Indenrigsministeren ad
png til å pålegge apotekere å opprette 
~Hitl:tdkøbsudsalg», d. v. s. utsalg av ikke re
~tpliktige apotekvarer, når det finnes 
~llirll"'i'!'Ull av hensyn til befolkningens adgang 

legemidler. Disse «Håndkøbsudsalg» kan i 
tilfelle få rett til også å utlevere 

~ reseptplrktige legemidler. Nærmere reg-
for dette foreligger ennå ikke. For å få et 

kmt:r'ykk av størrelsen på de danske apotek 
DeVnes at den gjennomsnittlige omset
i 1954 var kr. 455,000 pr. apotek. 

å .kunne bli apoteker i Danmark kre-

ves det kgl. bevilling. For å få slik bevilling, 
stiUes det visse krav til søkeren. Det skal 
nevnes at han må være dansk statsborger, 
bosatt i landet, ha dansk farmasøytisk kan
didateksamen, og i alminnelighet ha gjort 
full tjeneste i 2 år som provisor ved dansk 
apotek eller sykehusapotek. Loven gir sta
tens og kommunens sykehus adgang til å. inn· 
rette sykehusapotek, hvis sykehusene er 
store nok. Som det vil fremgå er det danske 
apotekvesen basert på samme system som i 
Norge, konsesjonssystemet med personlig 
priviligerte apotekere. Danmark har i lengre 
tid hatt pensjonsordning. Denne er nå obli~ 
gatorisk for alt farmasøytisk personell i 
apotekene. 

Det farmasøytiske personale består såvel 
nå som etter at den nye undervisningsord
ning er gjennomført, av l) apotekere, 2) 
provisorer og 3) apotekmedhjelpere. Den 
sistnevnte gruppe vil etter hvert forsvinne, 
idet den farmasøytiske medhjelpereksamen 
avskaffes fra og med 1959. 

Det tekniske personale som nå består av 
defektricer, vil i fremtiden bestå av 1) apo
teksassistenter og 2) defektricer 

På hvert apotek skal det,. i følge loven, væ
re ansatt minst 1 provisor. Provisorene får 
sin utdannelse ved en 2-årig disippeltid, d. v. s. 
praktisk læretid ved apotek med avsluttende 
eksamen ( disipp.elprøve), og deretter 3 års 
studium ved Den farmaceutiske Højskole. 

Indenrigsministeren kan etter forhandling 
med undervisningsministeren bestemme hvor 
mange disipler som skal opptas. Apotekernes 
og farmasøytenes organisasjoner har adgang 
til å uttale seg. 

Med utdannelse av apoteksassistenter til
siktes å få en gruppe kvalifisert teknisk per
sonale. Apoteksassistentene, som altså ikke 
vil få status som farmasøytisk personale, 
skal etter planene ha en praktisk læretid på 
apotek i 3-4 år, alt etter forutdannelsen. 
Læretiden avsluttes med en eksamen i prak
tiske fag, assistenteksamen. Denne eksamen 
gir ikke adgang til højskolen. Det er allike
vel en forutsetning at en apoteksassistent, 
som har eller skaffer seg den nødvendige for
utdannelse (matematisk-natur-videnskapelig 
eller tilsvarende studenteksamen) skal kun
ne avlegge en prøve som svarer til disippel
utdannelsens teoretiske fag og dermed opp
nå adgang til studium ved højskolen. 

Den som har tatt disippelprøven, men ik
ke fortsetter ved højskolen, kan arbeide i 
apotek som apoteksassistent. 

Det er ennå ikke fastsatt hvilke arbeids
oppgaver apotekaassistentene skal kunne 
skjøtte, lnen etter de retningslinjer som hel-
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semyndighetene har trukket opp i et sirku~ 
lær-utkast, ml det regnes som sikkert at 
apoteksassistentene ikke vil få ekspedisjons~ 
rett (rett til på egen hånd å tilberede og 
ekspedere legemidler). 

Hensikten med å sørge for en utdannet 
teknisk stand ved de danske apotek er å av
laste det dyrere personale for en del av det 
mere tekniske arbeid, slik at behovet for den 
dyrere arbeidskraft blir redusert. I hvilken 
grad dette lar seg realisere, er det umulig å 
fastslå, da utdannelsen av apoteksassistenter 
ennå ikke er påbegynt. 

Utsalgsprisene for medisiner blir i Dan
mark fastsatt av myndighetene. 4 apotekvi
sitatorer fører kontroll med det rent faglige 
ved apotekene. Det er dessuten ansatt 2 apo
tekvisitatorer som vesentlig er beskjeftiget 
med kontorarbeid. 

Apotekerne skal innen hver 15. februar 
sende inn oppgave over apotekets omsetning 
og driftsutgifter i siste kalenderår, og de be
taler avgift til et statsfond, Apotekerfonden. 
Ved denne avgift, som blir beregnet så vel på 
bruttoomsetningen som på nettoavkastningen, 
oppnås en rimelig begrensning av apotekernes 
inntekter. Formålet med apotekavgiften er 
dessuten å inndra den særlige verdi (privilegie
verdien), som er knyttet til driften av apotek, 
som følge av at det innen apotekvesenet ikke 
er fri næring og fri prisdannelse. Apotekerne 
har av den grunn, etter dansk oppfatning, 
adgang til fortjenester som ikke finnes i er
verv hvor det råder fri konkurranse, og hvor 
det er fri adgang til etablering. 

Apoteka.vgift og tilskudd til apotek i Dan~ 
:mark blir forøvrig nærmere omtalt i kapitlet 
om apotekavgift, og det vises for så vidt til 
dette. 

Danmark har en betydelig farmasøytisk 
industri, og det foregår en forholdsvis stor 
eksport av farmasøytiske spesialpreparater. 
Omsetningen av farmasøytiske spesialprepa
rater kontrolleres av myndighetene på den 
måte at omsetning .av et spesialpreparat ikke 
kan finne sted med mindre det er registrert. 
For at preparatene skal bli registrert, stilles 
det visse krav Ul dem. Ved kontrollen søker 
man også å oppnå at det ikke blir for mange 
identiske spesialpreparater på markedet. 

Apotekvesenet i Sverige. 

I Sverige er det som i Norge, ved rettsreg
ler trukket opp grense for hvilke varer som 
bare kan selges gjennom apotek, og hvilke 
varer som kan selges av kjøpmenn. Retten til 
detaljsalg av gifter og legemidler er i det 
vesentlige forbeholdt apotekene. Giftene er 

delt i 2 klasser alt etter sin giftighetsgrad 
anvendelse, og gift av 2. klasse kan ogsl-.. 
ges av kjøpmenn. Apotekerne har rett til 
innføre og tilvirke gifter og apotekvarer. 

Rett til fabrikkmessig tilvirkning av &):'10'

tekvarer har også den som har oppfylt E!lll 

viss anmeldelsesplikt og som har sørget 
at en kompetent person er ansvarlig for 
retaket. Med kompetent person menes • 
person som har avlagt farmasøytisk eller Bn· 

nen akademisk eksamen med godkjent 
i kjemi. Rett til å innføre apotekvarer OI' 
gifter har, foruten apotekere, også visse 
rikanter og grossister. For å kunne tilvirke 
gifter av 1. klasse kreves tillatelse av politiet 
på stedet. Ansvarlig for denne tilvirkniq 
skal være en person som i det vesentlige bar 
samme kvalifikasjoner som det kreves for 
kunne tilvirke apotekvarer. En fabrikant 
i alminnelighet ikke selge sine varer dil'ekte 
til forbrukeren. 

Det gis enkelte unntak fra apotekenes ene
rett til detaljsalg av legemidler. Visse 
og veterinærer har f. eks. rett til slikt 

Sverige har ikke på samme måte som 
mark ordnet og kodifisert apotek-lovgi\11:1i&
gen. Forslag til en ny «Lakemedelsforordnll!ll" 
ble fremlagt i 1955. Det er meningen at 
ne forordning skal erstatte flere 
lover og bestemmelser om f. eks. alkohoi.W 
dige apotek-varer, farmasøytiske spesialpR
parater, euforise:rende stoffer og preparat~!' 
m. v. Forslaget som ennå ikke har ført 
noe vedtak, imieholder også forskrifter Ol!l'l 
salg m. v. av gifter og apotekvarer. 

Det er Kongen som bestemmer om 
stendige apotek og sykehusapotek skal ~opp-
rettes og nedlegges. Liknende beslutninger 
om filialapotek foretas av Medisinalsty:relaea~ 
Sykehusapotekene er alltid filialer under ILl!~ 
dre apotek. Fra sykehusapotekene 
legemidler bare til sykehus og ikke til 
forbrukere. 

Legemidler omsettes også fra 
delsforråd» og gjennom kommisJonærer. J\v 
«Hikemedelsforråd» finnes det 3 typer, A. B. 
og C. Type A (også kalt «apoteksforråd,i<.) 
er innrettet i egne lokaler og bestyres aw 
personer med praktisk apotekutdannehie. 
Type B er innrettet i en avgrenset del av et 
dertil egnet lokale, gjerne en forretning &. !. 
Type C er en medisinkasse som hver m~_lned 
skal innsendes til apoteket til kontroll 
komplettering. En slik medisinkasse kan in
neholde høyst 20 forskjellige apotekvalN'It' 
som alle er håndkjøpspreparater. Utsalg sv 
type B kan føre lager av 50 apotekvarer som 
er håndkjøpspreparater og 50 legemidler som 
skal utleveres etter rekvisisjon fra lege, 'ta!AD-
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eller veterinær. For utsalg av type A er 
ikke satt noen maksimumsgrense for det 

håndkjøpspreparater som kan føres 
~er. Antall preparater som skal utleve~ 

ll"ee· etter rekvisisjon som nevnt ovenfor, · er 
&-'"'""''~'~"•~t til 125. Utvalget av de legemidler 
t10m skal føres på lager ved de forskjellige 
·li!JW-..fi. kan tilpasses etter behovet på de en-

steder. 
Kommisjonærer mottar medisinpakker fra 

tn videre forsendelse til den enkelte 
llal!lflae. En bestyrer for et «låkemedelsforråd» 

samtidig være kommisjonær, men det er 
a.ndre personer som kan påta seg kom-

m.illljonæroppgaver for apotekene. 
Por å kunne bli apoteker i Sverige må man 

kgl. bevilling, og for å få slik bevilling 
det visse krav i form av utdannelse 

praksis, nemlig avlagt Apotekereksamen, 
i alminnelighet 4 års praksis ved svensk 

Dette siste kan det dog dispenseres 
Fra 1921 har det ikke vært adgang til 

overdra privilegiene. 
Apotekenes personale i Sverige består av 

(legitimerade apotekare), farma~ 
(receptarier) og teknisk personale. 

!i.Wilauc•a~ .. av de to kategorier farmasøytisk 
D.e:røc:JWlle er fra 1954 helt adskilt. Den teore

del av begge utdannelser foregår ved 
pan;nac,eutiska lnstitutet. Det tekniske per-

bar ingen bestemt utdannelse. Provi
ær- eller apotekerutdannelsen består av l 

praktisk utdannelse ved apotek, 3 års 
ved instituttet, og til slutt 1 års 
ved apotek. Grunnlaget for utdan

er realartium eller tllsvarende utdan· 
Farmasøytutdanne1sen har også artium 

~grunnlag. Den består av 2 års utdannelse 
apotek og 1 års avsluttende studium ved 

m.tttuttet. Farmasøyt kan ikke bli innehaver 
av apotek, men kan tilsettes som apotekbe
Jd.,f'f"'!l.,r for en begrenset tid. 

1 de senere år har det vært uteksaminert 
ea, 30 provisorer og ca. 110 farmasøyter pr. 

Sverige har, i motsetning tn Danmark, 
inn for å beholde to kategorier farma· 

personale på apotekene. Farmasøy
um,es andel av personalet har stadig vært sti
ØJ!Vle og utgjorde i 1956 71 % av det tjeneste
sd~m~n.:le farmasøytiske personale. Med hen

til tilberedning og utlevering av lege
har farmasøytene samme rettigheter 

øøm provisorene. 
O.n vidtg!ende endring i sammensetningen 
det fannasøytiske personale har etter er

faringene i Sverige ikke ført til en nedsatt 
dmpedisjonssikkerhet. 

Siden 1921 har det i Sverige vaart pensjons-

ordning for apoteketaten, og apotekerne har 
trukket seg tilbake ved fylte 67 år. 

Sverige har i dag ca. 520 apotek, herav 90 
filialapotek og 15 sykehusapotek. Alle apo
tek ,bortsett fra Militærapoteket i Stockholm, 
drives for privat regning. De svenske apote· 
keres organisasjon, Apotekarsocieteten, har i 
en årrekke i samarbeid med Medicinalstyrel· 
sen arbeidet for å rasjonalisere apotekdrif· 
ten. For å oppnå dette er det opprettet 20 
«distriktslaboratorier», d. v. s. apotek som 
er innstillet på spesiell produksjon på for
skjellige steder i landet. Meningen er at disse 
20 apotek etterhånden skal overta den pro
duksjon som krever spesiell og kostbar appa
ratur, og at andre apotek skai kjøpe slike 
preparater fra et av de .20 distriktslaborato
rier. De øvrige apotek er dog ikke nektet ad
gang til å produsere preparater, og dette 
foregår også enda i forholdsvis stor utstrek· 
ning, idet en rekke apotek fra før er forsynt 
med tilstrekkelig utstyr. Ved nyopprettelser 
eller moderniseringer passes det dog på at al
minnelige apotek ikke investerer penger i 
unødig apparatur og utstyr. Dette kan lett 
kontrolleres p, g. a, den grundige behandling 
apotekenes regnskaper gjennomgår av den 
nedenfor omtalte «avgiftsberedning». 

Apotekerne i Sverige er pliktig til å betale 
særskilte avgifter til kollektive formåL Av
giften er i sin helhet lagt på netto-avkast
ningen. Forøvrig er avgiftsordningen nær
mere omtalt i kapitlet om apotekavgift. 

Spørsmålet om apotekvesenets organisa
sjon og om muligheten for å gjøre legemid· 
lene billigere har i Sverige vært utredet gjen
tatte ganger. Også spørsmålet om Statens 
overtakelse av apotekdriften har vært grun
dig utredet. I 1907 fant et riksdagsutvalg som 
behandlet spørsmålet at det ikke var mulig 
uten en grundig utredning å ta standpunkt 
hertiL 

En komite nedsatt i 1912 fant at lett til
gang til god og billig medisin kunne oppnås 
ved statsmonopol, bare om man satte til side 
det hensyn at apotekvesenet skulle drives 
regningssvarende. Skulle yrket bære seg 
ville det derimot stille seg anderledes. Komi
teen avviste for sin del tanken om mono
pol for staten. Spørsmålet om statsmonopol 
har senere vært flittig drøftet, men først i 
1946 ble det nedsatt en offentlig kommisjon 
til utredning av bl. a. dette spørsmål. I 1951 
avga komiteen forslag om at staten skulle 
overta driften av apotekene. Innstillingen 
var i det vesentlige enstemmig. Medicinal
atyrelsen tok imidlertid skarp avstand fra 
komiteens standpunkt og utarbeidet en lengre 
imøtegåelse av komiteens innstilling. Komite-
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innstillingen med kommentarer fra Medici
nalstyrelsen har resultert i at det er nedsatt 
et utvalg på 2 mann som bearbeider 1946 års 
Uikemedelsutredning. Noe resultat av utval
gets arbeid foreligger ennå ikke. 

Sverige har også en etter fo,rholdæe 
tydeUg legemiddelindustri. Myndighetene 
et godt utbygget kontrollapparat m'ed rum~.
søytiske spesialpreparater 

Offentlig drift av apotekene. 

Komiteen skal i følge punkt l i mandatet 
«avgi en utredning om apotekvesenet, om de 
tiltak og den omorganisering som det finner 
nødvendig for å finne fram til den omset
ningsform som er mest forsvarlig, herunder 
om apotekvesenet bør drives av det offent
lige,)) 

Komiteen fant at den ved bedømmelsen av 
disse spørsmål måtte behandle dem i sam
menheng. På grunnlag av de krav som nå 
stilles til moderne apotekdrift, både faglig og 
sosialt, ville den så kunne vurdere om de re
former den anså nødvendig kunne innpasses 
i det nåværende system for apotekdrift, eUer 
om det ville vise seg nødvendig å gå over til 
offentlig drift av apotekvesenet. 

Spørsmålet om offentlig drift, eller mono· 
pol på apotekerdriften (detaljomsetningen) 
har som nevnt foran, vært utredet flere gan
ger tidligere: Av den komite som avga sin 
innstilling 1. mai 1898, av vedkommende Stor
tingskomite som behandlet regjeringens for
slag titl Lov om drift av apotek i 1908, og av 
den komite som avga sin innstiUing i okto
ber 1926. Komiteenes standpunkter er om
talt foran, jfr. s. 7 og 8. Man finner det 
overflødig her nærmere å omtale eller kom· 
mentere de resultater nevnte komiteer kom 
tn, men vil foruten til de 2 komiteinnstillin
ger som er nevnt under punkt 1 og 2 på s. 5 
foran, henvise til: 

Ot.prp. nr. 37-1904-05, Ot.prp. nr. 14-
1908, Innst.. O. VIT-1909, Ot.prp. nr. 30-
1930, Innst. O. nr. 64-1930. 

En gang har det i Odelstinget vært prin
sippdebatt om spørsmålet offentlig eller pri
vat drift av apotekene. Dette var i 1909 i for
bindelse med behandlingen av forslag til Lov 
om drift av apotek. Ved votering ble det den
gang mot 12 stemmer vedtatt at loven skulle 
bygge på privat drift av apotekene etter kon
sesjonssystemet, jfr. O.forhandl. 15. juni 
1909. 

Ved preliminær votering i Apoteklovltom.i
teen var et flertall på 5 medlemmer J;nimli.pi· 
elt for monopolisering av apotekvirksomhe
ten, og et mindretall på 4 medlemmer for 
privat drift på konsesjon. Ingen av komlteeu 
medlemmer foreslo fri næringsdannelse fOF 
drift av apotek. 

K o m i t e e n s fl e r t a 11, formaimeø. 
Kivle, Lange, Nordhus og Tjønneland bemer
ker: 

Det må vel ansees som alminnelig 8.l!l!l!lr'> 

kjent her i landet at omsetning av legemid
ler ikke bør drives etter vanlige forr·etninV 
messitge prinsipper som kjøpmat.nnshandilll 
Her spiUer tungtveiende samfunnshens]'ll 
inn, og disse gjør en offentlig regulering 
nødvendig. 

Det har gjennom menneskealdre vært 
av de største samfunnsoppgaver på det 
le område å sikre mennesker som blir !"8Jllt' 

met av sykdom effektiv leg·ehjelp og syke
husbehandling uten at økonomiske hensyn 
stå hindrende i veien. For an.skaffels·e av 
midler gjelder den samme grunntanke. ~~ 
er samfunnets ubetingede plikt, uten hens:;ti'B 
til private næringsmessige hensyn, å 
for at publikum på hensiktsmessig måte flr 
adgang til legemidler, at disse holder 
verdig kvalitet, og at de er så billige ~. 
mulig. 

Det er tidligere gjennom lovgivningen CC 
på annen måte truffet bestemmelser som 
adgang til fullstendig offentlig kontroll med 
legemiddelomsetningen. Det finnes ikke i·e• 
ger reelle (salgbare og arvelige) apotekpri'ri· 
legier, idet alle bevillinger nå er personligE>. 
Ut fra ren prinsipieU vurdering vil det mltte 
erkjennes at omsetningen av legemidler er E>n 
oppgave som må være ubundet av private 
næringsøkonomiske vurderinger. Det er :sam~ 
funnets plikt å stille alle borgere så. vidt mu~ 
lig likt når det gjelder å oppfylle deres kra: 
på dette område. Helt logisk fører dette tU 
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1ltaten også bør forestå fordelingen av 
:llscmJdlene, (detaljomsetningen) på samme 

som den forestår engrosomsetningen. 
.Når det gjelder denne sak kan man se 

fEa, flere av de grunnleggende betrakt
fdlltgi!:!l' som følger krav om offentlig mona-

Her gjelder ingen fiskale hensyn f~r sta
leD.. Staten bør aldri tjene penger på lege
addller og derved særbeskatte de syke. Lege
llldddelomsetningen kan heller ikke sies å være 
eu hovedfaktor i landets økonomiske liv, slik 
sl monopolisering av den grunn er ønskelig. 
'Totalomsetningen ved landets apotek utgjor-

Biøte år ca. 100 mill. kroner,, omsetnings
ilkatten ikke medregnet. De ganger spørsmålet 
om sosialisering av apotekvesenet har vært 

til behandling, har det alltid vært sosi
allpolitiske hensyn som har vært bakgrunnen. 
• Yil også ved denne anledning fremholde at 

mteress:er staten har når det gjelder lege-
~elomsetningen er å skaffe landets bor

best og biUigst medisin samt lettest 
adgang til å få kjøpt medisin. 

Vurderingen av monopol for apotekvirk
liGI!Iheten ligger således helt på et sosialt 

En realpolitisk vurdering på dette 
P'IØ1Dlag gjør saken enklere når man holder 

klart for seg at privatøkonomisk·e og lo
hensyn ikke skal stå til hinder for en 

118mfunns.mes.sig riktig clrift av apotekvesenet. 
Etter ·en inngående drøfting av de for

lliljellige sider av apotekvirksomheten, er ka-
flertall også kommet til at det nå

t<ærende kons.esjonssystem kan beholdes. De 
Ø!ftentllge interesser vil kunne ivaretas tH
l!llltl'ekkeli:g ved å utnytte den adgang det of
fJ!!fttlige, ved lover og bestemmelser, har til å 
lfegujere og kontrollere legemiddelomsetnin-

Det er for flertallets vedkommende en 
forntøetning for standpunktet at de forslag 

reformer i apotekvirksomheten som koroi
fremsetter, i hovedsak vedtas. Hvis man 
på denne måte kan komme frem til en 

tUtredøstiUende ordning, blir etter flertallets 
~g. offentlig drift av apotekene det m:st 
lior11'1!11Va.rlige. Under disse omstendigheter fm-

. :ø:La.D ikke grunn til nærmere å drøfte 
m·orledeø et monopol i tilfelle bør organise
,., enten som et selvstendig statsmonopol 

knyttet til Norsk Medisinaldepot som 
8tæi"Økilt selskap. 

er flere tekniske vanskeligheter ved 
ll'ft'ier"gang til en monopolordning som man bør 

klart for seg allerede ved en generell vur
av saken. 
er i dag 276 apotek og ca. 750 medisin

i. landet. Holder man seg til de 276 
øat.ll~k. så er de av høyst ulik størrelse med 
omøetning fra. under kr. 100 000 til over kr. 

2 miUioner pr. år. Antall vareslag s;om apo
tekene fører, ligger på omkring 4000 .. Ved 
offentlig ans.ettelse av tjenestemenn av alle 
grader ved apotekene, kan man vanskelig unn
gå en skjematisering og kontroll som vil med
føre et betydelig ad.ministrasjons.apparat, som 
kan bli kostbart hvis det skal være sikkert. 
Apotekenes ulike størrelse og driftsforhold 
krever en viss smidighet, så meget mer som 
alle selvstendige apotek har en utstrakt pro
duksjon av legemidler, de har plikt til vakt
tjeneste m. v. 

Apotekdriften er tradisjonsbundet, og de 
særlige førhold som gjør seg gjeldende her, 
gir mange grunner for å beholde og belønne 
den personlige innsats så langt det kan skje 
uten å skade offentlige hensyn. Adgangen til 
privatøkonomisk vinning må da begrenses til 
den dyktighet og arbeid!3iver en apoteker leg
ger i sin gjerning. Ved tilskuddsordning til 
underskuddsapotek og avgiftsordning for over
skuddsapotek, kan det skapes forhold som 
legger apotekene mere på et samfunnsmessig 
sosialt plan enn en forretning i ordets almin
nelige betydning. Det er ingen grunn til at en 
offentlig bevilling til drift av et apotek skal 
gi en enkelt et formuesobjekt og adgang til 
en inntekt som ligger utenfor enhver sam
menlikning med inntekter som offentlig an
satte oppebærer. Heller ikke er det rimeHg 
at innehaver av et underskuddsapotek skal 
måtte søke om bidrag for å nå opp i lønn 
som tariffmessig er sikret en ansatt farma
søyt. 

Kvaliteten av den medisin som omsettes er 
et meget viktig spørsmål. En effektiv kon
troll er her like påkrevd hvilken salgsorgani
sasjon man har. Noen nærmere vurdering 
av dette ansees derfor ikke nødvendig i 
denne forbindelse. Den samme betraktning 
kan gjelde publikums adgang tH å skaffe seg 
medisin. Dette er også et forhold som vil 
kunne ordnes like effektivt om apotekene dri
ves av det offentlige eller av private etter 
konsesjon. Man finner ingen grunn til å gå 
nærmere inn på dette. 

Apotekdriften er etter hvert blitt sterkt 
regulert av samfunnsmessige hensyn: 

Enhver apoteker må ha bevilling for å 
drive apotek. 

Det er fastsatt aldersgrense for apotekere 
til 70 år. 

Det offentlige bestemmer hvor et apotek 
skal ha forretningslokaler og godkjenner 
apotekets utstyr m. v. 

Apotekene er underkastet en rekke lovbe
stemmelser og forordninger om kontroll, 
driftsforhold m. v. 
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Apotekerens inntekt begrenses til dels ved 
avgift til Apotekavgiftsfondet. 

Medisinprisene fastsettes av det offentlige 
og disse er ens over hele landet. 

Apotekene plikter å kjøpe legemidler samt 
stoffer som skal brukes til fremstilling av le
gemidler fra Norsk Medisinaldepot. 

K o m i. t e e n s m i n d r e t a 11, Brevig, 
Steen, Totland, Vatne, er enig med flertaUet 
i at målsettingen må være at publikum på hen
siktsmessig måte får adgang til legemidler, 
at disse holder høyverdig kval~tet, og at de 
er så billige som mulig. Mindretallet er også 
enig i alle de grunner flertallet har gitt og 
som taler for å beholde det nåværende kon
sesjonssystemet. Etter mindretallets oppfat
ning, finnes det også andre og tungtveiende 
grunner som taler i samme retning, men 
mindretallet finner at det ikke er påkrevd å 
gå nærmere inn på diss'e forhold fordi komi
teen i sin helhet er kommet tiil at det nåvæ
rende konsesjonssystem bør beholdes. 

K o m i t e e n bringer i denne innstilling 
enstemmig eller under dissens forslag om vi
dere utbygging av de gjeldende bestemmel
ser og helt nye forslag. Dette omhandles un
der særskilte avsnitt i innstillingen og i for
slaget til ny lov om drift av apotek. I denne 
forbindelse skai hare nevnes det vesentligste 
for sammenhengens skyld: 

Apotek skal kunne opprettes både som 
større produksjonsapotek, selvstendige apo-

tek og distribusjonsapotek (fiUalapoteld. 
tekere skal kunne pålegges å opprette 
apotek og medisinutsalg. 

Apotek skai foruten av private også 
ne drives av by, herreds· eller fylkes-komJiiUII" 
ner eller offentlige trygdekasser. D'issena 
mindretallet, kfr. s. 21. 

Selvstendige sykehusapotek skal alltid væn 
offentlige apotek. 

Kommuner og lokale helsemyndigheter 
kunne pålegges plikt tn å ta initiativ i spe~ 
mål om nye apotek eUer forandring ii 
ende forhold med hensyn til apoteks belic· 
genhet, størrelse m. v .. 

Det foreslåes inntatt i apotekloven all: ~ 
tekavgiften skal beregnes av såvel omsetniu
gen som avkastningen. 

Tilskuddsordning til apotek lovfestes. B~ 
under blir det også trukket opp re~ 
for ytelse av husleietilskudd til apotek iKlllR 

.har særlig høy husleie. 
Det foreslåes ved hjelp av Apotekavgifta

fondet faste bestemmelser om ·låneordni.agw 
. til apotekenes finansiering, innredning. mo
dernisering, overtagelse m. v. for å gi apo
tekene den plass de skal ha som institusjOMr 
i samfunnet, mer uavhengig av den enkeltr 
beviUingshavers økonomiske evne ellll 

Komiteen foreslår en betydelig utvi·dekw 
av apotekvisitasjonen. 

Spesielle motiveringer eller dissenser 
et mindretall blir behandlet i de forskjeilllt 
hovedavsnitt og i forbindelse med motiver· fOll 
utkastet til «Lov om drift av ap,otek~. 

Plan fo,r revisjon av apoteklovgivningen. 

Omfanget av den nåværende apotek-lovgiv
ning i Norge. 

Vår nåværende apotekiovgivning omfatter 
følgende lover som heTt eller i det vesentlige 
administreres av Sosialdepartementet Helse-
direktoratet, Apotekkontoret: ' 

l. Lov av 4. august 1909 om drift av apo-
~~ . 

2. Lov av 25. jun 1910 om legers og dyr
legers levering av legemidler m. v.,-

3. L.ov av 3. juli 1914 om tilvirkning av 
gifter og apotekvarer, 

4. Lov av l, juni 1928 om opium m. v. 

5. Lov av 2. mai 1930 om oppbevaJ:ia&, 
sending og omsetning av helsefnr~ 

stoffer. 
6. Lov av 8. mars 1935 om handelsn.æria& 

9. kapitel, (§§ 97-101), Handel med apo
tekvarer og gifter. 

7. Lov av 24. juni 1938 om innførsel .,. 
apotekvarer og gifter samt om ha~ 
med gifter, farmasøytiske spesialp:reJPa
rater og en del andre varer. 

8. Lov av 27. februar 1953 om Norsk 
dinisaldepot (og 3 samtidige lov·er oa 
endringer i de under l, 6 og 7 nevnte lo
ver). 
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[,øv a,v 21. juni 1956 om brennevin og 
vin til medisinsk bruk. 

Til apoteklovgivningen regnes i alminne-
og:så.: · 

Lov av 26. juni 1953 om pensjonstrygd 
for apoteketaten, som administreres av 
.Sosia.ldepartementet, Trygdeavdelingen 
og Statens Pensjonskasse. 
Lo•v av 6. juli 1923 om apotekereksamen, 
som hører under Kirke- og Undervis
ningsdepartementet. 

Videre er det i en rekke lover som ikke i 
lllleg s:elv hører til apoteklovgivningen inntatt 

bestemmelser som delvis angår apotek~. 
lør.bold m. v., og som de:rfor til dels må sier. 

høre til apoteklovgivningen. Slike bestem
li!IEt!øE~r finnes bl. a. i følgende lover: 
12. a. Lover av 29. april 1927 om legers og 

tannlegers rettigheter og plikter, og lov 
av 10. desember 1948 om veterinærer 
inneholder bestemmelser om legers, 
tannlegers og veterinærers resepter og 
rett til å forskrive legemidler, og om 
at praktiserende leger og veterinærer 
i.kke samtidig kan drive apotek. 

b. Lov av 11. juli 1919 inneholder bestem
mels:er om ekspropriasjon av grunn 
m. v. til forskjellige medisinale formål, 
bl. a. til bygging av apotek. l Ot. prp. 
nr. 43 for 1957 om ny alminnelig eks
propriasjonslov er adgangen til eks~ 
propriasjon foreslått utvidet. Proposi
sjonen ble ikke behandlet i 19'57. Ny 
proposisjon ventes fremsatt for Stor~ 
tinget i 1'9•58. 

c. Lov av 31. mai 1912 om fortrinsrett for 
visse fordringer gir i visse tilelle 
apotekeres krav på betaling for leg·e
midl,er m. v. fortrinsreU i .skyldnerens 
konkurs- eller dødsbo. 

d. Tvangsfullbyrdelsesloven av 13. august 
1915 §§ 230-31 gir særregler om ut
legg i et apoteks varebeholdning og in-
ventar. 

e. Sundhetsloven av 16. mai 1860 gir -
etter .en lovendring i 1951 - hjemmel 
for å utferdige bestemmelser om opp
bevaring, tilberedning og behandling 
av legemidler på sykehus. 

f. Lov av 4. juni 1954 om sprit til tek
nisk og vitenskapelig bruk m. v. om
fatter bl. a. bestemmelser om «desin
feksjonssprit». Disse administreres 
delvis av Apotekkontoret. 

g. Sjøfartsloven av 20. juni 1893 § 26 
og en lov av 6. august 1915· inneholder 
bestemmelser om medisinforsyning på 

skip og på overvintringstokter. Be~ 
stemmelsene herom administreres av 
Apotekkontoret. 

h. Lov av 2. desember 1955 om helsemes~ 
sig beredskap. 

Også utenfor det her nevnte område fin
nes lovbestemmelser som har en vi.ss tilknyt
ning til apoteklovgivningen. Sålecles kan nev
nes: Syketrygdlovens bestemmelser om bidrag 
til legemidler, bestemmelser i henhold til Ar
beidervernlovgivningen . om vern mot gifter 
m. v. i bedrifter, bestemmelser etter nærings
middellovgivningen om tilsettinger til næ
ringsmidler, bestemmelser om rottegifter, og 
om plantevernmidler og andre landbruksgif
ter o. s. v. 

Disse bestemmelser regnes i alminnelighet 
ikke til apoteklovgivningen, men de må tas i 
betraktning i forbindelse med revisjonen av 
denne. 

Endelig bør nevnes at apoteklovgivningen 
også. omfatter 5 internasjonale avtaler om 
opium og andre rusgifter, og dessuten visse 
andre internasjonale avtaler. om legemidl·er 
m.v. 

Praktisk talt alle de foran nevnte lover gir 
administrasjonen fullmakt til å utferdige de
taljbestemmelser om forskjellige forhold. Noen 
av lovene er rene «blankettlover». Adgangen 
til slik delegert lovgivning er da også nyttet i 
stor utstrekning, og det er gitt et utall av 
plakater, forskrift-er, regler og andre bestem~ 
meiser av lovgivningsmessig karakt·er for å. 
regulere forhold som kommer inn under apo
teklovgivningen. Det samlete lovstoff er der~ 
ved etterhvert blitt meget stort og uover
siktlig. 

Før komiteen går inn på de øvrige spørs
mål som omfattes. av dens mandat, har den 
funnet å burde trekke opp visse alminnelige 
retningslinjer for selve lovrevisjonen, og for 
hvorledes vår fremtidige . apoteklovgivning 
bør bygges opp. Komiteens anclre forslag vil 
ela lettere kunne innpasses i et sammen~ 

hengende lovverk. 

Hvilke av de foran nevnte lover bør tas med 
i revisjonen? 

Hovedoppgaven er etter komiteens oppfat
ning å ta opp til behandling alle de under 
pkt. 1-9 nevnte lover, og utarbeide forslag 
som omfatter hele det område som nå dek
kes av disse lover. Om dette skal slcje ved at 
alle, eller de fleste av lovene samles i en eller 
flere nye lover, og om eventue]t enkelte av 
de nåværende lover kan bli stående relativt 
uforandret, skal en komme tilbake til neden
for. 

----------~--
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De under 10 og 11 nevnte lover om pen
sjonstrygd og om apotekereksamen finner ko
miteen ikke grunn til å gjennomgå i detalj. 
Disse lover bør etter komiteens mening be
holdes som selvstendige lover og holdes der
for utenfor den alminnelige revisjon og sam
ordning som komiteen skal foreta. Komiteen 
er dog gjennom Kirke- og Undervisningsde
partement.et anmodet om å. uttale seg om ut
dannelsen av 2 kategorier farmasøytisk per
sonale, og d.ette blir behandlet i kapitlet om 
apotekenes personale. Da · spørsmål om den 
farmasøytiske undervisning i den senere tid 
har vært utredet 2 ganger av komiteer med 
dette særlige oppdrag, har Apoteklovkomiteen 
ikke funnet å burde fremsette detaljerte for
slag til endring i Lov om apotekereksamen 
eller reglement for den farmasøytiske under
visning, 

De under 12 a-h nevnte lovbestemmelser 
må antakelig bli stående i de lover hvor de 
nå står. Komiteen kommer til å forslå et 
par mindre endringer som henger sammen 
med den alminnelige revisjon, men tar forøv
rig ikke disse. bestemmelser opp til nærmere 
behandling, 

Den delegerte lovgivning vedkomm·ende 
apotekvesen m. v. vil komiteen ikke kunne 
gjennomgå i sin helhet. Komiteen anser det 
ikke som sin oppgave å utarbeide ferdige for
slag til alle de forskrifter m. m. som det også 
i fremtiden vil bli behov for. Dette må gjøres 
av administrasjonen med nødvendig sakkyn
dig hjelp etterat hovedprinsippene er trukket 
opp i alminnelige lover. Komiteen vill ta inn i 
sine lovutkast enkelte viktigere bestemmelser 
som nå står i forskrifter, og vil også kunne 
ta ut av lovtekstene detaljbestemmelser 
som den mener hører hjemme i forskrifter. 
1 sine motiver vil komiteen også i noen ut
strekning gi anvisning på hva den mener 
forskriftene bør gå. ut på. i store trekk. 

De foran nevnte internasjonale overens
komster kan komiteen selvsagt ikke ta opp 
til revisjon, men den er oppmerksom på at de 
nye lover må være slik at de setter oss i 
stand til å OJ.Jpfylle våre internasjonale for
pliktelser. 

Bør hele apoteklovgivningen søkes i-nnarbei
det i en elLer flere nye lover? 

De foran nevnte lovbestemmelser vil etter 
sitt innhold kunne henføres til en av de føl
gende grupper: 

a, Bestemmelser om apotek, apotekforhold, 
apotekpersonale og liknende .. 

b. Bestemmelser om hvilke legemidler, gif-

ter og andre varer som av helsemessige 
ner skal komme inn under apotekl,ovgiwi~ 
og inndelingen av disse varer .i forskjeilip 
klasser. 

c. Bestemmelser om hvem som har· l<li'f' l 
innføre, tilvirke og handle med disse '~~art!~'. 

d. Bestemmelser for de tilvirkere og ha.nQ.. 
lende som ikke er apotekere. 

e. Særskilte bestemmelser om visse ~ 
grupper: 

Farmasøytiske spesialpreparater 1 

Narkotika, 
Brennevin og vin til medisinsk bruk, 
Plantevernmidler m. v., 
Sera og vaksiner, 
Helsefarlige st.offer. 
Visse andre grupper som er omhandlet 
spredte bestemmelser flere steder. 

Ved revisjonen bør en være 
oppmerks·om på hvem bestemm.el
sen er rettet til. Dette er av sær
lig betydning for alle straffe- 01 
an s v a r s b e s t e mm e l s e r. 

De under a. nevnte bestemmelser retter 
bare til apotekere og apotekpersonale,. og 
liten eller ingen direkte betydning f,or 
næringsdrivende. De under b. og c. ne'IID:ll 
bestemmelser retter seg først og fremst. tJ 
kjøpmenn og industridrivende, idet de unnd.nr 
visse varer fra den alminnelige handel. 
forbyr salg, tHvirkning og innførsel ved ær 
dre enn dem som har særskilt tillatelse 
fyller visse vilkår. For apotekves:enet S('llll 

helhet er bestemmelsene viktige, men i prak-
sis har apotekerne lite bruk for dem i sUt 
daglige virke. 

De under d. nevnte bestemmelser rette.r ii.M!il 
bare til dem som har rett til å selge ( tilvirk.e. 
innføre) slike varer utenfor apotek. 

De under e. nevnte bestemmelser gjelder 
som regel både for apotekere og for and" 
handlende eUer tilvirkere. 

De under b.-d. nevnte bestemmelser -
hvilke varer apoteklovgivningen skal ·Obl

fatte, hvem som skal ha rett tH å selge 
virke -innføre) dem, og de nænnere regler 
om handel og tilvirkning utenfor apotek -
står alle i nær sammenheng med. hv·e::raDd;~ 
Disse bestemmelser kan lett innpa.s:ses i ø 
felles lov og bør ordnes under ett. Det f•or
hold at disse bestemmelser hittil har vart 
spredt på flere lover, er kanskje den største 
praktiske ulempe ved den nåværende Iovgiv· 
ning, og har skapt store vanskeligh~eter 
for administrasjonen og for de interessert@ 
næringsdrivende. 

Lovgivningen om apotek utgjør et sa.mJe.t 



lnnstiiUng I fra Komiteen til revisjon av .a,poteklovgivningen m. v. 19 

avsluttet emne for seg selv. Det har ingen 
am:~en nødvendig sammenheng med de øvrige 
bestemmelser enn at apotekene må ha salgs
Øl' tilvirkningsrett for legemidler og gifter 

v. Ordningen av selve a p o tek d rift e n 
forøvrig være relativt uavhengig av de 

bestemmelser som gjelder om handel m. v. 
uu~m.or apotek. 

under e. nevnte særbestemmelser for 
varegrupper har systematisk nærmest 

tilknytning til bestemmelsene om hvilke varer 
aporte~klovgivningen skal omfatte, og om han

m. v. ut.enfor apotek. 
K o m i t e e n er kommet til at det ikke vil 

•ære hensiktsmessig å samle alle de foran 
bestemmelser i en eneste lov. Emnet 

er så stort at loven ville bli uforholdsmessig 
og tung, med urimelig mange paragrafer. 
måtte deles i flere hovedavsnitt og ka

og ville bli vanskelig å finne frem i. 
lluholdet ville til dels bli av uensartet karak-

idet særlitg bestemmelsene om apotek ville 
liten sammenheng med de øvrige bestem

lleiS<eT' og .skiUe seg sterkt ut fra disse. 
l''å den annen side bør lovstoffet kodifise

re~ så langt dette er praktisk gjennomførlig. 
Ut fra disse betraktninger har komiteen 

t.øduttet å utarbeide utkast til to nye lover, 
aemllg: 

En lov om drift av apotek m. v. og en lov 
legemidler og gifter m. v. 

I den første vil bH inntatt alle bestemmel
om apotekene (unntatt pensjonsordningen 
undervisningsordningen). I denne lov fo

:ret~Slåes også inntatt bestemmelser om legers 
og 11eterinærers levering av legemidler, idet 

angår distribueringen av legemidler til 
publikum, og derfor har nær sammenheng 

distribusjonen gjennom apotek. 
I den annen lov, om legemidler og gifter m. 
ril komite,en såvidt mulig søke å samle alle 
øvrige lover som kommer inn under revi

ø](m~m. -Det er mulig at det under utarbeidel
a.V' d'enn•e lov, vil vise seg at enkelte av 

måva:rende lover om spesielle varegrupper 
1Jøir bli stående som selvstendige lover. 

samme gjelder de særlige bestemmelser 
øm Norsk Medisinaldepots organsisasjon. 

Til .støtte for en sUk inndeling av lovstof
tet kan også anføres at de to lover delvis 

ha forskjellig formål. Apotekloven skal 
og fremst sikre en hensiktsmessig di

Jitribusjon av legemidler til publikum. Loven 
om legemidler og gifter skal ordne den indu
RJE'IIetW tilvirkning og engroshandelen på beste 

måte, og hindr·e at leg·emidler og giftige stof
fer blir tilvirket og omsatt på uforsvarlig vis. 

Etter denne plan vil vår fremtidige apo
teklovgivning komme til å omfatte: 

Lov om drift av apotek m. v., 
» » legemidler og gifter m. v., 
» ~> pensjonstrygd for apoteketaten,, 
>> » apotekereksamen 

og eventuelt: 
Lov om Norsk Medisinaldepot og visse 

andre spesiaUover. 

Loven om legemidler og gifter vil da. om
fatte følgende emner: 

1. Hvilke varer som skal omfattes av lo· 
ven, definisjoner av gifter, legemidler, 
andre apotekvarer, helsefarlige stoffer. 
Inndeling av varene i forskjeHige klasser 
(A-gifter, B-gifter, legemidler, andre 
apotekvarer). 

2. Tilvirkning utenfor apotek. 
3. Innførsel og utførsel, Norsk Medisinal

depots enerett og eventuelle unntak. 
4. Salgsrett utenom apotek, Medisinalde

potets enerett og eventuelle unntak. 
5. Generelle bestemmelser om handel m. v. 

Reklame og liknende. Hvem varene kan 
selges til. 
Deklarasjonsplikt m. v. 

6. Særlige bestemmelser om: 
a. Farmasøytiske spesialpreparater, 
b. Narkotika, 

c. Plantevernmidler, 
d. Sera og vaksiner, 
e. Helsefarlige stoffer, 
f. Eventuelle andre varegrupper. 

7. Administrative bestemmelser, bl. a. be
myndigelse til å utferdige forskrifter. 
Eventuelt Norsk Medisinaldepots orga
nisasjon. 

8. Straffebestemmelser. 

Komiteen har først tatt opp arbeidet med 
revisjon av selve apotekloven og legger frem 
utkast til ny lov om drift av apotek sammen 
mecl en utredning om apotekvesenet. Komi
teen har funnet at dette bør avgi.s uten å 
vente til det øvrige revisjonsarbeid er ferdig. 
Komiteen var opprinnelig av den oppfatning 
at de 2 nye lover hang så nøye sammen at 
proposisjoner burde fremmes samtidig. Etter
at arbeidet med Lov om drift av apotek er 
avsluttet, er komiteen imidlertid kommet til 
at det vil være forsvarlig å fremme proposi
sjonen om denne lov uten at den annen lov 
foreligger ferdig. 
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Organisasjon av apotekvesenet. 

Meddelelse av bevilling til å drive apotek. 

Komiteen er enstemmig kommet til at apo
tekene på samme måte som nå, bør drives på 
offentlig konsesjon, og at det offentlige, d.v.s. 
Kongen, skal bestemme om apotel( skal opp
rettes eller nedlegges, hvor mange apotek vi 
skal ha, og hvor disse skal ligge. Komiteen er 
av den oppfatning at anlegg og drift av apo
tek må finne sted ut fra samfunnsmessige og 
sosiale hensyn. Den privatøkonomiske vurde
ring må komme i annen rekke. I forslagene til 
låneordninger og tilskudd til apotek har ko
miteen ment å finne grunnlag for en slik ut
vikling. Komiteen har skjerpet kravene til de 
lokale myndigheter om å vise initiativ i spørs
målet om apotekordningen i distriktene, men 
det er Kongen eller departementet som skal 
ha den uavkortete myndighet i avgjørelsen. 
Dette ansees nødvendig for å skape en for~ 
nuftig samordning også ut fra økonomiske 
hensyn. 

Det er i dag adgang til å meddele vanlig 
apotekbevilling bare til privatpersoner som 
fyller bestemte krav som er fastsatt i lov. 
Dessuten kan bevilling til å drive s y k e h u s
a p o t e k også meddeles by- herreds- eller 
fylkes-kommuner. Sykehusapotek kan også 
opprettes og drives av Staten. Slike offentlige 
apotek kan i visse tilfelle få tillatelse til å 
omsette legemidler også utenfor sykehus. Det 
finnes i dag 2 offentlige apotek i Norge, nem
lig Rikshospitalets apotek som eies av Sta
ten og Ullevål apotek som eies av Oslo kom
mune. Begge disse apotek har fått departe· 
mentets tillatelse til å omsette legemidler og
så til vanlig publikum, og fungerer for så vidt 
som alminnelige apotek. 

Komiteen er enig om at bevilling til å drive 
apotek i alminnelighet bør meddeles privat
personer som fyller de krav som fremgår av 
§ 14 i lovutkastet. Disse krav er i det ve
sentlige overensstemmende med kravene i 
dag. Det vises for så vidt til motivene til 
nevnte paragraf. Komiteen har i denne for
bindelse også tatt opp spørsmålet om endrin
ger i de bestemmelser som hindrer at legers 
og veterinærers ektefeller kan drive eller be
styre apotek, og viser herom til særlig lov
forslag med motiver. Komiteen har videre 
drøftet om det i noe tilfelle bør kunne med
deles bevilling til å drive apotek til personer 
med lavere utdannelse. Dette kunne tenkes 
f. eks. hvis et rent distrlbusjonsapotek ble 
opprett.et som et sevstendig apotek. Komiteen 
er imidlertid av den oppfatning at personer 

som skal meddeles bevilling til å drive apotek 
i alle tilfelle må ha den høyeste farmasøytiske 
utdannelse, d.v.s. apotekereksamen, og at det 
ikke i noe tilfelle bør fires på dette krav. 

Komiteen har videre diskutert om det er Gil· 

skelig at det offentlige skal kunne meddel€!> 
bevilling til å drive apotek på like vilkår med 
privatpersoner. Komiteen har her delt seg i 
et flertall på 5 medlemmer som var for denne 
ordning og et mindretall på 4 som var mot. 

F l e r t a l l e t (formannen, Kivle, Lange, 
Nordhus og Tjønneland) er av den oppfatning 
at det ikke er noen grunn til at apotekdrlftel 
skal være et privat monopol. Rent prinsipielt 
bør det offentlige, Staten, kommuner eller 
den offentlige syketrygd ha adgang til å opp
rette apotek når bare disse pålegges en drifts
ledelse med sa.mme utdannelse som lederen 
av et privatdrevet apotek. Offentlige apotek 
må likeledes undergis de samme lover og 
kontrollbestemmelser som de alrninneli~ 
apotek under tilsvarende forhol~. Det ~!Ul 
anføres mange grunner fo; en slik vurd~nng. 
og flertallet vil henvise bl de betraktmn~r 
8 m er anført under kapitlet «Offentlig drif~ 
a~ apotekene». Disse betra~ttn~ge~ fø~er ~ 
ll f .11 t'l at visse offenthge lnsbtusJon< 

ae a l åd' tei 
ikke bør være avskåret fra nve apo 

" l"k 1• ·e .."ed de private når .fo. rholde:lf. , pa. 1 e mJ .... ~ · 1. 1 

l . t'l tte for det Når avgJøre sene 1gger 1 re . . · . ~ 
de enkelte tilfelle er tillagt Konge~1 m.e~il-

t 11 rimelige hensyn \'ll bli 
flertallet a a e f d t offentlige til • 
godesett. Adgangen . o~ etil· felle være nød~ 

tt tek kan l visse 
oppr~ . e apo av samfunnsmessige grun· 
vendlg, hvor det å t k- men hvor privllt·. 

k rg å f apo e , ner er øns e l • ·n av særlige van· . seg pa grun -
personer kvier . delse med oprettelsen eller 
slteligheter i forbi~ 

1 
r eller liten avkastninl· 

fordi driften gir uslk c\ til at drift av alrnill' 
F. lertallet er kommke' t'lfelle bør foregå vtd 

tl. pote 1 l · • nelig offen Ig a har de største Ul 

lokale in~titusjone~å~o~et gjelder befolknil'l' 
teresser a va~eta få legemidler, og som ~g~ 
gens adgang til å til å føre den økonom1sk 
har best adgang . ..Tnd"'r hensyn til dett~. 

d ·ften. u "' . iø· 
kontroll med r1 b ·mng til å dnve alØ 
foreslår flertallet at keVlk"l kunne gis til bf• 

- . ote s "" · if"'nt· nelig offenthg aP k ..... ,."uner eller tll o " 
f IkeS Ouu•• 

herreds- eller Y . }!& 
lige trygdekasser. . . drevet apotek. må • 

Et av det offentl.lg~et og i økononusk b~:r 
full fag. lig selvsten~lgt. som er nød-vendi~ \' 

d fr1hB som giS 11 
seenede ba en krav og pålegg t ket bilt 
å imøtekomme d~ntronorg.aner . .Apo e 
apotekvesenets k 
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Gl!!!lrlcCtr drives som selvstendig virksomhet med 
budsjett i den utstrekning kommunelov

!lr)hi'DiJBgl!tn tillater det, kfr. § 56 i lovutkastet. 
vil naturligvis rå noen usikkerhet om 

i Jrvilken utstrekning det offentlige vil be
seg av adgangen til å drive apotek, men 

ved. at det åpnes adgang, vil dette 
mn11ce utvikle seg på en naturlig måte, og en 

derfor kunne konstatere i hvilken utstrek
det er praktisk og hensiktsmessig at 

aøø~akE~ne drives av det offentlige. 
e:r grunn til å anta at fremtidig utvik

vil føre til at syketrygden helt eller del
vil dekke medisinutgiftene for sine med~ 

Flertallet er derfor av den oppfat· 
at det bør åpnes adgang for syketryg

~ til å overta driften av apotek. Hvis ut
går slik som antatt, vil syketryg

bU så stor medisinforbruker at flertallet 
:m:øe·r det rimelig at den får adgang til å drive 

apotek. Det er ikke grunn til å fore
utviklingens gang, og det er heller ikke 

-l;:JU4!,1-l!i'"'"'• men loven må ikke stenge for ad
til å ordne seg på den måte som fin· 

mest formålstjenlig. En skal ikke se bort 
at det kan 'Oppstå konkurranse med pri
d.revne apotek, men forholdet vil jo kunne 

ved at det er de samme myndig
som gir bevilling både til syketrygden 

til private. Konkurransen behøver ikke å 
W:li!!J'e ødeleggende. Trygdekassene driver f. 

i dag sin.e egne fysikalske institutter i 
med private, og en har ingen 

for at dette har hatt uheldig virk-
for de private institutter. Flertallet fore
derfor at bevilling til å drive apotek og-

l 
. kunne meddeles en trygdekasse, kfr. 

i lo~tkastet. 
det gjelder sykehusapotek, mener fler

~t; selvstendige sykehusapotek i alle til
tort r. v~re offentlige. Når et sykehus er 

8 
•
1 

at det er berettiget med et eget apo
i!!ØfF••-•vt.'" 1 alminnelighet sykehuset være et 

SYkehus, og det er da rimelig at 
6Ykehuseieren, som får adgang til å 

3 Poteket. Det kan tenkes mindre 
<:~~i!J<c:n-.,,1s .. o;n av praktiske hensyn ønsker å 

t 1 huset uten at det er grunn til å 
eyke~ Selvstendig apotek. I slike tilfelle 

a llsapoteket opprettes som filial av 
·-m~~:euc .. ~otek, offentlig eller privat. Det kan 

f~~tsettes bestemmelser . om at det 
'Vel tenklal av et offentlig apotek, for det 

·1~ es at det ikke finnes noe offent-
.,. solll r . 

dett tgger slik til at det er prak-
te: blir moderapotek for nevnte sy-

eiret 
't'ot} a l l et i komiteen (Brevig, 

a:nd og Vatne) er av den oppfat· 

ning at den adgang loven i dag gir for stat-, 
by-, herreds~ og fylkeskommuner til å drive 
sykehusapotek for egen regning, bør opprett
holdes. Mindretallet kan derimot ikke finne 
at det foreligger behov for lovendring som åp
ner adgang for det offentlige til å drive an
dre apotek enn sykehusapotek. 

Det har til nå ikke vært særlige vanske
ligheter med å få kvalifiserte søkere selv til 
små apotek med liten avkastning. Det må 
antas at komiteens forslag til lettere finan
siering og til sikrere subsidiering vil bevirke 
at farmasøytene mere enn før vil søke om 
bevilling til å drive de apotek som lyses le
dige. Skulle komiteens forslag på dette punkt 
ikke gi den ønskede virkning, bør subsidie
ringsbestemmelsene endres. Det vil etter ko· 
miteens forslag bli innbetalt så betydelige be:. 
løp i avgifter fra de større apotek at en øk
ning av subsidiene lett vil kunne tåles. 

I tillegg til det anførte kommer at Iovut
lmstet åpner adgang til å pålegge en apote
ker å opprette og drive filialapotek eller an
net medisinutsalg. Det er på denne måten 
skapt full sikkerhet for at utsalg av medika:. 
menter kan etableres der det finnes hensikts
messig. 

Mindretallet kan heller ikke finne at andre 
grunner tilsier at lovgivningen på dette punkt 
bør endres. Av de institusjoner som flertal~ 

let nevner som nye fremtidige apotekinneha
vere, synes trygdekassene å være de mest 
nærliggende, særlig fordi trygdekassene etter
hvert antakelig vil skaffe dekning for stadig 
større del av medisinforbruket. 

I den anledning har mindretallet i brev av 
3. juni 1957 anmodet om Rii<strygdeverkets 
uttalelse om følgende spørsmål: 
1. Er det uttalt ønske fra noen trygdekasse 

om rett til å drive apotek ? 
2. Anser Rikstrygdeverket det ønskelig at 

lovgivningen åpner adgang for trygdekas· 
sene til å drive apotek? · 

I brev av 14. juni 1957 uttalte Rikstrygde
verket: 

«Rilcstrygdeverket kjenner iklte til noe til
felle hvor en trygdekasse har hatt 'Planer om 
eller ønske om å drive apotek. 

Rent prinsipielt mener Riltstrygdeverket at 
det ikke ville være ønskelig om lovgivningen 
åpnet adgang for trygdekasser til å drive 
apotek. Med de store arbeid sopp gaver som 
trygdekassene har I dag og når en tar heri· 
syn til de nye trygder som i tiden framover 
vil bli lagt til trygdekassene, finner Riks
trygdeverket det riktig og nødvendig at tryg
dekassenes virksomhet mest mulig bør kon
sentreres om den direkte administrasjon av 
de sosiale trygder.» 

Mindretallet mener at apotekvirksomhet i 
sin alminnelighet ligger dårlig til rette for 
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offentlig drift, og anser det som beste løs
ning at lovgivningen på dette punkt beholdes. 

Tap og opphør av bevilling til å drive apotek. 
Når det er tale om tap eller opphør av en 

apotekbevilling, er det nødvendig å sørge for 
at loven har bestemmelser som tar rimelig 
hensyn til den som skal bli løst fra bevillin· 
gen, samtidig som det må sørges for en kon
tinuerlig drift av apotekene, slik at ikke sam
funnet eller publikum skal lide ved det. Man 
skal her ha for øye at når apoteket drives for 
innehaverens regning, eier han varebehold
ning, inventar, utstyr m. v., og ved skifte av 
innehaver må den nye overta disse ting som 
sin eiendom. Dette medfører at drift av apo
tek ved en midlertidig innehaver vil bli uhen
siktsmessig (unødvendig registrering og over
tagelser av varebeholdning, utstyr m. v.}. Det 
må derfor gjennom lovgivningen sikres at en 
innehaver av en apotekbevi1ling har plikt til å 
fortsette driften av apoteket inntil en ny in
nehaver er utnevnt og kan overta. Samtidig 
må det tas hensyn til at en apoteker som 
ønsker å bli løst fra bevillingen., ikke blir til
pliktet å fortsette lenger enn nødvendig. Det 
finnes i dag · ikke uttømmende bestemmelser 
om hvilke plikter en apoteker har til å fort
sette driften av apoteket når han selv ønsker 
å bli løst fra den. Når det gjelder pensjons
berettigete apotekere, har disse i dag plikt til 
å fortsette driften inntil en ny apoteker over~ 
tar, og når det gjelder en avdød apotekers 
bo, har dette plikt til å fortsette driften i 1 
år etterat ny apoteker er utnevnt. Når det 
gjelder forflytning av apotekere foreligger 
det ingen bestemmelser om hvilke plikter 
apotekeren har overfor det gamle apotek. 
Komiteen finner det rimelig at det i loven 
klart angis hvordan det akal forholdes hvis 
en apoteker ønsker å bli entlediget, d.v.s. øn
sker å bli fritatt for plikten til å drive apo
tek. Det skal innskytes at man i denne for
bindelse ikke tenker på spørsmålet om i hvil
ken utstrekning den faglige ledelse kan over
lates til en autorisert bestyrer, idet dette er 
omtalt i de spesielle motiver til § § 22-24. 
Det gjelder utelukkende den avgående inne· 
ha.vers økonomiske ansvar for driften. En 
bevillingsinnehaver har rett til å vite hvor 
langt hans forpliktelser strekker seg sam· 
tidig som myndighetene bør være oppmerk~ 
som pft hvor lang tid de har til A. sørge for 
ny innehaver til apoteket. Komiteen er kom· 
met til at det er nødvendig å kunne tilplikte 
en apoteker å fortsette driften av apoteket 
i inntil 1 år fra den dag han gjør oppmerk· 
som på at han ønsker å bli løst fra bevillin
gen. I praksis kan det inntre tilfelle som gjør 

det nødvendig med en så vidt lang frist. 
om det i alminnelighet vel vil kunne nnm1B 
på kortere tid. En tenker her på f. eks. VIID"" 

skeligheter med lokale hvis apoteket ØnlsJitE!II 

flyttet e. l. Når det gjelder en apoteker som 
er meddelt ny bevilling, skal han i almbme
lighet bli løst fra sin tidligere bevilling senest 
6 måneder etter at begjæring herom er frem
satt. Dog må departementet om nødvendil 
kunne kreve at han fortsetter, men høyst i l 
år regnet fra den tid den nye bevHling ble 
Dette medfører at apoteltere kan tilpliktes 
drive 2 apotek i noen tid. I praksis har 
hittil foregått uten å støte på støiTe v8.1liSJ!:e-
ligheter, men det har forekommet tilfelie 
hvor apotekere har følt seg for sterkt p~ 
set ved å · drive 2 apotek samtidig., og 
ansees da rimelig at de skal kunne vite 
lenge dette høyst kan foregå. Komiteen mener 
at det så vidt mulig må søkes unngått at e~a 
apoteker driver 2 apotek samtidig, og at 
blir praktisert bare i den utstrekning det er 
påkrevd for å sørge for kontinuerlig drift av 
apotekene. 

Apotekere som ikke ønsker å drive ap.ot<e* 
utover pensjonsalder, må ifølge foranstå~ 
underrette om dette senest 1 år på forba.& 

Komiteen mener ved sitt forslag å ha tatt 
rimelige hensyn til apotekeren og til m) ... 

dighetene som skal tilsette ny apoteker. 
Når en apoteker dør, har hans bo etter 

gjeldende lov i alminnelighet rett og plikt 
å fortsette driften av apoteket i 6 måneder. 
Boet kan dessuten tilpliktes å fortsette 
ten av apoteket i inntil 1 år etterat ny apo
teker er utnevnt. Komiteen finner at dette 
en lite klar bestemmelse. Det kan i departe.. 
mentet oppstå forsinkelser med utnevne~ 
av den nye apoteker, og i hele denne tid same 
ytterligere 1 år vil boet ha plikt til, å fort'
sette driften av apoteket. Etter den nye lov 
vil boet kunne melde fra at det ikke Ø1UJIIU~ 
å fortsette med å drive apoteket, og plikten 
opphører da i alle fall senest 1 år etter 
meldingen er mottatt i departementet, 

Når det gjelder dødsboers rett til å fort· 
sette driften av apotek, er det i den gjelde~ 
lov bestemt at hvis en apoteker dør tidlige:t:re 
enn 5 år etterat han har overtatt driften. av 
et apotek, henholdsvis 10 år hvis det dreier 
seg om et nyopprettet apotek, kan departe
mentet etter søknad gi den gjenl~vende 
felle eller bo,et tillatelse til på nærm.ere 
satte vilkår å fortsette driften e.v apoteket 
i inntil 5 år (henholdsvis 10 år n!r det 
der ny opprettelse) fra den tid da apoteket 
ble overtatt (åpnet) eller hvis overtakelse 
ikke har funnet sted, fra den tid bevilling bl~ 
gitt. Et flertall i komiteen (formannen, Klvililt 
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Nordhus, Tjønneland) er i tvU om 
811lme bestemmelse nå blir berettiget. Apa

etterlatte er nå sikret pensjon på 
æ annen måte enn før. 

Det er komiteens forutsetning at inventar 
varebeholdning som ·hittil overdras til ny 

etter takst. Komiteen er hnidler
km:nmet til at det er rimelig at også andre 

ilrveøteringer som er godkjent av myndig
Jæ>t:ene og for hvilke det er fastlagt en amor
tllerlngsplan, helt eller delvis dekkes av den 

innehaver. Således bør den nye apotek
ha plikt til å overta obligasjons-

~kudd eller andre leieboerinnskudd som er 
fomtatt i annenmanns eiendom for å oppnå 
W~~tril'!tt for apoteklokalene. Videre finner ko
miteen det naturlig at den nye innehaver helt 

delvis blir belastet omkostninger som 
påløpt ved at det har vært foretatt om

••aø.ng av apoteklokaler i annen manns eien
forutsettes at departementet ved 

:11i1iJ1re ombygginger godkjenner en amortise-
JiaølsPZan. Den nye innehaver må da kunne 
&~pliktes å overta den del av investeringene 
IIOllll etter amortiseringsplanen gjenstår. Fler

er d~og i likhet med mindretallet kom~ 
til at det allikevel kan oppstå tilfelle 
en apotekers bo vil kunne lide tap på 

"'"""'u.J ... av at apotekets varebeholdning, utstyr 
m.. 11. skal omsettes kort tid etter at driften 
av apoteket ble overtatt. Det samme kan 
leii:Rii'!!:B når det gjelder fullstendig ombygning 

flytning av et apotek. Komiteen mener 
a.t en apotekers etterlatte ikke uten vi~ 
bør ha rett til å forts:ette driften av apo~ 

uket i de om tal te tilfelle. Det er foreslått 
at Joven på dette punkt gis en form slik at 

skai vurderes i hvert enkelt tilfelle om 
er berettiget at boet skal få tillatelse 
å forts.ette driften i noen tid, for 

a:Jeønom driften av apoteket å få avskrevet 
a del av det som er investert. Driften bør 

tilfelle ikke tillates fortsatt i lenger 
ønn. 5 år regnet fra det tidspunkt da apo

ble overtatt, åpnet eller ombygget. 
1 e r ta l l e t l komiteen (fonnannen, Kivle, 

Lange, Nordhus og Tjønneland) kan dog ikke 
·im::tse at den samme adgang bør gis de etter· 

når en apoteker dør før han har over~ 
eller åpnet apoteket. Flertallet antar at 

søm hovedregel må forutsettes at det i 
situasjoner ikke blir noe direkte tap, 

den nye bevillingshaver har plikt til å over
ta aaskaffelser m. v. 

14 i n d r e t a Il e t (Brevig, Totland, Steen, 
vil gjerne understreke at det spørs

dissensen gjelder er boets rett til å fort
driften når en apoteker, etter å ha fått 

Mruing til å drive apotek, dør allerede før 

han overtar apoteket, eller hvis apoteket er 
nytt, før han åpner apoteket for drift. Den 
nå gjeldende lov om drift av apotek § 10 åpner 
adgang for departementet til å gi slik tilQ 
latelse når det søkes om det. Slik bestem~ 
meise fant en ikke i den forgående lov av 
1877. Likevel ble slik tillatelse gitt i 1895 da 
en apoteker døde bare 1 måned etter at be~ 
villingen var meddelt. Justisdepartementet ut· 
talte i den anledning: 

«at et Tilfælde som nærværende hvor en 
nylig opnevnt Apotheker afgaar ved Døden, 
inden Apotheket endnu er bleven aabnet, vist
nok ikke er udtrykkelig omhandlet i de til 
Grund for vedkommende Lovbestemmelse lig
gende Forarbeider. Paa den anden Side maa, 
naar i Saadant Tilfælde en Apotheker har 
truffet forskjellig.e Foranstaltninger til Apo
thekets Oprættelse og herunder paadraget 
sig Gjældsforpligtelser, Forholdet antages at 
lmnde sidestilles med at han f. eks. afgaar 
ved Døden kort Tid efter Apothekets Aab~ 
ning, idet i begge Tilfælde Enken eller Boet 
ikke vil kunde betale den ved Udnævnelsen 
og de som følge af samme trufne Forføinin~ 
ger stiftede Gjæld uden ved at erholde Til
ladelse til no gen Tid at drive Apotheket .... » 

Selv uten klar lovhjemmel tok en dengang 
det standpunkt at boets rett ikke burde være 
mindre selv om dødsfallet inntraff før åpnin
gen. Som en selvfølge ble lovens tekst rettet 
da ny lov ble gitt i 1909. Det er ganske visst 
så at det senere er innført enkepensjon, men 
denne er ikke forutsatt nyttet til å dekke tap 
som boet kan lide ved overdragelsen av apo
teket. Mindretallet lmn således ikke se at det 
i dag er mindre grunn en før til å opprett· 
holde bestemmelsen. 

K o m i te en vil videre uttale at når det 
gjelder de tilfelle hvor det er ønskelig å 
frata en apoteker bevillingen, er det også 
nødvendig at han i noen tid fortsatt er 
apotekets innehaver. I slike tilfelle kan det 
tenkes at apotekeren er ute av stand til, eller 
at det synes urimelig at han selv driver apo
teket. Det vil da kunne settes inn bestyrer, 
men driften må foregå for apotel{erens reg
ning, inntil ny innehaver kan overta. Hvis apo
tekeren ønsker det, vil han kunne søke om å bU 
løst fra bevillingen, og myndighetene vil være 
forpliktet til å sørge for at en ny innehaver 
kan overta senest l år etter dette. Etter den 
någjeldende lov mister en apoteker sin bevil~ 
ling ved konkurs. Ved grov forsømmelse av 
apotekets drift, og når han blir v.arig uskik· 
ket til å forestå bestyrelsen kan hun etter 
Apoteklovens § 25 fradømmes bevillingen. 
Likeledes vil bevillingen kunne falle bort ved 
straffedom. Sak etter Apoteklovens § 25 har 
så vidt vites aldri vært reist siden loven trådte 
i kraft. Komiteen er kommet til at en apo· 
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teker i særlig grove tilfelle bør kunne fratas 
bevillingen \red administrative forføyninger. 
Denne myndighet bør ligge hos Kongen. Apo· 
tekeren bør ha adgang til å få også de 
sl[jønnsmessige avgjørelser i saken prøvet 

ved domstolene. Nærmere bestemmelser GJIII 

vilkårene for slik inndragning av bevi~ 
og om fremgangsmåten er inntatt i. lovfO!"
slagets § 18 og det vises til de sp,esieUe !J.l&o 

tiver til denne paragraf. 

Distribusjonen .av legemidler til puh1ikum. 

Apotekenes antall og plasering. 

Pr. l. juli 1957 er det i Norge 276 apotek 
i drift. I tillegg ti:l dette er det besluttet opp
rettet et nytt apotek (Lambertseter, Oslo) 
som ennå ikke er kommet i virksomhet. I hen
hold til gjeldende Lov om drift av apotek, er 
det også. adgang til å opprette filialapotek. 
Slike apotek finnes ikke i Norge i dag. Medisin
utsalg eksisterer det imidlertid en rekke av, 
770 stk. pr. 1. juli 1957. Apotekene er for
delt utover landet i forhold til befolknings
tetthet og kommunikasjonsårer. Det sier seg 
selv at de ligger tettest i tett befolket strøk. 
Her kan det ofte synes som de ligger for 
tett, men praksis har vist at apotekene bør 
konsentreres i innkjøpssentra med gode kom
munikasjoner. I heie Finnmark fylke er det 
f. eks. bare 6 apotek. Disse har dog tilsam
men nærmere 40 medisinutsalg. Komiteens 
medlem B r e v i g vil her peke særlig på at 
folk på landsbygda ofte må reise lange av
stander for å. skaffe den nødvendige medisin. 
Det bør være en samfunnsoppgave å arbeide 
for at de som bor i grisgrendte strøk av lan
det, får bedre adgang til medisiner ved at 
det blir opprettet flere apotek utover i byg
dene. Dette forutsetter imidlertid at det fra 
statens side blir ytet økonomisk støtte til 
driften av apotek hvor det befolkningsmessige 
grunnlag ikke er tilstrekkelig. 

Komiteen har utarbeidet en oversikt over 
landets apotek ordnet fylkesvis som sendes 
departementet sammen med innstillingen. 1 ) 

Av oversikten fremgår apotekenes beliggen
het, når de ble opprettet, deres omsetning i 
budsjettåret 1956-57 samt hvilke medisinut
salg som hører under hvert apotek. I de tilfelle 
det har vært mulig å bringe det på det rene, 
er omsetningen ved medisinutsalgene angitt. 
De omsetninger som er angitt for medisinut
salgene er i alle tilfelle medregnet i apotek· 
enes samlete omsetning .. 

1) Utrykt bllag I. 

For oversiktens skyld skal her inntas en 
oppgave over antall apotek og medisinutsalg 
i landets fylker pr. l. juli 1957. 

Folketall pr. Antall 1/1-56 av- Antall 
~· Fylker. rundet til apotek 
ut.aa~:s nærmeste 500 

Oslo 451000 42 3 
Østfold 194000 22 16 
Akershus 206 500 15 24 
Hedmark 176 500 16 35 
Oppland 164:500 12 40 

. Buskerud 162 500 17 25 
Vestfold 165 000 14 10 
Telemark 143 500 13 22 
Aust~Agder 76500 8 35 
Vest-Agder 103 500 7 20 
Rogaland 226000 17 29 
Hordaland 212 000 8 81 
Bergen 114500 11 o 
Sogn ogFjordane 98500 8 59 
Møre og Romsdal 204 500 12 81 
Sør-Trøndelag 204500 16 55 
Nord-Trøndelag 114 500 7 52 
Nordland 233 500 18 112 
Troms 123000 7 M 
Finnmark 69 000 6 31 

276 7'10 

Forskjellige typer legemiddeltttsalg. 

De apotek vi har i dag er alle av sammo 
art, d.v.s. de er alle utstyrt slik at de 
fylle de samme oppgaver. Det kreves i dag 
store investeringer for å etablere et apotek. 
Inventar og utstyr er kostbart, og det ar~ru 
et fullt utbygget apotek trenger, er forboldls· 
vis stort. For et middels stort apotek regner 
en med 160-180 kvm. i første etasje. Komi
teen har overveiet om det er grunn til å fore-
slå at det kan opprettes andre typer apotek 
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legemiddelutsalg enn dem vi kjenner i 
Hc,qre i dag. Dette spørsmål må da vurderes 

fm hensynet til å skaffe befolkningen 
Jeg:emidlt3r på den billigste og lettest tilgjen

må.te uten at kvaliteten derved for-

~· 
Utviklingen synes å gå i retning av at me-

diøhlbehovet i større og større grad kan dek
gjen.nom standa:rdpreparater, tilvirket 
Jegemiddelfabrikke:r eller i apotekene, 

JDieD8 behovet for individuelt fremstilte lege
mdk!:r avtar. 

.Produksjonen av legemidler vil bli behand· 
i et annet kapitel, men må her berøres for 

i. gjøre det klart hvilke typer apotek vi har 
for. Det økte forbruk av legemidler 

l ataru:lard.pakninger skulle tilsi at produk
I')C,nen av legemidler med fordel kunne kon
JeDtreres og sentraliseres til et fåtall bedrif
ter som i industriell målestokk kunne overta 
t;,:ugden av produksjonen. En kan anta at 

bedrifter da ville få et godt økonomisk 
a;rønnJag for å kunne holde høy standard, 
J:jeønomføre en effektiv kontroll og også 

følge utviklingen gjennom vitenska· 
fo~rskning innen sitt område. 

Komiteen har også vært inne på spørsmå· 
en sterkt sentralisert produksjon av 

.~e~~eølidJer eventuelt bør overtas av Staten og 
kolnm~e på linje med medisinaldepotet. 

Komiteen er imidlertid oppmerksom på at 
epenm:l!let om sosialisering eller privat drift 

de far:rnasøytiske fabrikker må sies å ligge 
komiteens mandat, og finner det da 

rimelig å behandle spørsmålet om hvor
det er hensiktsmessig at en del av lege

ørlddelproduksjonen (den som foregår på 
øpotekene) blir overtatt av Staten. 

Som nevnt ovenfor synes det mest hen
mtts:mE!SB:tg med en sterkt sentra1isert tilvirk

av legemidler, men komiteen mener at 
an.net beredskapsmessige hensyn taler 

ii'AOt en sllk utvikling i Norge. Noen få pro
cl'dksjonssteder vil i en krisesituasjon være 

sårbare mål, særlig om de er konsen
i ,eller omkring Oslo. Det synes å være 

meget farlig vei å gå inn på i vårt land 
ued]egge en rekke mindre produksjonsste

for legemidler, med den følge at apotekene 
1 langt større grad enn nå er avhengig av 
•~u:uige forsyninger av varer. En rekke ferdig 

preparater er atskillig mindre hold
de råstoffer som medgår til frem

II!IUlllWUM'~n. Komiteen finner derfor på det nå
Ya!l'mlde tidspunkt ikke å ville tilrå at denne 

følges. 
I oamsvar med det som er nevnt ovenfor, 

~er komiteen at den nåværende form for 
bør opprettholdes, d.v.s. et stort an· 

tall apotek bør være innstillet på å produsere 
legemidler. For å avlaste mindre apotek for 
å produsere visse legemidler i små satser, bør 
apotekene dog når det er ønskelig, ha anled~ 
ning til å kjøpe slike preparater fra andre 
tilvirkere. Disse tilvirkere bør være fordelt 
ut over landet, og dette kan enklest ordnes 
ved at enkelte apotek fungerer som større 
produksjonsapotek. Til slike større apotek 
bør det stilles særskilte krav og de bør auto
riseres for sin virksomhet som leverandør til 
andre apotek. Dette vil bli nærmere behand
let i et annet kapitel. Spørsmålet om Norsk 
Medisinaldepot bør kunne produsere visse 
legemidler, vil da også bli omtalt. 

Komiteen har således foreslått at en del 
apotek blir etablert som større produksjons
apotek som forutsettes å kunne levere pre
parater til andre apotek. Disse produksjons
apotek bør som regel ikke etableres som små· 
fabrikker, hvor hovedvekten er lagt på pro~ 
duksjon av noen få spesielle preparater, men 
være godt utbygd og allsidige apotek. Komi~ 
teen mener at det ikke bør være bestemt hvil
ket antall det skal være av større produk~ 
sjonsapotek, men er nærmest av den oppfat
ning at det bør være minst l. i hvert fylke 
og høyst 30 stk. tilsammen. Komiteen finner 
det mest hensiktsmessig at produksjonsapote
kene leverer varer direkte til andre apotek 
uten at dette sl<al gå gjennom grossistleddet. 
Produksjonsapotekene bør fortrinnsvis søkes 
etablert frivillig, men myndighetene bør påse 
at de foruten å fylle de faglige lrrav blir hen
siktsmessig plasert. Skulle det vise seg van
skelig å få slike apotek etablert på frivillig 
basis, vil plikten til å påta seg større produk· 
sjon kunne· knyttes til et apotek når det lyses 
ledig. Da vil man også kunne stille særlige 
krav til den som skal få bevillingen. 

Sykehusapotekene bør etter komiteens me~ 
ning Imnne opprettes på snmme måte som 
nå. Disse apotek bør i alminnelighet være et 
vanlig apotek, eventuelt utbygget for større 
produksjon, som har som særlig oppgave å. 
forsyne et eller flere sykehus med legemidler. 
Sykehusapotekene kan i denne forbindelse 
neppe betraktes som en egen type apotek, og 
en finner det derfor ikke nødvendig å omtale 
dem nærmere. 

Komiteen har tenkt seg at det foruten van· 
lige apotek og produksjonsapotek, vil kunne 
være behov for en enklere type apotek. Dette 
er en naturlig utvikling på grunn av den sti· 
gende omsetning av standardiserte prepara
ter. En vesentlig del av befolkningens lege
middelbehov vil kunne dekkes fra et distri
busjonsapotek. Disse apotek vil bli atskillig 
billigere og enklere å etablere, slik at man vil 

l 

. i 
i 
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l kunne få et øket antall distribusjonssteder 
for legemidler. Gjennom innhentete uttalel
ser fra de forskjellige fylker i landet,. har 
man fått inntrykk av at publikum mang.e ste
der har et berettiget krav på lettere adgang 
til medisin, uten at det synes rimelig å 
etablere et fullt utbygget apotek. Komiteen 
har derfor foreslått at loven åpner adgang 
til å opprette en type enklere apotek, distri~ 
busjonsapotek. Komiteen har ikke funnet i 
loven å ville avskjære disse apotek fra ad
gangen til enhver fo:rm for produksjon.. Ko
miteen vil imidlertid fremholde at det har 
vært dens mening at distribus.jonsapotekene 
ikke i noe tilfelle skal være utstyrt med labo
ratorium. Helsemyndighetene skal bestemme 
om det enkelte distribusjonsapotek skal være 
utstyrt med reseptur som gir anledning til 
å foreta enkle blandinger, oppløsninger m. v. 
Det overlates også til helsemyndighetene å 
trekke opp retningslinjer for i hvilken ut
.strekning distribu.sjonsapotekene skal kunne 
dispensere legemidler. Komiteen antar at rene 
distribusjonsapotek viil kunne bli økonomisk 
bærekraftige med et langt mindre forsynings
område enn et vanUg apotek, hvor en i dag 
regn.er en befolkning på 10-12 000 som la
veste grense. 

Spørsmålet om distribusjonsapotekene bør 
være selvstendige eller filialer under et pro
duserende apotek, har vært clrøftet. Komiteen 
er n.ærmest av den oppfatning at hensynet 
til virksomhetens sterke avhengighet av et 
produserende apotek, når det gjelder leve
ranse av apotekfremstilte legemidler, og øko
nomiske hensyn taler for at distribusjons
apotekene bør være filial av produserende 
apotek. Komiteen finner det dog ikke nød
vendig å fastsette dette i loven, men mener at 
i tilfelle hvor helsemyndighetene finner det 
rimelig, kan også. et distribusjonsapotek være 
selvstendig. For å. sikre seg mot at en apo
teker skal kunne unlate å opprette distribu
sjonsapotek i tilfelle hvor myndighetene øn
sker et slikt apotek opprettet, har komit·een 
foreslått at apotekere i henhold til loven skal 
kunne pålegges å opprette di:stribusjonsapo
tek. 

Det er komiteens mening at et distribu
sjonsapotek må kunne bestyres av en person 
med lavere farmasøytisk utdanning enn full 
apotekereksamen, en B-fannasøyt. Det skulle 
i et distribusjonsapotek ikke forekomme ar
beidsoppgaver som stiller større faglige krav 
til bestyreren enn det som kan stii.Ues til en 
B.fa:rmasøyt. Det bør dog forlanges noe han
delsutdannelse, og en viss tids praksis av de 
fanna.søyter som skal forestå ledelsen av et 
distribusjonsapotek. 

Komiteen har vært noe i tvil om hva l!D:iltrlr
busjonsapotekene bør kalles. En vil nødig 
publikum skal få inntrykk av at disse apotek 
er mindreverdige i forhold til de vanllge apo
tek, det vil si at de legemidler som leveres 
fra disse apotek skal få et mindrev,errdighi!!:ts
stempel. Komiteen er nærmest av dren orpp
fatning at de overfor publikum bør betegnes 
som apotek på samme måte som and.re apro.. 
tek. Det burde muligens være en regel at nav .. 
net apotek knyttes til stedsnavnet. idet de-t 
må antas at distribusjonsapotek vil bU OP~i"' 
rettet på steder hvor det kun blir dette me 
apotek. Når distribusjonsapotek·ene er filialer. 
bør det på skilter, signaturer o. ]. også an, .. 
gis hvilket apotek det er filial under. 
eksempel kan nevnes at hvis det blir opprettet 
et distribusjonsapotek på Røa, bør dette 
tegnes Røa apotek, filial under apoteket ..... 
Fantasinavn, d.v.s. dyre-, plante~navn o. L 
bør være forbeholdt apotek som er innstiUet 
på full produksjon. 

Komiteen har også diskutert hvilket ~ 
utvalg distribusjonsapotekene bør ha ].ager 
av. Nærmere retningslinjer for dette 
fastsettes av helsemyndighetene. Det 
bare bemerkes at komiteen er av den opp
fatning at det her bør stilles mindre krav 
distribusjonsapotekene enn til vanlige apotek. 
Distr~busjonsapotekene bør såled·es ikke fØll 
lager av sjeldnere medikamenter Srom 
vanligvis ikke spørres etter. SUke mediib"' 
menter må da på etterspørsel .skaffes fra DlliD"" 

derapoteket eller annen leverandør. 
I tillegg til de nevnte typer apotek 

distribusJonsapparatet for legemidler 
av medisinutsalg i overensstemmelse med 
Forskrifter for handel med legemidler m. "'· 
fra medisinutsalg av 19/2 195·4. Ved oppre-t
telsen av slike medisinutsalg bør det i.midlll"r
tid etter komiteens mening vis,es en viss s:tn~· 
dighet når det gje]der vurderingen av spe~ 
målet om avstand til nærmeste apotek 
annet medisinutsalg, jfr. forskriftenes § a 
Det bør tas mere hensyn til den tid som m,f!!dr
går til å komme til nærmeste apotek eller au
net medisinutsalg enn til den avstand diet er 
mellom dem. Komiteen vil således anbefale a!t 
forskriftenes avstandsgrense på 15 km. ret~ 
tes til «rimelig avstand». 

I forbindelse med distribusjonsapparate11. 
for legemid]er, har komiteen også gjenn·om· 
gått de gjeldende bestemmelser om le~ers og 
dyrlegers levering av legemidler. § 1 i Pia:k&.t 
om legers og dyrlegers levering a.v legemid-
ler m. v. av 27. jan. 1911 lyder: 

«Når en lege eller dyrlege villev:ere et. l·~ 
middel, kan han selv foreta blanding av f~ 
skjellige stoffer, avveining av pulvere o« · · 

' 
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~g av piller, oppløsninger og salver 
ømt andr'e arbeider, som alminnelig foretas 

es res.eptur. 
nsatte legemidler skal forøvrig kjø· 

ferdig stand fra apotek, for så vidt de 
på grunn av liten holdbarhet må tilbe

~ for hver gang (ex tempore), f.eks. de~ 
:ekter, infuser og emulsjoner.» 

Komiteen er av den oppfatning at det i dag 
er behov for at leger og veterinærer selv 

HJih.J:o·rM'Iø" legemidler og mener at dette i 
~aa:øm heller ikke finner sted i dag. En har 
derft:)r foreslått at legers og veterinærers rett 

levere legemidler innskrenkes til å om· 
bruksferdige preparater. 

Komiteen er kjent med at leger, tannleger 
eg veterinærer i visse tilfelle finner det på· 
krevd å utlevere nødvendige legemidler til 
pa~Jienter som de har under behandling. Et
ter den gjeldende lovgivning er det ikke ad· 

til dette med mindre det gjelder medi
ai:ndiøpenserende lege eller veterinær. Komi
teen er av den oppfatning at det bør åpnes 
&øvlig adgang til dette. En vil dog fremholde 

slik utlevering bare bør foretas når det er 
påkrevd og bare i den utstrekning at 

-*~;.u• ..... er hjulpet inntil medisin kan skaffes 
apotek. Legen (tannlegen, veterinæren) 
ved slik utlevering av legemidler ha ad~ 

png til å få dekket sine utlegg, men en fin
Der det ikke rimelig at det skal kunne bereg
JieS noen fortjeneste ved dette «salg». 

Komiteen har som det vil fremgå senere, 
forespurt i de forskjellige fylker om distri
busjonsapparatet for legemidler synes til
fredsstillende. Finnmark Trygdekasselag an-

i sitt svar blant annet; 
«. . • • • at leger, meni~;rhetssøstre og jord

mødre holder en del medikamenter «på lager» 
er sikkert en medvirkende årsak til at nåvæ
rende a.potekordning virker så bra som den 
dør og en mulig utbygging på dette grunn
Sale i tynt befolkete strøk med store avstan
der antas å ha noe for seg .... ». 

Komiteen har på grunnlag av denne ut
drøftet spørsmålet om det bør åpnes 

adgang for underorclnet medisinsk pe!'sonell 
t.U å .holde lager av visse legemidler til øye
blikkelig hjelp. Komiteen er kommet til at 
det særlig med henblikk på forholdene i 
Jll:lnmark og andre tynt befolkete strøk, bør 
?ære lovlig adgang for helsesøstre og annet 
underordnet medisinsk personell etter autori
lllil!'lill1<l'n fra vedkommende fylkeslege, til å hol· 

lager av visse legemidler. En tenker da på 
legemidler som etter vanlig praksis brukes til 
øyeblikkelig hjelp, til bruk hvor det ellers vil 
ta tor lang tid å skaffe vedkommende lege· 
DUitKl·e• fra apotek. Legemidlene bør i diss~ 
UlfeUe bare benyttes etter instruks fra lege, 

1 tilfelle hvor legen selv ikke har anled~ 

ning til å komme til stede. Det ansees rime
lig at det medisinske personell i slike tilfelle 
får anledning til å få sine utlegg tH legemid
ler godtgjort, men noen fortjeneste bør uet 
ikke være adgang til å beregne. Det kan synes 
lite rimelig at underordnet medisinsk perso· 
nell skal investere penger i et lite legemid
delforråd. En er imidlertid av den oppfatning 
at når en slik ordning finnes påkrevd, vil 
dette spørsmål kunne ordnes f. eks. ved at 
apoteket eier varelageret og innkasserer 
godtgjørelsene ettersom det selges av det. 
Komiteen finner det i alle fall påkrevd at det 
leverende apotek har plikt til å føre tilsyn 
med disse lagre. 

Av de omtalte svar fra fylkene fremgår 
at det i dag foregår et ikke helt ubety· 
delig ulovlig salg fra kjøpmenn av visse enkle 
og alminnelig anvendte legemidler. Dette for
hold synes å peke på at det er til stede et be
hov for en friere omsetning av slike lege· 
midler. Fylkeslegen i Oppland ser dette som 
den eneste måte å komme ulovlig medisinut
salg til livs, og foreslår eksempelvis acetyl· 
salicylsyretabletter omsatt fra alminnelig 
handlende. 

Komiteen har drøftet hvorvidt dette behov 
best vil kunne dekkes ved en forandring av 
Forskrifter om handel med legemidler m. v. 
fra medisinutsalg av 19/2 1954, eller om det 
bør foreslåes å unnta enkelte alminnelig an· 
vendte håndkjøpspreparater fra apotekenes 
enehandel i detalj. Prinsipielt mener komiteen 
at tilvirkning og omsetning av legemidler bør 
være under streng kontroll, men kan ikk9 se 
bort fra det uheldige i bestemmelser som fø
rer med seg omgåelser i større utstrekning. 
Komiteen er oppmerksom på at kontrollen 
med slike preparater vil kunne svekkes bety
delig hvis en velger den linje å unnta prepa
ratene fra apotekenes enehandel i detalj. Det 
antas imidlertid at det vil være i vedkommen· 
de tilvirkers egen interesse å påse at omset
ningen av deres preparater skjer på en be
tryggende måte, f. eks. ved innføring av da
tostempling som angir varens holdbarhet o. 
s. v. Komiteen vil ikke foreslå vesentlige end
ringer i de gjeldende forskrifter om medisin
utsalg, men finner det hensiktsmessig å fore~ 
slå at loven gir adgang til at visse legemid
ler omsettes fra alminnelig handlende. Det 
er dog en forutsetning at det skal behandles 
av sakkyndige instanser hvilke preparater 
som eventuelt skal kunne omsettes på denne 
måte. 

I henhold til det som er nevnt ovenfor, vil 
Ir om i te e il foreslå at distribusjonen av 
legemidler til publikum foregår på følgende 
måte: 
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1. Gjennom apotek av samme type ·som vi 
har i dag. Et lite antall av disse antas å. 
burde utbygges til større produksjons· 
apotek, som også kan levere legemidler til 
andre apotek. 

2. Gjennom distribusjonsapotek med eller 
uten en enkel reseptur. 

3 Gjennom medisinutsalg av samme type 
som vi har i dag. 

4. Medisindispenserende leger og veterinæ:rer 
skal kunne levere bruksferdige legemid· 
ler. 

5. Leger, tannleger og veterinærer i praksis 
skal når det er helt nødvendig kunne le· 
vere legemidler som er tilstrekkelig inntil 
pasienten kan få kontakt med apotek. 

6. Underordnet medisinsk personell skal i 
tynt befolkete strøk etter autorisasjon fra 
fylkeslege kunne utlevere visse legemidler 
etter ordre fra lege. 

7. Det åpnes adgang til, etter sakkyndig ut· 
talelse å tiUate visse legemidler omsatt 
av alminnelig handlende. (Det henvise!> i 
denne forbindelse til 2. del av komiteens 
innstilling.) 

Behovet for nye apotek. eller legemiddelntsalg. 

I brev av 24. juni 1955 forela Apoteklovko~ 
miteen landets fylkesmenn, fylkesleger, sty
rene i trygdekasselagene og samferdselskon
sulentene følgende spørsmål : 

1. Er etter Deres mening antall apotek i 
dag tilstrekkelig til å tilfredsstille publikums 
rimelige krav på adgang til apotekvarer? 

2. Mener De at det er behov for å opprette 
nye apotek? I så fall bes om mulig angitt 
hvor. 

3. Er beliggenheten av de apotek som i dag 
finnes i fylket tilfredsstillende ordnet, eller 
bør enkelte apotek flyttes? Gi om mulig kon
krete forslag. 

4. Er kommunikasjonene tilfredsstillende 
ordnet så man med båt, buss eller jernbane 
kan få medisin fra apotek til fjernere og tynt 
befolkete strøk på rimelig tid? 

5. Mener De at det for å tilfredsstille pub
likums rimelige krav på adgang til apotek
varer vil være behov for å opprette «enklere 
apotek» i Deres fylke? I så fall bes angitt 
hvilke steder De da tenker på. 

6. Er det i dag i Deres fylke apotek som 
vil kunne erstattes av omtalte «enklere apo
tek»? 

7. Mener De at det for å tilfredsstille pub
likums rimelige krav på adgang til apotekva~ 
rer, vil være behov for å opprette «større me
disinutsalg» i Deres fylke. I så fall bes opp-
gitt hvilke steder De tenker på. · · 

8. Mener ·De at man ved opprettelse av 
«.større medisinutsalg» vil kunne redusere an
tallet av apotek eller de foran nevnte 
lere apotek» ? Gi . om mulig konkrete fo~. 

9. Mener De at noen av de medisinutsrug 
som i dag eksisterer bør omgjøres til «støi"J'@ 
medisinutsalg». Gi om mulig konkrete 
slag. 

10. Det er i dag en rekke medis.inutsalg i 
i Deres fylke. Mener De at de någjeldende 
forskrifter for opprettelsen av medisinuts.'l.lg 
og den måte forskriftene håndheves på er slik 
at det blir opprettet medisinutsalg på de st~ 
der hvor det etter Deres mening er behov for 
det? 

I brevet er forespurt så vel om «enklere 
apotek», «større medisinutsalg» og «medisin
utsalg». Under komiteens videre arbeid har 
begrepet «enklere apotek» utviklet seg til 
distribusjonsapotek, og komiteen er kommet 
til at det av medisinutsalg bare bør finnes 
den type som er tillatt i dag. Vareutval~t 
ved medisinutsalgene vil jo lnmne varlel"e's. 
idet det tas hensyn til hva den offentlige 
finner påkrevd. 

Komiteen har utarbeidet en fylkesvis ove!"' 
sikt over de svar som er innkommet. Denn~ 
oversikt sendes departementet sammen 
innstillingen. 1 ) I flere fylker har de 
spurte myndigheter meget forskjellige me-
ninger. 

Ut fra disse uttalelser kan situasjonen opp
summeres slik: 

Apotek. 
21 nye apotek er foreslått opprettet, hvorav 

6 eventuelt kan være distribusjonsapotek. 
6 apotek forslåea nedlagt og 8 apotek fo

reslåes flyttet. 2 apotek vil eventuelt kunne 
omgjøres til distribusjonsapotek. 

Hvis de apotek som angis eventuelt å kun· 
ne være distribusjonsapotek medregnes som 
sådanne, blir det totale antall nye apotek 
etter ønskene 15 stk. mens det eksisterende 
antall apotek kan reduseres med 8. 

Distribusjonsapotek. 
Når en regner med de 6 som er omtalt 

ovenfor er det tilsammen foreslått opprettet 
35 distribusjonsapotek hvorav 8 eventuelt kan 
opprettes som medisinutsalg, d. v. s. 27 
stribusjonsapotek. Med tillegg av de 2 al
minnelige apotek som kan omgjøres til d.i&trl
busjonsapotek skulle vi etter de uttalte øn~ 
sker få 29 distribusjonsapotek. 

Medisinutsalg. 
Det er foreslått opprettet ca. 45 nye roedi-

1) Utrykt bllag II. 



Innstilling I fra. K.omiteen til revisjon av apoteklov~rlvning:en m. v. 29 

aø:b~g. Med. tillegg av de 8 som er omtalt 
distribusjonsapotek, blir det tilsam~ 

ca.. 53 stk. Samtidig vil 24 eksisterende 
~utsalg bli erstattet med apotek eller 
diatribusjonsapotek. 

det fremgår later det til å. være et 
æta:LJLVL lite behov for nye apotek, mens be

for distribusjonsapotek og medisinut
d. v. s. enklere distribusjonssteder for 

Jeøeo:lidller, er atskillig større. Det er da også 
komiteen har støttet seg til når den har 

IUI~tt å ville fremsette forslag til at det skal 
au:u.ut.: opprettes distribusjonsapotek. 

:Komiteen finner ikke å burde fremsette 
nc>J~~tlif:iive forslag om opprettelse av nye apotek 

legemiddelutsalg på. bestemte steder, 
mes:a mener at det må overlates til administra

å ta standpunkt til dette. Komiteen 
imidlertid ved de innhentede utttalelser 
inntrykk av i hvilken utstrekning de lo
myndigheter innen hvert fylke er tilfreds 
apotekvesenet, og har villet bringe dette 

'"'"#llc.rp til administrasjonen. 
det gjelder spørsmålet om opprettelse 

t~W nye apotek har komiteen festet seg ved at 
ikke er noen instans som har plikt til å 
at apotek blir opprettet eller flyttet etter 
det er nødvendig av hensyn til regulering 
bebyggelse av nye strøk. Komiteen roe

at bestemte offentlige myndigheter bør 
plikt til å følge med og reise spørsmål om 

Dyopprettelser eller flytning av apotek. Det 
antakelig være ønskelig om denne. plikt 

på en instans innen hvert fylke, men 
&V praktiske hensyn er en kommet til at Hel

og kommunestyrene bør sørge for at 
ta.s skritt til opprettelse av nye apotek 
det ansees påkrevd. Komiteen har fore

dette tatt inn i loven, slik at det er 
ldtu't hvem som har ansvaret for at publikum 

tilstrekkelig tilgodesett med apotek. Kfr. 
5 i det fremsatte forsiag til Lov om drift 

.av .apotek. 

Apotekenes valdordning. 
1 de uttalelser komiteen har mottatt fra de 

torekjellige fylker, er det i enkelte tilfelle an
. at en må komme frem til en for publi
mer tilfredsstillende vaktordning ved 

.apotekene og medisinutsalgene. Når det gjel-
medisinutsalgene er komiteen imidlertid 

f!;V den oppfatning at en må se bort fra vakt
Medisinutsalgene skal bare føre et lite 

Ull.~l'a~~~~:: preparater so,m neppe kan ansees som 
medisin. De er dessuten plasert i al· 

forretninger som har vanlig åp
og hvis personale ikke er innstillet 

vakttjeneste. Når det gjelder apotek er en 
:av oppfatning at vaktholdet bør gjennom-

føres i den utstrekning det er mulig. På steder 
hvor det ikke er flere apotek vil kontinuerlig 
vakthold bli en så stor belastning for apote
kerne og det fagutdannete perso,nale at det 
er et stort spørsmål om nattevakter bør gjen
nomføres. 

Det vil etter komiteens mening bli en så 
kostbar ordning å. pålegge disse apotekene 
vakthold at spørsmålet bør søkes løst på an
nen måte. Det dreier seg i mange tilfelle 
også om små apotek hvor enten apotekeren er 
alene fagutdannet person eller hvor det høyst 
er en farmasøyt ved siden av apotekeren. Ko
miteen er derfor kommet til at i tilfelle hvor 
det virker lite rimelig å pålegge apotekeren 
vakthold om nettene og på. helligdager, bør 
spørsmålet løses ved førstehjelpsskap som 
skal være tilgjengelig for leger og veterinæ
rer i den tid apotekene er lukket. Disse skap 
må da · inneholde de legemidler som stedets 
leger mener er nødvendig til øyeblikkelig 
hjelp, og apotekeren må ha plikt til å sørge 
for at skapene er vel forsynt til enhver tid. 
Det vises dessuten til det som er uttalt: foran 
om legers, veterinærers og underordnet me
disinsk personells adgang til å utlevere lege
midler. 

Når det gjelder større byer med flere apo
tek, mener komiteen at det bør søkes innført 
en ordning med faste, sentralt beliggende 
vaktapotek. Komiteen antar at en på dette 
grunnlag v.il få en mer rasjonell utnytting av 
personalet så. vel ved vaktapotekene som ved 
de øvrige apotek. Dertil kommer at også pub
likum kan være bedre tjent med denne ord
ning, idet det da blir bedre kjent hvor man 
skal henvende seg etter stengetid. 

Komiteen antar at det også finnes byer 
hvor det er hensiktsmessig med vekselvis 
vakthold, men finner at dette er et spørsmål 
som administrasjonen må ta standpunkt til i 
det enkelte tilfelle. Det er rimelig at en kom
mer frem til noenlunde ensartet va.ktplikt over 
hele landet, og en vil anbefale at departemen
tet trekker opp retningslinjer som kan leg
g.es til grunn for fastsettelsen av vaktplikten 
ved de enkelte apotek. 

Apotekenes vareutvalg. 
Ved den alminnelige handelslovgivning er 

det fastsatt hvilke varer apotekene har ene
rett til å forhandle i detalj. Dette er først og 
fremst (med ganske få unntak) alle stoffer 
og preparater som har medi,sinsk anvendelse, 
og dernest en del gifter som har teknisk an
vendelse. Denne del av lovgivningen vil bli be
handlet i 2. del av komiteens innstilling, men 
en vil her bare peke på at det må ansees som 
en selvfølge at apotekene skal ha plikt til å 
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forhandle de legemidler m. v. de har enerett til 
å forhandle i detalj. Apotekene bør dertil uten 
tvil også forhandle andre varer som brukes 
1 helse- eller sykepleien. Dette ansees påkrevd 
for at apotekene skal fylle sin oppgave. Når 
apotekene gjennom handelslovgivningen og.så 
har enerett Ul å forhandle i detalj en del gif
ter som har teknisk anvendelse, så medfører 
dette at de må ha plikt til å omsette disse 
gifter i detalj. Dette ansees som en praktisk 
ordning for at småsalg av gifter skal foregå 
under faglig kontroll. Dette spørsmål vil bli 
nærmere behandlet i 2. del av komiteens inn
stilling. Komiteen vil da kunne ta opp tH 
nærmere overveielse i hvilken utstrekning det 
vil være hensiktsmessig at også andre hand
lende skal kunne selge i detalj disse gifter. 
En vil her bare fremholde at apotekenes før
ste oppgave skal være å distribuere legemid
ler og sykepleie-artikler. Dessuten har de 
plikt til å distribuere i detalj en del gifter til 
ikke medisinsk bruk. 

I komiteens fremlagte lovforslag har apote
kene i henhold til § 8 plikt til å forhandle alle 
legemidler som er tillatt solgt i landet, og 
vanlige forbindingssaker og sykepleieartikler. 
Hvis det blir nødvendig kan de pålegges å 
forhandle andre varer som brukes i helse
eller sykepleie. Dette bør gjelde alle vanlige 
apotek og distribusjonsapotek .. Når det gjel
der apotek som er tillatt å produsere varer 
for salg til andre apotek, vil det antakelig 
være rimelig om de i forbindelse med sin pro
duksjonstillatelse tilpliktes i noen utstrek~ 
ning til enhver tid å kunne levere produserte 
varer til andre apotek. 

Når det gjelder .apotekenes rett til å for~ 
handle varer ut over det de har plikt til eller 
bør forhandle, er den.ne i dag temmelig rom
meli.g. Apotekene har gjennom den vanlige 
handelslovgivning rett tH å forhandle en lang 
rekk·e varer som aldri blir forhandlet på apo~ 
tek. I komiteens forslag tn Lov om drift av 
apotek forutsettes det at den ytre ramme 
for apotekenes handelsrett blir bestemt gjen
nom handelslovgivningen og omtalt i 2. del 
av kom.it·eens innstilling .. Retten til å forhandle 
det varen tvalg som i alminnelighet ansees 
nødvendig for at apotekene skal fylle sin opp
gave, vil de imidlertid få i henhold til Lov om 
drift av apotek. 

Komiteen har diskutert i hvilken utstrek
ning det er ønskelig at apotekene fører varer 
ut.over det de får rett til i henhold til apo
tekloven. En er kommet til at under forut
setnin.g av at apotekene har tilstrekkelig per
samde, og under forutsetning av at salget av 
«unødvendige» . artikler ikke tar overhånd, er 
det ikke noe vesentlig å innvende mot at de 

utvider sitt vareutvalg noe ut,over det aom 
hører direkte til legemidler og helse- og 
pleieartikler. Komiteen vil imidlertid ste.rJrt 
fremheve at dette salg ikke må foregå i 
utstrekning at det sinker eller virker 
mende på legemiddelomsetningen, eller ut· 
visker apotekets karakter så det preges av 
vanlig kjøpmannshandel. Apotek som har Ute 
personale eller trang plass, må først og fremøt 
holde seg til omsetning av de varer d.e i ben
hold til Apotekloven har plikt til å omsette, 
og innstiUe eller innskrenke oms,etningen av 
«unødvendige artikler». Dette kan departe
mentet bestemme i henhold til lovforslagets 
§ 9. 

I de svar komiteen har mottatt i anledn.i.J!ag 
sine spørsmål til de enkelte fylker, er det 
fra et par kanter fremholdt at apotekene 
p. g. a. blant annet vanskelige personalftlf'• 
hold,. bør innskrenke sitt varesalg slik at om
setningen av legemidler m. v. kan foregå ute.n 
for lang ventetid. Komiteen vil henlede depar.. 
tementets oppmerksomhet på deUe. 

Apotekenes plikt til å holde l a g e r av 
varer er bestemt i § 38 i lovforslaget. I d .. 
har apotekene kategorisk plikt til å holde 
ger av stoffer og preparater som er opptatt 
i den gjeldende Farmakope, og dessuten 
de holde lager av andre legemidler som jevn~ 
lig forskrives på stedet. Komiteen finner 
rimelig at apotekene tilpUktes å holde lager 
også av vanlige forbindinga- og sykepleieall"' 
tikler. Dette er også i overensstemmelse tnfd 
praksis for apotekene i dag .. Når det gjelder 
spørsmålet om i hvilken utstrekning apot~ 
kene skal ha plikt til å føre lager av Fa:rma
kopeens preparater, har komiteen gjennom 
Sosialdepartementet fått oversendt brev a.v 
6. juni 1957 fra Den faste :farmakopekomm:i
sjon, bilagt en uttalelse fra kommisjon,enli 
kjemiutvalg. Kjemiutvalget gir uttrykk for 
at hverken Danmark eller Sverige påbyr apo
tekene å føre lager av alle stoffer og prepa· 
rater som er opptatt i Farmakopeen. Dan~ 
mark har i Apotekerloven følgende besteD:~t
melse: «Ethvert apotek skal være forsYEe·t 
med eller skal omgående søge fremskaffet et
hvert lægemiddel,· der ordineres ved recep:t. 
og som lovligt må forhandles her i landet~ 
samt de apotekerne forbeholdne lægemiidler. 
jfr. § 34.» I Sverige er det i Farrnakopeen. inn~· 
tatt følgende bestemmelse: «Teckne·t • 
ut-marker sådana lakemedel som icke be
høva hallas i forråd på apoteksinnrå.ttniDg, 
såvida icke låkare, tandliikare, eller veten
når forut framstallt begaran derom.» 

Kjemiutvalget uttaler til slutt: 
«Kjemiutvalget er tilbøyelig til å mene at 

den norske lovbestemmelse ved en revilijoa 
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någjeldende apoteklov bør forandres, 
retning av den danske eller i retning 
svenske bestemmelse. Situasjonen i 

er meget forskjellig fra situasjonen den 
~ ovennente norske lovbestemmelse ble 
øltt,.. Antallet offisielle legemidler er nå me

• Det er unngåelig at den felles-nor
farmakope vil føre opp mange legemid

ler som kanskje brukes ofte i ett av de nor
dllke land, men sjelden i ett eller flere av de 
adre nordiske land.» 

faste farmakopekommisjon har sluttet 
til kjemiutvalgets synspunkter. 

Etter den formulering § 38 har fått, vil det 
1 Farmakopeen eller på annen måte 

.tmme fastsettes hvilke av Farmakopeens 
atøff,er og preparater apotekene ikke skal ha 

til å føre lager av. 
nevnt foran under omtalen av distri

Øjoø.sapotek, har det vært komiteens mening 
at dJstribusjonsapotekenes plikt til å føre la

av varer skal være noe mindre enn de van
.apoteks plikt på dette område. Dette for

ikke at distribusjonsapotekene skal 
plikt til å skaffe varer som de ikke fører 
~ av på kortest mulig tid. Komiteen for~ 

- .. -1t.:>r at departementet vil trekke opp nær
~ retningslinjer for dette. 

I forbindelse med spørsmålet om apoteke-

nes vareutvalg, vil det være naturlig også å 
nevne vareutvalget ved medisinutsalgene .. 
Komiteen har intet å bemerke til de någjel~ 
dende forskrifter på dette område. En fin
ner det rimelig at vareutvalget ikke er for 
stort. Det er her ikke~fagfolk som skal ut
levere varene, og av den grunn bør vareutval
get ikke være større enn at vedkommende 
som bestyrer medisinutsalget kan ha god 
oversikt over legemidlene og kjenne deres 
navn og pakningenes utseende. Vareutvalget 
bør omfatte legemidler som er alminnelig 
anvendt i vedkommende distrikt. Som kjent 
omsettes det for tiden utelukkende ikke-re
septpliktige legemidler fra merlisinutsalg i 
Norge, mens det ved de svenske og danske 
medisinutsalg også er adgang til å omsette 
et begrenset antall reseptpliktige legemid
ler. Uten å ta standpunkt til spørsmålet vil 
komiteen henlede departementets opp
merksomhet på. at hvis en slik omsetning av 
enkelte reseptpliktige legemidler kan ansees 
faglig forsvarlig, vil det bety en lettelse for 
publikum. Derved vil medisinutsalgene også. 
få større betydning som salgs.steder for lege
midler. 

Apotekdriften og kontrollen med denne. 

Produksjon av legemidler i apotek. 

omtalt foran er alle de 276 apotek vi 
i dag stort sett utstyrt slik at de kan 
den samme funksjon, og herunder også 

prod.usere legemidler i den utstrekning det 
ø øøøkeUg: og nødvendig. 

det er tale om. fremstilling av lege· 
adU!r i apotekene skal det pekes på at dette 
fa~-efi!~ar både i apotekenes laboratorier og i 
Øres res·eptur. Den tilvirkning som foregår i 

dreier seg i alminnelighet om små 
~der. tilberedt individuelt for den enkelte 
fØI'bl-uker. Denne tilberedning finner komi
teeø ikke grunn til å behandle nærmere, men 
l'lll!lllmAl~r med at den i alle fall må oppretthol

motsatt fall vil legene berøves adgan~ 
til å forskrive legemidler etter individu
komposisjoner, og det er etter komiteens 

BNmr~g· ingen grunn til å øve press på utvilt
-=:en i slik retning. 

produksjon av legemidler som her skal 
lll!illla.Jldles, gjelder derfor produksjonen i apo-

tekenes laboratorier, eller produksjon av le
gemidler som foregår i større kvanta, bereg
net til et stort antall forbrukere. Det har i den 
senere tid vært sterkt diskutert om det kan 
sies å være rasjonelt at samtlige landets apo
tek skal være utstyrt for en slik produksjon. 
Under kapitlet «Forskjellige typer legemid
delutsalg» har komiteen gitt uttrykk for at 
den ikke vil kunne rå til at en rekke produk
sjonssteder for legemidler som i dag er spredt 
over hele landet (apotekene), skal nedlegges. 
Det er således komiteens mening at produk
sjonen av legemidler bør kunne foregå på 
apotekene omtrent i samme utstrekning som 
i dag. Spørsmålet blir da videre om det bør 
gjøres noe for en ytterligere rasjonalisering 
av apotekenes produksjon. 

Som omtalt foran, finner komiteen at det 
bør kunne opprettes en del distribusjonsapo
tek som ikke er utstyrt med laboratorier. 
Begrunnelsen for dette er blant annet at ko
miteen mener at behovet for distribusjonsste-

,; .. · 
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der for legemidler er større enn behovet for 
produksjonssteder. Etter den någjeldende lov 
er det adgang til å opprette filialapotek, men 
fordi det ved opprettelse av disse har vært 
stillet omtrent samme krav som til vanlige 
apotek m .. h. tU utstyr og virksomhet, har 
adgangen til å opprette filialapotek ikke vært 
særlig benyttet. Komiteen ser det som et ledd 
i. rasjonaliseringen av apotekvirksomheten at 
det opprettes godt forsynte distribusjonsste~ 
der for legemidler selv om det her ikke skal 
foregå laiboratorieproduksjon. 

Apotekenes produksjon er stort sett be
grenset til de preparater som finnes opp
ført i: 

l. Den norske farmakope 1939. 
2. Disp-Veterinarium N orv. 1951. 
3. NAF-boken 1952 (Norges Apoteker

forening.s Formelsam.ling). 

I disse forskriftsbøker finnes fremstillings
forskrifter for bort i mot 1000 preparater. 
Det er forholdsvis få preparater som frem
stilles ved apotekenes laboratorier, og som 
ikke finnes oppført i en av de nevnte bøker. 

Komiteen er kjent med at Norges Apo
tekerlorening har arbeidet med å finne frem 
til en måte å rasjonalisere apotekenes pro
duksjon på. Foreningen har i den anledning 
avgitt en utredning til komiteen, hvor det i 
innledningen er anført: 

«Norges Apotekerforening har i noen tid 
vært klar over at produksjonen av legemidler 
ved landets apotek ikke alltid foregår pa ra
sjonell måte. 

Den raske utvikling som har funnet sted 
innen medisin og farmasi i de senere år, har 
gjort det nødvendig for apotekene å holde 
lager av et stort antall galeniske preparater, 
også av slike som apotekene selv fremstiller. 
For en del av disse preparater er avgangen 
så liten at det ikke er lønnsomt for det en
kelte apotek å fremstiUe dem bare til eget 
bruk. Omkostningene i forbindelse med pro
duksjon og kontroll blir for høye i forhold 
til den produserte varemengde. Av denne 
grunn har enkelte apotek funnet det formåls
tjenlig å kjøpe en del preparater fra andre 
apotek. · 

Også andre årsaker har bidratt tii.l en ut
vikling i denne retning. TH fremstillingen av 
enkelte preparater som er tatt i bruk i den 
senere tid, kreves det spesialapparatur som 
ennå ikke finnes på alle apotek. En del apotek 
har derfor i en overgangstid vært henvist tH 
å. kjøpe slike preparater fra andre apotek. 
V1dere kan det nevnes at enkelte apotek på 
grunn av akutt eller permanent mangel på 
arbeidskraft, har vært nødsaget til å kjøpe 
en ~el. preparater fra andre apotek. 

Tdv1rlmmg og salg av preparater til andre 
apotek har således foregått i en viss utstrek
ning, men ikke etter noen gjennomarbeidet 
Plan.» 

Norges Apotekerforening er således klar 
over at det bør gjøres noe for å rasjonali-

sere produksjonen ved apotekene. For,ellliDgeft 
har også søkt å få i stand en ordning 
sentraHsering av produksjonen på helt fri
villig basis. Denne ordning går i korthet 
på at foreningen har tatt ut en del prepa:ra· 
ter som den mener me.st hensiktsmeøsig· 
kunne produseres i større kvanta ved en •del 
apotek, hvorfra andre apotek skal 
kjøpe dem. Apotek som er interessert i stø:r:re 
produksjon, skal da melde seg til foreningen. 
og andre apotek blir underrettet om hvilke 
preparater de forskjellige større produk:sjona
apotek er viHig til å holde lager av. 

Komiteen er eni.g med Norges Apoteker
forening i at det kan være ønskelig å 6eQ

tralisere legemiddelproduksjonen i noen 
Komiteen mener videre at det til apntek 
som skal påta seg produksjon også for SB

dre apotek må stilles særlige krav. 
fremgår ikke av foreningens orientering at 
det foretas noen vurdering av de apotek 
som påtar seg slik produksjon. Dette mil 
etter komiteens mening være en absolutt 
forutsetning .. Det må stilles særlige 
til produksjonsapotekenes lokaler og lit· 
styr, til deres personale og sist men 
minst, må det sørges for at de er fordelt 
over landet. Slik kontroll kan etter komi
teens mening best utføres av departementet. 
Apotek som skal påta seg produksjon for 
andre apotek bør være autorisert for 
virksomhet, jfr. lovforslagets § 10. Komiteea: 
er prinsipielt av den oppfatning at produk
sjonsapotekene ikke bør utvikle seg til snu\fa·· 
brikker som spesialiserer seg på enkelte ut· 
valgte preparater. De bør fungere som g(llde 

velutstyrte apotek med allsidig produkBjo:o. 
Dette forhindrer ikke at departementet, 
det synes hensiktsmessig, bør kunne besb:sn~ 
me . omfanget av deres produksjon, eventu.elt 
innskrenke den til å gjelde visse prepara.tw 
eller grupper preparater. 

Komiteen har overveiet hvorvidt det 
være hensiktsmessig at Norsk Medisinaldepot 
overtar eller påtar seg produksjon av 
legemidler. Norsk Medisinaldepot stAr fw 
tiden oppe i sin oppbygningsperiode. En fin.. 
ner det vanskelig å kunne ta standpunkt 
om depotet er egnet til å påta seg en produJE: .. 
.sjon av legemidler før det er gå.tt noen 
og det er høstet erfaringer m.h.t. driftea.. 
Det er imidlertid intet i lovgivningen som 'ril 
hindre at Norsk Medisinaldepot kan søke 
få tillatelse til produksjon under forutsetni:ntr 
av at firmaet fyUer de krav som bUr sUllet. 
Komiteen vil henvi.se til det som er uttalt 
foran, nemlig at en helt sentralisert produ .. 
sjon av legemidler ikl{e er hensiktsmeøaic 
i vårt land. 
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.ll'omlte,en har drøftet om et produksjons
apobtll bør ha adgang til å levere legemidler 

a:ødre apotek ferdig dispensert i paknin
for den. enkelte forbruker. Dette er det 

ikke adgang til med mindre preparatet 
registrert som farma.søytisk apesialpre

Etesultatet er derfor at de apotek som 
forhandler legemidler til andre apotek, 

~:-"'"" dem i større pakninger. Dispense~ 
~or detaljsalg foregår ved det apotek 

II:J\U1 forhandler varen til forbrukerne. 
Komiteen er av den oppfatning at hvis 

produkøjonsapotekene skal levere preparater 
andre apotek ferdig pakket for utlevering, 
det være rimelig at dette bare foregår 

etter særskilt tillatelse fra helsedirektøren, 
at helsedirektøren ved behandling av slike 

bruker de samme vurderinger og stiller 
samme kniiv som det gjøres ved godkjen

av farmasøytiske spesialpreparater. 
Apotekfremstilte legemidler hadde tidligere 
individuelt preg. Dette har en del apotek-

f!IDIU,lte legemidler enda. Norges Apoteker
fæmfng har imidlertid i de senere år arbei

iherd.ig for at apotekene skal få helt ens
fremstillingsmetoder, oppskrifter, em

merking o.s.v. f.or en del apotek~ 

fælllStllte legemidler. Disse legemidler blir 
de forskjellige apotek av nøyaktig sam

me art og utseende og levert med samme 
palmlugsutstyr, bortsett fra apotekets navn. 

medfører at legemidlene mere får preg 
u 6. være fremstilt av den samme produsent 

de minner om fabrikkfremstilte prepa
~. For at et fabrikkfremstilt legemiddel 

kunne bringes på markedet, må det fylle 
krav, bi. a. må det være medisinsk be

m;t.i:j~et, og det må være behov for det. 
Komiteen er under drøftingene om apotek

produksjon også kommet inn på forhol
mellom apotekenes og de farmasøyti.ske 

produksjon. Fabrikkenes adgang 
A produsere legemidler er begrenset, idet 

enkelt preparat må. registreres før det 
bringes ut på markedet. Apotekenes ad
til å produsere legemidler er i dag prak

ubegrenset. Komiteen bar diskutert 
er hensiktsmessig eller rimelig å gjøre 

~renkninger i apotekenes adgang til å 
Jtnldtl!Selre legemidler som skal forhandles til 
l&blneslhEttell. Det må her tas i betraktning at 
aøøtt3klme har bestemte plikter overfor sam
fut11ØMrt som fabrikkene ikke har. Bl. a. bar 
&Dil:Jte,!Unw plikt til å. skaffe på korteste var

legemidler som forskrivea av leger. 
ltciadteE~ finner det da vanskelig å sette noen 
llli!nnYoe for i hvilken utstrekning de skal ha 
UII&UIJ.3e tU å fremstille sådanne. Det er der

lovforslaget ikke satt noen alminnelig 

grense for hva apotekene skal ba tillatelse 
til å fremstille for salg til almenheten, kfr. 
§ 10, 1. ledd. 

Som nevnt foran har Norges Apoteker
forening gått inn for å standardisere em
ballasje, signaturer m. v. for en del lege
midler. Det har i komiteen vært drøftet 
om det er grunn til å motarbeide den
ne utvikling. Komiteen finner ingen grunn 
til dette, idet det må. ansees som hensikts
messig for publikum at et og samme preparat 
har likeartet utseende, selv om det leveres 
fra forskjellige apotek. Publikum vil da let
tere kunne kjenne preparatene, forvekslinger 
kan hindres. 

Som omtalt foran utarbeider Norges Apo
tekerforening også komposisjoner og form· 
ler for en rekke preparater. Disse samles i 
oppskriftsbøker som sendes de enkelte apo
tek. Disse oppskrlftsbøker inneholder de for· 
skjelligste preparater av større og mindre me
disinsk verdi, herunder også preparater av 
folkemedisinsk art og kosmetiske midler. Ko
miteen finner ingen grunn til nærmere å om~ 
tale denne virksomhet som bare vedrører 
apotekerne og deres egen organsisaajon. 
Imidlertid sendes det fra foreningen også ut 
«Formelsamlinger» til legene. Dette er bøker 
som inneholder en del av de komposisjoner som 
tilberedes ved apotekene, og hvor bl. a. prepa
ratenes indikasjonsområder er angitt. Dette 
må etter komiteens oppfatning betraktes som 
reklame for legemidler. Komiteen finner det 
rimelig at det føres kontroll med denne re
klame for bestemte apotekfremstilte legemid
ler, og vil foreslå at helsedirektøren skal 
gjennomgå og godkjenne de .-.:Fonn.elsamlin
ger» som sendes legene. Ved vurderingen bør 
helsedirektøren stille liknende krav m.h.t. 
preparatenes medisinske verdi m. v. som det 
stilles til farmasøytiske spesialpreparater. 
Bestemmelse om reklame for legemidler er i 
dag gitt i henhold til Lov om innførsel av 
apotekvarer og gifter, samt om handel med 
gifter, farmasøytiske spesialpreparater og en 
del andre varer av 24. juni .1938. Komiteen 
mener at bestemmelser om reklame for lege
midler bør gis samlet i henhold til denne lov 
og vil komme tilbake til dette spørsmål i 2. 
del av komiteens innstilling. 

Den Norske Farmakope gir blant annet en 
rekke forskrifter for produksjon av legemid~ 
ler, og disse er apotekerne i henhold til § 36 
i lovforslaget forpliktet til å følge. Det finnes 
i lovgivningen i dag ingen forskrifter for hva 
Den norske farmakope skal inneholde. Komi
teen er oppmerksom på. at dette kunne være 
ønskelig, men er kommet til at dette rettere 
hører hjemme i 2. del av komiteens arbeid. 

l 
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idet forskrifter og påbud i Farmakopeen bør 
gjelde, ikke bare apotek,, men alle tilvirker,e 
av legemidler. Punkt 30 i de Alminnelige på~ 
bud i Den norske Farmakope av 1939 lyder: 

«Lægemidlene skal tHberedes nøyaktig etter 
Farm.akopøens forskrifter og skal svare nøy
aktig til de krav farmakopøen stiller. De læ
gemidler for hvis tilberedning farmakopøen 
angir bestemt forskrift, må bare tilberedes 
på landets apotek.» 

Apotekene er således forpliktet tn å frem
stiUe alle Farmakopeens preparater, even
tuelt vil de kunne kjøpe dem fra et annet 
apotek. Andre legemiddeltilvirkere enn apo
tekere har ikke adgang til å fremstille Far~ 
makopeens preparater, jfr. Lov om tilvirk
ning av gifter og apotekvarer av 3. juli 1914. 
Komiteen har diskutert inngående hvorvidt 
det er rimelig at fremstilling av Farmako
peens preparater skal være forbeholdt bare 
apotekene. Dette spørsmål har også vært be
handlet av den komite som i 1949 var opp
nevnt for blant annet å gjøre rede for for
holdet mellom apotekene og den farmasøyt
iske industri. Et flertall i nevnte komite fo
reslo 
«at de någjeldende bestemmelser om at 
farmakopeens galeniske preparater bare kan 
fremstilles i apotek, blir endret slik at også 
andre tilvirkere enn apotek kan få departe
mentets tillatelse til å fremstille slike prepa
rater. For at de som får slik tillatelse ikke 
bare skal oppta produksjon av de mest lønn
somme preparater og overlate den ulønnsom
me del av produksjonen til apotekene, rår 
flertallet ti.l at de som etter departementets 
tillatelse opptar · sHk produksjon, OJi::Så bør 
kunne pålegges å tilvirke alle legemidler hvis 
fremstilling er beskrevet i godkjente formel
samlinger.» 

Et mindretall i nevnte komite rådde til 
«at det blir gitt bestemmelse om at fabrikke
ne ikke lenger får adgang til å fremstille lege
midler hvis fremstHlin,2'småte er opptatt i al· 
minnelig· tilgjengelige norske farmasøytiske 
håndbøker. Subsidiært foreslår mindretallet 
at det ikke blir foretatt endringer i bestem
melsene om adgangen til fremstUling av far
makopeens galeniske preparater.» 

Det henvises for så vidt til nevnte komites 
innstilling som ble gitt 21. juni 1951. 

Apoteklovkomiteen er kommet til at det 
ikke synes rimelig at tilvirkning av et lege
middel skal unndras de farmasøytiske fa· 
brikkers virksomhet ved at det opptas. i den 
gjeldende norske farmakope. Det kan etter 
komiteens mening ha uheldige virkninger at 
et preparat blir unndratt adgangen til indu
striell tilvirkning, og det er antakelig ikke 
meningen at Den faste farmakopekommisjon 
også skal måtte overveie dette spørsmål når 
et preparat foreslåes tatt inn i farmakopeen. 
Komiteen vil således i dette spørsmål slutte 

seg til det som er fremholdt av flertallet i 
nevnte komite, men vil bemerke at det r..,.,....,._ 
hold flertallet har tatt, synes noe uheldig 
met. Det synes lite rimelig at en tilmblr 
skal kunne pålegges å tilvirke alle Jeg'emidler 
hvis fremstilling er beskrevet ii godkjeD:\8 
formelsamlinger. Når en tilvirk,er medd.eleø 
tillatelse til å produsere sammensatte Jep 
midler etter forskrift i Farmakopeen elll.er l 
godkjent formelsamling, bør tillatelsen Øeldle 
en eller flere grupper legemid[,er, f. eks. 
trakter, tabletter, ampuUer e. l. Tilvitrk~ 
bør da ha plikt til å fremstille aUe de lege-
midler som hører til angjeldende gruppe, UBD~ 
sett om dette er lønnsomme eller ulønnsom.m.e 
preparater. Dette spørsmål vil imidlerti.d 
nrermere omhandlet i 2. del av komi"t.eeos 
innstilling, som vil behandle bl. a. lovbes:tem
melser og forskrifter om tilvirkning a.v 
midler utenfor apotek. I forbindelse med 
drøfting komiteen har hatt om tiilvi.rlming av 
Farmakopeens preparater, vil k o m i t e e a 
henlede oppmerksomheten på at p. 30 i ""'"Jli..UI• 

nelige påbud i Farmakopeen bør endres slik 
tilvirkning av Farmakopeens galeniske ~ 
parater ikke blir forbeholdt apotekene ale&ii. 

;:.c.;:::_ __ ~ .. :.. 

Apotekenes innredning og utstyr. 

I henhold til den någjeldende apoteklot 
§ 16 kan departementet gi forskrifter 
apotekenes innredning og utstyr. De 
dende forskrifter om dette er fra 1914 og 
ledes meget foreldet. Komiteen er kjent 
at det foreligger forslag til nye forskrifts' 
på dette område, men at disse antalcelig 
vil bli vedtatt før komiteens innstilling er 
avgitt, slik at det skal kunne tas hensyn 
de eventuelle endringer som blir gjiennomffllll't 
som følge av den. 

Komiteen finner vanskelig å kunne uttale 
seg i detalj om hvilke krav det bør sett,es 
apotekenes innredning og utstyr, men :fl:JUlet 
det riktigst at dette bUr behandlet av de.par
tementets sakkyndige og fastsatt med bjea:t
mel i loven, kfr. § 29 i lovutkastet, 

Komiteen vil bare peke på at det må sti).. 
les særlige krav til innredning og uts.tyr 
de apotek som skal autoriseres som produ~ 
sjonsapotek. Deres utstyr må være komplett 
slik at apoteket kan utføre aUe de opera.sjo.. 
ner som med rimelighet kan tenk,es utført 
et apotek, herunder også kontrollprøver av 
res produksjon. Vanliige apotek bør også i al~ 
minnelighet være i besittelse av aH slags ut· 
styr som er nødvendig for produksjon 
ekspedisjon av legemidler. Det bør dog kl.m:Be 
gis dispensasjon fra utstyr til slik. produl!t:· 
sjon som apoteket angir ikke å viUe foreta. 
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~entet bør i det hele påse at apo
:ikke tilpliktes å skaffe utstyr som 

bUr anvendt. Bestemmelsene bør derfor 
ll'lll!f'e så. vidt ,elastiske at de kan tilpasses det 
eliilreltbe apotek og den funksjon det skal fylle. 

e:r tjent med at apotekene skal an
lkaft'e utstyr som ikke blir anvendt. 

det gjelder filialapotek, er det komi
~ mening at dette skal være en type apo

øom. krever mindre investeringer enn van
apotek, d.v.a. at det stilles mindre krav 
hensyn til utstyr m. v. De forutsettes 
å ha laboratoriemessig produksjon. La

~rium., tablettrom og dertil hørende ut
kan da sløyfes. De forutsettes ikke å 

analysere sine varer. Analyserom og 
hørende utstyr kan sløyfes. Enkelte 

fildapotek skal ha en del resepturtilbered-
av legemidler, andre ikke. Krav til re

~Øpturutstyr må fastsettes individuelt. Krave
skyllerom (vaskerom) kan også reduse

betrakteli.g. Det skal i det hele sterkt frem
at departementet ved fastsettelsen av 
om utstyr ved disse apotek, må ha 

øye at utstyret reduseres i den utstrek
det ·er faglig forsvarlig. Derved vil filial-

IIPIXE~kE~ne kunne klare seg med langt mindre 
etlll vanlige apotek. 

Kolniteen har funnet det ønskelig at den 
~ apoteklov gir departementet klar hjem-

til l pålegge en apoteker å utbedre eller 
Jli:I:Odemisere sine lokaler. Apotekene bør være 

i samfunnet hvis utstyr m. v. 
i for sterk grad bør være avhengig av 

enkelte innehavers virkelyst. Uten klare 
~elser her. vH apotekene lett kunne 

De drives for innehaverens private 
og det kan tenkes innehavere som 

,.idiE!.r å unndra seg større påkostninger på 
Etter den nye apoteklov skal apa

lokaler, innredning og utstyr til en
tid være godkjent av departementet, kfr. 

lrwforalagets § 29. 
norske apotekenes standard er meget 

"'"*jellig. Det arbeides intenst for å få mo~ 
eller ombygget gamle anlegg. Ko· 

~n har fra apotekvisitatorene innhentet 
QD1~tve over i hvilken utstrekning denne mo

har foregått etter krigen. Apo
tårri8itatorenea redegjør.else er fra mars 

Den belyser den utvikling som har fun-
øted siden 1945 på følgende måte: 

a p o t e k e r o p p r e t t e t. Dette 
følgende: 
tek 

~= Apoteket Neptun (tidligere medi-
kamentutsalg) 

apotek 
berts,eter 

-.u...~Lt~;a apotek 

SunndaJsøra: Sunndal apotek 
Av disse er apotekene i Alta, i Andenes o~; 

på Sunndalsøra åpnet til drift. Apotekene 1 
Høyanger og på Raufoss kan ventes å bli åp
net i løpet av 1956. Apoteket på Lambert
seter regner man vil være i drift om ca. 2 år 

Hillevåg apotek som ble besluttet 
opprettet før krigen, kom først i drift i slut
ten av 1954. 

Alle de nevnte 7 apotek har fått lokaler i 
nybygg. 

1 6 k ri g s h e r j e t e a p o t e k e r ti 1-
f l y t te t n y by g g. Dette gjelder følgende: 
Bodø: Svaneapoteket 

» Apoteket Tordenskjold 
Brekstad apotek 
Elverum apotek 
Hammerfest apotek 
Honningsvåg apotek 
Kirkenes: Apoteket Renen 
Kristiansund: Løveapoteket 

-»- : Svaneapoteket 
Namsos apotek 
Narvik: Svaneapoteket 
Skjervøy apotek 
Steinkjær: Apoteket Nordstjernen 
-»- : Steinkjær apotek 

Vadsø apotek 
Åndalsnes apotek. 

10 andre apotek er tilflyttet 
n y bygg. Dette gjelder følgende: 
Bergen: Møhlenpris apotek 
Finnsnes .apotek 
Mo i Rana: Rana apotek 
Mosjøen apotek 
Måløy: Apoteket Måken 
Stjørdal apotek 
Stokke apotek 
Trondheim: Elefantapoteket 
Vestby apotek 
Øystese: Apoteket Linnea. 

2 apotek er tilflyttet nye og 
f u l l s t e n d i g m o d e r n is e r t e l o k a~ 
l e r i b e s t å e n d e by g g. Dette gjelder 
følgende: 
Oslo: Apoteket Idun 
Trondheim: Apoteket Hjorten 

10 apotek er fullstendig mo
dernisert, til dels også utvidet 
ved tilbygg til de opprinnelige 
l o k a l e r, e Il e r ut vi d e t p å a n n e n 
m å t e. Dette gjelder følgende: 
Grimstad apotek 
Haugesund: Apoteket Ørnen 
Horten: Løveapoteket 
Kopervik apotek 
Kragerø apotelt 
Orkedalens apotek 
Oslo: Holtet apotek 

» : St. Hallvard apotek 
» : Apoteket Sfinxen 

Sarpsborg: Svaneapoteket. 

4 apotek befinner seg under 
hel ominnredning og utvidelse 
til dels ved tilbygg. Dette gjelder følgende: 
Oslo: Apotelmt Nord stjernen 
Porsgrunn: Porsgrunn apotek 
Larvik : Apoteket Ørnen 
Liland apotek. 
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4 apotek vil relativt snart 
kunne tilflytte nye lokaler i 
n Y b y g g s o m e r u n d e r o p p f ø r e I
s e.. Dette gjelder følgende: 
Drammen: Bragernes apotek 
Gresvik apotek 
Odda apotek 
Sortland apotek. 

1 4 a p o t e k e r d e l v i s m o d e r n i
ser t i fø l 2 e god k .i ente p l aner. 
For følgende 8 apotek tilhørende denne grup
pe er det utarbeidet planer for hel ominnred
ning: · 
Bergen: Løveapoteket 
Hamar: Løveapoteket 
Spydeberg apotek . 
Stokmarknes: Vesterålens apotek 
Stavern: Fredriksvern apotek 
Trondheim: Ilen apotek 
Tønsberg: Apoteket Hvalen 
Ålesund: Apoteket Nordstjernen 

De øvrige 6 apotek i samme hovedgruppe 
er følgende: 
Bergen: Apoteket Kronen 
Stavanger: Svaneapoteket 
-»- : Apoteket Ørnen 

Tønsberg: Løveapoteket 
Voss: Vossevangen apotek 
Ålesund: Apoteket Bien. 

F o r 2 l a p o t e k er planene om nybygg 
kommet så langt at prosjektene kan vent·es 
realisert i løpet av 2-3 år. 

For 17 a pote k er planene om om
innredning kommet så langt at d·e kan ventes 
realisert i løpet av det samme tidsrom. 

2 2 a p o t e k har planer om å flytte til 
nybygg uten at planene har tatt endelig form. 

F o r 5 2 a p o t e k foreligger det utar
beidet planer om ominnredning som kan ten
kes å bli realisert i løpet av noen år. 

D e ø v r i g e 9 8 a p o t e k har aUe på 
noen få unntak nær for trange eller på annen 
måte uhensiktsmessige lokaler. 

· Følgende f i l i a l a p o t e k som siden 
19'45 er gått over til å bli selvstendige, er ikke 
betraktet som nyopprettelser i ovenstående 
oversikt: 
Finnsnes apotek 
Kyrkseterøra: Hemne apotek 
Lødingen apotek 
Øystese: Apoteket Linnea 
Sauda apotek 
Trøgstad apotek.» 

Som det fremgår var ca. Ys av landets apotek 
i nye eller moderniserte lokaler. For vel % 
forelå det planer om modernisering. 

Komiteen er klar over at arbeidet med mo
dernisering av apotekene er en viktig oppgave 
som må fortsettes så vi får gode og effektive 
apotek. Samtidig må det sørges for at moder
niseringen holdes innen en økonomisk for
svarlig ramme. 

VarekontroU og salgsbestemmelser. 

Varekontroll. 
Apotekene fører et stort antall forskjellige 

stoffer og preparater. Det er innlys.ende at 
det er nødvendig med en gjennomført vare-

kontroll for å hindre forveksUnger eDer U't

dre feiltakelser. Apotekene fører 3 
legemidler.: l. Kjemikalier, droger o. l. SOl& 

selges i ubearbeidet stand, 2. preparater SOIB 

er tilberedt ved apotek og 3. spesialprepar.a
ter. 

Spesialpreparater er legemidler tilberedt 
ved forskjellige farmasøytiske fabrikker 
som bringes på markedet i pakninger bereg
net til den enkelte forbruker. Det er 
forutsetningen at apoteket ved utlevering~ 
skal anbryte pakningen i større utstrekniJ:ta 
enn det som er nødvendig for å .forsyne 
med signatur. Det er da iklt:e rimelig at apo.. 
teket foretar annen kontroll av varen erm be-
siktigelse. Det må forutsettes at de farma~ 
søytiske fabrikkers kontroll av de preparater 
som sendes ut på markedet er så gjennmn
ført, at ytterligere kontroll fra apotekets 
skal være helt overflødig, under forutset:nlric 
av at preparatene er oppbevart på faglig fo,r
svarlig måte på apoteket. 

Når Norsk Medisinaldepot er trådt i vllrk~ 

somhet, har apotekene pHkt til å kjøpe .Prak
tisk talt alle kjemikalier, droger m. v.. OOIIB 

skal brukes som legemidler eller til fre~~~t

stilling av legemidler, fra dette firma. No,nk 
Medisinaldepot vil i likhet med de tidUgeftl 
engrosforretninger i legemidler sørge -
analyse av alle løsvektsvarer som konuner 
deres lager. Ved salg av varen, vil den bli mel"" 

ket med analysenummer. A pålegge apotek
ene å utføre kvalitets.analyse ved mottakeløeø 
av varen i diss·e tilfelle, nui ansees helt o~ 
flødig. Derimot bør apotekene gjennomf11!\1!!:1'1 
identitetsprøving av alle kjemikalier og 
ger de mottar. Dette er et ufravikeli,g 
som alle apotekere må være forpliktet til 
følge fordi det i alminneUghet er den en.eø:te 
måte, hvorved de kan være sikre på at va,.,. 
ren er det den utgis for å være, at den 
er feilsignert. SUk prø,ving må derfor ;Bies 
være nødvendig for at varen skal være und_., 
søkt på faglig for.sva.rlig måte, kfr. § 36 i 
lovforslaget. 

Apotekenes kontroll av egne prep&nltef' 
(produkter) har vært inngående cliskut·ert S 
komiteen. 

Det er blitt fremholdt av komiteens fal'ID.'I!a~· 
søytisk faglige medlemmer at en ette:rk·o~• 
troll av produksjonen i r·esepturen, og a.v a 
del av produksjonen i laboratoriet iikke <E'-1' 

praktisk gj·ennomførlig. 
Komiteen vil da fremholde at nål' etter-

kontroll av et preparat ikke lar seg gj·ennom· 
føre, må fremstillingen bare foregå i slik 
lestokk og på en slik måte at aUe ledd i 
duksjonen foreståes av ansvarlig fagutdRllDE't 
personale. 
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Ko.Dt:rrollen vil i disse tilfelle bestå i at ut
er kontrollert og funnet i 

'!.lllr'il.litlllWO. og at fagutdannet personale har effek
tils:yn med og full oversikt over tilvirk-

Komiteen Vil også peke på at produksjon 
preparater vil kunne nærme seg fa

DtllkkmE~i.fi! målestokk. Komiteen mener at 
i slike tilfelle, uansett om det dreier seg 

ms produksjonsapotek eller vanlig apotek, 
)egges særlig vekt på å få en effektiv 

«terkontroll. Av dette følger at apotekene 
bør foreta produksjon som går ut over 

rammen for effektivt tilsyn og kontroll. 
Lovforslagets § 35 fastslår apotekenes al

~lige plikt til å foreta faglig forsvarlig 
kontroll av alle varer før de selges til publi-

Dessuten gir paragrafen hjemmel til å ut
limdiere nærmere bestemmelser herom. Det er 
am1:ee'ns mening at det må overlates til de 
~~~:~re myndigheter å fastsette bestemmelser 

apotekenes plikt til å gjennomføre en ef
kontroll av deres produksjon, og f. 

påby særlig kontroll av visse spesielle 
~r eller varegrupper. Det må videre over~ 

til helsemyndighetene gjennom inspek
apotekvisitatorene, å påse at kontrol
det enkelte apotek foregår i den ut

Øfb~Jil::ni:ng det er påbudt eller av faglige hen-
påkrevd. 
forbindelse med apotekenes egen kontroll 

.., deres produksjon,. vil komiteen peke på at 
kontroll som foretas av Norges Apote

kerforenings forsøkslaboratorium ikke må 
den offentlige stikkprøvekontroll. 

Apotekerforeningens kontroll øves for tiden 
atskillig større utstrekning enn den offent-

stikkprøvekontroll, men den har den 
mootlet at apotekene anmodes om å innsende 

til undersøkelse, mens den offentlige 
uttar prøvene uten varsel. Komi

ltMil vil ikke ta standpunkt til om fremgangs
påvirker resultatene, men finner at 

priDSipielt er riktig at prøver uttas uten 
epoteket varsles om dette på forhånd. 

det gjelder produksjonsapotekene vil 
t~epartementet i henhold til lovforslagets § 10 
aøbe fastsette nærmere regler for deres til
'llh'ltnltne og kontroll av denne. Dette vil også 

nærmere omtalt i 2. del av komiteens Jnn· 
Jiti!UJI!lg, hvor fabrikkenes prodnksjon og even

kontrollbestemmelser for denne skal 

Sa~gsbestemmelser. 

I he:l:t_lloid til gjeldende lov om drift av apo~ 
er det fastsatt detaljerte bestemmelser 

Klg eller utlevering av gifter og legemid· 

ler fra apotek. De gjeldende bestemmelser 
om dette er fra 1904 og er foreldet. 

Komiteen er kjent med at departementet 
har utarbeidet nye « Utleveringsbestemmel
ser» som antakelig Vil bli satt i kraft med 
det første. Komiteen finner det ikke påkrevd 
å uttale seg om detaljer i forskrifter om ut
levering av gifter og legemidler fra apotek, 
men mener at dette må fastsettes av departe
mentet etter uttalelser fra faglige instanser. 

Ved siden av utleveringsbestemmelsene som 
gir detaljerte regler om utleveringen av lege
midler, gjelder den generelle regel at apo
tekene har plikt til å levere så raskt som mu
lig legemidler eller andre varer som fo:rskri
ves til medisinsk bruk av lege, tannlege eller 
veterinær. Hvis varene ikke finnes på lager, 
skal de anskaffes så hurtig som mulig. Hvis 
reseptutstederen har gitt uttrykk for at lege
midlet trenges uoppholdelig, har apotekeren 
plikt til å utlevere det selv om betaling ikke 
kan skje samtidig, jfr. §§ 32 og 33 i lovfor
slaget. Disse bestemmelser er overført fra 
den gjeldende Apoteklov, og ansees nødven
dig for å sikre seg mot at medisinen skal bli 
forsinket i slike tilfelle. Denne bestemmelse 
er antakelig mindre nødvendig nå enn før, idet 
det finnes trygdeinnretninger som dekker 
medisinutgifter i visse tilfelle. Komiteen er 
imidlertid kommet til at bestemmelsen bør 
opprettholdes. Apotekenes krav på betaling 
for legemidler levert i henhold til disse be
stemmelser, har i tilfelle prioritet i motta
kerens konkurs eller dødsbo, kfr. Lov av 31. 
mai 1912. 

Når det gjelder apotekenes uforbeholdne 
ptikt til å ekspedere legemidler etter resept 
fra lege, tannlege eller veterinær, har komi
teen funnet å foreslå tatt inn i loven at denne 
plikt ikke skal gjelde utlevering av opium 
o. L bedøvende stoffer, når helsedirektøren 
har underrettet apotekene om at slike stof
fer ikke bør utleveres til vedkommende pa
sient eller etter resept fra vedkommende lege, 
}{fr. § 34 i lovforslaget. Slike bestemmelser 
finnes ikke i dag, men er allikevel innarbeidet 
praksis enten etter overenskomst mellom hel
sedirektøren og vedkommende lege eller etter 
henstilling fra helsedirektøren til legene om 
ikke å forskrive slike stoffer til vedkom
mende pasient. 

Komiteen er av den oppfatning at apotek
ene i disse tilfelle hvor det gjelder åpenbart 
narkotikamisbruk, bør være fritatt for sin 
generelle plikt til å ekspedere medikamentet. 

Offentlig kontroll med apotekviriisomlleten. 
Det fremlagte lovutkast stiller en rekke 

krav til innehavere av apotek. Lovutkastet 
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forutsetter videre at det gis en rekke mere 
eller mindre detaljerte forskrifter med hen
syn til apotekdriften. Det har liten hensikt 
å fastsette lover og forskrifter hvis admini
strasjonen ikke har adgang til å føre kontroll 
med at de enkelte apotek drives i overens
stemmelse med de gitte bestemmelser. For 
å føre slik faglig kontroll med apotekene er 
det i dag i Helsedirektoratet tilsatt 2 apo
tekvisitatorer. Dessuten skal apotekene kun
ne ettersees av offentlige leger, kfr. § 17 i 
den gjeldende apoteklov. En må regne med 
at de offentlige leger ikke kan avse tid til å 
føre jevnlig kontroll og tilsyn med apotekene. 
På en rekke områder har de heller ikke de 
faglige kvalifikasjoner som er påkrevd for 
å kunne gjennomføre en inngåen.de kontroll 
med et apoteks virksomhet. En regner der
for med at kontroll av apotekene ved offent
lige leger bare skjer i spesielle tilfelle, og at 
den faste regelmessige kontroll med virksomø 
heten ikke kan baseres på dem. Komiteen har 
imidlertid funnet det ønskelig å opprettholde 
de offentlige legers adgang til å etterse apo· 
tekene. Det kan være hensiktsmessig i man
ge tilfelle hvis ettersyn bør skje på kort 
varsel o. l. De offentlige leger har jo dertil 
ansvar for helsevesenet i sitt distrikt, og 
apotekene hører inn under dette. 

Når man ser bort fra de offentlige leger, er 
det for tiden 2 farmasøytisk utdannete per
soner som er ansatt for å føre tilsyn med 276 
apoteks virksomhet. Disse 2 har dessuten 
plikt til å føre tilsyn med firmaer som for
handler eller tilvirker gifter og apotekvarer, 
og skal også etterse de vel 700 medisinutsalg 
som er spredt utover landet. Deres arbeids
område er således atskillig større enn å 
etterse apotekene. For å holde seg til den 
sistnevnte del av deres virksomhet som i alle 
fall i denne forbindelse ansees som den vik
tigste, har en fått opplyst at en apotekvisi
tator vanskelig kan kontrollere mere enn 
~'jennomsnitt!ig 100 apotek pr. år. Dette hø
res også rimelig ut når en tar i betraktning 
at det medgår tid til reiser, kontorarbeid 
m. v. Selve etter.synet tar i alminnelighet 1 
dag. Ved større apotek og i særlige tilfelle 
kan det medgå flere dager. 

Som det fremgår av apotekvisitatorenes 
rapport vedrørende modernisering og ombyg
ning av apotek, s. 35 i innstillingen, har det 
i den senere tid foregått ombygning, moder
nisering m. v. i stor utstrekning. Den ene av 
de to ansatte apotekvisitatorene er f. t. ve
sentlig beskjeftiget med byggesaker for a.po~ 
teklokaler. Komiteen finner det helt nødven
dig at administrasjonen har fagfolk som kan 
uttale seg om disse spørsmål, idet det bør 

følges en viss linje ved modernisering m. 
av apotekene. Det er således f. t. prsktialk 
talt bare 1 person som fører aimi.nnelig 
lig tilsyn med apotekenes virksomhet.. '"··,;;'-
skal det pekes på at apotekvisitatorene 
sine ettersyn bør ta ut prøver av apotek~ 
preparater og sørge for analysering av 
Apotekvisitatorene benytter til dette 2 Qffeut
lige laboratorier, Statens farmakopelabonir
torium og Spesialitetskontrollens labomto& 
um. Begge disse laboratorier har andre 
gaver som hovedoppgave, og kan utføre ua~ 
lyse for apotekvisitatorene bare i den utstrek
ning de ikke er opptatt av ann.et arbeide.. J 
de senere år har disse laboratorier hatt 
tid å avse til analysevirksomhet for apotelll;
visitatorene. 

Komiteen vil fremholde at den offent:Jiø 
kontroll med apotekenes virksomhet på 
måte blir meget svak. Det bør etter 
teens mening ansettes ytterligere 3 pe~ 
i tillegg til de 2 som en ansatt, sUk at det ti.l
sammen blir 5 fagutdannete personer lliOal 

skal føre tilsyn med apotekene. Dis:!'u~ 
etter komiteens mening kalles inspektører 
ikke apotekvisitatorer som i dag. .Av 
apotekinspektører bør l hovedsakelig Vl!l'l 
beskjeftiget med tilsyn og godkjennelse av 
apotekenes lokaler. 1 bør avsees til 
virksomhet, og for så vidt gjerne bli knyttetill 
et av de to nevnte laboratorier. Det har 
hensikt å bygge ut apotekinspektørvir~ 
heten, hvis det ikke samtidig sørges f()I" 
det er tilstrekkelig arbeidshjelp til å 
sere prøver som blir tatt ut. De 3 øvrige 
spektører må beskjeftige seg med faglig ettel'
syn av apotekene. Det har vært disJmtere 
om et par inspektører burde være bosatt i. 
eks. i Bergen og Trondheim. En slik 
har både fordeler og mangler. Det må a~ 
som fordelaktig at inspektørene er 
nert ute i distriktet. De vil da i større 
strekning kunne fungere som konsulenter !OT 
de lokale myndigheter når det gjelder ft'PO" 
tekspørsmål. Det kan også ansees som en 
del at de på den måten blir bundet til et f311 
distrikt. På den annen side har det ogs.l fOI'
deler at inspektørene skifter distrikt. og for 
inspektørenes virksomhet har det 
å være i intim kontakt med sentraladl:ninistn
sjonen. 

Komiteen finner ikke å ville fremsette 
positivt forslag med hensyn til om 2 lWl>l)elt~ 
tører bør være stasjonert andre steder ~ 
hvor sentraladministrasjonen er, .men vil herø:. 
stille til myndighetene å overeie om dette E',f" 

fordelaktig. 
K om i t e e n vil derimot bestemt til.rA at 

antallet personer som er ansatt for å føre 
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IIQ'D med apotekvirksomheten her i landet, 
til 5. 

ettersyn av apotek vises forøvrig til 
i lovutkastet og motivene til denne para· 

Apotekernes ansvar. 

&r skal bare behandles det sivilrettslige 
auvar. Om strafferettslig ansvar vises til 
!Urknadene til §§ 66-67. 

Det sivilrettslige ansvar en apoteker kan 
ld!ar:a. seg er først og fremst erstatningsplikt 

skader som oppstår p.g.a. feileksedisjon 
o. L fra apotek. Det er bare dette ansvar over· 

publikum komiteen finner grunn til å om· 
t:a1e nærmere. 

Hverken apotekloven av 1909 eller andre 
~elser inneholder særregler om apote· 

eller apotekpersonales ansvar. De sam· 
erstatningsregler som gjelder for andre 

og for borgere i sin alminne
kommer derfor til anvendelse også ved 

I de tilfelle som har vært prøvet ved 
har avgjørelsen alltid vært byg

på slike alminnelige rettsregler. Erstat-
.mg er tilkjent for skade som er voldt ved 
f.etlekspedisjon når retten har funnet det be

at det er vist uaktsomhet av noen ved 
apo,teket. I så fall er både den skyldige per~ 

og apotekets innehaver ansvarlig for 
~tningssummen, - den skyldige på grunn 
av sin. uaktsomhet, apotekets innehaver som 
arbeidsgiver etter den alminnelige regel om 
,gJbusboudsansvar» i Norske Lov 3- 21-2. 
loaehaveren blir ansvarlig selv om han ikke 

har vist noen uaktsomhet, men har --·-« mot den som har vært uaktsom. For 
erstatning må den skadelidende påvise 

at skaden skyldes en uriktig ekspedisjon fra 
og at feilen er oppstått ved uakt

Her må imidlertid merkes at det stil
meget strenge krav til aktsomheten ved 

apotek. Selv den aller minste uaktsomhet kan 
raedføre ansvar. I et enkelt tilfelle synes ret
teø næ:nnest å ha forutsatt at det må ha fore-

uaktsomhet når ekspedisjonen objek" 
sett var uriktig. I realiteten har man da 

!llale!"nlet seg sterkt til å si at apoteket er an
uten hensyn til om det er vist uakt~ 
- såkalt «objektivt ansvar». Slikt 

objektivt ansvar uten subjektiv skyld har en 
flere områder i norsk rett, dels i henhold 
positiv lovhjemmel, dels på grunnlag av 

aedvanerett. Av 1ovhjemlete tilfelle kan nev-
bileierena ansvar og selgeres ansvar (i 

r.-e tilfelle) for mangler ved salgsgjenstan
Av sedvanerettsregler er særlig å merke 

om objektivt ansvar for såkalt «far· 
bedrlfb. 

Det er imidlertid helt på det rene at apo
tekeres ansvar hittil alltid har vært bygget 
på uaktsomhetsreglen, og at hverken reg
lene om objektivt ansvar for «farlig bedrift» 
eller det objektive selgeransvar er ansett an
vendelig på skader som oppstår ved feileks· 
pedisjon på apotek. Det må også ansees lite 
sannsynlig at domstolene vil gjøre objektivt 
ansvar gjeldende uten positiv lovhjemmel. 

Komiteen er av den oppfatning at det er 
både naturlig og ønskelig at en ny apoteklov 
inneholder nærmere bestemmelser om apote
keres ansvar overfor kundene for de. varer de 
leverer. Det er videre nødvendig å ta inn slike 
bestemmelser hvis en vil gjøre endringer i 
den nåværende rettstilstand på dette område. 
Komiteen er kommet til at de beste grunner 
taler for nå å innføre objektivt ansvar for 
apotekenes levering av legemidler og gifter. 
Bestemmelser herom er tatt inn i lovforsla
gets § 37. Riktignok kan det neppe sies at de' 
nåværende regler har ført til åpenbart uri
melige resultater, men en skjerpe1sa nv an
svaret vil bety en øket sikkerhet for det me
disinkjøpende publikum. Med det syn komi.· 
teen har på apotekenes forhold til publikum, 
må dette være en riktig utvikling. Den pri
viligerte stilling apotekene har, de høye kva
lifikasjoner som kreves av innehavere og per
sonale, de strenge krav det offentlige stiller 
med hensyn til tilberedning, oppbevaring og 
utlevering av legemidler og gifter, - alt pe· 
ker i retning av at det medi.sinkjøpende publi
kum .skal kunne ha ubetinget tillit til de va
rer de kjøper på apotek. Hertil kommer at 
den usakkyndige kjøper som regel er helt 
uten forutsetninger eller mulighet for å kon
trollere varene eller konstatere feil og mang· 
ler ved ekspedisjonen. Han har derfor ingen 
sjanse til å gardere seg mot en ulykke. Den 
sakkyndige selger kan derimot på sin side 
treffe alle de sikkerhetsforanstaltninger som 
trenges for å avverge feil. 

Komiteen mener at gjennomføringen av et 
ubetinget objektivt ansvar også vil styrke 
den strenge aktsomhetsplikt som er omhand
let i lovforslagets §§ 35-36, og vn virke som 
spore til arbeid for å øke ekspedisjonssiklter· 
heten. 

Det som her er sagt gjelder fullt ut for 
alle varer som apoteket selv har tilvirket el
ler dispensert. For spesialpreparater og andre 
varer apoteket har mottatt i bruksferdig 
stand fra fabrikk eller produksjonsapotek, 
kan spørs.målet være mere tvilsomt. Komi
teen er imidlertid kommet til at det ikke er 
tilstrekkelig grunn til å unnta slike varer 
fra den objel<tive ansvarsregel. For den almin
nelige kjøper bør det være uten betydning 
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hvem som har produsert eller pakket varen. 
Han bør kunne få ethvert rettmessig erstat
ningskrav dekket hos det apotek hvor han 
har kjøpt varen, og ikke bli henvist til å søke 
en annen produsent eller leverandør. Det får 
i tilfelle bli apotekerens sak å søke regress 
hos den som har levert ham feil, og komiteen 
regner med at apotekerne vil kunne få de 
nødvendige garantier fra sine leverandører. 
Det er komiteens forutsetning at objektivt 
ansvar ikke skal inntre når varen er utle~ 
vert etter gyldig resept fra lege, tannlege el
ler veterinær, og også forøvrig er i samsvar 
med gjeldende bestemmelser om tilberedning, 
utlevering og signering m. v. Ansvaret må i 
slike tilfelle påhvile reseptutstederen, og apo
teket bare bli ansvarlig når utlevering etter 
resepten må ansees uaktsom. Den foreslåtte 
formulering av § 37 antas å dekke dette for
hold. 

Praktisk talt alle apotek tegner ansvars-

forsikring for erstatningsansvar ~om 

oppstå ved feilekspedisjoner.. Fo~ 
er imidlertid ikke alltid store nok. Komiteea 
har funnet å burde foreslå at apotekene 
være pliktig til å tegne slik for:sikrin.g 
departementets nærmere bestemmelse·ll", 
lovforslagets § 37, siste ledd. Det e.r 
hensynet til publikum komiteen her lener 
vekt på. Den som har et rettmessig er:stat~ 
ningskrav mot et apotek, bør være 
at apotekeren er i stand til å dekke kra:vet. 
Ellers kan han risikere at han ikke får det 
han har krav på fordi apotekeren er (eller 
blir) insolvent. Hertil kommer at det offe:tt·· 
lige er interessert i at apotekets økonomiske· 
grunnlag ikke blir ødelagt ved et uhell som 
fører til stor erstatningsplikt. Premien for ea 
ansvarsforsikring av passend.e størrelse 
ikke bety noen vesentlig belastning av 
tekets driftsutgifter. 

Apotekenes personale. utdannelse m. v. 

Gjeldende bestemmelser. 

De någjeldende bestemmelser om apoteke
nes personale finnes f. t. i apoteklovens § 14 
som - etter revisjonen i 1950 - lyder: 

«Departementet kan for hvert apotek fast
sette det minste antall farmasøyter med god
kjent utdanning apoteket skal ha. 

Departementet kan gi nærmere regler om 
hvilke arbeider som kan overlates til perso
nale som ikke har g.odkjent farmasøytisk ut
danning, Slikt pe~sonale skal ikke betroes å 
tilberede sterkt virkende legemidler på egen 
hånd. 

Kongen kan bestemme hva som skal an
sees som godkjent farmasøytisk utdanning.)> 

Pålegg etter 1. ledd gis meget sjelden. Be
stemmelsen gjelder bare for farma.søytisk 
personale. 

Regler etter 2. ledd, 1. punktum er hittil 
ikke gitt. Det hersker en viss usikkerhet om 
rekkevidden av 2. ledd, 2. punktum. Blant 
annet er det tvn om hva. som menes med 
«sterkt virkende legemidlen. I praksis antas 
bestemmelsen nærmest å gjelde alle resept
pliktige legemidler. Formelt gjelder bestem
melsen t i l b e r e d ni n g på egen hånd. I 
praksis oppfattes. den slitk at personale som 
ikke har farmasøytisk utdanning heller ikke 
har adgang til på eget ansvar å u t l e v e r e 

og signere legemidler eller gifter som 
signeres med ekspeditørens navn. 

I samsvar hermed betegnes adgangen ti! 
ekspedere og tHberedie på egen hånd :10111 
«ekspedisjonsrett», som altså bare tilkommer 
det fannasøytiske personale. 

«Godkjent fannasøytisk utdanning» etter 
3. ledd er apotekereksamen etter gammel ~ 
ler ny ordning, farmasøytisk medhjelperek
samen etter gammel ordning, eller bestå.tt 
avdeling av apotekeksamen etter ny o,rdniDg. 
Sosialdepartementet er bemyndiget til - etter 
innhentet uttalelse fra Unitversit.t>tets 
masøytiske Institutt - å avgjøre hva som 
skal ansees som godkjent utdanniing, ·og har i 
henhold hertil i enkelte tilfelle godkjent u~.n
landsk utdanning etter en viss tids pra.Jmlsi 
på norsk apotek og eventuelt med visse 
leggsprøver. 

Av de øvrige bestemmelser i apotekloV~eU. 
merkes § 4 som sier at apotekere og apot:e·k
bestyrere i strafferettslig henseende er Uke
stillet med offentlige tjenestemenn. Til.sv'a
rende bestemmelse gjelder ikke for det 
farmasøytiske eller ikke farmasøytiske pel"BB-
nale. Videre gjelder bestemmelsene i § 21 
om forbud mot å gi legeråd, og § 23 om 
taushetsplikt både for apotekere, apotekbe
styrere og alt annet personale. I henho!d 
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apoteklovens § 15 er apotekerne pålagt å 
departementet årlige personaloppga

ver over alle som har arbeidet i apoteket i 
forløpne lr. 

Gjeldende bestemmelser om utlevering, 
øpp'bevaring, signering m. v. gjelder for ane 
øøm a.rbeider i apotek. Alt personale som del-

t slikt arbeid har plikt til å overholde be
øtemmelsene og kan komme i personlig an
øtrar for overtredelser. Dette har særlig be
tydning for det farmasøytiske personale som 

selvstendig ekspedisjonsrett, idet slikt 
fl!eni:)W!li.Ie når det gjelder deres egne ekspedi
!I'J(Jru!~r ikke vil kunne unnskylde seg med at 

har handlet etter ordre, eller bare. har 
vanlig praksis ved apoteket. 

Hverken i apotekloven eller ellers er det 
særskilte bestemmelser om lønns- og ar

Dridsforhold for apotekpersonale (bortsett 
visse arbeidstidsbestemmelser i arbeider

veJ:"lllov,en). Alt personale tilsettes av apote
keren eller apotekbestyreren. Tilsetting som 
apotekbestyrer krever som regel departemen
tets godkjenning. Annet personale tilsettes 
aten godkjenning eller melding til departe

Arbeidervernlov, arbeidstvistlov, fe
rielov,, ulykkestrygdlov, o. s. v. gjelder for 
apotek i samme utstrekning som for andre 
'bedrifter. Det offentlige har ikke større ad-

til å gripe inn i lønns· og arbeidsforhol
ved apotek enn i andre yrker. Lønns- og 

U"beedsforholdene ordnes forøvrig ved vanlige 
~Benskomster (tariffavtaler) mellom Nor

Apotekerforening og arbeidstakernes or-
pn~sasjoner. 

Pensjonsordning og aldersgrenser er ord
ved lov av 26. juni 1953 om pensjonstrygd 
apoteketaten. Loven omfatter både apo

tekerne og alt fast tilsatt personale som er 
uver 21 år og har minst 23 timer ukentlig 
arbeidstid. 

Nå værende perS<~nalforhold. 

,Apotekloven skiller som nevnt bare mellom 
tarm.asøytisk personale som har ekspedisjons

og annet personale, og bruker forøvrig 
særskilte betegnelser for de forskjellige 

k.ategorier av arbeidstakere. Etter skikk og 
og gjeldende lønns- og arbeidsavtaler 

apotekpersonalet deles i følgende grup-

A. Farmasøytisk personale. 
Dette omfatter - foruten apotekeren selv 

- apotekbestyrere, provisorer og farma.søy-

Apotekbestyrere må fylle kravene 
å f! apotekbevilling (apotekereksamen, 5 

års praksis) og kan som regel bare tilsettes 
med departementets godkjenning. 

P r o v i s o r e r er farmasøytiske kandida
ter med apotekereksamen etter gammel eller 
ny undervisningsordning. Av apotekpersona
let er det bare disse som kan bli apotekere 
eller apotekbestyrere. 

Antallet av provisorer og apotekbestyrere 
i apotekene var pr. 31. desember 1955 ca. 460. 
Når 275 apotekere regnes med, arbeidet i aU 
735 farmasøytiske kandidater i apotek. I far
masøytiske yrker utenfor apotekene (i ad
ministrasjonen, vitenskap, farmasøytisk indu
stri og engroshandel) arbeidet ca. 130 kandida
ter, mens ca. 320 var sluttet i farmasien (hus
mødre, pen.sjonister, andre yrker). I alt var 
antallet av farmasøytiske kandidater ca. 1180. 
Rekrutteringen er avhengig av hvor mange 
som tar apotekereksamen hvert år, f. t. 
ca. 30. 

Farmasøytiske mf?dhjelpere 
(farmasøyter) er arbeidstakere som har an
nen godkjent utdanning, nemlig medhjelper
eksamen før 1932, avlagt 2. avdeling av apo
tekereksamen etter ny ordning, eller godkjent 
utenlandsk utdanning. Disse har ekspedi
sjonsrett, men kan ikke bli apotekere eller 
apotekbestyrere. De aller fleste har med
hjelpereksamen og er over 55 år. 

. Pr. 31. desember 1955 arbeidet ca. 65 far· 
masøyter i apotek og 2 i andre farmasøytiske 
yrker. Av i alt ca. 300 farmasøyter var ca. 
230 gått ut av etaten. 

Rekrutteringen til gruppen farmasøyter er 
f. t. ubetydelig, da det er meget få som av
bryter studiet etter 2 .avdeling eller søker god
kjenning av utenlandsk eksamen. En må der
for regne med at antallet av farmasøyter vil 
gå ned temmelig raskt, og at gruppen prak
tisk talt vil falJe bort i løpet av 10 år, hvis den 
nåværende ordning bibeholdes. 

Det er for tiden mangel på fannasøytisl{ 
personale. Ca. 40 poster er ubesatte og kom
mer i tillegg til de oppgitte tall. 

B. Det tekniske personale. 
Dette omfatter laboranter og tekniske as

sistenter. 
L a b o r a n t e n e er som regel mannlige 

arbeidstakere som deltar i fremstillingen av 
legemidler i større målestokk i laboratoriene 
og utfører annet laboratoriearbeid. De har 
ofte et relativt selvstendig arbeid, men står 
under tilsyn av det fannaaøytiske personale, 
særlig når det gjelder tilvirkning av sterkt 
virkende legemidler. 

Det ·samlete antall laboranter er ca. 150, 
og det er sjelden mere enn en laborant på l.'t 
apotek. På de apotek hvor det ikke er noen 

.•' 
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laborant, utføres arbeidet av det farmasøyti· 
ske personale med tekniske assistenter til 
hjelp. 

T e k n is k e a s si s t en t e r er for det 
meste kvinnelige arbeidstakere som under le
delse og tilsyn av det farmasøytiske perso
nale deltar i alt underordnet arbeid i apote
ket. Arbeidet omfatter bl. a. dispenserino
(oppfylling) av legemidler i apotekets «de~ 
fektur», hjelp for det farmasøytiske perso· 
nale ved tilberedning av legemidler i reseptu
ren o~ ~ahoratoriet, signering og taksering, 
ekspedisJon av publikum i skranken, kontor
arbeid o. s. v. Arbeidets art er meget varie
rende, men det er få av assistentene som be
hersker alle sider av det tekniske arbeid. Ert· 
kelte har ganske selvstendig arbeid på et en
kelt område, f. eks. signering og taksering. 
Ellers er det avhengig av hvor stor farmasøy
tisk arbeidshjelp apoteket har og av assisteli.
tenes personlige dyktighet og erfaring hvor 
ansvarsfullt arbeid de vil få. 

Det er ikke for laboranter eller assistenter 
stillet særlige krav til utdanning eller opp~ 
læring. Forkunnskapene varierer fra folke
skole til artium. Noen har også en viss tek· 
nisk utdanning eller praksis fra andre labo
ratorier o. l. Hovedvekten legges forøvrig ·på 
praktisk opplæring i apotek. I 1955 ble det 
satt i gang et brevkurs med sikte på å skaffe 
det tekniske peraonale bedre opplæring ved 
siden av praksis. Kurset er frivillig og åpent 
for dem som har minst l års praksis ved apa· 
tek. Det skal avsluttes med prøve og tildeling 
av vitnesbyrd. Ca. 300 deltakere har meldt 
seg. Pr. 1. januar 1957 hadde ca. 80 avlagt 
prøven. 

Riksyrkesutvalget for handel har også tatt 
opp spørsmålet om mere ordnet opplæring et~ 
ter lærlingeloven. Et forslag er under behand
ling. 

Antallet av tekniske assistenter har vært 
oppgitt til ca. 1150, men dette er antakelig 
for høyt. Pensjonstrygden for apoteketaten 
hadde pr. 31. desember 1955 bare 821 med· 
lemmer i gruppen «laboranter og teknisk per
sonale». Antallet av tekniske assistenter skulle 
da ikke være over ca. 670. I tillegg hertil 
kommer en del som har kortere arbeidstid enn 
23 timer i uken, og vikarer og andre som har 
så kortvarig ansettelse ved apotek at de ikke 
blir innmeldt i Pensjonstrygden, og arbeids
takere som er under 21 år. Anslagsvis regner 
en med ca. 1000 tekniske assistenter i apote-
kene. . 

C. Flaskeskyllersker og ren.gjøTingshjelp. 

Etter Pensjonstrygdens oppgaver omfattet 
gruppen pr. 31. desember 195,5 ca. 200 med· 

lemmer. I tillegg hertil kommer en d.e! atllfl'l 

ikke er pensjonspliktige. Det samlete 
anslåes til ca. 300. 

D. Andre arbeidstakere. 
Kontorpersonale, kasserersker, bud m. m.. 

Antallet var etter ·Pensjonstrygdens oppga. 
ver pr. 31. desember ·1955, 34. En bøT neppe 
regne med mere en ca. 50 selvstendige pester 
av denne art. Slikt arbeid utføres ved de fle.. 
ste apotek av tekniske assistenter. 

Under henvisning hertil kan det nåværen· 
de personalbehov - apotekere og apotek~ 
styrere medregnet - anslåes slik: 

A. Farmasøytisk personale: 
Apotekere ca. 275 
Provisorer (herunder 
apotekbestyrere) » 460 
Farmasøyter » 65 
Ledige stillinger » 40 

ca. 
B. Teknisk personale: 

Laboranter ca. 150 
Tekniske assitenter » 1000 

» 
C. Flaskeskyllersker og rengjør-

ingshjelp: :s-
D. Annet personale (kontorhjelp 

m.m.) :t> 

Farmasøytiske studenter som utfører 
tikanttjeneste som ledd i utdannelsen er 
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ke regnet med. Det er ca. 50-60 i vårhahv .. 
året og ca. 30 i høsthalvåret etter den ni
værende undervisningsordning. 

Utdanningen (nåværende ordning). 

Det farmasøytiske personales utdanning er 
ordnet ved lov om apotekereksamen av 1923 
og eksamensreglement av 1931. Etter den tid· 
ligere ordning var det to farmasøytiske eks&· 
mener, en lavere «medhjelpereksamen:s. og el!l 

høyere «apotekereksamen». Medhjelpereksa~ 

men bygget på middelskoleeksamen som for
utdanning og ble avlagt etter minst 3 (i 
tilfelle 2) års «disippeb-tjeneste p.å apob;k 
og et (ikke obligatorisk) teoretisk kurs pl 3 
måneder. Denne eksamen ga ekspedisjons· 
rett, men ikke adgang til å få apoteltbevUUng. 
Apotekereksamen forutsatte minst 1 ån 
praksis på apotek etter medhjelpereksamen, 
og deretter 1 Yz års teoretisk utdanning. Sam
let tid minst 5lh år etter middelskoleeksamen. 

Den nye undervisningsordning forut.sett..,r 
bare en farmasøytisk eksamen ved Universi
tetets Farmasøytiske Institutt, nemlig apo
tekereksamen. Som forutdanning kreves ar-
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eller tilsvarende utdanning. Eksamen av
.Jcgeø i 3 avdelinger. 1. avdeling etter 1 Y2 

tmdervisning ved Farmasøytisk Institutt, 
2. avdeling etter l% års praktikanttjeneste 

apotek, og 3. avdeling etter ytterligere 
Ars studium ved instituttet. Samlet stu

asuu 4% år etter artium. 
Apotekereksamen gir ekspedisjonsrett og 

til å få apotekbevilling (etter 5 års 
~meste ved apotek). Etter 2. avdelings ek
~~Mmen får studentene ekspedisjonsrett, men 

er bare et fåtall som avbryter studiet på 
tidspunkt. Ordningen vil derfor i løpet 

av få år føre til at det bare blir lm kategori 
~ytisk personale ved apotekene, nem

provisorer med apotekereksamen. 
Det uteksamineres som regel 25 til 30 kan

didater hver høst. 

Tidligere utredninger. 

1. Undervisningskomiteen av 1946. 

I 1946 nedsatte det akademiske kollegium 
m komite til å utrede spørsmålet om omord
Dilll~e:ø av det farmasøytiske studium. Komi-

avga sin innstilling i 1951. Komiteen gikk 
a:øtemmig inn for en forlengelse av studie

til tilsammen 5 år etter artium, men 
seg i et flertall og et mindretall når det 

tidspunktet for den praktiske opplæ~ 
riøg på apotek. Flertallet holdt på den . nå
værende ordning med «interskolær» praksis, 
øemlig l% års studium ved Farmasøytisk 
lu.tJtitutt, deretter l% års praksis på apotek og 

2 års studium ved instituttet med avslutten
eksamen. Mindretallet gikk inn for en ord

Ding med «preskolær» praksis, nemlig først 
1 ~ års praksis på apotek og deretter SY2 

sammenhengende studium ved instituttet 
avsluttende eksamen. I innstillingen ble 

gitt utførlige redegjørelser om fordeler 
og mangler ved begge alternativer og de
taljerte forslag om studieordningen med ut· 

til nye bestemmelser. 
I forbindelse med behandlingen av Komi
~ innstilling tok Kirke- og Undervisnings
departementet opp spørsmålet om en modifi
sert ordning - nærmest etter mønster av en 
påtenkt ny svensk undervisningsordning, med 
deftø preskolær, dels interskolær praksis på 
apotek, f. eks. slik: 1 års praksis på apotek, 
fmwte del av universitetsstudiet, % års prak
Ø på apotek og deretter 2. del av universi
tetøøtudiet med avsluttende apotekereksamen. 

Undervisningskomiteen av 1946 ble anmo
om å uttale seg om en slik ordning, og 

avga sin innstilling herom i 1953. Komiteen 
dmttet forskJellige alternativer for en blan

preskolær og interskolær praksis. 

Komiteen fant ikke å kunne anbefale for
lengelse av studietiden ut over 5 år. Medlem
mene holdt prinsipalt på de forslag de tidli
gere hadde sluttet seg til, men komiteen kom 
enstemmig til at det alternativ eom syntes å 
ha mest for seg, hvis en skulle gå til både 
preskolær og interskolær praksis, var føl
gende: 

Opptakelse ved instituttet (på grunnlag av 
artium eller tilsvarende utdanning). 

Praksis på apotek i et høstsemester (ca. 4 
måneder). 

Studium ved Farmasøytisk Institutt i 3 se
mestre (ca. llh år). 

Praktikant~tjeneste på apotek i 1 år. 
Undervisning ved Farmasøytisk Institutt i 

2 år. 
Avsluttende apotekereksamen etter til~ 

sammen 5 års studium. 
Dette alternativ kunne for så vidt tiltres 

av den samlete komite. 
InnstilJingen er av det akademiske kollegi~ 

um oversendt Kirke- og Undervisningsdepar
tementet som imidlertid har funnet å måtte . . 

utsette behandlingen inntil det er tatt stand-
punkt til det under neste avsnitt omhandlede 
spørsmål. 

2. Professor Samdahls forslag om utdanning 
av 2 kategorier av farmasøytisk personale. 

Utdanningskomiteen av 1954. 

Undervisningslwmiteens medlem, professor 
Samdahl, fremsatte et forslag om utdanning 
av 2 grupper av farmasøytisk personale. For
slaget går ut på at det ved siden av den nå
værende apotekereksamen som bygger på ar
tium og 4'h års studium, skal institueres en 
lavere farmasøytisk eksamen bygget på real
skole. Utdanningen skulle bestå i 2-3 års 
praksis på apotek, og et teoretisk kurs på f. 
eks. l år. Denne eksamen skulle gi ekspedi~ 
sjonsrett, men ikke adgang til å få apotek

.bevilling. 
Kirke- og Undervisningsdepartementet opp

nevnte i 1954 en komite til å utrede spørsmå
let. Denne komite avga sin innstilling i 195!'5. 
I nevnte komite var det enighet om at det kan 
medføre både fordeler og mangler å innføre 
en ny gruppe farmasøyter. I denne forbindelse 
uttalte komiteen bl. a.: 

«Så fremt antallet av provisorer ikke blir 
for sterkt nedskåret, og det samlete antall 
faglært personale øker, skulle ordningen hel· 
ler ikke g å u t o v e r e k s p e di s j o n s
s ikke r heten.» (Uthevet her.) 

Komiteen regnet med at apotekenes lønns
utgifter vil kunne reduseres noe, med tiden 
kanskje betydelig, men regnet ikke med så 
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stort antall farmasøyter med lavere utdan
ning at det eventuelt vil gi seg utslag i lavere 
medisinpriser. 

Komiteen pekte videre på at det er den 
. intimeste sammenheng mellom apotekvese
nets struktur og den farmasøytiske utdan
ning, og at innstillingen derfor må sees i re
lasjon til de resultater Apoteklovkomiteen 
kommer frem til. 

Komiteen har forøvrig delt seg i to frak
sjoner hver på 3 medlemmer. 

Fraksjon A kunne for tiden ikke tilrå en 
oppdeling av den farmasøytiske utdanning i 
to adskilte linjer. Innvendingene var etter 
fraksjo,nens oppfatning for tungtveiende og 
fordelene for lite overbevisende. Fraksjonen 
anbefalte at man avventer Apoteklovkomiteens 
innstilling, og også ser på resultatet av den 
opplæringsplan som er satt i verk for det tek
niske personale, før man tar endelig stand· 
punkt i saken. Apotekerforeningens repre
sentant i komiteen tilføyet at hans standpunkt 
avviker fra foreningens styre. 

F rak s j on B fant at en ny gruppe 
farmasøyter, med en nærmere angitt utdan
ning, byr på så vidt store fordeler for apo
tekvesenet, og dermed for samfunnet, at det 
ikke skulle være nødvendig å avvente A.po
teklovkomiteens innstilling. 

Fraksjonen anbefalte derfor at man så 
snart som mulig innfører den omhandlete 
nye gruppe farmasøyter. 

Den foreslåtte plan for den nye utdanning, 
går ut på at det skal kreves realskole - eller 
middelskoleeksamen som forutdanning. An
nen utdanning kan tillegges en viss vekt ved 
opptakelsen. Utdanningen skal bestå av 3 års 
læretid på apotek og et teoretisk kurs på 1% 
år ved læreanstalt, (eventuelt Farmasøytisk 
Institutt) med avsluttende eksamen. Eksamen 
skal gi ekspedisjonsrett, men ikke rett til å 
bli apoteker. I visse tilfelle bør det gis ad~ 
garig til, ved supplerende utdanning, å få mu
lighet til å bli apoteker. 

Fraksjon A var enig i at dette forslag bør 
danne grunnlaget for videre arbeid med sa
ken, hvis myndighetene beslutter å instituere 
utdanning av en ny gruppe farmasøyter. 

Kirke- og Undervisningsdepartementet har 
- gjennom Sosialdepartementet - forelagt 
komiteinnstillingen for Apoteklovkomiteen 
til uttalelse (Sosialdepartementets brev av 8. 
oktober 1955). Kirkedepartementet ba opplyst 
om Apoteklovkomiteen kommer til å avgi en 
egen uttalelse om innstillingen, eller om den 
ikke kommer til å ta stilling til spørsmålet 
om utdanning av to kategorier farmasøytisk 
personQ.le før i sin endelige innstilling. 

Apoteklovkoniiteen behandlet sp~ 
på møte 29. november 1955. I brev av 
desember s. å.. til Sosialdepartementet ble 
talt: 

«:Komiteen er av den oppfatning at d~!J. 
maaøytiske utdannelse er helt avhengig . av 
hvilke arbeidsoppgaver · personalet skal bL 
Dette spørsmål vil komitE;en .nødvendi~ 
komme inn på i sin utrednt:J?-g. idet persona
lets arbeidsoppgaver igjen vll være avhengig 
av hvilken form komiteen vil anbefale at~ 
tekvesenet skal få. Komiteen finner således 
på. det nåværende tidspunkt ikke å kunne bl: 
standpunkt til de spørsmål som er berørt 1 
den tilsendte innstilling, men vil måtte kom· 
me inn på dette i sin innstilling.» 

Kirke~ og Undervisningsdep~rtementet er 
underrettet herom. 

En del (flertallet) av lærere og forskninga
personalet ved Farmasøytisk Institutt har i 
brev av 11 .oktober 1955 til Kirke- og Under
visningsdepartementet reservert seg mot at 
professor Samdahls (fraksjon B's) standpunlrt 
i Utdanningskomiteen av 1954 skal ansees som 
representativt for lærerpersonalet ved insti
tuttet. De er uenig i de fleste av fraksjon B"s 
argumenter og i dens konklusjon, og anfører 
at en økning av antallet studerende ved Fu~ 
masøytisk Institutt . er den fra et samf~ 
messig synspunkt beste og billigste løsning, 
dersom der hersker mangel på farmasøyt:lid 
personale. _ 

Norges Apotekerforening hadde allerede før 
innstillingen ble avgitt, gitt sin tilslutnmc 
til planen om utdanning av en ny gruppe f~ 
masøyter. 

Norges Farmaceutiske Forening har utsatt 
videre behandling av saken inntil Apoteklov· 
komiteen har tatt standpunkt. Foreningens 
representant i Utdanningskomiteen av 19154 
sluttet seg til fraksjon A. 
· Norges Tekniske Apotekpersonales Fore
ning har i brev av 21. juni 1956 til Apoteklov· 
komiteens formann uttalt at den nåværende 
mangel på farmasøytisk arbeidshjelp letti:"St 
kan avhjelpes ved å utdanne en ny gruppe 
farmasøytiske medhjelpere. Foreningens re
presentant i Utdanningskomiteen sluttet seg 
til fraksjon B. 

3. Utvalg til å utrede spørsmålet om behov,lf 
for farmasøytisk arbeidshjelp. 

Utvalget ble'oppnevnt av Sosialdepartemen· 
tet 28. februar 1956 og avga sin innstilling 
august a. å. · 

Utvalget regnet med· at det våren 1956 var 
40 ledige provisorposter ved apotekene. Det 
har utarbeidet oppgaver over det nå.være~d.e 
antall farmasøytiske kandidater og medhjel
pere i apotek og andre yrker knyt~et til fgr. 
mas,ien, og over antallet av. kandidater Øtf 
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IIU!dkjelpere som. ikke lenger arbeider i far
~ke yrker (pensjonister, husmødre, 

yrker). Utvalget har videre beregnet 
•ø~~:g på grunn av aldersgrense, dødelighet 

gjennomsnittlig frafall, og tilgang av kan
lllit:la1:et" etter hvor mange som kan opptas ved 
~ytisk Institutt med dets nåværende 
~tet. Fremtidig økning i behovet for 
l&rmasøytisk arbeidskraft, blant annet ved 
~telse av nye apotek, er anslått til ca. 
J badidater pr. år. 

Pi. grunnlag av dette materiale har utval
øatt opp beregninger over behovsdeknin
i de første 10 år (til 31/12 1966). Ta bel
viser at det nåværende underskudd (ca. 

Jedig,e poster) i de nærmeste år vil synke 
at behovet i 1962 vil være noenlunde dek
Ken fra 1963 blir det på grunn av stor 

~gang ved nådd aldersgrense et stigende 
11111den~kudd på farmasøytisk arbeidshjelp. 
Uøderskuddet er beregnet til ca. 57 ved ut
l'fdlS'eD av 1963. For å dekke underskuddet 

ekstraordinære tiltak være nødvendig. Ut
anbefaler at dette spørSinål blir tatt 

til drøftelse så snart Apoteklovkomiteen 
avgitt sin innstilling, og det er tatt stand

pøakt til eventuelle forslag om omordni:ng .av 
apotekvesenet og legemiddelfremstillinge:n. 

Utvalget gjør oppmerksom på at prognosen 
er sikker, og anbefaler at behovsanalyser 

foretas regelmessig med forholdsvis korte 
llllellømrom. 

Apoteldovkomiteens merknader. 

Når det gjelder spørsmålet om apotekenes 
~nale, har komiteen først og fremst 
~ftet øpørsmålet om det er ønskelig å få en 
kategori farmasøytisk personale med lavere 
t~ytisk utdanning. Det avgjørende hen~ 
ilyt:'l er d.a om det i den fremtidige ordning av 
apotekvesenet vil være et så stort varig be
hov for en slik gruppe farmasøyter, at det vil 
yære rimelig å sette i gang en slik utdanning 

siden av apotekereksamen. Den aktuelle 
JS'iØS!l1gel på farmasøytisk arbeidshjelp må 
køidlerti~cl også ta.s i betraktning i denne for
blødelse, for så vidt som. en videre utbygging 
a:v apotekvesenet vil kunne hemmes betydelig 
Mn~~::rm personalmangelen ikke blir avhjulpet. 
Apotekenes omsetning viser også en jevnt 
stigende tendens, og det er grunn til å. anta 

&mue vil fortsette, og at det også av den 
t!!"nlmn vil bli større personalbehov. 

Forutsetningen for å utdanne en ny gruppe 
~rbørvære: 

At dette ikke på noen m.åte fører til 
.rænkning av kravene til apotekereksa-

men, eller blir til skade for undervis
ningen til apotekereksamen. 

2. At det til enhver tid utdannes et til
strekkelig antall farmasøytiske kandi
dater med apotekereksamen til å dekke 
ethvert behov for folk med denne høye
ste utdanning i apotekene, administra
sjonen, den farmasøytiske vitenskap og 
undervisning, den farmasøytiske indu
stri og engroshandel og andre områder 
hvor slik utdanning er ønskelig. 

3. At antallet av farmasøyter med lavere 
utdanning i det enkelte apotek og til
sammen ikke blir for stort i forhold til 
antallet av kandidater med apotekerek
samen. 

4. At den nye utdanning både teoretisk 
og praktisk blir så god at de som tar den, 
trygt kan gis «ekspedisjonsretb uten at 
ekspedisjonssikkerheten derved reduse
res. 

5. At den nye utdanning - sammenlik
net med apotekereksamen - blir så. me
get kortere og billigere at det betyr en 
vesentlig besparelse. 

6. .At arbeidet for å bedre opplæringen for 
det tekniske personale :fortsetter. 

Komiteen mener at det vil være mulig å 
oppfylle disse forutsetninger ved hensikts· 
messige bestemmelser og tiltak, dersom en ny 
utdanning settes i verk i det vesentlige etter 
de retningslinjer som er foreslått av utdan
ningskomiteen av 1954. Komiteen antar at det 
også vil være mulig i stor utstrekning å avbøte 
eller redusere de ulemper og mangler som er 
fremført som innvendinger mot ordningen. 

Fordelene ved den foreslåtte ordning er 
betydelige, både i økonomisk henseende og på 
annen måte. 

B e h o v e t for en ny gruppe farmasøyter 
synes etter de beregninger Utdanningskomi
teen av 1954 foretok for tiden ikke å være 
særlig stort. Nevnte komite kom til at det, 
uten vesentlige ulemper, i apotekene vil kun
ne anvendes 2-300 farmasøyter (heri ibereg
net ca. 65 som for tiden er ansatt), og at det 
nåværende antall provisorer da vil kunne re· 
duseres m,ed 100 -150. Utdanningskomiteen 
regnet imidlertid bare med personalbehovet i 
de nåværende apotek og med den nåværende 
omsetning. Utvalget vedkommende behovet 
for farmasøytisk arbeidshjelp anslo den 
fremtidige økning av behovet til ca. 3 kandi
dater pr. år. Apoteklovkomiteen :regner med 
at en del av denne økning kan dekkes ve'd 
farmasøyter med lavere ut.danning. Hertil 
kommer at en også regner med en raskere 
utbygging av apotekene, bl. a. ved opprettelse 
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av flere utsalgssteder, fortrinnsvis i .form av 
rene distribusjons.apotek. Nettopp ved slike 
apotek vil farmasøyter uten apotekereksamen, 
men med ekspedisjonsrett, (d. v. s. rett til på 
eget ansvar å utlevere sterldvirkende lege
midler)1 kunne erstatte de farmasøytiske kan
didater. 

Skal den nåværende mangel på farmasøy@ 
tisk arbeidshjelp avhjelpes og det økte frem
tidige. behov for slik arbeidshjelp dekkes, er 
det etter komiteens oppfatning mest rasjo
nelt, ved siden av den nåværende utdanning 
av farmasøytiske kandidater, å sette i gang 
en regulær utdanning av farmasøyter med 
kortere utdanning. Komiteen vil da i det ve· 
sentlige vise til begrunnelsene til fraksjon 
B's standpunkt i Utdanningskomiteen av 1954. 
Denne utvei vil raskt føre til målet og vil 
også i det lange løp føre til tilfredsstillende 
arbeidsforhold for de forskjellige grupper av 
apotekpersonale. Hvis det ikke så snart som 
mulig tas effektive skritt _for å bedre tilgan· 
gen på farmasøytisk arbeidshjelp, vil gjen
nomføringen av komiteens forslag sikkert 
bli hindret av personalmangel. Selv om ut
bygging av apotekvesenet ikke blir fremmet 
i så raskt tempo som komiteen anser ønske
lig, mener komiteen at en ny gruppe farma
søyter vil forsvare sin plass i apotekene. Ko
miteen mener derfor at den nye utdanning 
bør settes i gang så snart som mulig. 

Når det gjelder selve utdanningen er komi
teen enig med komiteen av 1954 i at grunn
laget bør v-ære realskole eller tilsvarende 
kunnskaper, og at utdanningen må omfatte 
bå.de en viss tids praktisk opplæring på apo· 
tek og et teoretisk kurs med avsluttende 
eksamen. Den samlete utdanningstid bør ikke 
være over 4Y2 år, og praksis før 17 eller 18 
års alder bør neppe medregnes. Komiteen :fin
ner ikke grunn til å gå nærmere inn på de
taljene i forslaget, men vil fremheve at både 
den praktiske og teoretiske opplæring bør leg
ges an i m e s t m u li g p r a k ti s k retning . 
med sikte på de oppgaver de nye fan:nasøyter 
i fremtiden skal ha i apotekene. Formålet må 
først og fremst være å gjøre de nye farma
søyter skikket til på egen hånd og på eget 
ansvar å utlevere bruksferdige legemidler et· 
ter resept, og å foreta enkel tilberedning i 
resepturen. Tilvirkning av legemidler i større 
skala bør i alminnelighet foregå under ledelse 
og tilsyn av provisorer med apotekereksamen. 
I samsvar hermed vil komiteen anbefale at 
bestemmelsene i apoteklovens § 14 gis en 
slik form at det tydelig fr,emgår at «ekspe
disjonsrett» betyr adgangen til å utlevere le~ 
gemidler på eget ansvar. For farmasøyter som 
forestår distribusjonsapotek (filialapotek) 

foreslår komiteen at det i tillegg til ta~:m~~ 
søyteksamen kreves regnskapskyndighet og 
en viss tids praksis etter eksamen. 

Det tilføyes at komiteen har drøftet om 
personalmangelen kan avhjelpes ved en 
ret opplæring av det tekniske personale uteD 
avsluttende farmasøytisk eksamen og uta 
at de oppnår alminnelig ekspedisjonsrett, DleB 

muligens en begrenset rett til å ekspedere 
gemidler. Komiteen finner at en slik ordnb:lg 
vanskelig lar seg gjennomfø,re på en betryg
gende måte i en slik utstrekning at det vil 
avhjelpe mangelen på farmasøytisk perso
nale nå eller i fremtiden. Det tekniske pez
sonale har en selvfølgelig adgang til vred 
videre utdanning å nå frem til farm.asø-ytek
samen. Det står således fritt for dem blant: 
det tekniske personale som ønsker det. A 
skaffe .seg en slik utdanning. 

Det er i dag tatt skritt til å skaffe det 
niske apotekpersonale en viss opplæring. K1> 
miteen mener at dette ved offentlig støtte bør 
føres videre slik at vi får en gruppe teknisk 
apotekpersonale som har gjennomgått s 
planmessig opplæring med avsluttende p·l'iørve. 
En er imidlertid oppmerksom på at det ved 
apotekene også skal utføres en del rent ru..ti4 

nearbeid. Slikt arbeid kan og bør fortsatt 
kunne utføres av personale som ikke er 
lært. 

Etter Apoteklovkomiteens mening bør apo
tekpersonalet i fremtiden bestå av provisol'ef' 
med apotekereksamen, framasøyter med a 
lavere farmasøytisk eksamen, laboranter O.l 
tekniske assistenter med bedre praktisk 01 
teoretisk utdanning enn nå, og annet pe,rso.. 
nale som før. 

Konklusjon. 

I henhold til det. som er anført foran er ko
miteen kommet tn følgende konklusjon Ved· 
rørende personalspørsmålene ved apotek; 

1. I den fremtidige ordning av apotekvesenet 
bør personalet omfatte: provisorer med 
apotekereksamen, farmasøyter med lavere 
farmasøytisk utdanning, faglærte laboran
ter og tekniske assistenter og dertil annet 
nødvendig personale. Provisorer og farm.'l
søyter skal ha ekspedisjonsrett. 

2. Antallet av provisorer og farmasøyter i 
det enkelte apotek må stå i et timelig 
forhold til hverandre, likesom antallet av 
farmasøytisk utdannet personale må stå i 
et rimelig forhold til apotekets størrelse. 
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Iamtrer et skjevt forhold, kan Sosialde-: 
JP&'tementet når det selv finner det nød· 
vendig, eller forholdet er påklaget, gi re
.Werende bestemmelser. 

~~ 

Ut fra kravet om full behovsdekning av-
Sosialdepartementet og Kirke~ og 

Undervisningsdepartementet hvor mange 
øtuderende som skal opptas hvert år til 
apotekereksamen, samt hvor mange elever 
som skal opptas til lavere farmasøytisk 
utdannin.g. 

4. Det fastlegges en systematisk opplæring 
av det tekniske personale. Avsluttende 
prøve bør være offentlig . 

Komiteens medlem J o h a n n e s s e n er 
ikke enig i at kravet om forutdannelse for 
den lavere eksamensgrad er satt til realskole
eksamen. Kravet bør etter hans menig være 
eksamen artium. Med den bedre forutdannelse 
vil utdannelsestiden kunne reduseres. Johan
nessen viser i så måte til den svenske ordning 
for utdannelse av reseptarier. 

Økonomiske spørsmål ved apotekdriften. 

Ji'tllaøsiering ved overtakelse og opprettelse 
av apotek. 

Som det fremgår av det som er omtalt 
vil den som skal overta et apotek ha 
for et større pengebeløp i forbindelse 

overtakelsen. Dette vil i høyere grad 
ø:Je:lde når det dreier seg om nyopprettelse av 

Vanlig overtakelsessum for varebe
~ng, inventar og utstyr er. i dag på over 

100,000.-. Ved en nyopprettelse kan be
bli atskillig større. I tillegg til dette 

den nye apoteker bli nødt til å betale 
JBluJJmela i hus, eller det kan være hensikts

at han kjøper huset. Gjennomsnitts
~:~er·en for nyutnevnte apotekere· er for tiden 
ea,. 53 år. Man kan ikke 11egne med at en far
Jlii.8SØytisk kandidat på sin vanlige lønn vil 
være i stand til å legge seg opp tilstrekkelig 
aøUt.aJ slik at han kan skaffe de nødvendige 

til investering i apoteket. Samfunnet 
:.ikke være tjent med at vanskeligheter med 

;l skaffe tilstrekkelig kapital skal hindre en 
~· .som ellers er egnet til å lede et apo-

f:ra å søke slik bevilling. Det rimelige er 
u at det treffes en ordning slik at. finansi

kan løses ved· offentlig foranstalt
:ablg, når søkerne stiller krav om dette og de 

ikke har tilstrekkelige midler. 
Behovet for en finansieringsordning ved 

oflentlige midler meldte seg allerede i 1926, 
ølden den tid har det eksistert en . særskilt 

for apotekere her i Norge. Før 
I'JI'1aD gå.r over til å betrakte situasjonen i 
Nc~:e i dag og fremsette forslag til ny ord-

vil det være naturlig å redegjøre for ut
mau:•ge~n av den låneordning vi har nå, samt 
a nd,egjøre for hvordan dette spørsmål er 
~•n: i Danmark og Sverige. 

Låneordningens utvikling. 
I tiden inntil 1919 var det i alminnelighet 

engrosforretningene i apotekvarer som skaf
fet de nyutnevnte apotekere lån til kjøp av 
varebeholdning, inventar m. v. Denne ordnin
gen var uheldig, idet apotekerne derved kom 
i et mer eller mindre sterkt avhengighets
forhold til sine leverandører. De farmasøyt
iske organisasjonene tok saken opp, og i 1919 
fikk de i stand en finan.s1erlngsavta1e med 
Den norske Handelsbank. Ordningen fungerte 
tilfredsstiHende inntil banken se1v kom i øko~ 
nomiske vanskeligheter og i 1924 måtte trek· 
ke seg tilbake som långiver. Organisasjonene 
forsøkte forgjeves å få en liknende låneav
tale med andre banker. I oktober 19.25 an
modet de Sosialdepartementet om at en del 
av Apotekavgiftsfondets midler ble stilt til 
disposisjon for finansiering av apotekoppret
telser og -overtakelser. I forbindelse .med 
budsjettet for 1926-27 foreslo departementet 
at det av Apotekavgiftsfondets midler ble av
satt kr. 200.000 til et garantifond for bank
lån ved opprettelse eller overtakelse av apo· 
tek. Stortinget samtykket i dette 2. juli 1926, 
og en avtale mellom Christiania Bank· og 
Kreditkasse og Apotekavgiftsfondets styre 
ble undertegnet 30. desember s. å. I henhold 
til denne avtale forpliktet banken seg bl. a. 
til å låne ut penger svarende til et beløp som 
var dobbelt så stort som garantifondet. Søk
nader om lån skulle behandles av et råd, Fi
nansieringsrådet, som skulle oppnevnes av 
Sosialdepartementet. Rådet var sammensatt 
av 3 apotekere, 3 farmasøyter og en repre
sentant foreslått av Sosialdepartementet. In
struks for Finansieringsrådet ble vedtatt 13. 
desember 1926. 
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Inntil1939 ble Finansieringsrådet oppnevnt 
av Sosialdepartementet for 3 år o.m gangen. 
Under siste verdenskrig ble det foretatt visse 
endringer, bl. a. ble tallet på rådets medlem
mer forandret fra 7 tll 3. Etter krigen ble 
det besluttet at rådet skulle bestå av 5 med· 
lemmer. Norges Apotekerforening og Norges 
Farmaceutiske Forening ble bedt om å foreslå 
2 medlemmer hver. Det femte medlem, for
mannen, ble utpekt av Sosialdepartementet. 
Sosialdepartementet hadde utarbeidet in
struks for rådetS virksomhet. Av denne in
struks frem.gik.k det blant annet at rådet bare 
skulle anbefale lån til anskaffelse av inven
tar og varebeholdning i anledning opprettelse 
eller overtakelse av apotek, med tillegg av 
høyst 10 %. Det var i instruksen også be
stemt at det for a:lle lån skulle stilles tilfreds
stillende sikkerhet i form av depositum av 
verdipapirer eller livsforsikringspoliser, pant 
i fast eiendom eller på annen måte. Rådets 
anbefaling måtte være enstemmig. 

I mai 1956 bestemte Sosialdepartementet at 
rådet skulle opphøre ·å fungere, og Sosialde
partementet har siden den tid selv behandlet 
søknader om lån. Sosialdepartementet uttalte 
i den anledning blant annet: 

«P.g.a, den sterke økning av utlånsmas
sen og det denned stigende garantiansvar 
som staten har påtatt seg, filiner departe
mentet at søknader o:tn lån og kontroll med 
at vilkårene 02 forutsetningene for gitte lån 
blir overholdt. bør sees i sammenheng med 
de opplysninger om apotekenes driftsresul~ 
tater og apotekenes formuesstilling som senM 
des departementet, og med opplysninger om 
nyanskaffelser o. l. som fremkommer ved vi
sitas..ion av apotekene.» 

De farmasøytiske organisasjoner reagerte 
imot at departementet alene skal behandle 
disse saker som er av vital interesse for apo
tekerne, og mente at sakene fortsatt burde 
behandles av et råd. 

Sosialdepartementet har ved beha.ndli.ngen 
av lånesøknadene stort sett fulgt de samme 
retningslinjer som er angitt i instruksen for 
Finansi.eringsrådet, og som er omtalt oven
for. Det blir bl. a. forlangt at låntakerne skal 
stille sikkerhet for den vesentligste del av 
lånet. Det mest vanlige er at de apotekere 
som søker om lån, d,eponerer korttidsforsik
ringer som sikkerhet. Dette betyr en for
holasvis stor fordyrelse av lånet, avhengig 
av låntakerens alder. 

Etter vedtak av Stortinget ble Garantifon· 
det i 1931 forhøyet til kr. 250.000, i 1934 til 
kr. 300.000, i 1940 til kr. 500.000, i 1954 til kr. 
1;250.000, i 1956 til kr. 1.750.000 og i 1957 
til kr. 2.250.000, -

I 1952 gikk Christiania Bank- og Kredit· 
kasse med på å yte lån på tilsammen det 

:firedobbelte av det deponerte beløp. 
vil si at det kan ytes lån på tilsammen 9 
!ioner kroner når Garantifond.et er 
2.250.000. 

Etter · den tidligere avtale med b:n'iitea 
skulle lånene avdras med minst 10 % Cila 
året. Høsten 1954 ble det undertegnet ea 
avtale med banken. I henhold til -denne 
inntil 50 % av hvert lån bli stående av~ 
fritt, mens resten av lånet skal avdras over 
et tidsrom av høyst 20 år. A vdragsordninge.n 
kan vel neppe gjøres mere lempelig enn dette 
hvis ikke risikoen skal øke betraktelig. 
må jo regne med variasjoner i varebehold~ 
ningens størrelse og slitasje på inventar og 
utstyr m. v. De samme lånevilkår har vært 
benyttet siden 1954:. Den siste avtale mellom 
Sosialdepartementet og Christiania Bank oc 
Kreditkasse er av 5. juni 1957 og skal her 
gjengis: 

«Christiania Bank og Kreditkasse forptik. 
ter seg til å gi lån til apotekere til opprette)ae 
eller overtakelse av apotek til en samlet låfte.
sum på inntil kr. 9.000.000,- (kroner nil miJ.. 
lioner) når det foreligger anbefaling av &.> 
si.aldepartementet. 

Lånene forrentes etter en sats av 71 
over Norges Banks diskonto ved hver reJJID!!'
termins begynnelse. Renten betales 
skuddsvis hver 30/6 og 31/12. 

Etter departementets bestemmelse kan inn· 
til 50 % av hvert lån bli stående avdragsfritt. 
Resten av lånet avdras over et tidsrom av 
høyst 20 år etter departementets we:rmen 
bestemmelse i hvert enkelt tilfelle, avdraa 
betales 30/6 02 31/12. 

Departementet skal underrette banken hw 
en låntager fratrer !'litt apot~k. Mu}bc .Jdem.. 
stående lån forfaller 1 så fall til betahng lDllæ 
en frist som departementet fastsetter. 

Låntageren skal underskrive lånebevis 
(gjeldsbevis) som godkjennes av departeme:&
tet. 

Banken sltal behandle lånene, deres for
rentning-og avbetaling på b~messiJJ måte. 
Misligholder noen låntager Eune. forpliktelser 
skal departementet underrettes mnen en. mi· 
ned. . k 

Som sikkerhet for de lån som ban en ~ 
i henhold til denne avtale skal det i bankea 
av Apotekavgiftsfondets midler deponeres 
norske statsobligasjoner til kursverdi til ·eD
hver tid svarende til 25 % av utlånssumme.n. 

Når det ved · utle2gsforretning eller ~on
kurs er bragt på det rene at en låntager ikke 
kan oppfylle sine forpliktelser kan "!?a.nks 
kreve at det han fremdeles skylder. bJU: dek
ket ved sal2 av deponerte statsobligas]Oner. 
Bankens rettigheter overfor låntageren skal 
i så fall overdras til Sosialdepartementet. 

Denne avtale trer is.ted.enfor den tid 
avtale datert 26. oktober og 9. november 

Denne avtale kan oppsies når som helst av 
hver av partene med ·l måneds forut_P,ende 
varsel. Oppsigelse medfører ingen en~ 
i vilkårene for løpende lån, n:en de de]l?okne.rte 
sikkerheter kan reduseres slik at de l um· 
verdi svarer til en fjerdedel av den samleda 
ullånssum.» 



Innstilling I fra Komiteen til revisjon av a.J)Oteklovgivningen m. v. 49 

Sosialdepartementet anbefaler i a1minne
~llet bare lån til anskaffelse av inventar og 

i forbind·else med opprettelse eller 
Ø!le:rtakelse av apotek. Det forlanges at lån
lalil:el'm øtiller sikkerhet for den vesentligste 

av lånet. Slik. sikkerhet gis i alminnelig
l fonn av korttidsforsikringer. Dette for

M!Vil!l!r låneomkostningene anslagsvis med 
1-2.,9 % avhengig av låntakerens alder. 

Nedenfor følger en oversikt over utlån 
Finansieringsrådet i tiden 1946-

Antall låntakere 
pr.l/1 

Utlånsswn 
pr. 1/1 

13, ................. . 
14. . . . . . . . . . ... . . 382.013 
12 ........... ·. . .. . 280.777 
13... . . .. . . ... . . . . 3S8.626 
12............. ... 432.423 
18...... ... . . . .. • 671.263 
23 ..••.......••..•. 1.121.412 
27 ............... 1.235.392 
31. ............... 1.493.692 
52 .........•.....• 2.938.500 
97 ................ 6.294.296 

105 •.•.....•...•.. 7.103.382 

Pr. 1. oktober 1957 var det 120 låntakere og 
~assen var kr. 7.904.987. 

Finansieringsordningen for apotekere 
i Danmark. 

Apotekerfonden i DaiUllark er et fond som 
ø dannet av de avgifter apotekerne har be

til Staten. Fra 1932 har det vært adgang 
å låne ut penger fra Apotekerfonden til 

apotekere. Fra 1940 har det vært drevet ut· 
i6mJvirksomhet og fra 1955 har Apotekerfon

vert et selvstendig organ. 
I den danske apoteklov heter det: «Over 

apøtekerfondens midler må ikke rådes uden 
tDv.~o Apotekerfonden bestyres av et 

«yre på 5 medlemmer .. Det~e. s~rterer 
:iidJtdnistrativt under Indenngsm1mstenet. 3 

styrets medlemmer oppnevnes av Inden· 
ftermlinisteriet, og det forutsettes i loven at 
~ skal være personer som har både juri

og nasjonaløkonomisk innsikt og kjenn
til eiendoms· og kredittforhold. Ved 
av disse 3 personer er sjefen for apo

teidumtoret og en farmasøytisk utdannet per· 
ØØilt som er ansatt ved kontoret, medlemmer. 
at~ifi"E.t har plikt til å følge med i apotekernes 
~øke forhold, og de utgir årlig en re
._CØII'elfte for dette. Styret godtgjøres på ho· 
aorarbasis, og disse utgifter dekkes av apo
tekerlondens midler. 

I henhold til lov kan apotekerfonden yte 
lån tH apotekere til kjøp av apotekets inven
tar og varelager, til dets drift (utestående 
fordringer) og også til kjøp og modernise· 
ring av den eiendom hvor apoteket er eller 
vil bli innrettet. Det ytes vanligvis også et 
mindre lån til dekning av flytningsutgifter. 
For tiden 1 er utlånssummen til inventar og 
varer 41 millioner kroner, og til eiendommer 
ca. 14 millioner kroner. Av landets 350 apo
tekere har 283 lån i apotekerfonden. Prak
tisk talt alle nyutnevnte apotekere søker sine 
lån i apotekerfonden. 

Det er Indenrigs- og Boligministeren som 
fastsetter regler for forrentning og avdrag på 
lån fra apotekerfonden. For tiden 1 ) forren
tes lånene med 5% %. Det betales ikke av
drag av lån til varelager. Forutsetningen er 
dog at varelagrene holdes på den samme ver
di som da lånet ble opptatt. Dette kontrol· 
leres gjennom de årlige regnskapsutdrag som 

innsendes av apotekerne. Apotekerne er på
lagt å holde nøyaktig vareopptelling hvert 
annet år. Hvis varebeholdningens verdi går 
ned, må en sum svarende til reduksjonen inn
betales til apotekerfonden som avdrag på lå
net. Lån til andre formål enn varelager skal 
avdras med minst 5 % pr. år. Avdragene kan 
fastsettes høyere fra kreditors side, og debi· 
tor kan ut over minstekravet betale de av
drag han ønsker. Lånene forfaller i sin hel· 
het når låntakeren skal selge apoteket eller 
når han dør. 

Sammen med søknader om lån må en apo
teker sende inn oppgave over sin formues
stilling. Hvis en lånesøker er i besittelse av 
likvide midler, forlanger apotekerfondens 
styre i alminnelighet at disse midler skal be
nyttes først, og lån blir da bare ytet i den 
utstrekning det er nødvendig ut over dette. 

Overtakelsessummen for et apoteks vare
beholdning og inventar skal fastsettes etter 
mindelig overenskomst, hvilket i praksis vil 
si at to parter, slik som her i Norge, oppnev
ner hver sin takstmann. Hvis det blir uenig
het, skal saken avg,jøres ved voldgift. En apo
teker som skal låne penger i apotekerfonden, 
må imidlertid få takstsummen godkjent av 
en apotekvisitator før han ·godtar takstmen
nenes vurdering. På samme måte må han ha 
apotekvisitators sanksjon på å få saken av• 
gjort ved voldgift. 

Som sikkerhet for lån til inventar og vare
beholdning tar apotekerfonden pant i vare
lageret og inventaret, og i disse gjenstanders 
brannforslkringssummer. Dette gjøres i hen
hold til apotekloven. Hvis låntakeren er i be-

3 ) Mars 1956. 
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sittelse av andre aktiver, tas det også pant 
i disse. Når det gjelder sikkerhet for lån til 
eiendommer, tas det pant i ~eiendommen og 
dens brannforsikringssum. For lån til driften, 
må det ordnes med sikkerhet i form av for
sikringer. 

Lån til eiendommer ytes i alminnelighet 
bare når huset gir rom kun til apoteket og 
bolig for apotekeren. Det ytes i aUke tilfelle 
lån opp til kjøpe.summen, og for dette er det 
tatt pant i eiendommen og dens brannforsik
ringssum. Apotekerfonden har som konsulent 
en arkitekt som besiktiger eiendommer, vur
derer dem og som også er behjelpelig med 
å ta .standpunkt om påkostninger på eiendom
mer blir å betrakte ,som verdiforøkelse, eller 
om det skal betraktes som vanlig vedlikehold. 

I forbindelse med låneordningen kan dan
ske myndigheter stille krav tu apotekene som 
vanskelig kan gjøres i l~over. Som eksempel 
kan nevnes at når en apoteker får lån til ltjøp 
av en eiendom, må han samtidig forplikte seg 
til ved apotekerskifte å tilby den tiltredende 
apoteker å få kjøpt eiendommen. Hvis det 
ikke blir enighet mellom de to parter om 
salgssummen, har selgeren forpliktet .seg til 
å godta en salgssum som fastsettes av en 
nemnd som oppnevnes av Indenrigsministe~ 
ren. På denne måten har således danskene 
kunnet sikre den nyutnevnte apoteker adgang 
til å kjøpe apotekeiendommen. I Apotekloven 
er det bestemt at Indenrigsministeren kan på
legge en nyutnevnt apoteker å kjøpe en eien
dom av den gamle apoteker. 

Låneordningen .i Danmark synes å fungere 
bra. Søknader om lån blir raskt behandlet, 
og pengene utbetalt på kort tid. Det kontor· 
messige arbeid i forbindelse med låneordnin
gen blir utført i Indenrigsministeriet, og apo
tekerfonden har således ikke noe eget kontor. 

Finansieringsordningen for apotekere 
i St1erige. 

I Sverige opprettet apotekernes og farma· 
søytenes organisasjoner i 1938 et låneinsti
tutt,. «Apotekarkårens Kreditka.ssa», hvis 
formål er å yte lån til apotekere for å dekke 
deres kredittbehov ved overtakelse av apo~ 
tek og for drift av apotek. Foretagendet le· 
des av et styre på 5 medlemmer. Av disse 
skal to være medlem av henholdsvis Apote· 
karsocietetens direksjon og centralstyrelsen 
i Sveriges farma(~eytfo,rbund. Av de tre andre 
skal en være eller ha vært medlem av Apo
tekarsocieteten, en ha avlagt apotekereksa
men og være i aktivt arbeid ved apotek og 
en skal være sakkyndig i bank og kreditt· 
saker. Det er nevnte styre som behandler og 

tar standpunkt tH alle søknader om llån .• 
midler som utlånes, skaffes delvis ved at 1e!l

keltpersoner og sammenslutninger 
«Apotekarkåren» har skutt inn rentebæl't'Dide 
andeler, men vesentlig ved bank.lån. UtlA:D.eae 
utgj,ør 1

) ca. 30 millioner kroner. 
Ved lov av 12. mars 1938 ble det åpnet ad· 

gang for apotekere til å gi underpant i ~ 
og inventar ved apotek. Dette ble gjort 
en tilføyelse til <<forordning angående fOr
lagsinteckning», og gjelder uansett om 
kerheten skal benyttes. overfor Apotekiillitl~ 
rens Kreditkassa eUer andre låneinnretn.i.ns 
ger. 

Ved overtakelse av apotek får apoteke!'ID:e 
et foreløpig lån på 110 % av overtakelaes,. 
summen. Senere blir lånene ordnet. Det er 3 
typer av lån: 

1. Grunnlån ytes mot underpant i var,er Off 
inventar, eller mot annen sikkerhet :110m 
styret kan godta. For dette lån betales, fo:r 
tiden 1 ) 5,25 % rente. På denne måte Y'tJæ 
det lån svarende til ca. 65 % a.v overta.
kelsesverdien, (d.v.s. 70 % av inventa:reb 
og 60 % av varebeholdningens. verdi). 
Grunnlånet er avdragsfritt, men d~et 1mB 
avdras hvis låntakeren ønsker det. I d 
fall må det sies opp 6 måneder på forhud. 

2. Avbetalingslån ytes mot pantsettelse aY 
livsforsikringer. Styret fastsetter hvll.ke 
beløp livsforsikringene skal lyde på. Det. 
kan og.så godtas annen form for sikkerhet. 
Disse lån skal avdras på 15 år. Dog bar 
styret adgang til å forlenge denne periode 
til 20 år. Høyst 2 år skal være av~~ra2llll" 
frie. For disse lån betales det for tiden\), 
5,50 % rente. Låntakeren bar adgang ~lit 
å avdra lånene raskere enn forutsatt,, l!DII 
det må i så fall meldes fra 6 måneder pil 
forhånd. 

3. Korttidslån yte,s mot kausjon eller annø 
sikkerhet som styret finner tilfredsatiUetl
de. Disse lån forutsettes tilba~ebetalt i am 
helhet innen kort tid. For dtsse lb bft.. 
tales det for tiden1

) 5,75 % rente. 

I tillegg til disse regler er det bestemt at 
ingen person i alminnelighet får låne mere eaa 
200.000 kroner. Styret kan gjøre unntak fra 
dette .. 

Den vesentlige del av utlånene går tU apa.. 
tekovertakelser. I den utstrekning det er mid· 
ler til stede og lå.neandragendene syn.es rime
lige, ytes det også lån til ombygninger, mo
derniseringer o. l. 

Overtakelsessummen for et apotelts V:tu"''t
beholdning og inventar fastsettes av l'iep~ 
sentanter for «Apotekarkårens varder~ 
nåmnd». Det er· fastsatt regler for hvorda:n 
man skal gå frem når et apotek skal taJrsel'e& 
for overtakelse, og det er også fastsatt 11101"

mer for fastsettelse av prisene på apoteldn-

1) Mars 1956. 
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Yetm;r· og varelager samtidig som det er fast
hvilke varer og gjenstander en nyutnevnt 

fm&b~kEll" ikke skal ha plikt til å overta, d.v.s. 
11101m det ikke skai beregnes pris for. 

Disse regler s~om er meget detaljert er re
A!tatet av en overenskomst mellom Apote
brsocieteten og Sveriges farmacevtforbund. 

Lån.eordningen synes å fungere bra. Det 
imidlertid ikke lån til kjøp av eiendom. 

l praksis benytter apotekerne seg i stor ut
øtrelming av de private engrosfirmaer som 
kawijonister for den del av lånene for hvilke 

kr·EWes særskilt sikkerhet. Det later til at 
ikke har ulemper. Det ble opplyst at 

ikke førte til at en apoteker av den grunn 
avhengig av å ta sine varer fra det be-

lilliiiCI:U~ :firmA. 

Komiteens betraktninger og forslag til 
finansieringsordning for apotekere. 

So·m det fremgår av det som er omtalt for· 
aa. er det vel 40 % av landets apotekere som 

ordnet seg med lån gjennom finansie-
*pord.ningen. Antallet lånsøkere har økt 
sterkt i det siste, og dette kan ha flere år

Først og fremst kan nevnes at det i 
1954-1955 på grunn av ikrafttredel· 

av Lov om pensjonstrygd for apoteketa~ 
har vært unormal økning av antallet 

apotekovertakelser, ca. 60 pr. år, mens dette 
er ca. 12-15 pr. år. Dernest kan 

~ at forholdene på det vanlige lånemar-
.i. den senere tid har vært meget vanske

enn før. En tredje årsak er antakelig 
at avdragsordningen i løpet av 1955 er blitt 
~igere for apotekerne. 

Med de krav som stiUes til et apotek,, også 
et rent samfunnsmessig synspunkt, fin~ 

aer komiteen at den nåværende låneordning 
1 landet ikke er tilfredsstillende. Låne· 

rammen er for snever og lånene er kostbarere 
mo nødvendig. .Apotekavgiftsfondets midler 
bJiw i s.tørre utstrekning enn hittil kunne in
wem~re;s her. Apoteket er på sett og vis en 
øffentlig innretning som drives på åremål av 
eu apoteker. Samfunnet krever en kontinuer
lis virksomhet, og det synes naturlig at et 
offentlig fond skapt av næringen, trer inn 
.:Pm regulerende faktor. Om Apotekavgifts· 
fOI~~r; og dets anvendelse hittil, vises til ut
l'l:!li;u;JIJ.UJ!> på s. 56. Det bør være adgang til å 

lAn, foruten til overtakelse av varer, in
Ytlltltar og utstyr, også til overtakelse av eller 
illlyeøtering i hus, og det bør også kunne ytes 

til ombygging og modernisering av apo
~Jelv om dette ikke foregår i forbindelse 
overtakelsen. Dertil må ordningen ba

~ på at det overeiende antall apotekere 

ved starten skal kunne finansieres på denne 
måte. Hvis finansieringsordningen i Norge 
sammenliknes med de ordninger som er etab
lert i Danmark og Sverige, vil forskjellen på 
utlånsmassen være iøynefallenede: Norge bar 
en låneordning hvorved det kan utlånes opp~ 
til 9 millioner kroner. I Danmark er det ut
lånt ca. 41 millioner kroner samt 14 millioner 
kroner til investering i hus, og i Sverige er 
det utlånt ea. 30 millioner kroner. De tre 
land har henholsvis 276, ca. 350 og 420 apo· 
tek. Tallene fra Danmark og Sverige er fra 
1956. 

Komiteen er av den oppfatning at Jane
ordningen for apotekere bør gi de gunstigst 
mulige betingelser. Omkostninger i forbin
delse med lånene vil måtte belastes apotekets 
drift og vil i siste instans bli betalt av det 
medisinforbrukende publikum. Åpotekavgifts· 
fondet må kunne låne ut (eller garantere for 
lån) mot rimelig rente (provisjon), idet det 
for apotekerne kun gjelder en begrenset 
brukstid med overføringsplikt til nestemann. 
Komiteen mener at mange svakheter ved apo· 
tekvesenet vil kunne rettes ved å sikre apo· 
tekerne en gunstig og sikker finansierings· 
ordning. 

En omfattende finansieringsordning vil føre 
med seg behandling av en rekke detaljspørs
mål vedrørende apotekvirksomheten. Det er 
nødvendig at sakene kan behandles smidig og 
hurtig og at de blir gjenstand for en allsidig 
vurdering. I motsatt fall vil ordningen kunne 
virke hemmende . 

Som en praktisk ordning vil komiteen fore
sla at Stortinget til finansieringsordning for 
apotekere bevilger av .Apotekavgiftsfondet et 
større beløp som kan forvaltes av Sosialde
partementet. Beløpets størrelse vil være av
hengig av om man velger a benytte bevilg
ningen som garanti overfor en bank, eller 
om utlån skal foretas av det bevilgede beløp. 
Begge disse ordninger har sine fordeler, og 
komiteen finner det ikke nødvendig å ta 
standpunlrt til hva som bør foretrekkes. En 
må regne med at det ganske snart vil være 
behov for en utlånsmasse som er mere enn 
det dobbelte av hva den er i dag, d.v.s. minst 
20 millioner kroner .. Som nevnt foran, omfat
ter ordningen i dag bare vel 40 % av landets 
apotekere. Det er som nevnt komiteens me· 
ning at det ved finansieringsordningen bør 
kunne lånes ut penger til alle apotekere som 
ønsker dlet, og dessuten foreslåes låneram
men utvidet til å omfatte leieboerinnskudd 
m. v. Investeringene til varebeholdning, inven· 
tar og utstyr er meget forskjellige for dle en
kelte apotek. I budsjettåret 1956-57 har 21 
apotek skiftet innehaver. Opplysning om 



Innstilling I fra Komiteen til revis.jon av apoteklovgivningen m. v. 

overtakelsessummen foreligger for 17 av 
disse, og det beregnede gjennomsnitt av disse 
er kr. 109.000, Dette materiale kan synes lite. 
På den annen side vH materialet bli noe gam
melt hvis en går lenger tilbake i tiden. Komi
teen antar at det for tiden må regnes med en 
gjennomsnittlig investering på minst kr. 
110.000 tH inventar, utstyr og varer pr. apo
tek. Dette betyr en samlet investering i apo
tekene på omkring 30 millioner kroner, og 
dertil kommer ev,entuelle investeringer i form 
av leieboerinnskudd o. l. Komiteen antar der
for at 20 millioner kroner ikke vil være til
strekkelig i lengre tid, men mener at den nye 
ordning kan starte på denne basis. Myndig
hetene må dog være oppmerksom på at også 
denne ramme etter hvert vil måtte utvides. 

Låneordningen får da et så stort omfang 
at departementet ved vurderingen av disse sa· 
ker bør benytte seg av en nemnd med allsidig 
sammensetning, kfr. § 50 i lovutkastet. Ko· 
miteen har tenkt seg at det i denne nemnd 
skal være representert kyndighet i apotek
drift så V·el som kyndighet i regnskaps- og 
utlånsvirksomhet. Dertil bør 1 medlem være 
jurist, .og Helsedirektoratet bør være repre
sentert. For at ordningen skal bU smidig, vil 
en foreslå at nemnda etter departementets 
nærmere bestemmelse får fullmakt til å av
gjøre en rekke spørsmål innenfor rammen av 
et gitt reglement. Det bør som foreslått i 
§ 49 kunne ytes lån til: 

a. Overtakelse eller kjøp av varebeholdning, 
inventar og utstyr. 

b. Innredning av apotek i eiendom som ikke 
eies av apotekets innehaver. 

c. Leieboerinnskudd for apoteklokaler. 
d. Kjøp eller bygging av hus for apotek, dog 

bare i den utstrekning lån ikke kan opp
nåes på annen måte. 

Ad a. Disse lån bør ytes med beløp som 
svarer til den verdi som er fastsatt ved over
takelsen, kfr. § 21 i lovforslaget. I henhold 
til denne prgf. kan departementet når det 
finner grunn til det, forelegge en fastsatt 
overtakelsessum for en skjønnsnemnd. Det 
er her blant annet tenkt på at det skal være 
adgang til å føre kontroll med at overtakel
sessummer som skal dekkes ved lån fra en 
offentlig låneordning, skal ligge på et rime
lig nivå. I tilfelle hvor apotekene ved overta
kelsen er utstyrt med usedvanlig liten vare
beholdning eller lite utstyr, bør det være ad· 
gang til å få lån til nyanskaffelser i forbin
delse med overtakelsen. Lån til varebehold
ning bør i løpet av 10 år nedbetales til 75 % 
aV' den gjennomsnittlige varebeholdning i. de 
siste 5 år. Dette kan kontrolleres ved gjen-

nomgåelse av apotekenes driftsregnskap. 
§ 41 i lovforslaget. Lån til inventar og utst:y.r 
bør avdras i løpet av høyst 20 år. Lån av dell 
art som omtales her, bør dog i sin helhet fOI"
faUe når apoteket skal skifte innehaver. J'o.y.. 
rentningen av disse lån bør være elik som 
nå, % % over Norges. Banks diskonto. 

Det bør stilles sikkerhet for de lån som 
ytes til varer, inventar og utstyr. Den form. 
for sikkerhet som stilles i dag, nemlig kort
tidsforsikringer, faller kostbar. Dessuten er 
den ikke effektiv, idet den ikke gir sikkerbat 
med mindre låntakeren dør. I de 30 Ar deo 
bestående låneordning har eksistert,. har det 
aldri vært gjort ansvar gjeldende overfor 
Garantifondet.. Det har heller ikke vært nød
vendig å gjøre effektiv den sikkerbet som 
har vært stillet. 

Man kan ikke forutsette at apotekere a 
i besittelse av verdier som kan stilles som sik~ 
kerhe"t for lån av den størrelse det her er tal~ 
om, og finner det rimelig å fo·reslå at det 
åpnes adgang til å stille apotekene,s varebe
holdning og inventar som underpant for lån 
som ytes av Apotekavgiftsfondet. Man tar 
da i betraktning på den ene side at det er 
lån som skal ytes av offentlig fond. På dem 
annen side regner man med at det meget 
sjelden· vil bli gjort bruk av sikkerhets. 
Dette har man som nevnt erfaring for i .el@ 

30 år det har eksistert en låneordning 
apotekere. 

I norsk pantelovgivning er det en hoved
regel at det ikke kan avtales rettsbeskyt:bl 
underpant i løsøre. Sosialdepartementet 
i 1955 overfor Justisdepartementet reiØ 
spørsmålet om å. fremme lovforslag s:om b~ 
ger apotek inn under lov nr. l av 8. mam 
1946 om pant for driftskreditt til indus:triø. 
og lovforslag om endring av panteloven &l! 

8. juni 1895. Justisdepartementet fant på det 
da værende tidspunkt ingen grunn til å frem~ 
sette forslag til disse lovendringene' med min· 
dre det var «påkrevd eller meget ønskelig ut 
fra omsynet til særlige medisinale behov .. "'· 

Komiteen mener det er påkrevd av beJill&yn 

til særlige medisinale behov at det åpnes ad
gang for apotekere til å gi underpant i sbJ. 
varebeholdning og inventar, og har såJedes 
foreslått at slik adgang åpnes ved bestemmel
ser i lov om drift av apotek, kfr. IovforsJa~ 
gets § 49. Hvis det av panterettslige hensyn 
ansees nødvendig å ha bestemmelsen samm&B 
med andre panterettsbestemmelser, har Jto. 
miteen intet å innvende mot dett•e. Som det 
fremgår av det som er sagt om forho,ldene i 
Danmark og Sverige, er det i begge diaR 
lanid adgang til å gi underpant i apotekene~~ 
varebeholdninger og inventar. 
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Ad lån i henhold til punkt b., c. og d. Lån i 
tilfelle bør kunne gis mot pant i fast 

eleiKI1CIIm eller mot sikkerhet i aksjer eller 
<Obligasjoner for langsiktige leiekontrakter. 

lån bør kunne gis til 100 % av doku
~~~~euterte og godkjente priser, med avdrags-

ned til 80 % og med forrentning som 
vantige pantobligasjonslån. Disse lån bør også 
&naUe i sin helhet når apoteket skal skifte 
ilmehaver. Når det gjelder lån til bygging 

kjøp av hus for apotek, er det komiteens 
forntsetning at dette bare skal komme på tale 
når det dreier seg om hus som i det vesent

anvendes til apotek og bolig for apote
altså ikke når det gjelder hus hvor 

apoteket skal disponere en liten del av 
samlede areal. Dertil kommer at lån i 

tilfelle, som angitt i lovutkastet, bare 
ytes når det er dokumentert eller rede

gjort for at det ikke har vært mulig å finan
foretagendet på annen måte. 

Hvis en apoteker søker lån til noe av det 
iOØl er nevnt under punkt a og b i forbin

med modernisering eller ombygging, bør 
l:lr.Len•e bare innvilges når det dreier seg om 
et øtørre moderniseringstntak. Planen må da 

forhånd være godkjent av departementet, 
§ 29. Prisoverslag bør da foreligge. 

Som omtalt foran har man i Danmark den 
at det ikke ytes lån av Apotekerfonden 

medmindre lånsøkeren ikke kan skaffe mid
på annen måte. Komiteen har overveiet 

øm det er rimelig å ta lånsøkerens formues
i betraktning ved behandlingen av 

øøt.Knau. om lån. Man er kommet til at dette 
'!J' mindre ønskelig, og vil foreslå at enhver 
apoteker som ønsker det, har samme adgang 

å få lån fra Apotekavgiftsfondet uansett 
han på forhånd har midler som kan dis· 

poneres. 

Apotekenes prisberegning. 

1 henhold til § 19 i gjeldende Lov om 
av apotek, skal apotekerne m. h. t. den 
de beregner for sine varer, rette seg 

etter de bestemmelser som gis av Kongen 
den han har gitt fullmakt. Ved kgl. res. 

av 19. mars 1954 er det gitt Prisforskrifter 
for legemidler m. v. ved salg fra apotek, som 
a?iøs:te prisforskrifter av 30. januar 1914. 

til Prisforskriftene av 1954 ble ut
av en k·omite som var oppnevnt ved 

res. av 7. januar 1950 og som avga sin 
uullltilling 11. april 1953. Komiteens mandat 

oppsummert således: 
«De regler hvoretter medisinaltaksten ut

azbe!dea ble gjort gjeldende ved kgl. res. av 
30. Januar 1914. Med henblikk på å foreta en 
~elig revisjon av disse regler oppnevnte 

departementet i juni 1925 en komite med pris
direktør W. Thagaard som fonnann. De øv
.rige medlemmer var byråsjef A. Faanes, apo
teker K. L. Schei, distriktslege Svanøe og 
apoteker P. J. Tronslien. Komiteen fikk bl. a. 
i oppdral'{ å utarbeide forslag til revisjon av 
så vel takstreglene som godtgjørelsen for ar
beidet i laboratoriet og reseptur m. v. og her
under undersøke muligheten av å gjøre apo· 
tekvarer billigere for publikum uten at dette 
l'{il<:k ut over sikkerheten ved tilberedningen. 
Videre å gjøre takstene enklere samt endelig 
å utrede spørsmålet om sterkere progresjon 
i apotekenes avgift til statskassen. 

Under sakens behandling delte komiteen 
seg il et flertall som avga sin innstilling i mars 
1928 og et mindretall som avga sin innstil
ling i februar 1929. 

I 1930 fant departementet det nødvendig 
at spørsmålet om revisjon av forskriftene ble 
behandlet på nytt, og oppnevnte en ny mindre 
komite bestående av byråsjef Faanes, for· 
mann, stortingsmann N. Hjelmtveit og apo
teker Spæren. I 1938 ble komiteen forsterket 
med ytterligere et fagutdannet medlem, apo· 
teker O. Blikstad. Samtidig fratrådte stor
tingsmann Hjelmtveit og ble erstattet med 
stortingsmann H. J. Jensen. 

Komiteens arbeid ble stillet i bero under 
krigen og komiteen oppløst i 1943. Da depar
tementet i 1947 besluttet å oppnevne en ny 
medisinaltakstkomite, ble Prisdirektoratet an· 
modet om å foreslå en representant til ko
miteen. I sitt svar henstillet Prisdirelrtoratet 
til departementet å vente med å oppnevne 
komiteen til en nedsatt kommisjon har ut· 
redet spørsmålet om en varig pris- og trust· 
lovgivning. Denne kommisjon har ennå ikke 
avsluttet sitt arbeid, men da den mest om· 
!attende del av medisinaltakstkomiteens ar
beid vil være av faglig art, og komiteen først 
på et senere tidspunkt vil behandle spørsmål 
som har særlig interesse for Prisdirektoratet, 
fant departementet ikke ytterligere å kunne 
utsette oppnevnelsen av komiteen. Da Pris
direktoratet har meddelt at det for tiden ikke 
kan komme med forslag til representant i 
komiteen, er direktoratet underrettet om at 
komiteen nå er oppnevnt. Prisdirektoratet er 
samtidig anmodet om å meddele departemen~ 
tet når representanten kan oppnevnes. 

Komiteens mandat blir som for den fore
gående Medisinaltakstkomite med den endring 
at utredningen av spørsmålet om sterkere 
progresjon i apotekavgiften endres slik at ko
miteen utreder spørsmålet om apotekenes av
gift til statskassen.» 

Apoteklovkomiteen har ikke funnet å bur
de behandle i detalj disse forskrifter som har 
vært behandlet av en dertil oppnevnt komite 
for bare 5 år siden. De nye prisforskrifter 
har virket bare i 3 år. 

Komiteen mener at dette er så vidt kort 
tid at det ikke er høstet tilstrekkelig erfaring 
for deres virkning. Gjennomgåelse av apote
kenes prisforskrifter er dessuten et detaljar
beid av en slik art at det, når det anses 
påkrevd, bør utføres av en komite oppnevnt 
spesielt til dette formål. 

Komiteen vil dog peke på at det må ansees 
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rimelig at apotekenes prisforskrifter gjen~ 
nomgåes og revideres med ikke for store 
mellomro,m, høyst 10 år. Det skjer en stadig 
utvikling i arten av apotekenes omsetning, og 
dette medfører at revisjon av prisforskriftene 
med jevne mellomrom anses ønskelig. De 
prisforskrifter som ble avløst i 1954 var som 
det fremgår 40 år gamle. 

På grunnlag av prisforskriftene utarbeider 
helsedirektøren hvert år apotekenes utsalgs
priser. Helsedirektøren er da bundet av avan
sesatser o. s. v. som er fastsatt i prisforskrif~ 
tene. 

Komiteen er under sine drøftelser av spørs
målet kommet inn på muligheten av et mis
forhold mellom apotekernes avanse på spe
sialpreparater og den avanse apotekerne har 
på de preparater de selv fremstiller. Av de 
grunner som er nevnt ovenfor har komiteen 
imidlertid ikke funnet å kunne ta opp til be
handling dette spørsmål, men vil anbefale at 
dette tas opp til revisjon når man har noe 
lenger erfaring for virkningen av Prisfor
skriftene av 1954. 

I samme forbindelse ·vil komiteen uttale at 
bestemmelsen om at prisfastsettelsen av spe
sialpreparater skal være bundet til gjeldende 
arbeidspriser i apotekenes laboratorium, kan 
føre til skjevheter i prisfastsettelsen. Spørs· 
målet om grunnlaget for fastsettelsen av pri
ser på farmasøytiske spesialpreparater, vil 
imidlertid bli behandlet i 2. del av komiteens 
innstilling, og det vises for så vidt til denne. 

Apotekenes økonomiske driftsforhold. 
A p o t e k e n e s o m. s e t n i n g har i de 

siste 20 år vært stadig stigende. Som det 
fermgår av oversikten over apotekenes 
omsetning på s. 57 i innstillingen, var 
den totale omsetning ved apotekene i siste 
budsjettår (1956---57) kr. 127,5 mill. Før 
1933 var det ingen jevn stigning i apotekenes 
omsetning, forholdet var mere varierende. Et
ter 1933 har det vært en jevn stigning, bort
sett fra en liten svikt i 1944. Den jevne stig~ 
ning i de senere år skyldes antakelig ikke 
bare kronens faHende kjøpekraft. En må også 
regne med at en rekke nye ·legemidler innen 
bestemte grupper, som hormonpreparater, an
tibiotica og til dels også kjemoterapeutika er 
kommet med i omsetningen. Disse legemidler 
er til dels meget kostbare og de utgjør nå en 
betydelig og stigende del av omsetningen. Det 
kan vel også regnes med at legemiddelforbru
ket er øket på grunn av høyere levestandard, 
og ved at flere og flere lag av befolkningen er 
kommet inn under syketrygden. Det er blitt 
mere alminnelig å søke legehjelp og å benytte 
medikamenter i forbindelse med sykdom. 

De tall som angir apotekenes brutto..cmset~ 
ning, omfatter mere enn salg av legemidler. 
Fra apotekene leveres også i ikke ubet~ 
grad artikler til sykepleie og hygiene. I el! 

viss utstrekning selges også andre varer 
apotek, f. eks. kosmetika. Særlig gjelder 
på steder hvor det ikke er spesialforretninger. 
Hvor stor del av omsetningen disse alr:nhme
lige kjøpmannsvarer utgjør, vites ikke med 
sikkerhet. Det er grunn til å tro at denne om-
setning i hvert fall ikke utgjør mere enn 
% av brutto-oms.etningen. Restbeløpet ot:~r 
fatter både human og veterinær medisi_n. 

A p o t e k e n e s b ru t t o v i n n i n g. 
å trekke avgifter, som alminnelig omsetnings
avgift, krigstilleggsavgift på brennevin og 
samt kosmetikkavgift fra apotekenes bruttltl>
salg, fremkommer apotekenes netto-omset~ 
ning. Ved å trekke vareforbruket (d. v. s. va
rekjøp + eUer + variasjoner i varebehokl
ningens størrelse) fra netto-omsetningea, 
kommer en til apotekenes brutto-vinning. 

Bruttovinningen er i første rekke avhen
gig av omsetningens størrelse. Som det 
går av tabellen på s. 65 var det i 1955 
apotek som omsatte under kr. 150,000 og 10 
apotek som omsatte over 750,000. (Det er da 
regnet med netto-omsetning). Omsetninp!1! 
ved de øvrige apotek lå da mellom de 2 ne\c'nte 
ytterpunkter. Det er lett å forstå at de el!~ 
kelte apoteks bruttovinning i kroner og 8l"l1' 

må variere sterkt når omsetningens størrelll! 
er så varierende. I 1955 var apotekenes 
nomsnittlige bruttovinning 41,43 % av 
toomsetningen. (Vareforbruket var altså 
% av nettoomsetningen). Det er også 
forhold som spiller inn for det enkelte apo
teks bruttovinning, Bruttovinningen er f. 
avhengig av omsetningens art. De forhold som 
da kan innvirke på størrelsen av bruttovin· 
ningen er f. eks.: 

I hvilken utstrekning apoteket selger fer· 
dig kjøpte preparater i forhold til 
av egen produksjon. 

I hvilken utstrekning det selges legemid
ler med redusert avanse (insulin, PAS. Cor
tone og plasmasubstitutter). 

Om vanlige kjøpmannsvarer utgjør e111 

relativt stor del av omsetningen. 
Om det foregår salg til sykehus o. l. (fi..V~ 

kehus kjøper i store kvanta og ytes ill 
rabatter). 

I hvilken utstrekning apoteket selv 
dekke sine fraktutgifter ved varekjøp. 

De nevnte faktorer kan spille en relativt 
stor rolle når det gjelder det enkelte apoteks 
bruttovinning, og kan forklare variasjoner i 
vareforbruk . og bruttovinning ved lanc:k~ 
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:ealr. Bruttovinningen for de· fleste av apo
tekene lå i 1955 mellom 35 og 50 % av net
toomsetningen. 

A pote k enes drifts om kost ni n
l!Jer og nettovinning. Av bruttovin
Diltge~ skal apoteket dekke sine driftomkost

og det bør være et beløp tilbake som 

gir apotekeren et rimelig utkomme. Drifts
omkostningene beregnet prosentvis av brutto
salget, utgjorde i 1955 vel 33 %, og nettofor
tjenesten ble da ca. 8 % beregnet for lan· 
dets apotek under ett. Fordelingen av drifts
utgiftene fremgår av nedenstående oppstil
ling: 

Apøtek.enes driftsutgifter, fordelt etter art og i prosent av nettoomsetningen, og ot,erskudd. 

Antall apotek ............................... . 

Brutto varesalg ............................. . 
Netto varesalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
r....øn:in.ger .... • . • • . .. • . . . . . • . . .. • . . . . . • .. . . . . . 

Lys og brensel ............................. . 
Vedlikehold av lokaler og inventar ....... . 

.Avskrivninger: 
&:ventar, utstyr 

:taste apotekanlegg 
debitorer 

AI:J.1ilre driftsutgifter:. 
Ecmtorrekvisita 

) ................. . 
) .................. . 
) .................. . 

) ................... . 
) ................... . 

J\østtranøe ) .................... . 
driftsutgifter ) ................... . 
for pliktig enketrygd .............. . 

.Apotekavgift ................................ . 
Utgifter i alt .............................. . 

O?erskudd ................................. . 

1000 
kr. 

100 822 
90614 
20 886 
1559 

621 
431 
255 

552 
168 

18 

228 
240 
280 

1629 
543 

2732 
30140 

8585 

19541) 

I% av l 
nettoomsetn. 

262 

111,27 
100,00 

23,05 
1,72 
0,69 
0,48 
0,28 

0,61 
. 0,19 

0,02 

0,25 
0,26 
0,31 
1,80 
0,60 
3,02 

33,26 

9,47 

19551) 

1000 I % av 
kr. nettoomsetn. 

268 

111053 111,.29 
99 785 100,00 
22602 22,65 
1830 1,83 

742 0,74 
595 0,60 
442 0,44 

794 0,80 
217 0,22 
17 0,02 

257 0,26 
281 0,28 
336 0,34 

1575 1,.58 
541 0,54 

2935 2,94 
33165 33,23 

8259 8,28 

1 )De offentlige apotek (Rikshospitalets apotek. og Ullevål apotek) er ikke tatt med 1 tallene. 

Ser en på driftsomkostningene og netto
riJIWiDgen for de enkelte apotek, er variasjo· 
~ ov·erraakende store. Det er pekt på dette 

avsnittet Avgifts~ og tilskuddsordning. 
Det fremgår der at apotek med omsetning 
la:oen samme størrelsesorden gir en varieren

nettovinning. 
Det er ovenfor pekt på at bruttovinningen 

blir forskjellig av flere grunner. 
driftsomkostningene kan fra apotek til 

variere sterkt. Lønningene utgjorde 
1955 22,65 % av nettoomsetningen, og er 

-~~~ en utgift av utslagsgivende størrelse. 
rekke momenter kommer inn i billedet ved 

i!JerJDe utgiftspost. Apotekerens personlige ar
kan variere med alder og hel· 

Dette kan også være tilfelle med per· 
ØO!llaJ.tHA arbeidsinnsats. For tiden er det man· 

på farmasøytisk arbeidshjelp. Dette kan 
i es rekke tilfelle bety vesentlig lavere lønns
iltidfll;er enn normalt og tilsvarende høyere 

nettovinning. Samtidig vil det da være et 
unormalt sterkt press på apotekets inneha· 
ver og personale. Husleien varierer meget alt 
ettersom apoteket er anlagt i gammel eller 
ny gård. Investeringene varierer også sterkt. 
Nye apotekanlcgg med moderne utstyr er re
lativt kostbare, og renter og nedskrivning blir 
i slike tilfelle av betydning for apotekets av
kastning. 

Hvis alle de nevnte faktorer tilfeldig trek
ker i en og samme retning, vil det kunne opp
stå ekstreme tilfelle som omtalt under av· 
snittet om apoteltavgift, hvor det er frem
holdt at apotek med omsetning av samme 
størrelsesorden gir ytterst forskjellig drifts
resultat. 

Komiteen har blandt annet sett det som sin 
oppgave å. legge forholdene til rette for mo· 
dernisering av apotekene og samtidig med
virke til en sikrere og jevnere avkastning ved 
de enkelte apotek. Det er foreslått progressiv 

~~~---------···---------~----

---l 
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avgift på nettovinningen, subsidiering av apo· 
tek med lav omsetning, delvis utjevning av 
husleieutgiftene og økte muligheter for lån 
til apotekdriften. Komiteen har· med disse 
forslag villet fremme den nevnte utvikling. 

Apotekavgiftsfondet, oversikt over dets 
utvikling og anvendelse. 

I lov om drift av apotek av 4. august 1909 
er det bestemt at apotekerne til statskassen 
skal betale en avgift som fastsettes av Stor· 
tinget hvert år. Både i Apoteklovkomiteens 
innstilling av 1. mai 1898, i Ot.prp. nr. 37 for 
1904~05 og i Ot.prp. nr. 14 for 1908 var det 
foreslått tatt inn i selve loven bestemmelser 
om hva apotekavgiften skulle brukes til. Den 
forsferkete næringskomite nr. 2 sløyfet :imid~ 
lertid dette, og apoteklovens § 8, som ble ved
tatt i, samsvar med nevnte komites innstilling, 
sier intet om anvendelse: «Av de avgiftsbeløp, 
som nævnes i § 7, skal der dannes et fond, 
om hvis anvendelse der gives nærmere be
stemmelser av Stortinget.» Nevnte § i Apo
tekloven har senere vært gjenstand for for· 
andringer, men det er aldri kommet noen 
bestemmelse om hva apotekavgiften skal an~ 
vendes til. I premissene sa den forsterkete 
næringskomite . nr. 2 om Apotekloven bl. a.: 

«Det er flertallets mening, at det fond, 
som dannes efter nærværende paragraf, skal 
anvendes først og fremst til farmaceuters ud
dannelse, og at derfor den afgift, som apo~ 
tekere nu betaler til det fannaceutiske in· 
stituttfond, skal ophøre fra den tid, afgift 
efter nærværende lov blir at erlægge. Der
næst har flertallet ment at fondet bør anven
des til støtte for oprettelse af medisinutsalg 
på steder, hvor saadant ellers vanskelig vil 
kunde erholdes, men hvor det må erkjendes, 
at kravet til at kunde faa kjøpt fagmæssig 
lavet medicin er berettiget. Specielt hvor be
hovet herfor godtgjøres ved tilsagn fra ved
kommende kommune eller kommuner om 
st!i)tte, blil!r fondet træde hjælpende til. Men 
ogsaa hvor kommunal støtte ikke kan faaes, 
bør der ydes hjælp af fondet, naa.r det maa. 
erkjendes, at der er virkeligt behov for me
.dicinudsal2'. 

.Endelig har man tænkt aig1 at fondets 
mtdler bør anvendes til andre farmaceutiske 
form.aal, til kontroll med apotekenes drift, 
hvor1blandt undersøii1;else af stikkprøver fra 
deres ekspedition til understøttelse af far-
11!-aceuter og deres efterlatte m. v. og forsaa
v_Idt fondets midler tilla.der det til i enkelte 
tilfælde at indløse salgbare privilegier naar 
en slig indløsning er paakrevet.» ' 

I det første år apotekavgiften ble innkas· 
sert, i 1911-1912 ble det innbetalt apotekav
gifter med tilsammen kr. 67.621. Apotekav
giftsfondet var da ved terminens utløp på kr. 
67.021. 

I tiden etter dette har Stortinget hvert 
år av de innkomne avgifter bevilget penger 

til forskjellige formål, og restbeløpet 
vært avsatt til Apotekavgiftsfondet. Det bar 
også vært bevilget penger av apotekavgift~ 
etterat de har vært avsatt til fondet. 

Av formål som har vært tilgodesett 
bevilgninger av de årlige apotekavgi:fter 
bevilgninger fra Apotekavgiftsfondet i an-• 
løp, skal nevnes: 

Fra 19,10 til 1924 ·ble det årlig bevilget kr. 
2.400 i driftstilskudd til mindre apotek, i 
ble bevilgningen forhøyet til kr. 10.000. i 
til kr. 25.000 og i 1930 til kr. 40.000. I 
siste år er bevilgningen ytterligere forhøyet.. 
Den har nå teksten (<tilskudd til apotek:!!> og 
er for budsjettåret 1957-58 kr. 300.000. 

Fra 1916 ble. det av apotekavgiftsfondet ut
delt stipendier til utdannelse av lærere ~ 
Farmasøytisk Institutt. I årene 1925 til 
1940 og senere ble det årlig bevilget kr. 
til stipendier for praktiserende farmasøyter. 
Apotekavgiftsfondet skaffet midler til 
ging av Universitetets Farmasøytiske 
tutt til % av Kjemisk Institutt og 1 /a av 
Fysisk Institutt. Fra Apotekavgiftsfondet 
det i 1936 overført så meget kapital til 
tuttfondet, at dette klarte å dekke driftsutgif· 
tene. Utgiftene til apotekvisitasjon og f~ 
søytiske eksamener ble inntil 1924 bevilgd 
på det ordinære statsbudsjett, men ble 
dette år betalt av apotekavgiftsfondet. 

I 1924 ble det av apotekavgiften bevilget 
kr. 50.000 til et fond til stud.iebidrag til ·~ 
gende farmasøytiske studerende og i de 
gende 5 år kr. 30.000 pr. år. 

Fra 1924 er det de fleste år bevilget stø:rr~r 
beløp til fondet til støtte for apotekere oc; 
farmasøyter, samt deres etterlatte. For L ..... ~".,.~ 
nen 1957-58 er det bevilget kr. 150,000 
fondet til støtte for apotekere, farmasøyter, 
apotekteknikere og deres etterlatte. 
bevilgning vil etterhånden kunne nedsett." 
idet pensjonsordningen etterhvert vil tre 
det. 

I 1926 ga Stortinget samtykke til at 
av apotekavgiftsfondets midler ble avsatt 
200.000 til et garantifond for banklån til ape.. 
tekere ved opprettelse eller overtakelse av 
apotek. Beløpet ble økt med kr. 100.000 i 
1931 og er s,enere økt .i høyere grad. slik at 
garantifondet i 1957 er kr. 2.250.000. 

I siste halvdel av 20-årene var det stor .ar-. 
beidsledighet blant farmasøytene, og i 
ble det bevilget kr. 25.000 av apotekav~ 
fondet til understøttelse av arbeidsledige~ 
nødlidende farmasøyter. Denne bevn~ 
var årlig til 1940, men trinnvis nedsatt fra 
1932. 

Apotekavgiftsfondet har dekket og dekket 
underskuddet• ved Spesialitetskontrollæ 
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1980), og utgiftene til Statens Farmako
pSaboratori:um. Utgiftene til farmakopekom

medlsinaltakstkomite, plakatkomite 
s.. v. ble tidligere bevilget av fondet. 
ll'm og med budsjettåret 1936-37 er det 

år av apotekavgiftene bevilget et beløp 
nedsettelse av prisen på insulin. Dette 

:ltatsbidrag til legemidler er sterkt forhøyet 
i de senere år. For budsjettåret 1957-58 er 

således bevilget kr. 550,000 i statsbidrag 
nedsettelse av prisen på insulin, kr. 

850,000 til streptomycin og andre nyere lege
og kr. 10.000 som hjelp til ubemidlete 

til kjøp av særlig kostbare legemidler. 
I 1955 samtykket Stortinget i at det fra 

A.potekavgiftsfondet ble overført 10 millioner 
kroner til et grunnfond for Norsk Medisinal
·UJJ!i!pu-.. Dette beløp er fremdeles bokført som 
,.. d·el av Apotekavgiftsfondets kapital, og 

har vært forutsetningen at Norsk Medi
~inaldepot skal betale renter av beløpet når 
forretningen kommer i drift. Spørsmålet er 
f:rem,deles under behandling. Ved Stortings· 

av 13. mai 1957 er det bestemt at 
av Apotekavgiftsfondets midler også skal 
et lån til Norsk Medisinaldepot på 17.5 

lldll1oner kroner. 
.Av apotekavgiftene er det også bevilget 

pes1g«:~r til ikke~farmasøytiske formål. I årene 
1.9:;!8--:lli ble det bevilget kr. 670.000 t.H dekw 

av utgiftene ved byggearbeidene for 
Rikshospitalets hudavdeling for menn. I 1932 

det bevilget kr. 70.000 til .statens utgifter 
medi.sinale formål. Under siste verdens~ 

ble det til «Helsebladet» i terminene 
1941--42 - 1944-45 overført i alt kr. 
1.348.407 fra Apotekavgiftsfondet. Av dette 
bie det senere ført tilbake til fondet kr. 
181.147. 

Av nedenstående tabell fremgår hvilke av
som har vært innbetalt og hvordan 

Apotekavgiftsfondet har vokset i tiden fra 
unt og frem til i dag. 

Apotekenes omsetning, apotekavgift 
og fondets størrelse. 

1911-12 
191.2-13 

1914-15 
1915-16 

W17-18 

Apotekenes Apotekavgift 
omsetning betalt med 

lWJl. kr. 

6.2 
6.1 
7.1 
7.2 
8.7 

11.3 
17.4 

kr. 
67.621 
88.657 

102.627 
119.100 
125.154 
116.291 
107.154 

Apotek& V~ 
giftsfondeta 

størrelse 
ved utløpet 

a.v terminen 
kr. 

67.021 
158.497 
268.379 
401.074 
545.754 
187.486 
306.262 

1918-19 
1919-20 
1920-21 
1921-22 
1922-23 
1923-24 
1924-25 
1925-26 
1926-27 
1927-28 
1928-29 
1929-30 
1930-31 
1931--32 
1932-33 
1933-34 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
1937-38 
1938-39 
1939-4:0 
1940-4:1 
19:41-4:2 
1942-43 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949-50 
1950-M 
1951-52 
1952-53 
1953-54: 
1954-55 
1955-56 
1956-57 

38.2 
36.9 
41.2 
40.7 
42.4 
49.2 
34.3 
33.5 
31.3 
23.2 
22.5 
21.9 
22.2 
21.4 
21.1 
20.9 
21.7 
22.6 
24.5 
26.5 
28.7 
29.6 
35.2 
47.7 
49.4 
57.6 
54.7 
55.9 
60.5 
66.9 
72.6 
75.4 
81.5 
94.3 
97.0 

102.4 
110.7 
117.5 
127.5 

324.794 
1.001.952 

936.778 
960.895 

1.622.031 
1.298.628 
1.3918.254 
1.065.919 

925,.122 
756.475 
539.079 
429.784 
333.476 
289.283 
233.331 
262.229 
225.784 
258.634 
283.090 
366.410 
428.099 
602.755 
651.082 

1.019.021 
1.944.393 
2.090.530 
3.010.552 
3.113.899 
3.007.348 
3.270.285 
3.515.211 
4.044.509 
4.281.695 
4.253.455 
2.461.380 
2.836.648 
3.055.395 
3.325.754 
2.963.277 

500.859 
1.184.466 
1.906.774 
2.751.292 
3.606.429 
4.690.006 
5.798.660 
6.706.050 
7.203.648 
7.883.533 
8.163.374 
7.733.135 
7.931.740 
8.045.283 
7.918.728 
7.053.629 
7.184.799 
7.280.738 
4.184.145 
4.635.775 
5.127.395 
5.823.611 
6.496.605 
7.460.388 
8.844.094 

11.047.616 
13.965.576 
17.362.316 
20.501.065 
23.571.027 
26.193.949 
29.452.947 
32.526.515 
35.458.502 
36.553.447 
38.538.580 
40.937.008 
33.392.692 
44.177.505 

Apotekavgiftsfondets bokførte f.ormue er 
således pr. 117-57 kr. 44.177.505. Av dette er 
kr. 10 millioner som nevnt overført til Norsk 
Medisinaldepots grunnfond og det er vedtatt 
at depotet skal få ytterligere lån på tils kr. 
17.5 millioner. 

Apotekavgiftsfondet var tidligere forvaltet 
av et eget styre under Sosialdepartementet. 
Fra 1/1 19152 opphørte styret å fungere, og 
kapitalforvaltningen og regnskapsføringen ble 
overført til Finansdepartementet. 

Som det fremgår av det som er omtalt 
foran, er tilførslene til Apotekavgiftsfondet 
avhengig av hvilke beløp som bUg innkreves. 
i form av apotekavgifter og i hvilken utstrek
ning disse disponeres før avsetning til fondet 
finner sted. Det foreligger som nevnt ingen 
faste reg1er for hvordan apotekavgiftene eller 
Apotekavgiftsfondet skal disponeres. Komi· 

"' 
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teen finner det heUer ikke nødvendig eller 
ønskelig å foreslå noen faste regler for dette, 
idet en mener at Stortinget bør ha bevegel
sesfrihet. Når det gjelder spørsmålet om i 
hvilken utstrekning Apotekavgiftsfondet bør 
søkes øket ved innkassering av apotekavgifter, 
vises det til det som er uttalt om dette under 
kap; Avgifts- og tilskuddsordning på s. 
63. Når det gjelder disponeringen av Apo
tekavgiftsfondet, vil komiteen dog understreke 
at fondets oppgave bør være å støtte og re
gulere apotekvirksomheten i alle former og 
formål i nær tilknytning til dette. En tenker 
da så vel på tilvirkning og omsetning av lege
midler som utjevning eller regulering av me
disinprisene samt utdannelse av apotekperso
nale og sikring av tilfredsstillende arbeidsvil
kår for apotekere og personalet. Likeledes 
bør man om nødvendig ved hjelp av fondet 
kunne sørge for at landet har et tilstrekkelig 
antaU tilfredsstillende apotek. Et hovedpunkt 
blir da finansieringen ved overtakelse og drift 
av apotek, kfr. det som er anført i kap. «Fi
nansiering ved opprettelse og overtakelse av 
apotek». 

Avgifts- og tilslutddsordning for apotek. 
Historisk oversikt. 

De første bestemmelser om særavgift på 
apotek driften skriver seg fra 187 4 da det ved 
apotekbesettelser ble tatt forbehold om at 
den som ble utnevnt tH personlig priviligert 
apoteiter, kunne tilpliktes å betale en årlig 
avgift til et praktisk farmasøytisk institutt 
i Oslo. Begrunnelsen var at apotekvesenet 
som en priviligert bedrift selv burde skaffe 
midler til funksjonærenes spesialutdannelse. 
I 1887 ble avgiftenes størrelse fastsatt, og det 
ble besluttet at de skulle innkreves fra l. juli 
s. å.Denne avgift var et fast beløp, og ble 
eventuelt forandret bare ved innehaver-skifte. 

I 1891 ble det åpnet adgang til å pålegge 
deretter utnevnte apotekere å betale en årlig 
avgift til innløsning av de reelle apotekprivi
]egier. Denne avgift ble foreløpig ikke opp
krevd i påvente av innstillingen fra den ko
mite som ble oppnevnt i 1892 for å utrede 
spørsmålet om en omordning av hele apotek
vesenet. I komiteens forslag til ny apoteklov 
var det tatt med en paragraf, i følge hvilken 
apotekerne skulle betale en avgift til staten 
i forhold til apotekets omsetning tU «Frem
me af fannaceutiske Formaal efter Kongens 
nærmere Bestemmelse,. saasom til den farma
ceutiske undervisning og Understøttelse af 
Apothekere og Farmaceuter samt deres En
ker». Avgiftens størrelse ble foreslått fast
satt av Kongen for hvert apoteks vedkom
mende. Det ble lagt vekt på at det ikke skuUe 

treffes forføyninger som kunne hemme ea 
forsvarlig drift av apotekene. 

Komiteens forslag vedrørende apotekavgif· 
ten ble i det vesentlige fulgt i propo:sisjone~~ 
om lov om drift av apotek som ble fremsatt 
ved kgl. res. av 25. mai 1905 (Ot.prp. nr. 
for 1904-05). Denne proposisjon ble 
behandlet av Odelstinget, og i 1908 ble en :ny 
Odelstingsprp., nr. 14 i 1908 fremsatt. DeDDe 
var når det gjelder avgiftsspørsmålet .i over
ensstemmelse med Ot.prp. nr. 37 for 1904-05.. 
I forbindelse med behandlingen av s.ak·em. i 
Odelstinget fremsatte den forsterkede n• 
ringskomite nr. 2 forslag om en del endrin
ger i avgiftsberegningen og foreslo SUbsi•W. 
ært at Stortinget hvert år skulle fastsette a.v~ 
giften. Dette siste forslag ble vedtatt, o,g det 
er i prinsippet den ordning som i dag gjclder 
vedrørende apotelravgiften. Den 22 .. juli 1910 
fattet Stortinget sitt første vedtak om ava;ift 
til statskassen av apotekenes omsetning,. 
Ifølge dette vedtak skulle omsetning·er 
inntil kr. 10 000.- ved apotek med personii& 
privUigert .innehaver være avgiftsfrie. Fra 
resterende del av omsetningen skulle det tr'ek· 
kes 25 % (anslått omsetning av kjøpmannø
varer) og av den del av omsetningen som 
var igjen, skulle det betales fra 1-8 % av
gift, idet avgiften steg med l % for hvert kr" 
5000,- inntil 8 % var nådd. De reelt pri~ 
gerte apotekere følte seg ikke forpliktet 
å betale apotekavgift. Da saken ble Pl'1t'lil'd 
ved retten, ble de også fritatt for dette. 
personlig priviligerte apotekere med bevii!Uar 
før 1909 anla sak, idet de mente at de 
avgiftsregler ikke kunne · anvendes på dem. 
De vant også saken. En del av disse apotek:e.n· 
var ifølge. sin bevilling forpliktet til A betøJe.. 
avgift til innløsning av de reelle privilegier 
etter satser som skulle fastsettes av Kon.pll. 
Denne avgift ble i 1917 fastsatt slik at den 
omtrent på størrelse med den alminnelige 
tekavgift. 

Både i 1917, i 1918 og i 1919 ble den av
giftsfrie del av omsetningen forhøyet. 
anledningen var henvendelser f:ra No~ 
Apotekerforening om at lønningsutgifte:ne var 
gått opp, og at nettoavkastningen var 
ned. l 1921· søkte. Norges Apotekerforeniq 
om en fullste~dig i-evisjon av apotekavgiftene. 
Dette ble anbefalt av medisinaldirektøl'lelil, 
men ikke av departementet, idet dett·e anførte 
at det hadde til hensikt å få utredet SPØI"D

målet om avgift på apotekenes netto-fortj• 
neste istedenfor på bmtto-omsetningen. 
tekavgiften var nå uforandret til 1928---!tD. 
I mellomtiden hadde det utvalg som var 
nevnt i 1919 for å utrede spørsmålet orn sta1tlt
monopol på apotekdrift m. v. avgitt :sin 
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i 1926. I denne innstilling henstillet 
utvalget til departementet å la utarbeide for~ 

01n at apotekavgiften blir beregnet på 
aettoinntekten i kalenderåret. Utvalget ut

seg ikke nærmere om hvordan nettoav
burde fastsettes. Det ga dog uttrykk 

at beskatningen burde innbringe det sam· 
1/Ce beløp, som før, bare fordelt etter mere 
mtferdige grunnregler. 

I 1925 bl·e det oppnevnt en komite som 
BKIHJ.e utarbeide et motivert forslag til en re-

av medisinaltakstene, samt utrede 
øpørsm.ålet om en sterkere progresjon av apo· 
tebvgiftene. Flertallsinnstillingen kom i 1928 
Off en mindretallsinnstilling i 1929. Revisjon 
av reglene for beregning av apotekavgiften 
nr her ganske grundig behandlet. Flertallet 
~~~e.Dte at avgift av nettoavkastningen i reali
teten var det riktigste, men fant allikevel 

å kunne foreslå dette, bl. a. på grunn av 
store kontrollarbeid myndighetene da 

lllf.tte få med apotekenes regnskaper. Fler
tok også hensyn til at det muligens 

bli opprettet monopol på engroshande
med medisiner. Derved ville den ujevnhet 

aøm oppstår i apotekenes driftsomkostninger 
ulike fraktutgifter, elimineres. Det ble da 

forutsatt at det eventuelle monopol skulle 
varene fraktfrltt til alle apotek. Ut

Yatget mente at avgift på bruttoomsetningen 
ikke ville bli så urettferdig som tidligere. 

flertallets side ble det således fremsatt 
fDni;lag til nye avgiftssatser, men det samme 

for avgiftsberegningen ble beholdt. 
Utvalgets mindretall foreslo at avgiften bare 

beregnes på resepturomsetningen. Me
dWna]direktøren sluttet seg prinsipalt til 
~tallets forslag. Subsidiært foreslo han 
OØltrent det samme som flertallet i utvalget. 
Dleparlementet foreslo i 1929 det avgiftsfrie 

av omsetningen forhøyet1 og dette ble 
vedtatt av Stortinget. 

I 1931 ble det bestemt at omsetningen .av 
skulle fratrekkes i omsetningsoppga

ven før avgiften ble beregnet. Ved salg av 
J~B~•ULLO- beregner apotekene ingen avanse (bare 

av 10 % for vanlige hnndelsomkost
Df.D.!rer). 

l 1'938, i 1941 og i 1943 ble avgiftene for
for apotek med omsetning over 75 000 

k,:r:ooer. Fra 1949 kan apotekene i omsetnings
oppgavene foruten for insulin gjøre fradrag 

beløp som er kommet inn ved salg av 
~ andre særlig kostbare legemidler som 

med redusert avanse. Departementet 
beltemmer hvilke legemidler dette gjelder. 
Vor tiden gjelder det: Insulin, Streptomycin, 

Cortisonpreparater og plasmasubsti-

I 1950 ble det oppnevnt et utvalg på 4 med· 
lemmer som skulle revidere de regler hvor
etter medisinaltakstene blir utregnet. Komi
teen skulle, i likhet med den tidligere Medisi
naltakstkomite også utrede spørsmålet om apo
tekenes avgift til statskassen. Komiteen ut
redet etter oppfordring sistnevnte del av man
datet først, og innstillingen om apotekavgif
ten ble avgitt 3. februar 1951. Komiteen fore
slo at avgiftssystemet skulle forandres slik 
at avgiften ble beregnet av nettooverskuddet 
i kalenderåret. For så vidt var forslaget en
stemmig. Komiteen fremsatte videre forslag 
til en tabell hvoretter avgiften skulle bereg
nes. Med hensyn til dette hadde et mindretall 
(l medlem) et avvikende forslag. 

Komiteens flertallsforslag ble videre bear
beidet i departementet av et dertil oppnevnt 
arbeidsutvalg, og deretter fremsatt som de
partementets forslag til ny beregningsrnå.te 
for apotekavgiften i St.prp. nr. 1 1951. Pro
posisjonen ble ikke realitetsbehandlet av Stor
tinget. I stedet ble det gjort vedtak om .av
gift på apotekenes omsetning som før. Høsten 
1952 rettet Norges Apotekerforening en inn
trengende henvendelse til departementet med 
anmodning om å få. lettelser i apotekavgif
ten. Det ble da ettergitt en stor del av den 
iliknede apotekavgift,. samtidig som avgifts
satsene ble revidert slik: 

Den del av omsetningen som var innkom
met ved salg av visse særlig kostbare lege
midler samt insulin var ikke avgiftspliktig. 
Av den avgiftspliktige omsetning betaltes 
ikke avgift av de første kr. 200 000. Av de 
neste kr. 50 000 skulle det betales 4: %. av 
de neste kr. 50 000 8 % og av resten 10 % 
avgift. 

I løpet av høsten 1956 rettet Norges Apo
tekerforening flere henvendelser til Sosialde
partementet om å få kompensasjon for de 
økte Iønningsutgifter. Foreningen foreslo 
dels å få kompensasjon i form av takstregu
leringer og dels i form av avgiftslettelser. 
Departementet fant det på bakgrunn av apo
tekenes driftsregnskaper for 1955 og den be
regnete utgiftsøkning, rimelig at apotekene 
filik noe kompensasjon i .1957. Ved Stortings
vedtak av 4. februar 1957 ble den avgift som 
var beregnet på apotekenes omsetning i 1955 
-1956 (og som forfalt til betaling i 1956_;_ 
1957) nedsatt med 25 %. Ved annet Stor
tingsvedtak samme dag ble reglene for be
regning av avgift av apotekenes omsetning 
i 1956-57 forandret slik at de første 250 000 
kroner av den avgiftspliktige omsetning var 
avgiftsfri, av de neste 50.000 kroner skulle 
det betales 4 % avgift, av de neste 100.000 
kroner 8 % og av resten 10 % avgift. De 
samme avgiftsregler er vedtatt for 1957---58. 
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Oversikt over apotekenes omsetning og den 
innbetalte apotekavgift fra 1911-12 og til 
i dag, se side 57. 

På omsetningen 1956-57 er det beregnet 
avgift på tilsammen kr. 3.392.338 som skal 
innbetales i terminen 1957-58, 

For å belyse i hvilken utstrekning det i 
de siste år har vært ettergitt apotekavgift og 
betalt tilskudd til apotek skal opplyses: 

Ettergivelse av apotekavgift. 

1952-53 34 apotek tilsammen kr. 134.395 
1953-54 2 » » )) 27.258 
1954-55 11 >) » >} 62.526 
1955-56 10 » » )) 59.570 
1956-:57 18 » » )) 180.905 

Tilskudd til apotek. 

1952-53 46 apotek tilsammen kr. 337.900 
1953-54 27 » » » 207.000 
1954-55 26 » » » 274.875 
1955-56 31 » » » 296.665 
1956-57 39 » » )) 300.205 

Situasjonen vedrørende apotekavgiften er 
i dag den at apotekere i henhold til § 8 i lov 
om drift av apotek har plikt til å betale til 
statskassen en avgift som fastsettes av Stor
tinget for hvert år. Avgiften beregnes av om
setningen i et budsjettår, og således at den 
avgift som skal betales av omsetningen i ett 
budsjettår forfaller til betaling i det følgende 
budsjettår. For inneværende budsjettår skal 
det betales avgift med de samme satser som 
er nevnt foran. I henhold til det årlige Stor
tingsvedtak om apotekavgiftene kan depar
tementet etter søknad fra apotekeren helt 
eller delvis ettergi avgiften, hvis regnskapet 
viser at apotekdriften ikke har gitt inneha
veren et rimelig utkomme. Apotekerne har 
således ikke krav på å få helt eller delvis 
ettergitt avgiften, men dette kan innvilges 
hvis departementet finner det rimelig. 

Apotekavgiften i Danmark. 

I Danmark ble apotekavgift innført :i 1895. 
Avgiften ble beregnet på nettooverskuddet, 
og fastsatt for den tid innehaveren hadde 
apoteket etter gjennomsnittoverskuddet i de 
siste 5 år. De første kr. 3.000 var avgiftsfri. 
Avgi.ften var sterkt progressiv. Et nettoover
skudd på kr. 12.000 ga således kr. 3.260 i 
avgift. Fra 1'914 ble avgiften beregnet hvert 
år på grunnlag av netto-overskuddet i det 
foregående år, og avgiftsskalaen ble noe end
ret. 

Det var i Danmark den oppfatning at 
avgiftsform hadde visse uheldige ·vtrkltJinger. 
og i Apotekloven av 1932 gikk man over 
å beregne avgiften på grunnlag av både lJ1etto.. 
overskuddet og av omsetningen. Døt var 
overveiet å gå over til en ren avgift av om
setningen,. men man fant at denne avgi:ftø
form også hadde mindre heldige sider. Etter 
de foretatte beregninger var det menliniKe• 
at ca. halvdelen av avgiften skulle innkasse
res som avgift av omsetningen og halvd·eh::a 
som avgift av nettoavkastningen .. Kort etter 
at 1932-loven trådte i kraft inntraff det 
lertid på apotekene en meget sterk øki.ng av 
omsetningen som en følge av gjennomf~ 
sen av «sosialreformen». Derved· steg apo
tekernes inntekter i høy grad, og forutaet
ningen for de foretatte beregninger bæøt. 
Resultatet var at man i 1937 .måtte en~ 
satsene for avgift på nettoavkaa:tn.in;gea. 
Dette ble gjennomført slik at avgiften for 
større apotek ble større. Avgiften for 
mindre apotek var stort sett uforandret. 
tidig ble det innført en bestemmelse om .at 
avgift på omsetningen bortfalt hvis ne~ 
avkastningen var lavere enn 14.000 kroner. 
Adgangen til å oppnå tilskudd ble også ut
videt i 1937. 

Under og etter siste verdenskrig steg 
omsetningen ved apotekene i sterk grad. 
dermed apotekernes inntekter. Det ble ~ 
for på ny foretatt endringer i avgiftssatseae. 
Da man i 1937 forandret avgiftsloven, '9111. 

det meningen at det bare skulle være re~~ 
midlertidig, for man regnet med at hele sY
giftssystemet måtte revideres når de 
apotek i sin helhet var innløst. De reeUe apo
tek er nå innløst, men i de avtaler som 
truffet i den anledning, var det bestemt at 
de i en årrekke skulle betale en amo~ 
sjonsytelse til apotekerfonden, og av 
grunn være fritatt for avgift av sin uu.U!III!'!I• 

ning. Amortisasjonsybelsen var fastsatt i f~ 
hold til den omsetning apoteket hadde pl det 
tidspunkt avtalen· ble inngått, og virket 
ledes mindre og mindre ettersom omsetZ:lbt
gene steg. Derved oppsto det en skjevhet m.._ 
lom de avgifter som ble betalt av de ~ 
priviligerte og de personlig privlligerte 
tekere En annen ulempe ved den avgiift;so,J:Id.. 
ning som eksisterte på dette tidspunkt. ftl' 

at avgiften ble beregnet av foregående 
omsetning og overskudd og at avgiften 1l'&f 

knyttet til apoteket og ikke til apotek·e~. 
Dette kunne få særlitg uheldige vir~ 
ved innehaverskifte, hvor den nye apotebr 
betalte avgift av sin forgjengers drif~J.. 
tat, og da også av den eventuelle konjuDJi:
turgevinst forgjengeren hadde oppnådd 
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cnrerdragelsen av apoteket. Også apotekenes 
leveranser, f. eks. store sykehus· 

leYeranser det ene år, og ingen sykehusleve
nmse det neste år, virket slik at man ønsket 
i gå over til avgiftsberegning av det løpende 

driftsresultat. 
De uheldige forhold ved apotekavgiften 

li!IIIGm var oppstått p.g.a. utviklingen, førte til 
apotekerlovkommisjonen av 1947 ble an-

om snarest å utarbeide et forslag til 
nye midlertidige avgiftsregler. Kommisjonens 
ILU!r.øJall:( ble vedtatt ved lov av 1949. Den mid
~tidi2P! lov av 1949 bygger på samme prin-

som lovene fra 1932 og 1937, d.v.s. bereg-
av avgiften både på omsetningen og på 

~vkastningen. Ved loven av 1949 ble av
JPlrtene mindre for de lavere nettoavkastninger. 
am:tidig som en omsetning på kr. 150.000 

fritatt for omsetningsavgift. Grensen 
tidligere ligget på kr. 40.000. Denne 

førmldring for omsetningsavgiften· betydde 
lettelse for de mindre apotek. Av

lif:tm!labserte etter loven av 1949 var 6 % på 
av omsetningen som oversteg kr. 

Nettoavgiften ble beregnet etter en 
13ifti:R"r'e&:Biv skala som begynte med ·10 % ved 

14.000 og steg til 50 % ved kr. 32.000. 
A,potek med nettoavkastning på under kr. 
141M)() betalte ikke omsetningsavgift. Den vik

bestemmelse ved loven fra 1949 var 
at man gikk over til å beregne av· 

av det løpende års regnskapsresulta
ter og at avgiften kom til å hvile på apote-

- og ikke på apoteket. Det oppkrevdes en 
foriøpig avgift, beregnet på grunnlag av regn· 
llkapsresultatene i det foregående år, og det 
w.e så foretatt en regulering av avgiften ved 
r:egnskapsperiodens avslutning. 

Den del av den nye lov om apotekvese
aet som vedrører a.potekavgiftsbestemmelser 

satt i kraft l. januar 1957. I denne nye 
man forsøkt å fjerne noen av de ulem-

øom har vært knyttet til tidligere av
Man har blant annet søkt å 

et system som gjør apotekerne mere 
ffkonomisk interessert i en rasjonell drift. Ved 
ayordningen vil alle apotekere (både de per
~ priviligerte og de tidligere reelt privi

i avgiftsmessig henseende bli mere 
UkN::lll!tinet. Den amortisasjonsytelse som de 
Udligere reelt priviligerte apotekere betaler, 
er sott~! før n~vnt fastsatt i forhold til ved

apoteks omsetning for en rekke 
tilbake. Av den grunn er alle apotekere 

ikke betaler amortisasjonsytelse, påJagt 
gnmnavgift som er fastsatt i forhold til 

ø:jeøoomsnittsomsetningen i årene 1948-50. 
grunnavgift skal være den samme i 

dlen periode en apoteker driver et apotek. 

Etter de foretatte beregninger skal denne 
svare omtrent til den amortisasjonsytelse de 
tidligere reelt priviligerte apotekere betaler. 
Ettersom sistnevnte gruppe apotekere opp. 
hører å betale amortisasjonsytelse, skal de 
gå over til å betale grunnavgift. Det er ikke 
overveiet om grunnavgiften skal bortfalle når 
alle tidligere reelt priviligerte apotekere er 
ferdig med sine amortisasjonsytelser. Grunn
avgiften blir å betrakte som en næringsav· 
gift som er pålagt apotekeren. Ved siden av 
grunnavgiften betaler alle apotekere en om· 
setningsavgift som fastsettes i forhold til 
årets omsetning. Den skal utgjøre 4 % av 
omsetningen etter fradrag av visse poster 
(omsetning av insulin o. a., 150,000 kroner, 
3 ganger rabattytelser og utgifter til inkasso 
m.m.). Idet man har vært av den oppfatning 
at husleien er en utgift som apotekeren ikke 
er herre over, har man fors.økt å hjelpe på 
dette ved å fastsette at det skal ytes tilskudd 
til de apotekere hvis husleie i forhold til om
setningen er høyere enn gjennomsnittet. For 
å inspirere apotekerne til å. sørge for tilfreds
stiHende vedlikehold av anlegget, ytes det 
og.så tilskudd til slike utgifter. 

Foruten den faste grunnavgift og den etter 
omsetningen variable omsetningsavgift, skal 
apotekerne betale en nettoavgift. Som følge 
av reglene om refusjon av utgifter til inn
redning og vedlikehold er det teknisk nødven
dig å beregne avgiften av overskuddet (etter 
fradrag av grunnavgift og omsetningsavgift) 
med tillegg av utgifter til innredning og ved
Hltehold. Deretter svares så nettoa.vgift av 
den del av beløpet som ligger over kr. 20.000 
etter følgende satser: 

Av de første kr. 10.000 ........ 30 % 
» » neste » 20.000 .. .. . .. . . . . 40 % 
» resten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 

Denne nettoavgiftsordning er ment å være 
en betydelig lettelse i forhold til den tidligere 
avgiftsskala, særlig for de mindre apotek. 
Dertil mener man å få. en ordning som skal 
gjøre apotekeren mere interessert i en ølco
nomisk drift. 

Når det gjelder tilskudd til apøtek, har 
Danmark i henhold til den nye apoteklov, fått 
den ordning at de apotek som omsetter min
dre enn halvdelen a gjennomsnittsomsetnin
gen ved samtlige apotek, får i tilskudd 10 % 
av differansen mellom gjennomsnittsomset
ningen og vedkommende apoteks omsetning. 
Hvis apotekets avkastning derved overstiger 
kr. 18.000, skal det foretas visse reduksjoner 
i tilskuddet. 

Alle de omtalte avgifter blir i Danmark 
innbetalt til Apotekerfonden. 

... 
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1954 

Apotekenes samlete omset-
ning .......................... 159.3 m.iU kr. 
Samlet overskudd før avgift 
er betalt ................ , , . , 22:.59 -»-
Samlet avgift og amortisa-
sjonsytelse ........... , . . . . . 10.41 -»-
Samlet overskudd etterat av· 
gift er betalt . . .. . .. .. .. . . . . . . 12.18 -»
Apotekernes gjennomsnitts-
inntekt . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . kr. 34.900 

Apotekavgiften i Sverige. 

Fra 1873 ble svenske apotekere pålagt å 
betale en innlØsningsavgift. Innløsningen av 
de salgbare apotekprivilegier ble fullført i 
1920, og den 25. februar 1921 ble det innført 
en pensjoneringsavgift. Omtrent samtidig 
innførte apotekerne på grunn av de store 
stigninger i lønningene, frivillige avgifter til 
en lønnskasse og til et reguleringsfond. I 
1933 kom en avgift på omsetningen når net
toen var særlig stor. Ved Kgl. forordning av 
7. februar 1936 ble det gitt «Bestammelser 
angående avgifter från apoteken f(i,r vissa ge
mensama andemål.» Denne forordning som 
med visse endringer fremdeles gjelder, gir 
detaljerte bestemmelser om avgiftsberegning, 
kontrollorgan o.s.v. 

I henhold til nevnte forordning er apoteks
innehaverne i Sverige pliktige til å betale av
gift av netto-avkastningen til dekning av 
visse utgifter v,edrørende apotekvesenet som: 
Pensjonering av apotekere og apotekper
sonale, alderstillegg samt en del andre løn
ningsutgifter til apotekenes farmasøytiske og 
tekniske personale, refusjon til apotekere 
som driver filialapotek, tilskudd til mindre 
bæredyktige apotek, samt for å holde ens 
legemiddelpriser over hele landet. Apotekerne 
i Sverige er meget sterkt organisert,. og apo
tekene drives nærmest kollektivt av organisa
sjonen. Som det fremgår ovenfor skal en rek
ke av apotekenes driftsutgifter betales sen
tralt. Det kan nevnes at av lønningsutgiftene 
er det i alminnelighet under halvdelen som 
belastes apotekenes regnskap direkte. Den 
største del av denne forholdsvis store utgifts
post betales ut fra kollektivet. De i henhold 
til forordningen pålagte avgifter betales inn 
til Apotekarsocietetens direksjon. 

Apotekernes regnskap blir av den grunn 
mege~ grundig . gjennomgått. Dette skjer ved 
«Avglftsberednmgen» som består av 6 med
lemmer oppnevnt av Apotekarsocietetens di
reksjon for en tid av 3 år. Avgiftsberednin· 
gen fastsetter de enkelte apoteks netto-over
skudd etter retningslinjer fastsatt av «Av-

1953 

150.8 mill. kr. 

(ca. 14.2 %) 21.69 -»- (ca. 14.3 %) 

(ca. 6.6 %) 9;85 -»- (ca. 6.5 ) 

(ca. 7.6 %) 11.84 -»- (ca. 7.8 ) 

kr. 34.000 

giftsnåmnden». Nemnden består av 5 med
lemmer oppnevnt for 3 år av gangen. Kon
gen oppnevner formann og 2 medlemmer. 
2 øvrige medlemmer skal utpekes blant med· 
lemmene i «Avgiftsberedningen». Hvis ctAV· 

giftsberedningen» finner å måtte avvike ff\\ 
enkelte poster i et apoteks regnskap. skai 
apotekeren ha adgang Ul å forklar,e seg in_nea 
14 dager. Hvis en apoteker er misfo-rnøyd 
med «Avgiftsberedningen»s beslutninger i 
forbindelse med beregning av apotekavgiftea. 
kan han innen 14 dager klage til «Av~ 
nåmnden». Nemndens avgjørelser er i.nJ:.ulp
pellable. 

Beregningen av avgiftene foregår på 
gende måte: 1 ) 

Av nettoavkastningen er fra kr. 14.400 
kr. 15.600 avhengig av apotekets beliggenbll 
i ]andet fri for avgift. Av den overskYtemll 
avkastning beregnes avgift med: 

10 % av de første kr. 1.000 
30 % » )> neste » 2.000 
50 % » » » » 3.000 
70 % )) » » » 3.000 
90 % )) )) » » 76.000 
91 % av resten. 
Apotek hvis netto-avkastning er lavere e'IUil 

kr. 18.000- kr. 19.200 kan få tilskudd ~ 
rende til 75 % av differensen mellom netto-
avkastningen og ovennevnte beløp, dog 
des at apotekerens inntekt ikke i noe tilfeUe 
må være lavere enn kr. 16.000 - kr. 16 . .900 
(avhengig av beliggenheten). 

Av de innkomne avgiftsbeløp skal Apolle
karsocietetens direksjon beholde det som t.re.e
ges til dekning av de utgifter som i henhold 
til bestemmelsene skal betales av avgift.eu 
(pensjonsinnskudd, visse lønnsutgifter o.s.v.). 
Overskuddet skal overføres til et fond som 
tegnes «Fonden for regulering av Hi.kemedq.. 
prisen m. m.». I de første år ble forholdsvis 
store beløp overført til fondet, og for 4--5 
år siden var dette fond på vel 40 milliooer 
kroner. I de siste år har derimot inntekteM 

1) De satser som er nevnt for beregning av ,f!IY· 
gift er fra 1956. 

' ' 
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Yæl't mindre enn utgiftene, og fondet er re· 
,t~n•""'1" sterkt. 

Apotekavgijtens berettigelse. 

Komiteen har overveiet nødvendigheten av 
l ·opprettholde bestemmelsen i Apoteklovens 

8 om at den som har fått bevilling til å 
drive et apotek er pliktig til å betale en avgift. 

Ved vurderingen av dette er det særlig 3 
heDSyn man har lagt vekt på: 

li.. Det bør være ens priser på legemidler over 
hele landet. 

2.. Syke mennesker bør gis så lett adgang 
som mulig til å skaffe seg medisin. 

Det bør ikke være urimelig store varia· 
rdoner i apotekernes inntekter. 

For å oppnå dette blir det nødvendig å 
vurdere hele apotekvirksomheten under ett. 

blir nødvendig å regulere denne virksom
på sosial basis. Apotek må kunne oppret
både på større og mindre steder, uten at 
legges avgjørende vekt på forretnings

hensyn. De legemiddelpriser som 
av helsemyndighetene må da, hvis 

ø,kal være ens over hele landet, være slik 
en del apotek vil gi innehaveren en urime
høy inntekt, mens andre apotek ikke vil 

gi innehaveren et rimelig utkomme i 
hele tatt. Apotekerne driver sin virksom
i benhold til offentlig bevilling, og er i 

~e henseender likestillet med offentlige 
~~temenn. Komiteen finner det da ikke 
rimelig at det skal være så store variasjoner 
!1 d~eS inntekter,. som det vil måtte bli uten 

regulering i form av særlig avgift. I hen
til d,ette finner komiteen det nødvendig 

faøtholde at apotekere tilpliktes å betale 
avgi.ft aom først og fremst skal virke regu

på apotekvirksomheten i landet og 
atjevnende på apotekernes inntekter. 

De inntekter som innbringes ved apotekav
bør etter komiteens mening først og 
nyttes tH selve apotekvirksomheten i 

Jiaødlet, d. v. s. subvensjon til apotek som ikke 
irmehaveren et rimelig utkomme, tilskudd 
ombygninger, moderniseringer, nyoppret

m. -V., hvor dette ikke kan belastes det 
areilt.e apoteks regnskap. Komiteen har intet 

tøJtvende mot at også andre farmasøytiske 
deretter tilgodesees av apotekavgif

men finner ingen grunn til å beskatte 
apotekdriften eller legemidlene for å øke sta-

(Apotekavgiftsfondets) inntekter, eller 
å. avlaste staten for ordinære utgifter til 

Uft~eYeøenet. 
l henhold til budsjettet for 1956-57 skal 

følgende utgifter på statsbudsjettet 
av apotekavgiftene: 

dekkes 

Fondet til støtte for apotekere 
og apotekpers.onale samt de-
res etterlatte, tils. . ....... Kr. 

Tillskudd til apotek . . . . .... . . « 
Statsbidrag til legemidler . . . .. « 
Diverse . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . .. . . « 
Statens farmakopelaboratorium » 
Spesialitetskontrollen . . . . . . . . « 
Tilskudd til Pensjonstrygd for 

apoteketaten .. .. . . .. . .. . . . . . « 

152.000 
300.000 

1.365.000 
57.600 

103.100 
19.400 

802.900 

Tilsammen Kr. 2.800.000 

Dertil kommer en del utgifter som er fore
slått refundert av apotekavgiftsfondet, nem
lig: 

Lønninger, kontorutgifter og rei
seutgifter for apotekvisitato-
rene ....................... , . Kr. 

Komiteen til revisjon av apo
teklovgivningen .. . . . . . .. . . . . . « 

Farmakopekommisjonen . . . . . . . . « 
Spesialitetskontrollens sakkyn~ 

dige råd ... . . . . . . . . .......... « 
Div. sakkyndig hjelp ca. . . . . . . « 
Pensjonstrygd for apoteketaten, 

resten av underskuddet . . ... « 

65.000 

12.000 
12.000 

3.000 
2.000 

97.100 

Tilsammen Kr. 191.100 

Når det gjelder disponeringen av de mid
ler som kommer inn ved apotekavgiften, vil 
komiteen henvise til det som er uttalt i ut
redningen om apotekavgiftsfondet, nemlig 
blant annet at Stortinget bør ha bevegelses
frihet når det gjelder anvendelsen av fondet. 
Det må også overlates til Stortinget å dispo
nere de beløp som innkasseres i form av apo
tekavgifter hvert år. Komiteen må imidlertid 
her henlede oppmerksomheten på at Apotek
avgiftsfondets. inntekter, .størrelse og midle
nes anvendelse må gjøres til gjenstand for 
nøye prøving år for år. Etter de forslag ko
miteen har fremsatt i denne innstilling om 
fondsmidlenes anvendelse til fonnål som di
rekte angår apotekvirksomheten, vil man stå 
overfor spørsmålet om enten å forhøye av
giftene eller begrense utgiftene fra fondet. 

Komiteen finner ikke grunn til å fremsette 
bestemte forslag til apotekavgiftens anven
delse, men forutsetter at det nåværende bud& 
sjett etterhvert må kunne lettes. Posten Stats
bidrag til legemidler vil kunne overføres til 
Norsk Medisinaldepot. Norsk Medisinaldepot 
skal som en av sine oppgaver ha å utjevne 
legemiddelprisene, og det vises for så vidt 

~~-~~~--~~--- ~~ -------
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til det som er anført om dette i Ot.prp. nr. 
29/52. Tilskuddspostene til støtte for apote
kere m. v. og pensjonstrygden vil etterhvert 
gå nedover, og det er andre poster som vil 
kunne dekkes direkte over statsbudsjettet. 

Etter det forslag komiteen fremsetter for 
beregning av apotekavgift, vn disse innbrin
ge omtrent det samme beløp som er budsjet
tert for 1957-58, Komiteen vil imidlertid 
fremheve at det etter dens mening er rimeli
g.ere å få avgiftene ned på et lavere nivå. 
Derved vil medisinprisene kunne senkes eHer 
holdes nede. Så lenge det innkreves avgifter 
med så høye beløp som i dag,. har ikke av
giftene bare en utjamnende virkning på apo
tekenes avkastning, men de har også innfly
telse på medisinprisene. 

Hvitket avgiftssystem bør benyttes? 

Beregningsgrunnlaget for apotekavgiften 
har i Norge hittil vært apotekenes omsetning. 
I Sverige er beregningsgrunnlaget apoteke
nes avkastning,. og i Danmark har de siden 
1932 beregnet apotekavgiften dels på omset
ningen og dels på avkastningen. Det kan også 
tenkes andre· måter å beregne ·avgiften på, 
og en kan da nevne: Avgift på res.epturom
setningen, fakturaavgift og fast årlig avgift 
på privilegiet. Komiteen finner det ikke nød
vendig å behandle disse tre siste avgiftssyste
mer, men vil henvise til det som er uttalt om 
dette i :Medisinaltakstkomiteens innstilling 
av 15. mars 195·1. 

Komiteen kan ikke finne at man ved å be
nytte disse avgifts.systemer, inntatt i St. prp. 
nr. l 1951, kan få en hensiktsmessig bereg
ning av apotekavgiften. 

A v g i f t p å o ro s e t n i n g e n har den 
fordel at den ikke krever en inngående be
handling og revisjon av samtlige apoteks 
regnskap. Den er dessuten enkel å beregne, 
og beregningsgrunnlaget lar seg ikke disku
tere i særlig grad. Det er bare få og klart 
avgrensete unntak fra regelen om at .apote
kets omsetning skal være utgangspunktet for 
avgiftsberegningen. Vesentlige fordeler ut 
over det som er nevnt har komite.en ikke fun
net ved dette system. Det er vel kjent at re
sultatet av denne beregningsmetode kan være 
meget uheldig .. Både Apotek-komiteen av 1919, 
Medisinaltakstkomiteen. av 1925 og Medisi
naltakstkomiteen av 1950, som aUe har be
handlet spørsmålet om beregning av apotek
avgiften, har vært av den oppfatning at man 
ved å beregne apotekavgiften på omsetnin
gen, lett kan få en urimelig fordeling av av
giften, Det er ingen sak å trekke frem ek-

sempler som viser at apotekere etter den 
værende ordning betaler en urimelig bøy aT
gift i forhold til netto-overskudd•et., 
det kan også uten vanskelighet tre:kkes frem 
eksempler som viser det motsatte. Nedea:
stående eksempler er hentet fra apotekene; 
regnskap i 1955·: 

Nettooverskudd Apotekavgl.1t. 

Kr. 18.729 Kr. 28.704 
» 9.032 )) 13.904. 
» 3.515 )) 5.780 
» 8.303 » 12.214 
» 10.188 )) 6.910 
» 9.473. » 2.096 
» 14.258 » 12.490 

Kr. 50.9156 Kr. 3.942 
» 59.778 » 2.000 
)} 43.699 » 6.866 
» 59.268 » 7.773 
» 86.887 » 30.283 
» 44.769 » 4.359 
» 81.856 )) 29.200 

Det er innlysende at slike tilfeUe må 
stå når avkastningen ved apotek med omtnlll 
samme omsetning er så varierende som 
fremgår av tabellen øverst på neste side. 

I noen grad er det forsøkt å redusere 
stemets mangler ved å anvende en progreØ!dl 
skala og ved å frita et visst beløp for 
slik at små omsetninger holdes utenfor &:1-

giften. Det vil imidlertid etter komiteens ~ 
ning neppe kunne lages en avgiftsskala 8011111 

anvendt på brutto-omsetningen gir mulligbet 
for en rettferdig avgiftsordning. 

Avgift på nettoavkastninge 
ble som før nevnt tilrådet av Sosialde~ 
mentet i 1951. Komiteen er av den oppfa~ 
at avgift på apotekets netto-avkastning 
kan medføre uheldige forhold som forøvrig er 
kjent fra Sverige. 1946 års Låkemedelsut:Jred.. 
ning uttaler bl. a.: 

« .... att det nuvarande avgiftssystem f6r 
apoteken utovar et forlamande innflytand.e 
apoteksinnehavarnas initiativkraft, nar 
gjelder at soka minska apotekens kostnader. 
eller at gjenom rationalisering oka distriJb;o:.. 
sjonsapparatens effektivitet.» Utredninø:ea 
har ikke ført til noen endring i apotekveseaeta 
struktur, og det er i Sverige nedsatt et 
utvalg som skal arbeide videre med 
Dette nye utvalg har som et av sine oppdl'lll' 
å behandle avgiftsordningen. Etter de opp~ 
ninger komiteen sitter inne med, er det 
at man vil søke å finne frem til en anne:m 

1 
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Skjematisk oppsWling av apotekene etter omsetning og netto-avlcastning. 

ApG'Ubtle& regnskaps-utdrag for 1955 er grunnlaget. Istedetfor den bokfØrte apotekavgift er det som 
med det beløp man kommer frem til ved å, beregne apotekavg1ft etter det någjel

<>J''"''':J'Ll på omsetningen i 1955 og etter satsene som gjaldt da. (Kr . .200 000 avgiftsfritt). 

Nettoavkastning etterat apotekavgift er betalt. Apotek-

""' ti nu 
avgiften Antall 

~ 

t le l~ ~~ l 8 l gli g lg 1811 ~ ~~~~~ l§ 18 l~ 
utgjør 1 

!o e~ de forskjel- apotek 
tO o olt:l tO o ~IQ .10 o OLQ ·~oou:. iBg g~ 168 liga grupper 

.-l ........ .... e<l C'l le<~ ""' C') C':) 
""' "' ''<fl '<fl l 

1-150000 2 7 l 3 5 l 
i 

2 1 l 
Kr. 

2 o 2.3 
000 l 2 o 3 2 5 4 2 2 l 1 o 22 

·250000 l 4 6 7 B 2 2 3 l 2 l 0-2000 3'l 
--100000 2 l 4 3 lO 'i 4 3 3 l 2.--6000 38 

400000 l l l 6 9 4 8 5 3 5 3 3 l 6-16000 50 
2 l 2 3 2 5 7 5 5 2 3 4 2 o 1 16-26000 43 

000 2 l 2 o 5 3 3 4 3 5 2 5 4 2 2 26-51000 43 

lm.Ul. l 1 l 3 l 1 51-76000 7 
:t-2mi1L 1 l l 76-176000 3 

:r· -
[12 lll 114 24 jø[n\nj~lujuju/~1 7 l 4 l 2 l l 266 

..._ 
avgiften på om ikke for lang tid. 

svenske ordningen belaster, som omtalt 
inntekter over et visst beløp med opp 
% avgift. 

forslaget fra den norske Medisinal
av 1950 skulle det betales 50 % 

av avkastning på over 32.000 stigende 
% på alt som oversteg kr. 50.000. Det 

Øledes en lavere progresjon enn den sven
OS hensikten fra norsk side var utvilsomt 

også de større apoteks innehavere in
i en rasjonell og økonomisk drift. 
er imidlertid av den oppfatning at 

etter det norske forslag i 19,51 
er noe sterkt, slik at det kan være tvil
om apotekene derved vil oppfordres til 

for apotekets drift i den grad som 
!Ø~:~J!kellg. Det er neppe hensiktsmessig om 

81<ehl!i.VI~re av store apotek skulle fristes til å 
l!:!lllllwm~:ne å ta ønskelige hensyn til økonomisk 

av apoteket. På den annen side finner en 
også urimelig at innehavere av mindre 

hvis de yter en innsats ut over det 
så raskt skal bli avkrevd en så stor 

av den merinntekt de kan oppnå ved øket 
irmsats. Komiteen er av den opp-

at en avgift på nettoavkastningen 
gjøres sterkt progressiv hvis den 

skal virke utjevnende på apoteker· 
mntekter. Da en sterk progessiv avgift på 

~vkastningen vil kunne ha de uheldige 
riJ'kDilnlS:er som er omtalt ovenfor, finner 1m

ikke å kunne tilrå at dette system 
e De benyttes for beregning av apotekavgift. 
Avgift både på omsetningen og 
å n e t t o a v k a s t n i n g e n har vært be· 

nyttet i Danmark siden 1932, da man sluttet 
med å beregne avgiften bare på nettoavkast
ningen. Man overveiet også å gå over til å 
beregne avgiften bare på omsetningen, men 
fant også ved dette uheldige sider. Systemet 
med å beregne avgiften både på omsetning og 
på avlmstning har i Danmark senere vært 
bearbeidet, idet avgiftsloven er forandret to 
ganger siden 1932. Også i den nye apoteklov 
(som for avgiftens vedkommende trådte i 
kraft 1. januar 1957) er denne form for apo
tekavgift beholdt. Ved å kombinere en avgift 
på omsetningen med en avgift på nettoavkast
ningen stimuleres interessen for økonomisk 
og forsvarlig drift. Man op1mår også en rime
ligere fordeling av avgiften. 

Komiteen er av den oppfatning a.t man ved 
en kombinert avgiftsordning kan få fjernet 
de uheldige forhold som hefter ved den nåvæ
rende ordning j Norge. Man vil også i det ve~ 
sentlige kunne unngå de mangler som hefter 
ved en ren nettoavgiftsordning. Avgiften på 
bruttoomsetningen bør ikke være større enn 
at den med rimelighet kan bæres nv alle apo
tek over en viss størrelse. Den bør dog være 
så stor at den utgjør en vesentlig del av den 
samlete avgift, og at den a1ene vil kunne 
dekke de utgifter som nødvendigvis m å dek
kes av apotekavgiften, d. v. s. tilskudd til 
mindre apotek samt til nyopprettelser, ombyg
ging av apotek m. v. Dessuten bør det kreves 
en avgift av nettoavkastningen. Denne avgift 
bør være stor nok til å holde apotekernes inn
tekter på et rimelig nivå, d. v. s. fjerne de 
store topper på apotekernes inntekter. Den 
bør dog ikke være så stor at den dreper apo-

.. 
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tekernes initiativ og interesse for økonomisk 
driift. Etter komiteens mening bør man så vidt 
mulig Ulsikte at apotekeren er økonomisk in
teressert i enhver del av omsetningen. Så 
lenge man finner grunn til å beholde konse
sjonssystemet må en noe varierende avkast
ning av apotekene aksepteres. 

K o m i t e e n er kommet til at det system 
som bør benytte.s er avgift både på omsetnin
gen og på nettoen. 

Ved beregning av avgiften på omsetningen, 
finner komiten det hensiktsmessig å opprett
holde den gjeldende bestemmelse om at den 
del av omsetningen som innkommer ved salg 
av visse legemidler som omsettes med redu
sert avanse (det fastsettes av Sosialdeparte
mentet hvilke legemidler dette skal gjelde) 
blir fritatt for avgift på omsetningen. Av
gift på omsetningen betegnes senere som 
brutt o avg i f t. Videre finner en det ri
melig at en del av den øvrige omsetning blir 
fritatt for bruttoavgift, idet en da særlig tar 
hensyn til at det ved apotekene omsettes en 
del vanlige kjøpmannsvarer. Denne omset
ning kan i noen grad være ønskelig, og en fin
ner det da ikke rimelig at apotekene av denne 
omsetning skal belastes med en avgift som 
vanlige kjøpmenn er fritatt for. Av praktiske 
hensyn er det også rimelig at de apotek som 
har så liten omsetning, at de ikke vil kunne 
bære en avgift, blir fritatt for bruttoavgift. 

Når det avgiftsfrie beløp er fastsatt, skal 
det fastsettes en prosentsats for beregning av 
bruttoavgiften samt en skala for beregning 
av nettoavgiften på de større inntekter. Alle 
disse faktorer vil kunne heves eller senkes. 
De bør også varieres i forhold til de almin
nelige økonomiske forhold. Komiteen vil 
fremsette et forslag som den finner rimelig 
for tiden, men vil samtidig foreslå at disse 
satser gjennomgås, eventuelt revideres med 
kortere mellomrom, f. eks. hvert 3. eller 4. år 
hvis ikke ekstraordinære forhold er til' stede. 

Det er da flere hensyn som skal tas : 

l. Apotekenes avkastning bør være rimelig 
i forhold til tidens pris· og lønns-nivå. Er av
kastningen for høy bør avgiftssatsene økes. 
Er den for lav bør avgiftssatsene senkes. Dette 
vil kunne kontrolleres ved gjennomgåelse av 
apotekenes årlige regnskapsutdrag som skal 
sendes departementet. 

2. Det beløp som innkasseres i form av apo
tekavgifter bør være rimelig. Det bør ikke 
innkasseres for store beløp. Pa den annen side 
bør det innkasseres tilstrekkelig til å dekke de 
utgifter som skal dekkes av apotekavgiftene. 

Hvis apotekavgiftene etterat det er bragt 
på det rene at nettoen til apotekerne ligger på 

et rimelig nivå, innbringer for store beløp. 
apotekenes avanse og derved medisinp~ 
senkes. Innbringer apotekavgiiften: for 
beløp, bør apotekenes avanse, og dened me
disinprisene, forhøyes. 

Etter hvilket system bør det betales til.skudå 
til drift av apotek? 

1. Den husleie apotekene betaler vil ""'ri)""
digvis variere sterkt i forhold til hvillke 
ler apoteket har. Apotek som er flyttet 
nye gårder, eller hvis lokaler er ombygget. 
betaler husleie som ligger mange 
høyere enn leien i gamle gårder. Resultatet 
at husleien ofte blir en sterk belastning 
apotekenes økonomi. 

Husleien er en post i apotekenes. r~egnskap 
som ilmehaveren ikke har noen innflytelse 
Apoteket skal Ugge på et anvist sted, o'g 
apoteker er i de fleste tilfeUe henvist til 
benytte et på forhånd bestemt lokale. 
skal videre pekes på at myndighetene i ~ilt~ 

strakt grad krever at apotekene skal 
fra gamle uhensiktsmessige, men billige. 
kaier over i nye og langt dyrere. l{omitø 
finner det rimelig at det på dette område 
en utjevningsordning i likhet med den. 
praktiseres i Danmark. Komiteen 
at det som husleie bare skal regnes. med 
som er godkjent av vedkommende kon~ 
nemnd. Den danske bestemmelse lyder: 

«Hvor et apoteks udgift til husleje t 
foregående kalenderår har uclgjort en 
procent af apotekets nettoomse ·· 
gennomsnitsprocenten for samtlige. anot~ 
yder apotekerfonden apote]_ret et tilskudd øl 
halvdelen af denne merudg1ft.>> 

Komiteen har beregnet at de husleie~ 
sjoner som ville bli aktueUe ved en 
rende ordning i Norge, vil utgjøre tilsan~ 
ca. kr. 160 000. Det viser seg at det ikke er 
stort antall apotek hvis husleie 
sterlrt fra gjennomsnittet. Det er ikke 
for at refusjonsbeløpet vil stige noe ve;s~atDC 
ettersom flere apotek med høyere husleie 
gi en øket gjennomsniittshusleie. Det e~r 
for etter komiteens oppfatning ikke risika'bt:lt 
å innføre en slik bestemmelse. Komiteen 
den hensiktsmessig og ikke besværlig å. 
nomføre. 

2. Det finnes en del apotek som på .~ 
av lav omsetning normalt ikke vil gi iWle~lllr 
veren et rimelig utkomme. Komiteen har 
ligere uttalt at det ikke er rimelig at det 
opprettelsen av apotek skal tas hensyn 
om apoteket kan bære seg. Innehaverne av 
små apotek har i dag intet krav på 
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Klllli!llllie!Øn finner dette urimelig og vil foreslå 
tløkuddsordning til apotek med lav omset

Man har festet seg ved den danske 
till!llølddsordningen som lyder: 

«Stk. l. TU apoteker, hvis nettoomsætning 
et kalenderår er mindre end halvdelen af 

Ølllllltli$Ce a.potekers gennomsnitlige omsætning 
i ·det for:.agående kalenderår, yder apoteker
~ et tilskud på 10 % af det beløp, som 
~bts nettoomsætning er mindre end 
~de,len af gennomsnitomsætning:en. 

8tk. .2. Hvor sådant tilskud vilde bringe 
overskud med tillæg af udgifter 

ning og vedligeholdelse op over 
kroner, nedsættes tilskuddet med 

llllibrl!!iiæleu af hvad beløbet vilde overstige 

Eom.!iteel!l har prøveregnet en tilskuddsord
Jl likhet med denne på norske apotek

og er kommet til at den med en 
llllldl•e endring av satsene vil kunne anvendes 

Ordningen har den fordel at den 
gir tilskudd bare til apotek med 

omsetning. Hvis et apoteks overskudd -ed blir større enn rimelig, :reduseres til~ 
noe. Komiteen har drøftet om til
i sHke tilfelle bør tas helt bort, men 

tømm~et til at dette ikke bør gjøres. Når 
av denne størrelsesorden blir dre

at det gir et relativt godt overskudd, 
III!PidleØ det i alminnelighet at apotekeren per-

gjør en meget stor innsats. Det ville da 
urimelig å ta bort hele tilskuddet. Ko

llli:æ:D er oppmerksom på at også apotek med 
omsetning kan gi dårlig avkastning. I 

~Ughet vil dette skyldes ekstraordinære 
f. eks. .store utgifter i forbindelse 

ombygging, modernisering m. v. Også i 
tilfeHe kan det tenkes at tilskudd bør 

ytes, men først etter individuell be~ 
kfr. siste ledd i lovforslagets § 47 .. 

.IIIIØIILelll med mindre omsetning vil således kun
om tHskudd utover det de har krav på 

eJ:ætraordinære forhold som nevnt oven
tri' tilstede. 

l:øøJlteen vil fremsette et forslag til sat
tør beregningen av tilskudd til apotek 
ødndre omsetning, men vil fremholde at 

i, likhet med satsene for beregning av 
må. gjennomgåes og eventuelt revi-

med kortere mellomrom, f. eks. hvert 3. 
4 .. år når ikke ekstraordinære forhold er 

Hensikten med tilskuddsordningen 
være at den skal bringe de mindre apo

avkastniing opp i mot et rimelig nivå. 
nevnt ovenfor venter ikke komiteen at 
del"V'ed kan sørge for at samtlige apotek 
liten avkastning får et rimelig utkomme, 
har tilsiktet å lage en ordning slik at 

med liten avkastning under normale 
skal fli tilskudd av slik støljrelse at 

innehaveren får omtrent samme overskudd 
som bestyrers lønn. Man har regnet med at 
de apotek som derved ikke gir et rimelig ut
komme, bør være gjenstand for individuell be
handling. 

Prøveberegning av satser for avgifts- og 
tilskuddsordning. 

Komiteen har foretatt en rekke prøvebe· 
regninger med forskjellige satser for bereg
ning av avgifter og tilskudd for apotekene, og 
har festet seg ved to forslag, Forslag 1 og 
F'orsiag 2, som er prøveberegnet på 265 apo
tek. Materialet har vært: 

Regnskapsutdrag for 1955, innsendt av 265 
apotek. 

Som omsetning er regnet apotekets vare
salg med fradrag av omsetningsavgift, bren
nevinsavgift, kosmetikaavgift og salg av in
sulin. 

Den gjennomsnittlige omsetning ved disse 
apotek har vært ca. kr. 380.000. Den halve 
gjennomsnittlige omsetning var da kr. 190.000 
og 60 % av den gjennomsnittlige omsetning 
kr. 228.000.. Husleien har gjennomsnitUig 
vært 1,9 % av apotekets omsetning. 

Av de 265 apotek omsatte: 
42 apotek under . . . .. .. . kr. 190.000 
16 :1> mellom . . . . . . . >> 190 - 228.000 
23 » » . . . .. . . . » 228 - 250.000 
38 » » . . . . . . . . )) 250 - 300.000 
50 » » . . .. .. . . » 300 - 400.000 
43 » » . . .. . . . . » 400 - 500.000 
43 » )) . . .. .. . . » 500 - 750.000 
10 » over . . . . . . . . » 750.000 

Forslag 1 går ut på: 

Brutl:oavgift betales med 5 % av den del 
av omsetningen som overstiger kr. 250.000. 

Nettoavgift betales av den del av avkast
ningen som overstiger kr. 25.000 etter føl
gende skala: 

30 % fra kr. 25-30.000 
40 % )) » 30-40.000 
50 % » )) 40-50.000 
75 % av netto som overstiger kr. 50.000. 

• . ·. ':[,lil;,il -:!(~;'~~>•''·"i '::tif;;m;_·--;::;ll; 
1 • .' ••••• e··.rft ~-~. ·'·~.~ .:'~~1·r~." 

Subvensjon: Apotek som . omsetter uricie'r 
halvdelen av samtlige apoteks gjennomsnitt
lige omsetning får i ,subvensjon 10 % av dif
feransen mellom apotekets omsetning og den 
halve gjennomsnitUige omsetning. Når et 
slikt tilskudd vil bringe apotekets overskudd 
opp over det beløp som svarer til bestyrers 
lønn, nedsettes tilskuddet med 50 % av den 
del av beløpet som overstiger bestyrers lønn. 

Husleietilskudd: Apotek hvis husleie i fore-

~-~------F l 
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gående år utgjorde en høyere prosent av apo
tekets omsetning enn gjennomsnittsprosen
ten for samtlige apotek, får i tilskudd halv
delen av denne merutgift. 

Forslag 2 går ut på: 

Bruttoavgift betales med 5 % av den del 
av omsetningen som overstiger kr. 300.000. 

Nettoavgift betales. som etter Forslag 1. 
Subvensjon: Apotek som omsetter under 

60 % av samtHge apotelrs gjennomsnittlige 
omsetning får i subvensjon 10 % av differan
sen mellom apotekets omsetning og 60 % av 
den gjennomsnittlige omsetning. Når et slikt 
tilskudd vil bringe apotekets overskudd opp 
over det beløp som svarer til bestyrers lønn, 
nedsettes tilskuddet med 50 % av den del av 
beløpet som overstiger bestyrers lønn. 

Husleietilskudd: som i Forslag 1. 

Resultat at, prøveberegningen etter For-
slag l. · 

Brutto avgift. 

184 apotek vil få bruttoavgift med tilsam
men kr. 1.823.664. Herav vil 141 apotek være 
pliktig til å betale nettoavgift og 43 være 
fritatt. 

81 apotek vil bli fritatt for bruttoavgift. 
Herav vil 32 apotek betale nettoavgift og 49 
være fritatt. 

Netto avgift. 

173 apotek vil betale nettoavgift med til
sammen kr. 1.856.895. Herav vil 141 apotek 
ha måttet betale bruttoavgift og 32 være fri
tatt. 

92 apotek vil bli fritatt for nettoavgift. 
Herav vil 43 apotek ha måttet betale brutto
avgift og 49 vil være fritatt. 

Av de 173 som vil ha betalt nettoavgift vil 
56 få sin nettoavgift beregnet av beløp som 
overstiger kr. 50.000, og således bli berørt 
av bestemmelsen om 75 % avgift av d.et som 
overstiger kr. 50.000. 

Subvensjon. 

42 apotek vil ha krav på subvensjon med 
tilsammen kr. 178.689. Av dis~e 42 apotek 
vil 12 bli pliktig til å betale nettoavgift, d.v.s. 
en del av subvensjonen blir betalt tilbake. 

H u s l e i e t i I s k u d d. 

99 apotek vil få husleietilskudd med til
sammen kr. 162.552. Av disse vil 49 anotek 
være pliktig til å betale nettoavgift og- såle
des betale tilbake en del av tilskuddet. 

Hvilken netto vil apoteke 
beholde. 

Etterat subvensjon og husleietilskudd 
lagt til og bruttoavgift og nettoavgift er 
ket fra, vil den netto apotekerne kommer til 
å beholde bli : 

8 apotekere vil få over kr. 50.000 i 
og den høyeste netto blir kr .. '"'""·DL""· 

45 apotekere vil få mellom kr. ·"%V'-.:wu.~

i netto. 
73 apotekere vil få mellom l~r. 3U.-4UU'I!'II! 

i netto. 
47 apotekere vil få mellom kr. 25-30.001 

i netto. 
92 apotekere vil få under kr. 25.000, 

herav 36 over kr. 20.000. 

De 92 apotek som beregningsmessiig 
komme under kr. 25.000 i netto, bef'mn.er 
i følgende omsetningsgrupper: 

30 apotek omsetning under kr. 190.000 
vil således ha fått subvensjon). 

19 apotek omsetning kr. 190-250.000 
vil ha vært fritatt for bruttoavgi.ft). 

14 apotek omsetning kr. 250-300.000 
16 )) » » 300--400.000 

8 » » » 400-500.000 
4 » » » 500-750.000 
l » ~> over kr. 750.000. 

Samlet vil apotekavgift 
innbringe: 

Samlet apotekavgift for 265 apotek 
net for året 1955 : 

Tilskudd og subvensjon 
tilsammen 

Overskudd 

kr. 3.680.551 

» 

kr. 3.33'9.318 

Resultat av prøveberegningen etter l!~ 
slag 2: 

Br u t t o a v g i f t. 
146 apotek vil få bruttoavgift med 

men kr. 1.410.785. Herav vil 121 apotek 
pliktig til å betale netto.avgift og 25 vær'e 
tatt. 

119 apotek vil bli fritatt for bruttoovaifL 
Herav vil 62 apotek betale nettoavgift og 5T 
være fritatt. 

N e t t o a v g i f t. 
183 apotek vil betale nettoavgift med 

sammen kr. 2.052.378. Herav vil 121 a:Dott'lt 
ha måttet betale bruttoavgift og 6,2 være 
tatt. 

82 apptek vil bH fritatt for nettoa111Pfl 
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Rlo!!M''9 vil 2:5 apotek ha måttet betale brutto
og 57 bli fritatt. 

de 183 apotek som vil ha betalt netto
"'""'JJI!'-'"- vil 59 få sin nettoavgift beregnet av 

som. overstiger kr. 50.000 og således bli 
blr!iRBot av bestemmelsen om 75 % avgift av 

som overstiger kr. 50.000. 

bvensj on. 
apotek vil ha krav på subvensjon med 

tlllllm.l!UI:lten kr. 333.981. Av disse 58 apotek vil 
pliktig til å betale nettoavgift, det vil 

del av subvens.jonen blir betalt tilbake. 

usleietilskudd. 
forskjell i forhold til Forslag 1. 

vilken netto vi1 apotekeren 
holde. 

subvensjon og husleietilskudd er 
til og bruttoavgift og nettoavgift er truk

vil den netto som apotekerne kommer 
l beholde bli: 

10 apotekere vil få over kr. 50.000 
(herav ingen over kr. 55.442). 
apotekere vil få mellom kr. 40-50.000 

» » :<> » » 30--40.000 
» » » » » 25-30.000 
» » » under » 25.000 i netto 

(berav 37 over kr. 20.000). 

apotek som beregningsmessig vil 
-.omte und,er kr. 25.000 i netto, befinner seg 

f;td:gecnelle omsetnings grupper: 
apotek omsetning under kr. 190.000 

" » mellom » 190-228.000 
1 n » » » 228-250.000 

» » » » 250-300.000 
12 » » » » 300--400.000 
s » » » » 400-500.000 
4 " » » i> 500-750.000 
1 » » over » 750.000. 

a ro l e t v i l a p o t e k a v g i f t e n i n n-
rfnge: 

apotekavgift for 265 apotek for 
1955 , . . .. . . . . .. .. . . . kr. 3.463.163 

og subvensjon tils. » 496.533 

Orverskudd ............... kr. 2.966.630 

resultatet av prøveberegning etter 
1, synes den subvensjon som inne~ 

av små apotek skal ha krav på, å 
~2f'e noe lav. I det samlete materiale er det 

apoutk som skulle ha krav på subvensjon, 
a.v disse vil hele 30 fremdeles få en inn~ 

som ligger under en bestyrers lønn. Av 
apotek som omsetter fra kr. 190.000-

kr. 250.000 er det 19 av 39 (ca.halvdelen) 
som vil ligge på en inntekt under kr. 25.000 
og også i omsetningsgruppen 250-400.000 er 
dat relativt mange som vil få et utkomme 
lavere enn en bestyrers lønn. Den subvensjon 
apoteli:erne skal ha krav på i henhold til For~ 
slag 2 er noe bedre for apotek som omsetter 
under kr. 190.000 idet det blir ytet 10 % av 
differansen mellom apotekets omsetning og 
kr. 228.000 istedetfor kr. 190.000. Samtidig 
vil en del av de apotek som omsetter mellom 
190 og 250.000 kroner også få krav på sub
vensjon. For å gi en viss lettelse til de mel
lomstore apotek som erfaringsmessig viser 
seg å være forholdsvis tunge å drive, har en 
forsøkt å heve den avgiftsfrie del av omset
ningen fra 250 til 300.000 kroner. For apotek 
som omsetter mellom 250 og 300.000 kroner 
vil bruttoavgiften da helt bortfalle. For større 
apotek betyr det en lettelse i bruttoavgiften. 
Denne lettelse vil bli følelig for de mellom
store apotek, mens den vH bli ubetydelig for 
de store apotek. For de apotek som har stor 
netto, vil en vesentlig del av lettelsen i brut
toavgift bli betalt tilbake i form av netto
avgift. 

For å vise avgiftens virkning gjennomsnitt~ 
Hg på apotekene innen de enkelte omsetnings
grupper har komiteen på grunnlag av de 265 
apoteks regnskap for året 1955 laget gjen· 
nomsnittsregnskap for de enkelte omsetnings· 
grupper og beregnet avgiften etter de to for
slag på disse gjennomsnittsregnskap. Resul
tatet av dette fremgår av tabellen på neste 
side. 

Komiteen har drøftet hvorvidt det er hen~ 
siktsmessig å ilegge så høy avgift som 75 
på noen del av apotekenes nettooverskudd. 
For å belyse hvordan de alminnelige skatter 
vil virke på de variasjoner som vil oppstå i 
apotekernes inntekter alt ettersom det siml 
innkreves 75 eller 50 % nettoavgift på den del 
av nettoen som overstiger kr. 50.000, har ko
miteen plukket ut en del tilfelle hvor 75 % 
satsen er kommet til anvendelse og beregnet 
samlet stats- og kommuneskatt på disse inn
tekter. For de samme tilfelle er nettoavgiften 
beregnet med maksimum 50 % og samlet 
skatt beregnet på den fortjeneste apotel{eren 
da får. Skattene er beregnet både for 2. og 
3. skatteklasse, men det blir så liten forskjell 
mellom disse skatteklasser på de hØye inn
tekter det her er tale om, at det i oversikten 
som er inntatt på netse side bare er tatt 
med den skatt som er beregnet for 2. skat
teklasse. Ved skatteberegningene er benyt
tet Oslo kommunes reduJ.rsjonstabell og skat
teprosent for 1956. 
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Apotekavgift b·eregnet etter Forslag l og Forslag 2 på 8 gjennomsnittsregnskap. 

Gjennomsn. 
av regn~ 

skap for: 

44 apotek, 
omsetning 
under 200 00 

37 apotek 
omsetning 
200-250 000 

38 apotek 
omsetning 
250-300 000 

50 apotek, 
omsetning 
300-400 000 

43 apotek, 
omsetning 

400-500 000 

43 apotek, 
omsetning 
500-750 000 

7 apotek om-
S•etning 
750 000-
l mill 

3 apotek med 
omseting 
1-2 mill. 

Gjennomsnittsregnskapene er laget på grunnlag av apotekenes regnskap for året 1955 

! Drifs- Brutto-avgift ::::' Netto-avgift 

$.2f~ Vare- ut- Av-
l kastn. b()~ "' 

forbruk 
· gifter 2) >;..... s Forslag~ Forslag' Forslag~ Forslag <c. o 

l 
1 2 l 2 

! 

146370 88492 44453 13425 o o o o 

-----------

229800 132455 68432 28913 o o 1174 1174 

l ------l-: -275493 162876 83906 28711 1275 ' o 1113 

l 
l ---- l l 

~--,----

344529 204<651 101696 38182 4726 2226 2882 3882 

----~ -------
446606 265787 133756 47063 9830 7330 4393 5393 

------~ ---

592500 349269 169863 73368 17125 14625 ! 15182 17057 

------ i __ 
--

857153 490168 276675 90310 30357 27857 l 17965 19840 
l l --__ l __ --·-- --

1446257 840608 45482 151567 

1) Avgiftspliktig omsetn. er; 
Varesalg med fradrag av 
oms·etn.- avgift, brennevin
avgift, kosmetikkavgift og 
insulinsalg. 

' 

59813 57313 41815 43690 

2) I driftsutgifter er ikke 
apotekavgift medregnet. 

Sum apotek-
Subvensjon 

avgift 

Foilagl Forslag~ Forslag Forslag 
l 2 2 

l 

o o 4363 8163 

-------

1174 1174 o o 

-------
l 

2005 1113 o o 

---- ---
7608 6108 o o 

---------
14223 12723 o o 

------
32307 31682 o o 

------
48322 47697 o o 

-------
101628 101003 o o 

l 

' 

Stats- og kommuneskattens innfLyteLse (Eksempler). 

Apot•eken:m ~ 
tjeneste d.v.!!l 
kastn.+ ~-
sjon eller -:-

gi tel' 

Etter fcllr•l E:uø 'lllir 
slag! ~~hal 

17788 

27739 

26706 

30541 

! il 
3284 ' 

i 
l ·-i 
' 

410611 

l __,.,..-

41988 

49939 
! 

l 

Apotekerens fortjeneste når brutto avgift og Apotekerens fortjeneste na.r bruttoavgllft; 
nettoavgift er betalt etter Forslag 2 (d.v.s. med nettoavgift er betalt etter Forslag 2, idet 
75 % avglift av netto sont o~verstiiger kr. 50.000) 50 % er satt som høyeste avgiftssats pl 

Fortj. Skatt Rest. Fortj. Skatt ~ 

41.854 16.431 25.423 44.207 18.051 26.156 
43.932 17.848 26.084 48.365 20.827 27.538 
45.682 18.999 26.683 51.864 23.196 28.668 
47.938 20.556 27.382 56.375 26.243 30.132 
49.976 21.910 28.066· 60.453 29.018 
51.946 23.264 28.682 64.392 31.65,9 32:.1"33 
53.603 24.415· 29.188 67.705 33.9<61 3:3.'l4t 
54.817 25.227 31.590 70.134 35.5916 
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er etter å ha vurdert virk
m~~~æø av de foretatte prøveberegninger kom

at Forslag 2 bør legges til grunn for 
IIP!Kekellie& avgifts- og tilskuddsberegning. 

aåministrative behandling av saker 
vedrørende apotekavgiften. 

fo,reslåtte ordning for beregning av apa
forutsetter en gjennomført kon

med apotekenes regnskap. Forutsetnin
for at systemet skal virke rimelig er at 

llllipØtekene har ensartet regnskapsføring. Det 
treffes nærmere bestemme]ser om hvilke 

og utgifter som skal ansees for å 
f'edrør,e apotekvirksomheten. Slike bestem
•~J.øeæ kan gis av Kongen eller departementet 

:beølllol"d til Apotekloven. Komiteen har ikke 
framE:t d~~et påkrevd å behandle i detalj disse 
rii!J8lll8kapsspørsmå1, men vil henvise til den 
6i!taJjerte utredning som er foretatt om disse 
... mål av arbeidsutvalget vedkommende ny 
teegningsmåte for apotekavgiften oppnevnt 

Sosialdepartementet i februar 1951. Ut
utredning er tatt inn i St.prp. nr. l 

KomJl,een finner det rimelig at kontroUen 
:a.potekenes innsendte regnskapsutdrag i 

hånd foregår i Helsedirektoratet. Dette 
bør deretter sammen med forslag 

beregnet apotekavgift og tilskudd legges 
for et sakkyndig råd bestående av 5 

puiiOner oppnevnt av Kongen. l av rådets 
lledllemmer bør være foreslått av Norges 
Apotekerforening. Med hensyn til rådets 
t~~~Dm,ensetning vises forøvrig til det som er 

i Kap. «Finansiering ved opprettelse og 
~kels-e av apotek». Det er komiteens 

at det samme råd som er omtalt der, 
skal benyttes når det gjelder spørsmål 

'li'~nde apotekavgift og tilskudd, kfr. for
§ 50 i lovutkastet. 

lllWl~'"' bør ta avgjørelsen for så vidt angår 
n.ettoavkastning som skal legges til grunn 
beregningen av nettoavgiften, og må i 
anledning ha adgang til å foreta_ alle de 

llllldel"'JBØkrel:ser det finner påkrevd. Rådets av-
-- på d.eUe område bør dog kunne ap-

til departementet. Når det gjelder 
spørsmål vedrørende avgift og tilskudd 

rådet være rådgivende for departemen
RA.dlet skal også kunne foreta skjønns

BMI!:I!RIIIJ ansettelse av avgiftspliktige overskudd 
apotekere som ikke har sendt sine regn

lllr.apøutdrag i rett tiid og for apotekere. som 
utfylt skjemaene uriktig. Det bør v1dere 

rådet å gi departementet forsla~ til 
-dPIIrll'u~ ,av avgiftssatsene og andre avgifts
~elser når rådet finner endring hen-

Innbetaling ,av avgiften. 

Apotekavgiften blir nå beregnet på fore
gående budsjettårs omsetning, og forfaller 
til betaling i 4 terminer. Dette vil si at den 
avgift som apotekerne betaler i budsjettåret 
1956-57 er beregnet på omsetningen j 1955 
-56 .. I den anledning skal komiteen bemerke 
at apotekenes regnskaper avsluttes ved års
skiftet på grunnlag av vareopptelling og den 
påbudte bokføring. Det synes da mest rasjo
nelt at avgiften beregnes for kalenderåret. 
Særlig vil dette bli tilfelle når avgiften delvis 
skal beregnes på nettoavkastningen. Det vises 
forøvrig til det som er uttalt om dette spørs
mål i St.prp. nr. l 1951 om apotekavgiften. 

Samtidig vil komiteen peke på ulempene 
ved at avgiften ska] betales året etter det 
regnsJrap den er utregnet på grunnlag av. 
Særlig etterat det er innført pensjonsordning 
for apotekere, anser en det for uhensikts
messig og til dels urimelig at avgiften slcal 
betales etterskuddsvis. Dette kan vel til dels 
avhjelpes v,ed at det er adgang for departe
mentet til å ettergi iliknet apotekavgift, men 
under henvisning til det som er fremholdt i 
forbindelse med innføring av skatt av årets 
inntekt, vil komiteen foreslå at avgiften be
tales på grunnlag av årets omsetning og 
regnskapsresultat. Det henvises til det som 
er anført om dette spørsmål i St.prp. nr. 1 
1951. Komiteen foreslår at apotekavgiften, og 
i de tilfelle hvor det er praktisk,. også til
skudd, blir forskuddsberegnet på grunnlag 
av foregående års omsetning og regnskaps
resultat, og at revisjon av denne beregning 
foretas året etter. 

Avgiften bør etter komiteens mening be
tales i 4 terminer med en fjerdedel hver gang, 
og en vil også her henvise til innstillingen fra 
arbeidsutvalget vedkommende ny beregnings
måte for apotekavgiften, inntatt i St.prp. nr. 
1 1951. 

K o n k l u s j o n. 

Med henvisning til §§ 45, 46, 47, 48 og 50 
i lovutkastet fremsetter komiteen følgende 
forslag til beregning av avgift og tilskudd til 
apotek: 
1. Apotekavgift beregnes dels på grunnlag 

av apotel{enes omsetning, bruttoavgift, 
og dels på grunnlag av deres nettoav
kastning,. nettoavgift. 

2. Begge avgifter beregnes for kalenderåret 
og forfaHer til betaling innen utgangen 
av det år de er beregnet for. 

3. Bruttoavgiften beregnes på grunnlag av 
apotekets bruttoomsetning (alle beløp 
som er innkommet ved salg av varer) 
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med fradrag av beløp som er innkommet 
ved: 

Salg av varer til andre apotek. 
Salg av visse legemidler som omsettes 
med redusert avanse. 
Vanlig omsetningsavgift. 
Krisetilleggsavgift for brennevin og vin. 
Kosmetika-avgift. 

4, De første kr. 300.000 av den avgiftsplik
tige omsetning er avgiftsfri. Av resten 
av den avgiftspliktige omsetning betales 
5 % avgift. 

5. Nettoavgift blir å beregne av overskudd, 
heri inkludert tilskudd under post 6 og 7, 
etter følgende skala: 

Under kr. 25.000 ingen nettoavgift. 
Kr. 25-30.000 30 % avgift 

» 30-40.000 40 % » 
» 40-50.000 50 % » 

Over kr. 50.000 75 % avgift 
6. Apotek hvis husleie i det foregående år 

har utgjort en høyere prosent av apote
kets. avgiftspliktige omsetning enn gjen
nomsnittsprosenten for samtlige apotek, 
får i tilskudd halvdelen av denne mer
utgift. 

7. Apotek hvis avgiftspliktige omsetning i 
et kalenderår er mindre enn 60 % av 

samtlige apoteks gjennomsnittlige ~· 
setning i det foregående ka.lenderir. 
et tilskudd på 10 % av det belø.p om!lll!t· 

ningen er mindre enn 60 % av gj!~li:OI~t
snittomsetningen. Hvis et slikt 
bringer apotekets nettoa.vkastning 
et beløp som er høyere enn 
topplønn, reduseres tilskuddet med 
av merbeløpet utover bestyrers tOl!l'Pl!øi!ll.~ 

8. Apotek hvis nettoavkastning 
innehaveren et rimelig utkomme. 
etter søknad og etter tilråding 
under punkt 9 nevnte råd, kunne '----'~--~ 
tilskudd eller ettergivelse av 

9. Kongen eller departementet fastsetter 
stemte regler for apotekenes regnskap
føring, d.v.s. hvilke utgifts- og '""'"'"d·-·
poster som skal regnskapsføres. Al!:lUII:u 
oppnevner et råd på 5 personer. 
l etter forslag fra Norges Apotekerf~ 
ening. Rådet avgjør i henhold til 

, nevnte regler hvilke overskudd som 
legges til grunn for beregning av 
avgiften. 

10. De satser for beregning av avgift og 
skudd som er nevnt under 
5 og 'l skal hvert år fastsettes 
tinget. 

Apotekvesenets administrasjon. 

Administrasjonen av apotekvesenet hører 
inn under Sosialdepartementet, og er henlagt 
til Helsedirektoratet, som er en vanlig depar~ 
tementsavdeling og dessuten fungerer som 
et fagdirektorat. Helsedirektøren utfører både 
de funksjoner som påhviler en ekspedisjons
sjef og de selvstendige oppgaver som påhviler 
ham, i henhold til instruks, som fagdirektør. 

I Helsedirektoratet behandles apotekvese
nets saker i Apotekkontoret som foreståes av 
en byråsjef med farmasøytisk utdannelse. 
Apotekkontoret er det største kontoret i Hel
sedirektoratet, og har langt flere funksjo~ 
nærer enn vanlig for departementskontorer. 

Komiteen er kjent med at administrasjonen 
av apotekvesenet omfatter et stort saksom
råde og et meget stort antall saker. Dette har 
medført at spørsmålet om eget Apotekdirek
torat har vært drøftet. Komiteen finner ikke 
å ville ta standpunkt til apotekvesenets pla-

sering i statsadministrasjonen, men anser 
rimelig at apotekvesenet på gnmn av 
store omfang og sin særegne art innen 
vesenet, bør gis en sterkere stiJling. 
ken måte dette bør skje, finner 
imidlertid ikke å kunne ta standpunkt 

Komiteen vil henlede oppmerksomheten 
at det fremlagte lovforslag vil føre til en 
ing av administrasjonens a.rbeidsoppgaT~ 
innenfor apotekvesenet, og vil da. nevne: 

Raskere utbygging av apotekene. 
ved opprettelse av nye typer apotek. 

Utbygging av apotekinspektørvirk~ 
ten. Apotekkontoret skal behandle og 
nomgå inspektørenes rapporter. 

Utbygging av finansieringsordningt"n. 
Omlegging av apotelmvgiftsberegni.,~ 

Dette siste betyr et vesentlig me~ 
for Apotekkontoret. 
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I tillegg hertil vil komiteen fremholde at 
administrasjonen av apotekvesenet medfører 
oppgaver av spesiell karakter hvor det kre
ves SBin"lig sakkyndighet. 

Komiteen viser til dette og mener at en 
styrking av apotekadministrasjonen bør følge 
umiddelbart slik at administrasjonen er rustet 
til å påta seg de oppgaver som vil komme. 

Spesielle merknader til forslag til lov om drift av apotek. 

L o v en s o ve r s k ri f t. I lovforslaget 
er inntatt visse bestemmelser som angår lege
middeldistribusjon utenfor apotekene, se §§ 
61--64. Det bør komme til uttrykk i titlen 
at loven ikke bare gjelder selve apotekdriften. 

Til Kap. I. 

I disse alminnelige bestemmelser er angitt 
bvilke forskjellige slags apotek som skal 
kunne ,opprettes og de karakteristiske kjen
netegn for hver type, nærmest som definisjo
ner. De nærmere regler som skal gjelde for de 
forskjellige apotektyper og hvilke plikter og 
rettigheter de skal ha, vil fremgå av lovens 
øvrige bestemmelser. 

Komite,en har ikke funnet det hensiktsmes· 
mg å gi noen alminnelig legal definisjon av 
begrepet «apotek», eller av hva et apoteks 
oppgave er. Om en bedrift kommer inn un· 
der loven avhenger av det rent formelle fak
tum om den er opprettet av Kongen og be
tegnet som apotek. Misbruk av betegnelsen 
apotek vil rammes av bestemmelsen i § 61. 

Til § 1. 

Det vises til det som er sagt i de alminnelige 
motiver om offentlig drift av apotek og om 
forskjellige typer av legemiddelutsalg. 

E t m i n d re t a Il, Brevig, Steen, Totland 
og Vatne foreslår bestemmelsen i 2. ledd end· 
ret, idet mindretallet er imot at det offent
lige driver andre apotek enn sykehusapotek. 

Til § 2. 

Komiteen er klar over at betegnelsen pro
duksjon,sapotek ikke er helt dekkende, idet 
alle vanlige apotek driver produksjon, men 
en bar ikke funnet noe bedre navn. Hvis disse 
stor-apotek tildeles hvert sitt omsetningsdi
~trikt, kunne de kalles f. eks. distriktsapotek. 

Til § 4. 

I nåværende apoteklovgivning er ikke gitt 
noen bestemmelser om forsvarets apotek 

(feltapotek). Disse driver ikke handel med 
legemidler, men har· en betydelig distribusjon 
til militære avdelinger og personell. De bør 
ikke i alminnelighet komme inn under loven, 
men det bør være adgang til å gi nærmere 
regler om deres virksomhet, og eventuelt i 
visse henseender trekke dem inn under loven, 
f. eks. med hensyn til forskrifter om tilbe
redning, utlevering o. l. 

Kap. TI. Til § 5. 

Opprettelse og nedleggelse av apotek bør 
som hittil skje ved kongelig resolusjon. De 
lokale myndigheter er sikret adgang til å ut
tale seg. Dette gjelder både kommunestyrer 
og fylkesutvalg og de lokale helsemyndig
heter (helseråd og offentlige leger). 

De lokale myndigheter er i siste ledd pålagt 
å ta initiativet til å få oprettet apotek når 
det er behov for det. Når opprettelsen eller 
nedleggelsen må antas å berøre flere kom
muner er det forutsetningen at alle lwmmu· 
nestyrene får uttale seg, ikke bare i den kom
mune hvor apoteket skal ligge. 

Som tidligere er det almene hensyn («al
menhetens tarn i apotekloven av 1909), som 
skal være avgjørende for opprettelsen. Det 
er Kongen som avgjør om slike hensyn er til
stede. 

Til § 6. 
Svarer til § 2 siste ledd apotekloven av 

1909. 

I § 7 
er 2. og 3. punktum nye. 

Kap. Ill. Til § 8. 

Paragrafen er fonnelt sett ny, men bestem
melsen i l. punktum har i realiteten også 
tidligere vært gjeldende. Salg av legemidler 
er apotekenes hovedoppgave, og komiteen me
ner dette bør komme til uttrykk i loven. Med 
vanlige forbindingssaker og sykepleieartikler 
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siktes til varer som kjøpes og brukes av publi
kum, særllg slike ting som gasbind, feberter
mometre, bekken o. l. Spesialartikler for lege
eller sykehusbruk forutsettes ikke å omfattes 
av plikten. 

Departementets adgang til å gjøre unntak 
fra den alminnelige plikt til å forhandle alle 
legemidler forutsettes brukt bare i rent spe
sielle tilfelle. Det kan ikke utelukkes at det 
undertiden kan være behov for å frita enkelte 
mindre apotek fra plikten til å forhandle visse 
legemidler. Om plikten til å skaffe legemidler 
m. v. vises til § 32. 

Bestemmelsen i siste ledd finnes nå i apo
tekloven av 1909 § 19, 2. ledd. Alle apotek 
fører varer som brukes i helse- og sykepleie, 
men det bør om nødvendig kunne gis pålegg 
herom. 

Til § 9. 
Noen alminnelig bestemmelse som klart 

fastsetter hvor langt apotekernes handelsrett 
går, finnes ikke i apotekloven av 1909, men 
utledes ved fortolkning av handelslovens §§ 
97-98. 

Omfanget av apotekenes handelsrett bør 
fremgå av loven når det gjelder de varer som 
er nevnt i første ledd {legemidler m. v.). De 
fleste apotek før.er imidlertid også et visst 
utvalg av alminnelige kjøpmannsvarer som 
ikke egentlig brukes i helse- og sykepleie. Ut 
fra helsemessige synspunkter er det ikke noe 
behov for å utvide apotekenes handel ut over 
det som omfattes av første ledd, men det er 
neppe grunn til å forby handel med en del 
andre varer, når den kan foregå uten ulempe 
for legemiddelomsetningen. For publikum kan 
det være en fordel at apotekene fører visse 
varer utenom de egentlige apotekvarer, sær
lig på steder hvor det. ikke finnes spesialfor
retninger i alle bransjer, og for mindre apo~ 
tek kan slik handel være en økonomisk støtte. 

Da spørsmålet ikke i første rekke er et 
helsespørsmål, foreslåes i § 9, annet ledd at 
apotekenes alminnelige adgang til å føre slike 
kjøpmannsvarer som ikke brukes i helse- og 
sykepleie som tidligere ordnes etter handels
lovgivningen. Helsemyndighetene skal kunne 
gripe inn etter tredje ledd, hvis det skulle 
vise seg påkrevd å begrense denne handel. 

Til § 10. 
I 1. ledd er fastslått som hovedregel at et

hvert apotek i alminnelighet kan drive egen
produksjon av legemidler 1 den utstrekning 
det finnes hensiktsmessig, kfr. de alminne
lige motiver, s. 31--34. Unntak herfra vil gjel
de for distribusjonsapotek etter § 12 og for 
filialapotek etter § 52. 

Annet ledd gir hjemmel for å treffe de be-

stemmelser som ansees nødvendig om pf()
duksjonsapotekene og om den særlige kontroll 
som skal gjennomføres for deres produksjon 
og virksomhet forøvrig. Herom vises til de 
alminnelige motiver s. 25 hvor det også er 
gitt nærmere begrunnelse for bestemmel:sen 
i § 11. 

Til § 12. 
Om distribusjonsapotek vises til de almin

nelige motiver s. 26. 

Kap. IV. Til § 13. 
Her er foreslått at bevillingssystemet fort~ 

satt skal gjelde, og angitt hvem som ka.n få 
·bevilling til å drive apotek. Herom vises til 
de almin.neiige motiver s. 20-21. 

M i n d re t a Il e t, Brevig, Steen, Totland 
og Vatne, foreslår 2. og 3. ledd endret som 
følge av endringsforslaget til § 1. 

Til § H:. 
Paragrafen inneholder vilkårene for å 

personlig apotekbevilling. 
Pkt. 1. Kravet om norsk apotekereksa.tnen 

har komiteen funnet å burde opprettholde f,or 
aUe selvstendige apotek, selv om de er rene 
distrlbusjonsapotek som . nevnt i § 12. Lavere 
farmasøytisk utdanning kan ikke ansees til
strekkelig unntaken når det gjelder filialapo.. 
tek. Utenlandsk eksamen vil etter § 26 kuiUJ:e 
godkjennes som grunnlag for å ta stilling 
norsk apotek med ekspedisjonsrett, men vil 
ikke gi adgang til å bli apoteker. 

Komiteen har drøftet om det bør gis hjem
mel for å godkjenne utenlandsk eksamen som 
fullt Hkestilt med norsk, på nærmere vilkår 
og mot gjensidighet. Spørsmålet om gjen~ 
sidig godkjenning av universitetseksamener 
i de nordiske land er tatt opp i Det nordiske 
råd. Komiteen antar at spørsmålet om god· 
kjenning av apotekereksamen bør sees i sam
menheng med tilsvarende spørsmål for annen 
utdanning, og fremsetter derfor ikke noe fo,r.. 
slag. 

Pkt. 2. Det någjeldende absolutte krav om 
5 års tjeneste ved norsk apotek har flertallet 
-alle unntatt Vatne - funnet å burde mo

difisere noe. Flertallet mener at også annen 
farmasøytisk tjeneste i en viss utstrekn.ing 
bør kunne godtas som grunnlag for å bli apo
teker. En tenker da særlig på stillinger ~ 
Farmasøytisk Institutt, .i apotekvesenets 
ministrasjon, i den farmasøytiske industri ener 
Norsk Medisinaldepot, og apotektjeneste i de 
andre nordiske land. Det overlates til depar
tementet å fastsette hva slags tjeneste som 
skal kunne godtas, og det er forutsetningen 
at det utferdiges alminnelige regler herom. 
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de farmasøytiske kandidater kan vite hva 
har å holde seg til. Flertallet mener dog 

at n::dnst 3 års apotektjeneste er nødvendig 
for at søkeren skal ha tilstrekl{elig innsikt 
og erfaring om driften av norske apotek. Be
regningen av tjenestetiden m.. v. har flere 
ganger reist tvils.spørsmål. Det foreslåes der
for at departementet kan gi nærmere regler 
he rom. 

V at ne dissenterer på dette punkt og fo
reslår at punkt 2 skal lyde: «etter eksamen 
har utført minst 5 års tjeneste på norsk apo
tek». Dissensen gjelder spørsmålet om tje
:o.este i visse stillinger skal kunne ekvivalere 
,en del av minstekravet til apotektjeneste. 

Som begrunnelse for dissensen anføres : 
Tjeneste i de stillinger flertallet nevner kan 

gi verdifulE innsikt på spesielle områder innen
for apotekvesenet. Det er da også hittil lagt 
vekt på slik tjeneste ved vurderingen av apo
teksøkeres kvalifikasjoner. Imidlertid er det 
en kjennsgjerning at arbeidsområdene i 
nevnte stillinger er av en ganske annen art 
enn i apotekene, og ikke vil kunne gi den inn
øi.kt og erfaring i apotekenes driftsforhold 
som Jo,ven tilsikter. Etter Vatnes oppfatning 
vil det derfor være uriktig at slik tjenestetid 
skal kunne ekvivalere en del av den påbudte 
5 års apotektjeneste. Han foreslår derfor de 
nåværende bestemmelser opprettholdt. 

Pkt. 3. Kravet om avlagt handelsfagprøve 
er nytt. Etter handelsloven kan apotekere og 
apotekbestyrere ikke få handelsbrev, og det 
er hverken i denne lov eller i apotekloven stil
let krav om tilsvarende utdanning. Etter gjel
de:ode undervisningsordning inngår et kort 
kum og eksamen i bokholderi og handelslære 
i studiet til apotekereksamen, men dette sva
rer Ikke til kravene for å få handelsbrev. 
Komiteen finner ingen grunn til ! stille min
dre krav til handelskunnskap hos en apoteker 
,elUl bos vanlige kjøpmenn, og antar at det 
ikke vil være vanskelig for apoteksøkere å 
skaffe seg denne utdanning og eksamen før 
de får apotek. Det er lett adgang til kurser 
de fleste steder i landet, og utdanningen vil 
også kunne tas ved korrespondansekurs. Om 
prøvene avlegges før eller etter apoteker
eksamen spiller ingen rolle. Komiteen antar 
dog at farmasøytiske kandidater som ved lo
v;ens ikrafttredelse er over 45 år bør være 
fritatt for dette krav, og har tatt inn bestem
meJse herom i § 70 som en overgangsbe.stem
meløe. 

Pkt. 4 og 5. Kravene om solvens, heder
Mg vandel og legeattest er som før. 

<~Hederlig vandel» sikter ikke bare til he
derlighet i pengesaker. Også misbruk av alko
hol eller narkotika og andre mislige forhold 

vil etter omstendighetene kunne tillegges 
vekt. 

Det nåværende vilkår at apoteksøkere skal 
skaffe attest om at de kan skaffe de nødven
dige midler til å overta og drive apoteket 
ansees unødvendig med den finansieringsord
ning komiteen foreslår. 

Etter gjeldende administrativ praksis gis 
apotekbevilling ikke til søkere som er over 60 
år, i likhet med tilsvarende regler i andre 
offentlige etater. Komiteen finner ikke grunn 
til å lovfeste reglen, men antar at den fort
satt i alminnelighet bør følges i samsvar med 
vanlig administrativ praksis. 

Komiteen har også drøftet om det - i lik
het med den danske lov - bør fastsettes en 
aldersgrense på f. eks. 50 år for første gangs 
befordring til apotek. Gjennomsnittsalderen 
for slik befordring har i alle år etter krigen 
ligget høyere (50 3 / •-54 år). Komiteen me
ner at en alminnelig senkning av befordringa
alderen av mange grunner kan være ønskelig, 
men antar at lovbundne bestemmelser herom 
lett vil virke urettferdig, bl. a. fordi de vil 
ramme enkelte årsklasser sterl{ere enn an· 
dre. Administrasjonen bør imidlertid være 
oppmerksom på spørsmålet. 

Komiteen har heller ikke funnet grunn til 
å foreslå inntatt i loven nærmere regler om 
fremgangsmåten ved tildeling av apotekbe· 
villing, eller om de befordrlngsprinsipper som 
fØlges, idet dette er administrative spørsmål. 
Fremgansgsmåten er f. t. at alle ledige apo
tek kunngjøres offentlig. Helsedirektøren har 
innstillingsrett, og rådfører seg før han avgir 
sin innstilling med et utvalg som består av 2 
representanter for Norges Apotekerforening 
og 2 for Norges Farmaceutiske Forening. 
Komiteen mener at organisasjonene fortsatt 
bør ha adgang til gjennom et rådgivende ut· 
valg å uttale seg om søkerne. Befordrings· 
prinsippene vil komiteen ikl{e ta stilling til. 
Når tildelingen skjer ved Kongelig resolusjon 
kommer avgjørelsen under vanlig konstitusjo
nell kontroll. 

Til § 15. 
I pkt. 1-7 er inntatt en uttømmende opp· 

regning av de tilfelle da en apotekbevniing 
faller bort. Dette innebærer ingen realitets
endring i forhold til någjeldende bestemmel· 
ser. 

Bestemmelsene i de to siste ledd er nødven· 
dige for å unngå at apotekdriften opphører før 
ny apoteker er tiltrådt. 

Til § 16. 
En apoteker som ønsker å frasi seg bevil

lingen bør ha adgang til det. Det bør dog all· 
tid være en bestemt, ikke for kort, frist så 
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ny apoteker kan bli meddelt bevilling og 
overta apoteket fra det tidspunkt den tidli
gere fratrer. Om 2. ledd vises til de alminne
lige motiver s. 22-24. 

Til§ 17. 

Boets rett til å fortsette driften av apote
ket i 6, måneder etter apotekerens død er som 
før, jfr. apotekloven av 1909 § 9 annet ledd. 
Boets plikt til å drive apoteket en viss tid og 
dets adgang tH å frasi seg retten fremgår av 
§§ 15 og 16. 

Om § 17 annet ledd vises til de alminnelige 
motiver s. 22-23. Som det fremgår herav er 
det dissens om denne bestemmelse .. 

Til § 18. 

Etter apotekloven av 1909 kan en apoteker 
ikke fratas bevillingen ved administrativ for
føyning, bortsett fra de tilfelle hvor den auto
matisk faller bort (nådd aldersgrense, for
flytning, konkurs eller ved gjennomføring av 
offentlig drift av apotekene).. Misligholdes 
apoteket grovt, eller viser apotekeren seg 
vedvarende uskikket, kan sak reises for å få 
ham fradømt bevillingen, men vilkårene her~ 
for er etter § 25 i loven av 1909 meget stren
ge. Slik sak har så vidt vites aldri vært prøvet 
etter loven av 1909. Også i straffesak vil 
apotelreren kunne fradømmes retten til å dri
ve apotek, når han er funnet skyldig i straff~ 
bare handlinger. 

Komiteen foreslår i § 18 at en meddelt 
apotekbevilling i visse tilfelle skal kunne 
kalles tilbake av Kongen uten at det offent
lige reiser rettssak mot innehaveren. Rettsvern 
vil innehaveren ha dels deri at ·tilbakekalling 
bare kan skje når de lovbestemte vilkår i 
pkt. 1-4 foreligger, dels i at han på sin side 
kan bringe saken inn for domstolene etter 
paragrafens siste ledd, og derunder få prøvet 
både lovligheten og de skjønnsmesige avgjør
elser i saken. Får han medhold vil tilbakekal
lingen bli erklært ugyldig, og han vil even
tuelt kunne kreve erstatning. 

Tilbakekalling av apotekbevilling er et 
svært inngrep, som etter komiteens mening 
bare bør brukes når det anse,es absolutt nød
vendig for å sikre forsvarlig drift av apote
ket .. 

Pkt. 1 har neppe stor praktisk betydning, 
men bør tas med for ordens skyld. Pkt. 2 
omhandler grov misligholdelse av apoteket og 
forutsetter at innehaveren har fått advarsel 
og frist tn å rette på forholdet. Pkt. 3 om
fatter grove tjenesteforseelser, og adferd som 
nedbryter den aktelse og tillit stillingen kre
ver. Tilsvarende bestemmelser finnes i noe 

varierende former for . offentlige tjeneste
menn. Også i dette tilfelle må advarsel væ.re 
gitt før bevillingen kalles tilbake. 

Pkt. 4 omhandler de titlfelle hvor inneha
veren personlig er vedvarende uskikket~ 

Samme uttrykk er brukt i apotekloven av 
1909 og i en del andre lover, og det er på det 
rene at det skal svært meget tH før dette vil
kår ansees for å være til stede. Grunn,ene til 
at vedkommende er uskikket kan være man
ge: misbruk av alkohol ener bedøvende mid
ler, sinnssykdom, andre legemlige eller sje
lelige mangler som varig setter vedkommen
de ut av stand til å skjøtte sin oppgave o. s .. v. 
Om forholdet er uforskyldt, f. eks. sykdom., 
eller mere eller mindre selvfors.kyldt, bør etter 
komiteens mening ikke være avgjørende. Apo
tekere utfører en viktig samfunnsfunksjon, 
og hvis de viser seg ute av stand til å opp
fylle de krav som stiUes, må samfunnet ha 
adgang til å gjennomføre de nødvendige til
tak. Kan dette ikke skje på annen måte, må 
det være adgang til å tilbakekalle bevillingen. 
Komiteen er klar over at tilbakekallelsen kan 
ramme hårdt når forholdet skyldes sykdom. 
Det er imidlertid opplyst for komiteen at in
validepensjon for apoteketaten kan ventes 
gjennomført, og komiteen har gått ut fra at 
dette vil skje før forslaget til apoteklov blir 
fremmet. Komiteen regner med at en apote
ker som mister sin bevilling på grunn av syk
dom alltid vil ha krav på invalidepensjon, og 
mener at de vesentlige betenkeligheter ved 
den foreslåtte bestemmelse da vil bortfalle. 
Til ytterligere vern for apotekere som ram
mes av varig sykdom som gjør dem uskikket,. 
er inntatt bestemmelse om at tilbakekalling 
ikke skal skje før vedkommende har hatt god
kjent bestyrer i minst to år. 

Komiteen har overveiet om bevillingen be·r 
kunne inndras når innehaveren får akkord, 
men er kommet til at en adgang til å iinndra 
bevillingen kan ha visse uheldige virkninger, 
bl. a. for apotekerens muligheter til å få en 
rimelig ordning med kreditorene. Fører insol
vensen til at apotekeren ikke holder apote
kets lokaler, innredning, utstyr eller vare
beholdning i forsvarlig stand, antas adgan
gen ti] inndragning etter § 18 pkt. 2 å være 
tilstrekkelig. 

I nest siste ledd er gitt bindende forskrif
ter for saksbehandlingen i samsvar me'd van
lige rettsgrunnsetninger. 

Bestemmelsen om at domstolene også kan 
prøve de skjønnsmessige sider ved avgjørels,en, 
er dog en avvikelse fra vanlige forvaltnings· 
rettslige regler. Komiteen anser bestemmelsen 
ønskelig når det gjelder et så stort inngrep 
som tilbakekalling av en meddelt bevilling, og 
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gått ut fra at det ikke er noe til hinder 
for å gi slik bestemmelse i lovs form. 

I vanlige tilfelle vil søksmål etter 3. ledd ha 
oppsettende virkning, slik at inndragningen 
tørst kan gjennomføres når rettssaken er en" 
delig avgjort. I mellomtiden vil apotekeren 
kunne drive apoteket ·ved bestyrer og oppe
bære overskuddet. Komiteen mener dette er 
riktig når avgjørelsen i det vesentlige avhen
ger av skjønnsmessige vurderinger. Men hvis 
l!f\potekeren har begått alvorlige straffbare 
handlinger, bør det kunne forhindres at han 
forhaler fratredelsen ved saksanlegg. I slike 
tilfelle bør Kongen kunne bestemme at søks
mål ikke har oppsettende virkning. 

Kap. V. Til § 19. 
Apotekloven av 1909 inneholder ikke hjem

mel for å pålegge en apoteker å leie bestemte 
Jokaler. I praksis har slikt vilkår undertiden 
vært tatt inn i kunngjøringen, og anses da 
bindende for den som får bevillingen. For nye 
Jokaler og ved fullstendig modemisering av 
1o·kalene har det vist seg et stort behov for 
i kunne gi huseiere tilsagn om at apoteket 
skal bli på samme sted i et visst antall år. 
Ved nyopprettelse av apotek og ved ledighet 
er det ofte ønskelig å kunne gi huseiere bin
dende tilsagn før ny apoteker er tilsatt. 

Til § 20. 
Første ledd svarer helt til någjeldende apo

teklovs § 11. Annet ledd er nytt. ·Det har i 
'Visse tilfelle vært ønskelig å ha slik bestem
melse for å unngå at den fratredende apote
ker tar med seg inventar som er nødvendig 
for driften. Særlig gjelder dette i krisesitua
sjoner hvor apparatur og utstyr :m. v. kan 
være mangelvare. 

Til § 21. 
Den voldgiftsordning som nå gjelder, brin

ges sjelden til anvendelse, idet de to apote
kere som regel, gjennom sine egne valgte 
takstmenn, blir enige om overtakelsestakst og 
vilkår m. v. Dette vil det også etter forslaget 
være adgang til. Men hvor enighet ikke opp· 
;nAes har komiteen funnet at ordningen tren· 
ger en noe sterkere utbygging for å sikre at 
.;ken behandles på rett måte og fører til ri
meUg resultat. Istedenfor 2 partsrepresentan
ter og en oppmann oppnevnt av det offent
lige, foreslåes at alle tre medlemmer av 
økjønnsnemnda skal oppnevnes av det offent-

De blir derved uavhengige offentlige 
skjønnsmenn. Under slik tvist oppstår lett 
tvil om rettsspørsmål, og nemnda bør derfor 
ledes av en kvalifisert jurist. 

Med de store økonomiske interesser det of
fentlige i fremtiden vil ha i apotekdriften, 

blir det naturlig at også departementet kan 
kreve overtakelsestaksten m. v. fastsatt ved 
skjønnsnemnd, selv om partene er blitt enige 
om taksten på annen måte. Overtakelsestak~ 
sten spiller en så stor rolle for apotekets 
fremtidige økonomi at det offentlige bør kun
ne kreve en betryggende fastsettelse. 

Til kap. VI. 
Bestemmelser om bestyrelsen av apotek 

er nå spredt i flere forskjellige paragrafer i 
apotekloven av 1909, og er på flere punkter 
ufullstendige. Hovedbestemmelsene finnes 
i § 12. Komiteen har funnet å burde samle 
alle bestemmelsene i et eget kapitel, og gjøre 
dem noe mere utførlige enn før. 

Til § 22. 
Første ledd svarer i det vesentlige til nåvæ

rende bestemmelser. I annet ledd er apoteke
rens og bestyrerens plikt til å forestå den 
daglige ledelse innskjerpet1 men komiteen har 
ikke funnet å kunne foreslå mere detaljerte 
forskrifter om forholdet mellom apotekeren 
og en bestyrer eller om en apotekbestyrers 
myndighet. 

Ved kortvarige fravær på grunn av ferie 
eller sykdom, bør bestyrelsen ordnes etter 
regler som gis av departementet i henhold til 
siste ledd, men ved fravær ut over 3 måneder 
må departementets tillatelse innhentes for 
hver gang etter annet ledd. Fravær ut over 1 
år bør ikke tillates med mindre særlige grun
ner taler for det. 

Til § 23. 
De foreslåtte lcrav til godkjente bestyrere 

er omtrent .som før. 

Til § 24. 
Pålegg om å tilsette bestyrer er det også 

nå hjemmel for, men iltke i alle de tilfelle hvor 
det er behov for det. Komiteen foreslår noe 
videre adgang til å gi slikt pålegg. De tilfelle 
som er nevnt under pkt, l har neppe stor 
praktislc betydning, men det bør gis hjemmel 
i loven for påkommende tilfelle. De tilfelle 
som er nevnt i pkt. 2 er det større behov for, 
idet det ikke så sjelden oppstår situasjoner 
som best kan løses ved at bestyrer tilsettes 
for en viss tid. Vilkårene for å gi pålegg etter 
pkt. 2 er mindre strenge enn vilkårene for å 
tilbakekalle bevillingen. 

Retter apotekeren seg ikke etter gitt pålegg, 
må departementet kunne gjennomføre en for~ 
avarlig bestyrelse av apoteket. 

Til Kap. VII. 
Om apotelrpersonnle vises til s. 40--47. 

I tillegg hertil bemerkes: 
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TH § 25. 
Hjemmelen for å gi pålegg om hvor stort 

personale et apotek skal ha, gjelder etter apo
tekloven av 1909 bare farmasøytisk perso
nale,, 

Med «annen godkjent farmasøytisk utdan
ning» menes først og fremst den i de almin
nelige motiver foreslåtte nye gruppe farma
søyter med kortere utdanning (B-farmasøy
ter), men også de tidligere farmasøytiske 
medhjelpere, og studenter som har avlagt 2. 
avd. av apotekereksamen. Dessuten vil per· 
soner med utenlandsk farmasøytisk eksamen 
kunne godkjennes og dermed få ekspedisjons
rett. Under «Annen særlig utdanning» kan 
f. eks. inngå laboranter og annet teknisk per
sonell eller regnskapsfører eller liknende. 

Til § 26. 
Begrepet «ekspedisjonsretb> kan defineres 

på forskjenig vis. Komiteen har funnet å 
burde knytte det til det som viser seg utad 
overfor publikum, nemlig at legemidlet skal 
signeres med ekspeditørens navn. Hvilke va
rer som skal signeres slik avgjøres etter de 
gjeldende utleveringsbestemmelser. For tiden 
kreves slik signatur på. alle legemidler som 
leveres etter resept, enten de er reseptpliktige 
eller ikke. Bestemmelsen vil altså føre til at 
ingen resept kan ekspederes uten at en far
masøytisk utdannet person har ansvaret for 
ekspedisjonen. Dette utelukker ikke at han 
bruker annet personale som medhjelpere un
der tilberedningen, eller at slikt personale 
utleverer de ferdig signerte varer etter kon
trollseddel. Det lar seg neppe gjøre ved al
minnelige regler å bestemme i detalj hvilke 
arbeidsoperasjoner ved et apotek som ellers 
skal utføres av farmasøytisk personale og 
hva de andre arbeidstakere har lov til. Den 
enkelte apoteker bør ha frihet til å ordne ar
beidet på beste måte, men kravet i annet ledd 
om faglig forsvarUg tilsyn ved all tilvirkning 
o. s. v. er selvfølgelig, og vil neppe volde van
skeligheter. 

Til § 27. 
Etter denne paragraf vil alle apotek ha 

plikt til å ta mot praktikanter som gjennom
går farmasøytisk utdanning. Etter någjel
dende bestemmelser har bare Oslo-apotekene 
slik plikt. 

Spørsmålet om slik praktikant-tjeneste skal 
kreves utført ved særskilt godkjente lære
apotek har vært drøftet i forbindelse med ny 
undervisningsordning. Komiteen mener at det 
etter annet ledd også skal kunne stilles sær
lige krav til de apotek som får adgang til å 
motta praktikanter. 

Til§ 28. 
Denne paragraf gjelder det tekniske per~ 

sonale. Komiteen har i de alminnelige mo
tiver sterkt fremhevet at utdanningen fo,r 
dette bør bringes inn i fastere former. Uan
sett hvorledes dette skal skje vil praksis :l 
apotek bli en viktig del av utdanningen. Ko
miteen mener at ungdom som går inn i tek-· 
nisk apotekarbeid, bør kunne sikre seg at 
de får den nødvendige praktiske opplæring 
som kreves for å få en fullstendig yrkesut
danning. Men en har ikke funnet å kunne 
pålegge apotekerne noen absolutt pHkt til å 
påta seg dette. Stort sett følger forslaget 
samme retningslinjer som gjøres gjeldende 
for fag som kommer inn under lærlingeloven, 
men apotekarbeldets spesielle karakter gjør 
visse avvikelser rimelige. I en overgangstid 
antas bestemmelsen å burde finne anvendelse' 
også på arbeidstakere som er over 25 år. 
Herom vises til § 70. Før vedkommende har 
arbeidet i 1 år ved apotek, er det vanskelig 
både for ham selv og for arbeids.giveren å si. 
om han er skikket for videre utdanning i fa
get. Bestemmelsen om at vedkommende skal 
ha deltatt i vanlig assistentarbeid er tatt inn. 
fordi en er klar over at en del av det under~ 
ordnete personale er ansatt som rene «hjel
pearbeidere» med så enkelt rutinemessig og 
ensartet arbeid at det ikke gir noe grunnlag 
for videre yrkesutdanning. Slike rene hjelpe
arbeidere bør ikke kunne påberope seg § 28 
for å. bli overført til opplæring i annet mere 
krevende arbeid. 

Kap. Vill. Til § 29. 
Om lokaler m. v. vises til de alminnelige 

motivers. 34-36 og særlig til det som er nevnt 
om modernisering av apotekene. Hjemmelen 
for å kreve ominnredning eller flytning er 
for tiden ikke klar, og administrasjonens ar
beid for å bedre lokalforholdene ved apote
kene er til dels blitt hemmet av dette. Selv 
om apotekeren har og bør ha den prinsipale 
plikt til å sørge for tilfredsstillende lokaler,. 
oppstår det situasjoner hvor det kan være 
nødvendig for departementet å fremtvinge en 
løsning. Bestemmelsen herom i annet ledd 
antas ikke å gjøre noe urimelig inngrep 
i apotekerens selvstendighet, da han gis 
full anledning til å legge frem sine egne ple
ner til godkjenning. 

Kap. IX. TU § 30. 
Første ledd svarer til nåværende lovs § 4. 

Annet ledd er nytt, men administrasjonen har 
også hittil ansett seg berettiget Ul å stille 
særskilte vilkår ved kunngjøringen av a.po~ 

tek, f. eks. om særlige plikter for Oslo~apo
tekere. 
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Til § 31. 
I det vesentlige som nå, se apotekloven av 

1009 § 20. Slik som bestemmelsen er formet 
vaktordning innrettes etter behovet, så

også ved faste vaktapotek istedenfor 
skiftende vakt, eller ved hel fritakelse for 

Herom viser til de alminnelige motiver 
s . .29. . 

Til §§ 32 og 33. 
Svarer til bestemmelser i apotekloven av 

1909 § 19. 

Til § 34. 
Bestemmelsen er ny. Apotekenes ubetingete 

plikt til å levere alt som forskrives av lege, 
tannlege eller veterinær ved lovlig resept har 
vært. gjeldende fra apotekvesenets eldste ti
der. og komiteen har ikke funnet å kunne 
foreslå noen alminnelig innskrenkning i denne 
plikt. jfr. lovutkastets §§ 31-33. For ut
levering av bedøvende stoffer har en likevel 
funnet å burde gjøre et unntak på grunn av 
de store farer narkotikamisbruk innebærer. 
Derom vises til opplysningene i Ot.prp. nr. 
52 for 1957 om endring i legeloven av 1927. 
Det er bare i tilfelle hvor apoteket har fått 
Des;kjed fra Helsedirektoratet at utlevering 

nektes. Bestemmelsen er i tråd med de 
eødrlnger i legeloven av 1927 som er vedtatt 

lov av 28. juni 1957, og antas å kunne bli 
verdifullt hjelpemiddel i kampen mot nar

kotikamisbruket. 

Til § 35. 
Paragrafen inneholder bestemmelser · om 

apotekenes egen-kontroll av alle innkjøpte 
varer og av alle varer som tilberedes i apote-

Den nye bestemmelse går ikke vesentlig 
ut over det som og.så uten særskilt lovhjem
mel antas å være gjeldende rett for tiden. 
Forøvrig vises til ·de alminnelige motiver s. 

l siste ledd er apotekene pålagt å rette seg 
etter den gjeldende farmakope. Tidligere be
stemmelse om at legen kan gi annen forskrift 
t.or tilberedningen, ansees det ikke nødvendig 
A opprettholde. 

Til § 36. 
Første ledd er som nå, jfr. apotekloven av 

1909 § 19, 4. ledd. Bestemmelsen medfører at 
apotekeren også ved utleveringen må sørge 
for faglig forsvarlig kontroll av varen. 

Til § 31. 
Det vises til avsnittet Apotekernes ansvar 

i de alminnelige motiver s. 39. En gjør opp
merksom på at objektivt ansvar bare fore· 

når det gjelder legemidler og gifter. V ed 
av andre varer gjelder vanlige erstat· 

S'liDgøregler, men også for disse må det antas 

at apotekene har en særlig streng aktsom
hetsplikt. 

Bestemmelsen i første ledds tredje punktum 
er tilføyet for å gjøre det klart at apoteket 
ikke skal ha objektivt ansvar når skaden skyl
des uriktig forordning fra reseptutstederens 
side. I såfall bør ansvaret prinsipalt påhvile 
denne. Dog skal dette selvsagt ikke bety noen 
svekkelse av apotekerens. eller apotekpersona
lets aktsomhetspHkt ved ekspedisjon av re
septer. 

Til § 38. 
Bestemmelsen om apotekenes lagerhold er 

i det vesentlige som nå, dog er det åpnet ad
gang til å gjøre unntak fra den uhetingete 
plikt til å ha alle farmakope-varer på lager. 

Til § 39 .. 
Her gis som tidligere hjemmel for å utfer

dige forskrifter om forskjellige forhold. De 
viktigste bestemmelser av denne art er ut
leveringsbestemmelsene, prisforskriftene og 
farmakopeens bestemmelser om oppbevaring 
m. v. 

Til § 40. 
Denne svarer til § 19 siste ledd i apoteklo

ven av 1909, jfr. endringslov av 27. februar 
1953 som er trådt i kraft fra 1. november 
1957, dog er ordene «kan nyttes» rettet til 
«skal nyttes», idet dette ved utferdigelsen av 
nærmere bestemmelser om Medisinaldepotets 
enerett har vist seg å være riktigere. 

Til §§ 41 og 42. 
Bestemmelsene om regnskaper m. v. er i 

realiteten som før. Dog er tilføyet bestem
melser om revisjon og innsending av bøkene. 

Til § 43. 
Første ledd er omredigert i samsvar med 

tilsvarende bestemmelse i lege- og tannlege
lovene av 1927. Komiteen er oppmerksom på 
at spørsmålet om legers taushetsplikt er un
der behandling av en komite, og gå.r ut fra 
at paragrafen i tilfelle endres i samsvar med 
de endringer som måtte bli foreslått for 
legene. 

Annet ledd er i samsvar med tilsvarende 
bestemmelse i lov om legers rettigheter og 
plikter av 29. april 1927, § 5, e (tilleggslov av 
28. juni 1957). 

Til § 44 .. 
Svarer til § 21 i apotekloven av 1909. 

Til Kap. X. 
Om apotekavgift, tilskudd og lån vises til 

de utførlige utredninger i avsnittet om 
Økonomiske spørsmål ved apotekdriften. 
Hovedreglene i den foreslåtte avgifts- og til
skuddsordning er tatt inn i loven, så langt 
komiteen mener dette kan gjøres uten å binde 
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Stortingets beskatnings- og bevilgningsmyn
dighet. 

TH kap. XI. 
Om filialapotek vises tH de alminnelige 

motiver s. 25- 26. 

T'il § 51. 
Her er det gitt uttrykk for at det skal 

være lettere å få opprettet filialapotek enn 
selvstendig apotek. Avgjørelsen er av rent 
skjønnsmessig art og må- være underlagt ad
ministrasjonen. Også ved opprettelse av filial
apotek må det innhentes uttalelser fra lokale 
myndigheter som nevnt i § 5. 

Vedtaket om et apotek skal være selvsten
dig eller filial bør helst gjelde for lengre tid 
eller være varig, men forholdene kan for
andre seg. Bestemmelser om omgjøring er 
inntatt i § 51, 2--4 ledd. 

Tiil § 52. 
Her er i samsvar med det som er sagt i de 

alminnelige motiver inntatt bestemmelser om 
at filialapotek skal være distribusjonsapotek, 
eventuelt med en mindre reseptur for tilbe
redning av enklere legemidler. Det er forut
setningen at fiUalapotek aldri skal utbygges 
for full produksjon med laboratorium o. s. v. 
I så fall bør det omgjøres til selvstendig apo
tek. Komiteen har ikke funnet det nødvendig 
å påby at alle legemidler til filialapoteket 
leveres gjennom hovedapoteket. For apotek
fremstilte preparater vill dette likevel bli ho
vedreglen, men for andre varer vil omveien 
om hovedapoteket kunne virke forsinkende og 
fordyrende. Innehaveren av hovedapoteket 
vil alltid ha adgang til å gi den tilsatte be
styrer ved filialapoteket instruks om vareinn
kjøp m. v .. 

Til § 5a. 
Her er gitt regler om bestyrelsen av filial

apotek. Den som forestår filialapotek skal 
ikke kalles apoteker. 

Til § 55. 
Bestemmelsene om medisinutsalg medfører 

ingen særlige endringer i den nåværende ord
ning, bortsett fra at departementet også kan 
gi en apoteker pålegg om å opprette utsalg. 

Til Kap. xn. 
Bestemmelsene om hvem som skal kunne 

drive offentlige apotek fremgår av § 13. Det 
viser forøvrig til de alminnelige motiver s. 
20-21, hvor også mindretallets dissens er 
?mtalt. Dets forslag til endringer i § 56 er 
mntatt s. 82. 

Til § 56. 
Kommunale apotek bør drives som selv

stendige forretningsmessige bedrifter så langt 

det er adgang tH det, jfr. kommunestyrelo\'\en 
av 12. desember 1904 § § 28 og 50, 3. le,dd. 

Til § 57. 
Tilsettingsretten for apoteker ved offent

lig apotek skal etter forslaget være hos Kon
gen, men den kommune eller trygdekasse som 
har bevillingen, må gis adgang til å uttale seg 
om søkerne. Det må påsees at apotekeren har 
det fulle faglige ansvar for driften av apote
ket. Hans instruks må derfor godkjennes av 
departementet. 

Bestemmelsene om sykehusapotek er som 
før, . bortsett fra nødvendige redaksdoneUe 
endringer .. 

Kap. XIII. TH § 59. 
Bestemmelsene om ettersyn er gitt en fyl

digere utforming enn før under hensyn W 
den utbygging av ettersynet som komiteen har 
omtalt i de alminnelige motiver s. 37-38. 

De nåværende apotekvisitatorer foreslåes 
kalt apotekitnspektører. Selv om tallet av 
disse økes må en også i fremtiden regne tned 
at ettersynet i noen utstrekning må skje ved 
de offentlige leger. Komiteen mener også at 
de offentlige leger som helsevesenets almin
nelige representanter ute i distriktene, bør ha 
full adgang til å foreta ettersyn av apotekene 
som er et ledd i helsetjenesten. Påbudet om .a.t 
ettersyn skal foretas minst en gang om året 
forutsetter et større antall inspektører enn nå.. 

Bestemmelsen i tredje ledd om uttak av 
prøver til legemiddelkontroll gjelder også tid
ligere, men komiteen anser det viktig at dette 
forhold kommer sterkere frem i selve lovtek
sten. 

Kap. XIV. Til § 60. 
Svarer til nå værende § 24. Til annet ledd 

bemerkes at adgang til i fremtiden å innføre 
offentlig drift av alle apotek må holdes åpen. 

Til § 61. 
Paragrafen tar sikte på å hindre misbruk 

av ordet apotek. Misbruk har forekommet uten 
at departementet har kunnet gripe inn. Norges 
Apotekerforening har i brev av 13. januar 
1956 anmodet om at det blir innført beskyt
telse for betegnelsen apotek etter mønster av 
den danske apoteklov. 

Komiteen er enig i at ordet apotek bor 
være forbeholdt de institusjoner som virkelig 
er apotek, og mener at «apotek» heller ikke 
bør brukes i reklame for varer som ikke er 
gjenstand for apotekenes enehandel i detalj. 
Hvilke varer dette er, bestemmes i henhold 
til handelslovens § 98, jfr. plakat av 26. 
februar 1954. 

I en del tidligere lovlig registrerte fi:rrna
navn og varemerker er ordet apotek brukt. 



ro 
! 

, _______ ---------------

Innstilling l fra Komiteen til revisjon av apoteklovgivningen m., v. 81 

Etter 2. ledd vH departementet for eldre navn 
varemerker kunne ta standpunkt ti] hvert 

eakelt, tilfelle, mens nye navn og varemerker 
hvor ordet apotek forekommer, vil være ute
Jukket etter 1. ledd., 

Til § 62. 
Legers og veterinærers adgang til å selge 

legemidler m. v. er tidligere ordnet ved sær
:~ldlt lov og forskrifter. For å oppnå forenk
Ung av lovverket bør denne lov oppheves, og 
bestemmelsene treklkes inn i en av de fontt
utte nye lover. Komiteen er kommet tH at 
d'm pass,er hest sammen med bestemmelsene 
om apotek da den angår distribusjonen av 
legemidler til publikum. De nærmere regler 
om dette salg må ordnes ved forskrifter. Le
ger og veterinærer som vil drive slikt salg 
m4 ha særskilt _,j;illatelse. Det er bare til bruk 
for sine pasienter legene skal kunne selge me
disin, og det er ikke meningen at de skal 
drive alminnelig salg av legemidler. Den 
adgang de hittil har hatt tH å tilberede lege
midler selv, brukes lite og foreslåes opphevet, 
jfr,, uttalelsene i de alminnelige , motiver 
1.. 21. F. t. er det ca. 160 leger og 100 vete
rinærer som har salgstillatelse. 

Til §§ 63 og 64. 
Herom vises ti] det som er sagt i de almin

nelige motiver s. 27. 

Kap. XV. Til § 66. 
Svarer til apotekloven av 1909 § 4, 3. ledd. 

Til § 67. 
Apotekloven av 1909 inneholder ikke sær

skilt straffebestemmelse, iidet overtredelser 
som regel vil kunne rammes av bestemmelser 
i straffeloven, s.ærlig § 361, og for apotekere 
og apotekbestyrere §§ 324 og 325. 

Komiteen antar d,et er mest }Jrakti.sk å ha 
særskilt straffebestemmelse i apotekloven. 

Til § 68. 
Det har hittil ikke vært hjemmel for a 

ilegge løpende mulkt for å få inn oppgaver 
m. v. fra apotekene. 

Kap. XVI. Til § 69. 
Bestemmesen i 2. ledd er nødvendig for at 

lOven kan tre i kraft uten at alle de forskjel
lige forskrifter omarbeides og utferdiges på 
nytt. 

Til § 70. 
Om 1. ledd vises til merknadene til § 14, og 

om 2. ledd til merknadene til § 28. 

Spesielle merknader til forsJag til endringer i lege- og veterinærlovene. 

Lov om legers rettigheter og plikter av 29. 
aprH 1927, § 15 lyder nå: 

e:En lege bar ikke rett til å utøve legevirk
øomhet i den tid han selv eller hans ektefelle 
innehar bevilling som apoteker eller styrer 
apotek». 

F'or veterinærer finnes tilsvarende bestem
melse i lov om veterinærer av 10. desember 
1'948, § 5. 

For tannleger gjelder ingen slike bestem
melser. 

Besltemmelsen fantes tidligere også i lov 
om farmasøyters utdannelse av 18. juni 1884, 
scm ble opphevet ved revisjon av apotek
loven i 1950. 

Begrunnelsen for bestemmelsen er at en 
lege som forskriver medisin ikke bør ha di-

rekte økonomisk interesse av at medi.sinsnl
get økes. 

Reglen bør opprettholdes for så vidt angår 
legen (apotekeren) selv, - også fordi besty
relsen av apotek ikke bør være en bistilling 
ved siden av legepraksis. Men når det gjelder 
legens (apotekerens) ektefelle vil bestemmel
sen ofte kunne virke urimelig. Ekteskap mel
lom leger og farmasøytiske kandidater fore
kommer ikke så rent sjelden. Det ansees både 
urettferdig og urasjonelt at den ene ekte
felle muligens skal bli nødt til å gi avkall på 
å få nyttiggjort sin utdann.else. Det er hel· 
ler ikke fra samfunnets side ønskelig at en 
som har fått full utdannelse som lege innstiller 
sin praksis for at e.ktefeUen skal kunne bli 
apoteker. I lovutkastet er derfor bestemmel
sen om ektefeller strøket. 

Dissenser til forslag til lov om drift av apotek. 

Komiteens medlemmer Brevig, Steen, Tat
land og Vatne foreslår at følgende paragrafer 
skal lyde: 

§ 1. 
Apotek er selvstendig apotek eller filial

apotek som er opprettet i henhold til denne 
lov. 



82 lnustilling l fra. KoDliteen til revisjon av apoteklovglvningen m. v. 

Offentlig apotek eT sykehusa:potek som dri
t,es av staten eUer av en kommune. 

§ 13. 
For å drive apotek kreves bevilling med

delt av Kongen. 
BeviUing kan gis til personer som fyller 

kravene i § 14. BevHling til å drive sykehus
apotek kan ogs&, gis til en by-, heTreds- elter 
Jylkeskommune, jfr. §§ 56 og 57. 

Sykehusapotek kan også drives av staten. 

Komiteens medlem Vatne foreslår at 
§ 14, punkt 2 skal lyde: 

«etter apotekereksamen har utført minst 
5 års tjeneste i norsk apotek». 

Komiteens medlemmer Brevig, Steen, Tot
land og Vatne foreslår at følgende paragrafer 
skal lyde: 

§ 17. 
Dør en apoteker har hans ektefelle eller bo 

rett til å fortsette driften av apoteket med 
godkjent bestyrer i 6 måneder fra dødsfallet. 

Inntreffer dødsfallet før 5 år er gått fra den 
tid bevillingen ble gitt, kan depa1·tementet 
etteT søknad gi hans ektefeUe eller bo tit!a-

teLse til å fortsette d·riften a1' apotek'et i 
5 år fra den tid apoteket ble Ot.'lertatt, eller OM 
overtakel8e ikke har funnet sted, fra ,deti 
bevillingen ble gitt. 

Gjelder det nyopprettet eller fullst~ 
ombygget apotek, kan tillatelse gis fOT mBti! 
10 år fra den tid apoteket b!e åpnet elter be-
villing gitt. 

§ 56. 
Sykehusapotek som drives av en KO'rm:DUlll: 

skal ha egen driftsledelse og eget budsjett i 
den utstrekning kommunestyrelovgi~ 
gir adgang til det. 

For sykehusapotek S0'1711 drives av stota 
skal tilsvarende ordning så vidt mulig 
nomføres. 

§57. 
Sykehusapotek skal forestås av en apote

ker som tilsettes av Konge~·d tilfelle etter 
at vedkommende kommune har uttalt seg mø 
søkerne. 

Apotekerens instruks skal være godkjent 
av departementet. 

For sykehusapotek og sykeh:usapotekf:'FI: 
gjelder samme regler som for andre 
og apotekere i den utstrekning reglene er an:
vendelige. 

Forslag til lov om drift av apotek m. v. 

Kap. I. Alminnelige bestemmetser. 
§ 1. 

Apotek er selvstendig apotek eller filial
apotek som er opprettet i henhold til denne 
lov. 

Offentlig apotek er apotek som drives av 
staten eller av en kommune eller trygdekasse. 

§ 2. 
Med produksjonsapotek menes apotek som 

i henhold til § 10, annet ledd har tillatelse til 
å tilvirke legemidler for salg til andre apo
tek. 

Med distribusjonsapotek menes apotek 
som i henhold til § 12 ikke selv tilvirker lege
midler eller bare har begrenset adgang til å 
tilvirke legemidler. 

Filialapotek skal i alminnelighet være di
stribusjonsapotek. 

§ 3. 
Sykehusapotek er apotek som har til ho

vedoppgave å levere legemidler m. v. til sy
kehus l samsvar med bestemmelsene i § 58. 
De kan være selvstendige eller filialapotek. 

Selvstendig sykehusapotek skal være of
fentlig apotek. 

§ 4. 
Forsvarets apotek (feltapotek) kom:u:ae:r 

ikke inn under denne lovt med mindre Koo· 
gen anderledes bestemmer. Kongen kan 
nærmere regler om deres virksomhet. De 
ikke ha adgang til å selge legemidler. 

Kap. 11. Opprettelse a.v apotek. 

§ 5. 

Kongen bestemmer om apotek skal oppret
tes eller nedlegges, etterat vedkommendt> 
helseråd, kommunale og fylkeskommun~ 
myndigheter og offentlige leger har utta;t 
seg. 

Apotek opprettes når det er ønskelig 
påkrevd av almene hensyn. 

Det påhviler vedkommende helseråd <:« 
kommunestyrer å ta opp spørsmålet om a fi 
opprettet nye apotek når det er behov for 
det. 

§ 6. 

Departementet fastsetter, etterat vedkom· 
mende kommunestyrer har uttalt seg, hvor 
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apoteket skal ligge innenfor det område som 
er fastsatt ved opprettelsen. 

Apotek må ikke flyttes uten departemen· 
tete samtykke. 

§ 7. 
Apotek skal ha et av departementet god· 

navn. Departementet kan gi pålegg om 
at apotek skal bytte navn. For filialapotek 

i tillegg til navnet angis hvilket apotek 
er filial av. 

Kap. Ill. Apotekenes handel med og titvirk
virkning av legemidler m. v. 

§ 8. 

Apotek har plikt til å forhandle alle lege· 
midler som er tillatt solgt her i landet, og 
vanlige forbindingssaker og sykepleieartik
Jer. Departementet kan, når særlige grunner 
taler for det, gjøre unntak fra denne plikt. 

Kongen kan pålegge apotek å forhandle an
varer som brukes i helse- eller sykepleie. 

§ 9. 
.Apotek har rett til å forhandle varer som 

omfattes av § 8, andre varer som brukes i 
helse- eller sykepleie, og gifter til ikke-medi

bruk. 
Apotek kan forhandle varer som ikke om· 

fattes av første ledd i den utstrekning den 
a!mlnnelige handelslovgivning gir adgang til 
det. 

Departementet kan ved alminnelige regler 
eller for det enkelte apotek gjøre innskrenk~ 
11inger i adgangen til handel med varer som 
ikke er legemidler. 

§ 10. 
ikke annet er bestemt i henhold til 

denne lov, har apotek rett til å tilvirke for 
til almenheten, legemidler og andre va

rer øom det har rett til å selge. 
Apotek som vil drive tilvirkning av lege· 

m.idler og andre varer også for salg til andre 
apotek, må ha særskilt tillatelse fra departe~ 
mentet. Departem.entet kan for slike produk
ejonsapotek fastsette omfanget av og nær
mere vilkår og regler for tilvirkningen og 
kontroll av denne. 

§ 11. 
Når apotek opprettes eller skifter inneha

ver, kan departementet bestemme at apoteket 
skal være produksjonsapotek. 

Departementet kan, når særlige grunner 
taler for det, foruten i de tilfelle som er nevnt 
i første ledd, pålegge et apotek å drive tilvirk

av visse legemidler for salg til andre 
apotek. 

§ 12. 
Når apotek opprettes eller skifter inneha

ver, kan departementet bestemme a.t apoteket 
skal være distribusjonsapotek som 

a) ikke har rett til å tilvirke eller tilberede 
legemidler, eller 

b) bare har rett til i begrenset utstrekning 
å drive enkel tilberedning av legemid
ler etter resept eller liknende. Departe• 
mentet kan gi nænnere regler om om
fanget av denne tilberedning. 

Med innehaverens samtykke kan slik be· 
stemmelse også treffes i andre tilfelle. 

Kap IV. Apotekbevilling. 

§ 13. 

For å drive apotek kreves bevilling meddelt 
av Kongen. 

Bevilling kan gis til personer som fyller 
kravene i § 14:, til en by-, herreds- eller fyl
keskommune eller til en trygdekasse, jfr. §§ 
56 og 57. 

Sykehusapotek kan også drives av Staten. 

§ 14 . 

For å bli apoteker må søkeren godtgjøre 
at han: 
l .. Har norsk apotekereksamen. 
2. Etter apotekereksamen har utført minst 5 

års tjeneste i norsk apotek. 
Etter regler som fastsettes av departe
mentet kan inntil 2 år av denne tid er
stattes med likeverdig tjeneste i stilling 
eller virksomhet hvor det kreves fannn· 
søytisk utdanning. Departementet kan gi 
nærmere regler om beregning av tjeneste
tiden m. v. 

3. Har avlagt prøver som svarer til kravene 
for å få handelsbrev. 

4. Er vederheftig (solvent). 
5. Fører en hederlig vandel. 

På forlangende må søkeren legge frem le
geattest om sin helse. 

§ 15. 
Apotekbevilling faller bort: 

1. Når innehaveren har fått bevilling tiJ å 
drive annet apotek. Dette gjelder dog ikke 
for offentlige apotek. 

2. Når innehaveren blir løst fra bevillingen 
etter gjeldende bestemmelser om pensjons
ordning og aldersgrense. 

3. Når innehaveren etter søknad blir løst fra 
bevillingen i medhold av § 16. 

4. Når innehaveren er død og ektefellens el· 
ler boets rett til å drive apoteket etter 
§ 17 er utløpt. 

5, Når konkurs er åpnet i innehaverens bo 
og han ikke innen l ·år fra konkursens 



84 lnnstiUing I fra Komiteen til m·evisjion av apoteklovgivningen m. v. 

åpning har fått sitt bo igjen tn fri rådig
het. 

6. Når bevillingen inndras av Kongen etter 
§ 18. 

7. Når innehaveren ved endelig dom er fra
dømt retten til å drive apoteket. 

BeviHingen faller bort fra den dag da apo
teket overtas av ny innehaver eller i tilfelle 
fra den dag,. da det etter Kongens bestem
melse skal nedlegges. 

Innehaveren er pliktig til å d.rive apoteket 
inntil bevillingen faller bort. 

§ 16. 
Innehaver av apotekbeviUi.ng kan kreve å 

bli løst fra bevillingen senest 1 år fra den 
dag søknad om dette kommer tH departe
mentet .. 

Apoteker som har fått bevilling til å drive 
et annet apotek, kan med 6 måneders varsel 
kreve å bli ]øst fra sin tidHgere bevillling, dog 
ikke før l år fra den dag da ny bevilling ble 
gitt. 

§ 17. 
Dør en apoteker har hans ektefelle eller 

bo rett til å fortseUe driften av apoteket med 
godkjent bestyrer i 6 måneder fra dødsfallet. 

Inntreffer dødsfallet før 5 år er gått fra 
den tid da apotekeren ov·ertok eller åpnet 
apoteket, kan departementet, når særlige grun
ner foreligger, etter .søknad gi hans ektefelle 
ener bo tillatelse til å fortsette driften av 
apoteket i inntil 5 år fra overtakelsen eller 
åpningen. 

Foregående ledd får tilsvarende anvendelse 
når apoteket er flyttet eller fullstendig om
bygd i de siste 5 år før dødsfallet. 

§ 18. 
Kongen kan inndra apotekbeviUing: 

l. Når apoteket ikke overtas eller opprettes 
innen den tid som fastsettes av departe
mentet. 

2. Når apotekets lokaler, innredning, utstyr 
eller varebeholdning holdes i så dårlig 
stand at forholdet må an,sees uforsvarlig, 
og det tross advarsel ikke blir rettet innen 
den frist departementet setter. 

3. Når innehaveren, tross advarsel, grovt 
overtrer eller forsømmer sine plikter, eller 
ved sin adferd nedbryter den aktelse eller 
tillit som kreves for å inneha apotekbe
villing. 

4. Når innehaveren må ansees vedvarende 
uskikket til å drive apoteket på forsvarlig 
måte. Er årsaken sykdom skal inndragning 
ikke finne sted før han etter § 22 eller 
§ 24 har hatt godkjent bestyrer i minst 
2 år. 

Før · avgjørelsen treffes skal innehavereo 
gjøres kjent med grunnlaget for påsbmdea. 
om inndragning, og de opplys.ninger den byg· 
ger på, og gis adgang til å uttale seg. 

Domstolene har adgang til å prøve så 
lovligheten av inndragningen som de skjønDB
messige avgjørelser i saken. Søksmål må være 
reist innen 3 måneder fra den dag inneba.ve
ren fikk underretning om avgjørelsen. Inne
haveren skal i rekommandert brev undeJ!'1'1et
tes om fristen for å reise søksmåt 

Er det reist siktelse mot apotekeren for 
straffbart forhold som kan medføre tap ev 
bevillingen, kan Kongen bestemme at seks
mål etter 3. ledd ikke skal ha oppsettendE
virkning. 

Kap. V. Overtakelse at, apotek. 
§ 19. 

Den som har fått apotekbevilling er 
departementet krever det, forpliktet til å 
apotekets tidligere lokaler, eller andre lokaler 
som departementet anviser, forutsatt at bu. 
leie og øvrige vilkår ikke er urimeHge i f'of'
hold tii vanlige leievilkår for forretningsl·oka· 
ler på stedet. 

§ 20. 
Den som overtar et apotek er når forgjeD~ 

geren eller hans bo forlanger det, forpliktet 
til å kjøpe apotekets inventar og varebehold
ning i den utstrekning de er i tilfredsstiUen.• 
brukbar stand og ikke overstiger apotekets 
passende behov. 

Den nye apoteker kan forlange å få overta 
inventar som er anskaffet til apoteket o.g SOliD 

ansees nødvendig til apotekdriften. 

§ 21. 
1 mangel av mindelig overen;skomst om 

overtakelsen av inventar og varebeholdni~~C 
etter § 20, avgjøres saken av en skjøiUIIB'
nemnd på 3 medlemmer som oppnevnes av 
departementet. Formannen skal fylle kra~ 
vene for å være høyesterettsdommer, de to 
andre skal fylle kravene for å bli apotekere. 

Skjønnsnemndas avgjørelser kan ikke 
ankes. Forøvrig får rettergangslovens 3:2.. Jla:t. 
pitel om voldgift tilsvarende anvendelse. 

Utgiftene ved skjønnsnemndas bebandliul 
av saken deles likt mellom partene hvi:s ikk~? 
nemnda av særlitge grunner bestemmer en a.D· 

nen fordeling. 
Departementet kan når det finner grue 

til det,. forlange at overtakelsestakst :som par
tene er bUtt enige om, skal forel•egges for 
skjønnsnemnda tii stadfesting eller om~ 
ring. Departementet skål i tilfelle betale .miJlalt 
halvparten av omkostningene, etter akjø~ 
nemndas avgjørelse. 
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Kap. VI. Bestyrelse av apotek. 

§ 22. 
Apotek skal foreståes av apotekeren selv 

av en apotekbestyrer som er godkjent 
av departementet. 

Vedkommende skal personlig ha den dag~ 
ledelse av apoteket og føre det nødven

dige tilsyn, og skal sørge for forsvarlig le
delse når han ikke er tilstede selv. 

Selvstendig apotek kan ikke uten særskilt 
tillatelse fra departementet foreståes av be
llt)'1Ær i mere enn 3 måneder i løpet av ett 
Jæltmderår. Tillatelse til fravær utover ett 

bare når sykdom eller andre særlige 
grunner taler for det. 

Departementet gir nærmere regler om be
tdyrelsen under apotekerens eller den god
kjente bestyrers fravær. 

§ 23. 
Godkjent bestyrer for selvstendig apotek 

fylle kravene for å bli apoteker. Depar
tementet kan gjøre unntak fra kravet i § 14 
_.an.~ 2 om 5 års tjenestetid, når bestyreren 
tn.ettee for kortere tid -enn 6 måneder, eller 
alldre særlige grunner taler for det. 

§ 24. 
Departementet kan pålegge innehaver av 

apotekbevilling å tilsette godkjent bestyrer: 

1. Når det antas å 'være grunnlag for å inn
dra bevillingen etter § 18, eller det er reist 
siktelse mot apotekeren for straffbart for
hold som kan medføre tap av bevillingen. 
Spørsmålet om inndragning skal i tilfelle 
fremmes uten unødig opphold. 

2. Når apotekeren på grunn av sykdom eller 
avekkelse eller av andre grunner ikke mak
ter A forestå ledelsen av apoteket, eller 
han ved forsømmelighet har vist at han 
ikke kan forestå ledelsen på tilfredsstil
lende måte. 

Departementet kan tilsette bestyrer for 
iz:mehåverens. regning, dersom han ikke ret
ter seg etter pålegget innen en frist som de
partementet setter. De tre siste ledd i § 18 
tAr tilsvarende anvendelse. 

Kap. V 11. Apotekpersonale. 

§ 25. 
Apotek skal ha tilstrekkelig personale i for

bold Ul arten og omfanget av dets tilvirkning 
og omsetning. 

Departementet kan bestemme hvor stort 
penronale et apotek skal ha, herunder hvor 
Jrulnge a.v personalet som skal ha apoteker
eklamen, annen godkjent farmasøytisk ut· 

danning, eller annen nærmere angitt utdan
ning. 

Departementet bestemmer hva som skal 
regnes som annen godkjent fannasøytiak 
utdanning. 

§ 26. 
Ekspedisjonsrett for legemidler og gifter 

som ved utleveringen skal være signert med 
ekspeditørens navn, har bare personer som 
har apotekereksamen eller annen godkjent 
farmasøytisk utdanning. Vedkommende skal 
påse at varen ekspederes i samsvar med gjel
dende bestemmelser. 

Tilvirkning, tilberedning1 oppfylling, signe
ring, utlevering og annen behandling av lege
midler og gifter skal foregå under faglig for
svarlig tilsyn av en person som har ekspedi
sjonsrett, og som skal påse at gjeldende be· 
stemmelser blir fulgt. 

§ 27. 
Apotek har etter departementets bestem

melse plikt til på nærmere fastsatte vilkår å 
motta til praktisk opplæring studenter og 
andre som er opptatt ved Universitetets Far· 
masøytiske Institutt eller annen undervis· 
ningsanstalt eller kurs som gir godkjent far· 
masøytisk utdanning. 

Departementet kan bestemme hvilke apotek 
som skal ha adgang til å motta slike prakti
kanter. 

§ 28. 

Arbeidstaker ved apotek som ønsker å 
skaffe seg videre yrkesutdanning for apotek· 
arbeid, skal i alminnelighet gis høve Ul å gjen
nomgå slik ordnet praktisk opplæring som 
kreves, forutsatt at vedkommende: 

1. er under 25 år, 
2. har arbeidet minst 1 år ved apotek, og har 

deltatt i vanlig assistentarbeid, 
a. fyller de øvrige krav som er stillet for å 

opptas som elev eller melde seg til fast
satt prøve. 

Vedkommende m.å melde fra til apotekeren 
eller apotekbestyreren at han ønsker å gjen· 
nomgå slik opplæring, og kan kreve svar in· 
nen 1 måned med plan og vilkår for den videre 
opplæring, eller beskjed om at apoteket ikke 
kan påta seg opplæringen. 

Kap. VIII. Lokale,-, innredning og utstyT. 

§ 29. 
Innehaver av apotekbevilling har plikt til 

å skaffe apoteket lokaler, innredning og ut
styr, som kan godkjennes av departementet. 
Ved opprettelse, ominnredning, utvidelse eller 
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flytning skal planer på forhånd forelegges 
for departementet til godkjenning. 

Departementet kan gi pålegg om ominn
redning, utvidelse eller flytning av apotek 
som har for trange eller uhensiktsmes,sige lo
kaler. Innehaveren skal i så fall innen en 
fastsatt frist legge frem nødvendige planer til 
godkjenning. EUerkommes ikke dette, kan 
d~partementet kreve at ominnredningen, ut
Vldelsen eller flytningen blir gjennomført etter 
planer som departementet fastsetter. 

Leiekontrakter for apoteklokaler skal fore
legges for departementet til godkjenning. 

Departementet kan gi nærmere forskrifter 
om apotekene.s lo,kaler, innredning og utstyr. 

Kap. IX. Plikter med hensyn til driften av 
apotek. 

§ 30. 

Apotekere og apotekbestyrere har plikt til 
å rette seg etter bestemmelsene i denne lov 
og i forskrifter og pålegg som gis i henhold 
til loven. 

SærskUte vilkår og plikter for enkelte apo
tek kan fastsettes i bevillingen når opplysning 
herom er inntatt i kunngjøringen. 

Departementet kan gi alminnelige regler om 
driften av apotak. 

§ 31. 
I de ekspedisjons- og vakt-tider som depar

tementet fastsetter, skal apoteket så hurtig 
som mulig ekspedere de legemidler, forbin
dingssaker og s.ykepleieartikler som forlan
ges. 

Departementet kan. gi nærmere forskrifter 
h,erom, derunder også bestemme at visse va
rer ikke kan kreves ekspedert utenfor den 
vanlige ekspedisjonstid. 

§ 32. 
Når leg,e, ta.nnlege eller veterinær til me

disinsk bruk forskriver legemidler eller andre 
varer som apoteket ikke har, skal apotekeren 
straks ta skritt til å skaffe dem så hurtig 
som mulig. 

§ 33. 
Er resept fra lege, tannlege eller veterinær 

~tt P~tegning om at legemidlet trenges uopp
holdelig, eUer er apoteket på annen måte un
derrettet herom, skal legemidlet utleveres 
selv om betaling ikke medfølger eller sikker
het stilles. · 

§ 34. 
A~otekets plikt til å levere legemidler gjel

der 1kke for utlevering av stoffer som kom
mer inn under bestemmelsene om opium og 
andre bedøvende stoffer, nå.r apoteket har 

fått beskjed fra Helsedirektøren om at 
stoffer ikke skal utleveres til en bestemt ·per
son eller etter resept fra en bestemt 
tannlege eller veterinær. 

§ 35. 

Apotekeren skal sørge for at alle varer som 
innkjøpes til eller tilberedes i apoteket for 
salg, blir undersøkt på faglig forsvarlig 
og etter gjeldende bestemmelser. 

For farmasøytiske spes.ialpreparater og an
dre legemidl,er som blir innkjøpt i original·· 
pakning og skal utleveres til forbrukerne i 
samme pakning, kan undersøkelsen innsknm:· 
kes · til å påse at varen ikke frem byr 
tegn på feil eller mangler. 

Tilberedningen av legemidler skal fol""egi. i 
samsvar med farmakopeen eller andre 
stemmelser som er gitt. 

§ 36. 
Legemidler blir alltid å levere nøyaktig 

etter resept eller rekvisisjon. Legemidler aom 
er opptatt i farmakopeen, skal holde de p~ 
ver som er fastsatt i denne. 

Ved utlevering får § 35 annet ledd tilsva· 
rende anvendelse for legemidler som selg'es i 
origina.lpakning og som ikke er fremstillet 
ved apoteket. 

§ 37. 
Oppstår skade på person eller gods BOD! 

følge av feil eller mangler ved legemidler el.W 
gifter som er utlevert fra apotek, er inneha~ 
veren av apoteket pliktig til å svare ersta.t· 
ning, selv om hverken han eller apotek~ 
nalet har vist uaktsomhet. Det samm.e gji!!J.. 
der ved uriktig signering eller uUeverin;g aT 
varen. Innehaverens ubetingete ansvar 
trer ikke hvor feil eller mangler kan henfa,"ftllll 
til feil ved resept utstedt av lege, ta:n..n!ece· 
eller veterinær .. 

Bestemmelsene i første ledd gjør ingen inn· 
skrenkning i den rett til erstatning noen 
etter vanlige rettsregler. 

Til sikkerhet for erstatningsansvar etter 
denne paragraf skal apoteket være ans:vars
forsikret etter regler som gis av departemen
tet, eller stille annen sikkerhet som g,odkjen
nes av departementet. 

§ 38. 
Apotek skal holde tilstrekkelig varebehold

ning i forhold til arten og omfanget av dets 
omsetning, og skal alltid ha beholdning &\' 

legemidler som jevnlig forskrives av leger. 
tannleger eller veterinærer på. stedet,. og &'\? 

vanlige forbindingssaker og sykeplei,eartikler. 
Når annet ikke er bestemt, skal det også ha 
beholdning av de stoffer som er ført opp' i 
farm.akopeen. 
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§ 39. 
Departementet gir forskrifter om tilvirk

oppbevaring, behandling i og utleve
fra apotekene av legemidler, gifter og 
apotekvarer og om de priser apotekene 

ta.. 
§ 40. 

Alle legemidler og stoffer som skal nyttes 
fremstilling av legemidler, skal apoteket, 

ikke departementet bestemmer noe annet, 
fra Norsk Medisinaldepot eller fra 

lq)Otek som har tillatelse til salg til andre 
llp()tek. 

§ 41. 
Apotek skal ha ordentlige og fullstendige 

~skaper etter bestemmelser som gis av de
paJtem.entet. Dette kan også gi nærmere reg

om revisjon av regnskapene. 
Departementet kan pålegge apotekene å 

flire andre bøker vedkommende driften. 
Jtegnskaper og andre bøker kan kreves inn

a!adt til departementet til gjennomsyn og 
og skal på forlangende fremlegges 

ettersyn for apotekinspektør eller andre 
IJi'JIDl har fullmakt til det. 

§ 42. 
Apotekene skal innen de frister som fast

illetteø sende inn utdrag av regnskapene og 
bøker, og de oppgaver, innberetninger, 

lll!ill!!ldinger og opplysninger som kreves av de· 
Jllillriementet eller helsedirektøren. 

§ 43,. 
Apotekere og alt . personale ved apotek er 

til med de innskrenkninger som er 
falw:t.tt i lov eller i henhold til lov, å iaktta 

om det som blir betrodd dem under 
ldøvelsen av deres virke, eller som de der· 
I'J!ldar får rede på om folks legems- eller syk
~orhold. 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at 
~ekeren eller apotekbestyreren gir meldin
PI' og opplysninger til helsedirektøren om 
!!l:iiøbrok av bedøvende midler. 

Apotekeren skal sørge for at alle som blir 
ved apoteket er gjort kjent med sin 

t"auhetsplikt. 

§ 44. 
Apotekere og apotekpersonale :må ikke, 

hvor hurtig hjelp er påkrevd, ta syke 
behandling eller gi legeråd. 

Køp. X. Apotekavgift. Tilskudd. Lån. 

§ 45. 
som har bevilling til å drive apotek 

.ul til statskassen betale en avgift som fast
av Stortinget hvert år. 

Avgiften skal være dels brutto-avgift, dels 
netto-avgift. 

Brutto-avgiften skal være høyst 5 % av den 
del av apotekets avgiftspliktige årsomsetning 
som overstiger et fastsatt beløp. 

Netto-avgiften beregnes etter progressive 
satser av den del av apotekets års-overskudd 
som overstiger et fastsatt beløp. 

Departementet kan etter søknad helt ener 
delvis ettergi apotekavgift, hvis regnskapet 
for et apotek viser at apotekdriften ikke har 
gitt innehaveren et rimelig utkomme. 

§ 46. 
De nærmere bestemmelser om beregning og 

oppkreving av apotekavgiften og om kontroll 
hermed, gis av Kongen. 

Når det gjelder inndrivelse av og fortrinns
rett for apotekavgiften, får de regler som 
gjelder for formues- og inntektsskatten til 
Staten tilsvarende anvendelse. 

§ 47, 

Av apoteka vgiftene betales tilskudd til 
apotek: 
a. når dets årsomsetning ikke overstiger et 

beløp som fastsettes i forhold til apote
kenes gjennomsnittlige omsetning i det 
foregående år, 

b. når apotekets husleie er særlig bøy i for
hold til apotekets omsetning. 

De nærmere regler og satser for tilskudd 
fastsettes av Stortinget. 

Etter søknad kan tilskudd også gis når 
apoteket ikke har gitt innehaveren et rimelig 
overskudd, forutsatt at Stortinget har bevil
get nødvendige midler hertil. 

§ 48. 

Etter at tilskudd etter § 41 og andre ut
gifter som etter Stortingets bestemmelse skal 
dekkes av apotekavgiftene, er fratrukket, skal 
resten av avgiftsbeløpene overføres til Apo
tekavgiftsfondet. 

Apotekavgiftsfondeta midler brukes etter 
regler og bestemmelser som fastsettes av 
Stortinget. 

§ 49. 
Etter Stortingets nærmere bestemmelse 

skal det av Apotekavgiftsfondets midler av· 
settes et beløp som skal nyttes til lån eller 
garanti for lån til innehavere av apotek. 

Lån eller garanti kan gis til å dekke ut
gifter i forbindelse med opprettelse, overta· 
kelse, flytning eller modernisering av apotek. 

Lån eller garanti gis fortrinnsvis til: 
a. overtakelse eller kjøp av inventar og vare· 

beholdning1 
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b. innredning av apoteklokaler i eiendom 
som ikke eies av apotekets innehaver, . 

c. leieboerinnskudd for apoteklokaler, 
d. kjøp eller bygging av hus for apoteket, 

dog bare i den utstrekning lån ikke kan 
oppnå.e.s på annen måte. 

Til sikkerhet for slike lån kan apotekets 
inventar og varebeholdning pantsettes uten 
overlevering. 

§50. 
Kongen oppnevner for 4 år om gangen en 

nemnd på 5 medlemmer, som skal være et råd
givende organ for departementet i alle spørs
mål angående apotekavgift, tilskudd og lån. 

Nemnda fastsetter for det enkelte apotek 
den avgiftspliktige omsetning og det overskudd 
som skal legges til grunn ved beregningen 
av apotekavgift og tilskudd, og foretar ·den 
nødvendige kontroll og vurdering av apote
kets regnskaper i forbindelse med dette. 

Nemnda kan gis fullmakt til å treffe andre 
avgjørelser i forbindelse med avgifts-, til
skudds- og låneordningen. 

Kap. XI. Filialapotek. Medisinutsalg. 

§ 51. 
Filiaiapotek opprettes når det ansees ·hen

siktsmessig for å lette folks adgang til å få 
legemidler, og det ikke er grunnlag for å opp
rette et selvstendig apotek. 

Når et tidligere opprettet selvstendig apo
tek blir ledig, kan Kongen bestemme at det 

· . skal omgjøres til fiUalapotek. Flliala.potek kan 
når almene hensyn krever det omgjøres til 
selvstendig apotek. 

Ved opprettelsen eller omgjøringen bestem
mes hvilket selvstendig apotek (hovedapotek) 
filialapoteket skal høre til. Når hovedapoteket 

· skifter innhaver,. eller hvis innehaveren sam
tykker, kan departementet overføre filialapo
teket til et annet apotek. Innehaver av selv
stendig apotek kan om nødvendig pålegges å 
opprette og drive filialapotek. 

BUr et filialapotek omgjort til selvstendig 
apotek, har innehaveren av hovedapoteket for· 
trinnsrett til å få bevilling til det nye selv-. 
stendige apotek. 

§52. 
I fillalapotek skal i alminnelighet ikke fore

gå noen tilvirkning eller tilberedning av leg~ 
midler. De legemidler og andre varer som 
filialapoteket skal selge, skal det få i ferdig 
tilberedt stand fra hovedapoteket, Norsk Me· 
disinaldepot eller andre leverandører. 

Departementet kan tillate at et filialapotek 
tilbereder enklere legemidler. 

§53. 
Filialapotek skal foreståes av en hAI:d:vl'lll'l"' 

som er godkjent av departementet. ol.JUUJ~"'
skal i alminnelighet kunngjøres. 

Bestyreren skal ha apotekereksamen 
annen godkjent farmasøytisk ut<iSli:lniltJE.. 
minst 2 års tjeneste ved norsk apotek etter 
eksamen, ha tilstrekkelig regnskapskyndigb~ 
og føre en hederlig vandel. 

§ 54. 
Departementet kan gi nærmere regler 

driften av filialapotek. 
Når ikke annet er bestemt, gjelder f.or 

apotek samme regler som for selvst.en~ 
apotek. 

§ 55. 
Departementet· kan på nærmere vilki.r 

en apoteker tillatelse til å drive medisinu~~ 
på andre steder enn der hvor apoteket .. .",.,.""". 
og om. nødvendig pålegge en apoteker 
slikt utsalg. 

Departementet gir 'nærmere regler om 
Tettelse og drift av medisinutsalg. 

Kap. XII . . Offentlige apotek. Syke.hw·a~ 
§56. 

Apotek som drives av en kommub.e !ø 
egen driftsledelse og eget budsjett l den a~ 
strekning kommunestyrelovgivningen gir 
gang til det. 

For andre offentlige apotek skal t.ilstv:An..m .. 
ordning så vidt mulig gjennomføres. 

§57. 
Offentlig apotek skal forestå·es av e.n 

tek:er som tilsettes av Kongen, i tilfelle et::t~~r 
at vedkommende kommune eller trygdekaMf 
har uttalt seg om søkerne~ 

Apotekerens instruks skal være 
av departementet. 

For offentlige ·apotek og apotekere .sr~ddl~ 
samme regler ·som for andre apotek og 
tekere i den ·utstrekning reglene er au~ 
delige. 

§58 .. 
Sykehusa.potek skal bare ievere leg~r 

m. v. til de medisinale anstalter og offent~ 
institusjoner. som departementet best~.-. 
Med departementets samtykke kan leveriD.g 
også skje til personalet på vedkommende 
disinale anstalter og til syke som er under 
handling der. . . . 

Departementet kan gi nærmere regler 
sykehusapoteks innredning, utstyr, va.E'IE!O!"

holdning og drift, herunder også om 
regning og leveringsvilkår. 

Når s.ærlige grunner taler for det, ka.n 
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nærmere fastsatte vilkår tillate at 
Sj!kehus.apotek selger legemidler ro. · v. til 
almenheten. 

Xlll. Ettersyn av apotek. Legemiddel
kontroll. 

§59. 
Apotekere er pliktig til å finne seg i at 

av deres apotek blir foretatt av de 
otfentUg tilsatte apotekinspektører, eller av 
vedkommende offentlige leger, eller av andre 
lil:liD:I er oppnevnt til det av departementet. 

Departementet gir nænnere regler om etter
qn av apotek. Ettersyn av alle apotek skal 
foretas miilSt en gang om året, og dessuten 
ar et apotek har skiftet innehaver eller er 

eller ettersyn av andre grunner an
I:Øelll ønskelig. 

Ved ettersyn, og ellers når det ansees 
uttas prøver av legemidler og andre 

~ til nærmere undersøkelse og kontroll. 
Maugler som bli.r påvist ved ettersyn eller 
~ legemiddelkontoll skal rettes så snart 
.._.mulig. 

Kap. XIV. ForskjeUige bestemmelser. 

·§ 60. 
Den som har bevilling til å drive apotek 

uten erstatning finne seg i at de rettig-
og plikter han får etter denne lov, blir 

~ved ny lov. 
Han må finne seg i at bevillingen bortfaller 

det ved en omordning av apotekvese
net blir bestemt at apotekene skal drives av 

offentlige. .Apotekets inventar og vare· 
beholdning skal i så fall innløses etter takst, 
oc apotekeren skal ha fortrinnsrett til å bli 
tiiøa.tt som bestyrer av apoteket. 

§ 61. 
Ordet apotek og sammensetninger som in

aebolder dette ord må ikke brukes som be
~lse for noen bedrift eller virksomhet 
rom ikke er apotek etter denne lov, eller for 
'J'&rer som ikke er apotekvarer. Slike beteg
o~'lser må heller ikke brukes i forbindelse med 
reklame for varer som ikke er apotekvarer. 

Departementet kan gjøre unntak for firma
navn og varemerker som er registrert eller 

vært i bruk før l. januar 1958. 

§ 62. 
Leger og veterinærer kan få tillatelse til å 

levere legemidler. forbindingssaker og andre 
øykepleiea.rtikler mot betaling når deres kon· 
wr eller bolig ligger slik til at det er vanske-

for pasienter å hente legemidlene fra apo
tek. 

Leverin.g skal i alminnelighet bare skje til 

bruk for personer eller dyr som legen eller 
veterinæren har under behandling. Legemid
lene skal være anskaffet fra apotek i ferdig 
tilberedt stand. 

Departementet g1r nænnere regler om le
vering av legemidler m. v. i henhold til denne 
paragraf, derunder om hvilken pris eller for
tjeneste som kan beregnes. 

§ 63. 
Lege, tannlege eller veterinær som under 

behandlingen av en pasient eller et dyr har 
brukt legemidler eller forbindingssaker som 
han har innkjøpt til bruk i praksis, har ad
gang til å få erstattet sine utlegg hertil. Det 
samme gjelder legemidler m. v. som han har 
utlevert til vedkommende til bruk inntil mid
lene kan skaffes fra apotek. Midlenes art, 
mengde og pris skal i tilfelle oppføres sær
skilt i regningen. 

§ 64. 
På steder hvor det er vanskelig adgang til 

apotek eller lege, kan fylkeslegen gi tillatelse 
til at en helsesøster, sykepleier eller jordmor 
holder et mindre forråd av legemidler m. v. 
til bruk i påkommende tilfelle. Det er ikke 
adgang til å beregne noen fortjeneste ved 
utlevering fra slikt forråd. Varene skal leve
res fra et bestemt apotek som påtar seg å 
føre nødvendig tilsyn. 

§ 65. 
Kongen kan gi forskrifter til utfylling og 

gjennomføring av denne lov. 

Kap. XV. Straffebestemmelser m. v. 

§ 66. 
Apotekere og apotekbestyrere er i straffe

rettslig henseende likestilt med offentlige tje
nestemenn. 

§ 67. 
Overtredelse av denne lov straffes med bø

ter eller fengsel i inntil 3 måneder, hvis ikke 
strengere straff kommer til anvendelse etter 
andre bestemmelser. 

§ 68. 
Apotekere som ikke sender påbudte opp· 

gaver, innberetninger eller meldinger innen 
fastsatt frist, kan av departementet ilegges 
løpende mulkt på inntil kr. 10.- for hver 
dag som går fra de har mottatt mulktpåleg
get til oppgavene er komm.et til departemen
tet. Mulkten kan innkreves ved utpantning. 

Pålegg om løpende mulkt kan også gis i 
forelegg eller dom for overtredelse av denne 
lov. 



-"-~-----
--~-------------", 

90 Innstilling l fra Komiteen til l'e'risjon av apoteklovgivnlngen m. v. 

Kap. XVI. Ikrafttredelse. Overgangs
bestemmelser. 

§ 69. 
Denne lov trer i kraft ................ . 
Fra samme tid oppheves: 
Lov om drift av apotek av 4. august 1909, 
Lov om legers og dyrlegers levering av 

legemidler m. v. av 25. juli 1910. 

Forskrifter og bestemmelser som er gitt i 
henhold til disse lover fortsetter å gjelde 
for så vidt de ikke er i strid :med bestem-

meisene i denne lov, inntil de blir nnnlt!1ew;.t 
eller avløst av bestemmelser gitt etter de~ 
lov. 

§ 70. 
Bestemmelsen i § 14 punkt 8 om at ap,otek· 

søkere skal ha avlagt prøver som svarer til 
kravene for å få handelsbrev, gjelder ikke 
søkere som ved denne lovs ikrafttredelse vu 
over 45 år. 

I inntil 5 år fra lovens ikrafttredelse 
bestemmelsene i § 28 også gjelde for arbeids
takere som er over 25 år, men ikke over 4-5, 

Forslag til lov om endringer i lov om legers rettigheter og plikter av 27. april 
1927 og i lov om veterinærer av 10. desember 1948. 

§ l. Lov nr. 1 av 29. april 1927 om legers 
rettigheter og plikter, § 15 skal lyde : 

«En lege har ikke rett til å utøve legevirk
somhet i den tid han innehar bevilling som 
apoteker eller styrer apotek.» 

§ 2. Lov nr. 3 av 10. desember 1948 (Ill 

veterinærer, § 5, skal lyde! 
«En veterinær har ikke rett til å utøve v~ 

rinærvirksomhet i den tid han inn,ehar 
ling som apoteker eller styrer apotek .. » 

§ 3. Denne lov trer i kraft straks. 
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