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Forord

Dette året, 2021, har vært preget av en fortsettelse av corona-pandemien,med varierende tiltak
sentralt og lokalt. I perioder har det vært umulig å samle folk, og i perioder har det vært mulig.
Vaksinering er gjennomført for store deler av befolkningen,men nye virusvarianter har dukket
opp og det rapporteres jevnlig om helsevesenets problemer med kapasitet og bemanning.

Undervisning gjennomføres mange steder som fjernundervisning ved hjelp av teknologi, men
det går ut over kvaliteten og det sosiale fellesskapet. Varehandelen rammes, transportkostnadene
øker til nye høyder og det har vært og er mangel på de mest uventede varer.Nå rapporteres det
om mangel på papir i Europa, og forlag kan ha problemer med å få trykket bøker.

Heldigvis finnes det nok papir til å få trykket Cygnus også i 2021.Redaksjonen gleder seg over
tilstrømming av gode manuskripter, og redaktøren har i år hatt en fin tid med å klargjøre tids-
skriftet.

For Norsk Farmasihistorisk Selskap har 2021 vært et godt år. Vårmøtet og høstmøtet ble
gjennomført som webinarer.Vårmøtets tema: «Alvorlige og fatale feilmedisineringer på syke-
hus» ved stipendiat, MPharm Alma Mulac, UiO, ble svært godt mottatt og viste seg å være et
tema som opptok mange. Et temamøte om «Legemiddelmangel» ved Lillian Moe Andreassen,
MPharm, Ph.d, Relis vest, ble også gjennomført som webinar og ble også svært godt mottatt.
Legemiddelmangel er et komplisert og sammensatt problem som ble svært godt og balansert
belyst i dette foredraget. Fordelen med disse webinarene er jo at flere omkring i landet kan
delta, noe vi får tilbakemeldinger om at er svært velkomment. I tillegg til dette har NFHS hatt
et utstrakt samarbeid med Farmasøytisk institutt, UiO i forbindelse med prosjektet «Mitt
farmasiliv».

I 2021 gikk vårt æresmedlem og den første styreleder i NFHS,Aslaug Gombos bort. Det er et
stort tap, og et savn for selskapet.

Styret ønsker nå, i tillegg til eldre historie, å følge historien mens den skapes. Nå er et nytt
offentlig utvalg (NOU) oppnevnt for å utrede fremtidens apotek. Helse- og omsorgsdeparte-
mentet ved statsråd Bent Høie fremla forslag til oppnevning av utvalget i en Kongelig resolu-
sjon av 3. september 2021. Utvalget skal avgi sin innstilling senest 1. januar 2023.

Den forrige NOU om apotekbransjen kom i 1997, og det har vært en betydelig teknologisk
utvikling siden den gang: Nettapotek er etablert og apotekenes tilbud til befolkningen er
endret med tjenester som vaksinering, medisinstart og inhalasjonsveiledning.

Vi følger spent med på utvalgets arbeid og påfølgende innstilling.

Oslo, desember 2021
Liv Slettevold

Ansvarlig redaktør
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På 1800-tallet var farmasi i ferd med å bli et
universitetsfag ute i Europa (1). I Norge ble
ikke farmasi regnet som et akademisk fag,
selv om apotekereksamen ble avlagt ved det
medisinske fakultet. Det er derfor bemerk-
elsesverdig at mange norske farmasøyter på
1800-tallet markerte seg forskningsmessig
innen området kjemi og naturvitenskap
(1,2). Farmasøyten Hans Henrik Hvoslef var
en av disse og var den første nordmann som
tok en doktorgrad i kjemi (3).

Hensikten med denne artikkelen er å doku-

Farmasøyten og kjemikeren
Hans Henrik Hvoslef (1831–1911)

Av Erik Andrew*

*Erik Andrew (f. 1945) er cand. pharm. i 1969 og dr. philos. i 1985 fra UiO. Har vært klinisk forskningssjef (Vice
President) i Nycomed Imaging, leder av Giftinformasjonen og prof. 2, først i farmakologi og senere i klinisk toksi-
kologi ved Farmasøytisk institutt, UiO. Innehaver av Det Giftige Kors. E-post: eriandrew@gmail.com

mentere hva Hvoslef har gjort innen kjemi,
farmasi, organisasjonslivet og som samfunns-
aktør.

Familie og utdanning
Hans Henrik Hvoslef ble født i Drammen i
1831. Foreldrene var Peter Hvoslef, kjøpmann,
senere pakkhusforvalter ved Drammens og
Oplands Kreditbank og Bolette Marie
Stoltenberg (f. Nerdrum), tidligere gift med
skipskaptein Henrik Bredesen Stoltenberg.
Familien Hvoslef nedstammet fra Jylland i
Danmark (4).

Hans H. Hvoslef som apoteker.
Foto: Gustav Borgen.

Malerier av Catharina og Hans H. Hvoslef. Maleriene er i privat eie hos
deres oldebarn Lars Hvoslef (7). Foto: Erik Andrew.
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Hans H. Hvoslef gikk på Drammen
Borgerskole i fire år og Drammens Latinskole
i fire og et halvt år. Fra 1847 var han disippel
ved Bragernes apotek og avla medhjelper-
prøven i 1950 for landsfysikus Frantz Peckel.
Han tok Apotekereksamen i 1852, eksamen
artium året etter og fortsatte ved Bragernes
apotek til 1855 (5).

I 1863 giftet Hvoslef seg med Catharina
Tank Riddervold (1844–1927), datter av stor-
tingspresident, statsråd og biskop Hans
Riddervold. De fikk 9 barn sammen, hvorav
7 vokste opp. Et av dem var Oscar Henrik
Hvoslef (1877–1942). Han ble apoteker
ved Svaneapoteket i Arendal (1937–1942).
Catharina var søster til kjemiprofessor Peter

Waages første kone.Waage og Hvoslef hadde
et nært forhold, både familiært og faglig.
Også Cato M. Guldberg, en annen venn og
forskerkollega (se under Foreningsliv og
verv), var gift med en av døtrene til
Riddervold. Hvoslef,Waage og Guldberg var
således svogere.

Kjemisk forskning og
undervisning
Hvoslef studerte ved Universitetet i
Göttingen hos Friedrich Wöhler 1855–6 og
tok en doktorgrad der i 1856 med tittel:
Beiträge zur Kentniss der Phosphormetalle.
(Bidrag til kjennskap om metallfosfider). Det
er den første doktorgrad i kjemi oppnådd av

«Det Kemiske Laboratorium, Universitetet i Christiania» lå i Domus Chemica med adresse Frederiks gate 3 i
dagens Oslo. Bygningen er tegnet av Georg Andres Bull. Her underviste 1.amanuensis Hvoslef og prof. Waage.
Her fikk også farmasistudenter sin laboratorieutdanning inntil Farmasøytisk institutt ble etablert på Blindern i
1932. Etter at Kjemisk institutt flyttet til Blindern i 1934 har bygningen vært disponert av forskjellige brukere.
Foto: Kari Tveøy.
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en nordmann (3). Han hadde følge til
Göttingen av sin skolekamerat, den senere
apoteker Morten Stillesen (1833-1914).
Tilbake i Norge, arbeidet Hvoslef i ett og
halvt år i Christiania hos løveapotekeren
Harald C.Thaulow (6).

Etter tiden i Løveapoteket arbeidet Hvoslef
ved «Det Kemiske Laboratorium, Universi-
tetet i Christiania» (forløperen til Kjemisk
institutt) hos bestyrer og kjemilektor Adolph
Strecker (kjent tysk kjemiker med doktor-
grad). Da Strecker forlot universitetet i 1960,
bestyrte Hvoslef laboratoriet til svogeren
Peter Waage ble ansatt som Streckers etter-
følger. Waage var yngre enn Hvoslef og ble
betraktet som en mer lovende kjemiker til
tross for at han ikke hadde doktorgrad (2).
Det lå nok også i kortene at Hvoslef (slik som
andre farmasøyter ved universitetet som
Hans H. Maschmann, Harald C. Thaulow,
Hans von Ditten og Frantz P.Møller) var ell-
er ville bli apotekere. Hvoslef ble ansatt som
førsteamanuensis høsten 1861, og han og
professor Waage foreleste avvekslende uor-
ganisk/organisk kjemi og avholdt eksamener
til 1867.Hvoslef var også kjemilærer ved Den
militære høyskole.

På universitetet forsket Hvoslef særlig på
organiske forbindelser og publiserte artikler
på norsk, bl.a. «Om Santoninets chemiske
constitution». Derfor ble hans arbeider ikke
kjent ute i verdenen. Karakteristisk er en
uttalelse fra den italienske forskeren
Cannizaro, da han ble kjent med at Hvoslef
hadde bestemt strukturen av santonin 10 år
før han, at kjemikere ikke burde gjemme sine
undersøkelser i skrifter ingen fikk se og på et
språk ingen forsto (2).

Apotekvirksomhet og
forretningsliv

I 1867 fikk Hvoslef bevilling til å opprette og
drive hovedstadens 7. apotek – Apoteket
Nordstjernen. Det ble åpnet samme år i
Stortingsgt. 6. Apoteket ble vakkert innredet
med et utsøkt fint officin, som dessverre ble
rasert og brent i 1956 (7). Her ble Hvoslef
apoteker til sin død i 1911. Gården var opp-
rinnelig på to etasjer. Hvoslef kjøpte den og
utvidet bygningen med en etasje til. Han
kjøpte også nabohaven på hjørnet av
Rosenkrantzgaten og Prestegaten, hvor han
oppførte en annen gård (5). Familien bodde
over apoteket og Stortingsgaten 6 står opp-
ført som boligadresse i manntallet (8).

Apoteket Nordstjernen hadde i følge Y.
Torud (9) den femte største årsomsetningen
av apotekene i Christiania i 1877 og ga et
brukbart levebrød.

Bjarne Falks maleri fra 1907 av professor Peter Waage,
svoger, venn og arbeidskollega av Hans H. Hvoslef.
Maleriet henger på Kjemisk institutt på Blindern.
Foto: Kari Tveøy.
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Ifølge lov av 6. juni 1877 fikk fru Catharina
Hvoslef fortsette driften av Apoteket
Nordstjernen etter mannens død. Hennes
sønn, farmasøyt Oscar H. Hvoslef, bestyrte
apoteket fra 1911 til morens død i 1927.Ved

hennes død opphørte den siste av
de såkalte «enkeretter», som var
knyttet til apotekenes personlige
privilegier (5).

I 1876 kjøpte apoteker Hvoslef
Øvre Jong Gård i Vestre Bærum
for 7500 spd. Her bodde familien
om sommeren (7). I 1896 kjøpte
også Hvoslef feriestedet Valhall i
fjellet vest for Bagn i Valdres (7).
I 1883 gikk han også inn som
investor/aksjonær i Nitedals
Krudtværk i Nittedal, som ble
etablert at Georg Frølich. Her
gikk han inn med 10 000 kr.

(en tiendedel av aksjekapitalen) sammen med
flere kjente venner, bl.a. svogeren Peter
Waage (10). Hvoslef så på dette som en ren
investering i motsetning til kjemikeren
Waage, som arbeidet som konsulent for
Krudtværket for å forbedre kruttkvaliteten.

Hans H.Hvoslef var apoteker på Apoteket Nordstjernen
– hovedstadens 7. apotek i perioden 1867 til sin død i
1911. Apoteket lå i Stortingsgaten 6 (ved Rosen-
krantzgaten) og Hvoslef kjøpte også naboeiendommen
(nå erstattet av nye bygninger).

Beløpene kan multipliseres med ca. 65 for å få dagens kroneverdi.
Tabellen er laget av Y.Torud (8).

Aksjonærlisten for Nitedals Krudtværk. Beløpene kan
multipliseres med ca. 65 for å få dagens kroneverdi.
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Foreningsliv og verv

PeterWaage og Hans H. Hvoslef tok høst-
en 1858 initiativ til etablering av Den fys-
isk-kemiske Forening. Dette ble en lukket
naturvitenskapelig forening av lovende
studenter og unge forskere. De kom
sammen hver lørdag kveld hjemme hos
hverandre til avanserte naturvitenskapelige
foredrag og diskusjoner.Verten skulle etter
møtet sørge for to flasker med bayersk øl.
Hvoslef var ved starten den eneste som var
ferdig utdannet (11). Som vi ser på bildet fra
1859 var nå også Frantz P. Møller (1834-
1901) blitt medlem og senere ble også
Morten Stillesen (1833-1914) opptatt i
denne «eksklusive» foreningen. De tre
farmasøytene/kjemikerne ble alle utnevnt til
apotekere i ung alder, mens resten av med-
lemmene i foreningen ble etter hvert kjente

Hans H. Hvoslef var aksjonær (bl.a. sammen med
svogeren Peter Waage) i Nitedals Krudtværk ved
etableringen i 1883. Krudtværket ble grunnlagt av
Georg Frølich langs med Ørfiskebekken i Nittedal.
Foto fra Riksarkivet.

Bildet viser medlemmer av Den
fysisk-kemiske Forening i

Christiania i 1859, da de var i
alderen 19–28 år. Her ses i bak-
erste rekke fra høyre Hans H.

Hvoslef (senere apoteker) og Cato
M. Guldberg (senere professor i
anvendt matematikk). I første
rekke fra høyre: Theodor Mohn
(senere lege), Peter Waage (senere
professor i kjemi), Henrik Mohn
(senere professor i meteorologi) og
Frantz P. Møller (senere apotek-
er). De hadde i 1958–60 en pri-
vat vitenskapelig klubb med for-
mål «at drøfte Materier af fysisk-

kemisk Natur» (se også
manustekst).

vitenskapsmenn og professorer. Med dagens
øyne er det imponerende hvordan
farmasøyter på denne tiden gjorde seg faglig
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gjeldende i den nasjonale eliten innen
kjemi/fysikk/naturvitenskap. De senere pro-
fessorene i kjemi Peter Waage og i anvendt
matematikk Cato M. Guldberg (ble etter
hvert svogere) skiller seg likevel ut.
Guldberg-Waages massevirkningslov fra 1864
er den eneste naturlov som tilskrives norske
forskere og dreier seg om hvordan kjemiske
stoffer reagerer med hverandre og danner nye
stoffer (2).

Sammen med Frantz P. Møller var Hans H.
Hvoslef medstifter av Den farmaceutiske
Forening 1858 og formann i mange år (12).
Han var også med på å etablere Apoteker-
foreningen i 1881 og sekretær i 10 år (13).
Dessuten var han medstifter av Det farmac-
eutiske Understøttelsesselskap og fra 1879
medlem av den farmacutiske eksamens-
kommisjon.

Hvoslef ble oppnevnt som medlem av far-
makopékommisjonen fra 1867 og var med på
å utgi den andre norske farmakopéen i 1879
og den tredje i 1895 (9). Fra 1870 ble han
medlem av landets medisinalkomité og fra
1872 konsulent for departementet i tollspørs-
mål. Dessuten ble han utnevnt som medlem i
en rekke departementale komitéer.

Alt fra 1863 var han et aktivt medlem av
«Videnskabs-Selskabet i Christiania». Han
brukte også noe av sin arbeidskapasitet til
internasjonale fagmøter. Hvoslef var medlem
av juryen, dels formann, i de skandinaviske
utstillingene i Stockholm i 1866, København
i 1872 og 1888 ogVerdensutstillingen iWien
i 1873.Videre var han sterkt involvert i nord-
iske naturforskermøter (5,7).

For sin faglige og samfunnsmessige innsats
ble Hvoslef utnevnt til ridder av den Svenska
Wasa Ordenen, den Danske Danebrogs-
ordenen og St. Olavs Orden.

Konklusjon

Hans Henrik Hvoslef var en dyktig farma-
søyt med stor arbeidskapasitet og gjorde en
betydelig faglig og samfunnsmessig innsats.
Han vil særlig bli husket for å være den første
nordmann som tok doktorgrad i kjemi. Men
som mange unge farmasøyter med betydelig
kjemikompetanse på 1800-tallet, ble de fleste
apotekere i ung alder og forlot en lovende
akademisk karriere. Thorstein H. Hiortdahl,
prof. i kjemi, beskrev Hvoslef på følgende
måte «Han var en grundig utdannet, kunn-
skapsrik kjemiker, og av hans personlige
egenskaper er å fremheve den beskjedenhet
som preget hele hans fremtreden og gjorde
han avholdt og aktet av alle» (3).

Sammendrag

Hans Henrik Hvoslef (1831–1911) var en av
flere farmasøyter som tilhørte landets fremste
naturvitenskapelige forskere midt på 1800-
tallet.

Han vokste opp i Drammen og var disippel
på Bragernes apotek fra 1847. Medhjelper-
prøven ble avlagt i 1850 og Apoteker-
eksamenen i 1852. Etter noen år ved
Bragernes apotek dro han til Göttingen i
Tyskland for å studere kjemi. I 1856 ble han
dr. philos. på avhandlingen: «Beiträge zur
Kentniss der Phosphormetalle» (Bidrag til
kjennskap om metallfosfider). Han var den
første nordmann som tok en doktorgrad i
kjemi.

Etter noen år ved Løveapoteket i Christiania
begynte han som 1. amanuensis ved «Det
Kemiske Laboratorium, Universitet i
Christiania».Han var bestyrer her inntil svog-
er Peter Waage ble utnevnt til professor og
leder av det kjemiske laboratoriet (forløperen
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til Kjemisk institutt). Han publiserte flere vit-
enskapelige arbeider og vanket i den natur-
vitenskapelige eliten i Christiania. Han var
også kjemilærer ved Den militære høyskole. I
1867 fikk han bevilling til å opprette og drive
hovedstadens 7. apotek – Apoteket Nord-
stjernen – som han drev til sin død i 1911.

Hans H. Hvoslef giftet seg i 1863 med
Catharina Tank Riddervold (1844–1927). De
fikk 9 barn bl.a. apoteker Oscar Henrik
Hvoslef (1877–1942). Ifølge lov av 1877 fikk
fru Catharina Hvoslef fortsette driften av
Apoteket Nordstjernen etter mannens død.
Hennes sønn Oscar H. Hvoslef bestyrte apo-
teket fra 1911 til morens død i 1927. Ved
hennes død opphørte den siste av de såkalte
«enkeretter», som var knyttet til apotekenes
personlige privilegier.

Hvoslef var medstifter i 1858 av «Den farma-
ceutiske Forening» og formann i mange år.
Også medstifter av Apotekerforeningen 1881
og sekretær i 10 år. Han var i mange år med-
lem av Farmakopékommisjonen, som ga ut
den andre og tredje norske farmakopéen. Fra
1870 var han også medlem av landets medis-
inalkomité og en rekke departementale kom-
itéer. Dessuten var han juryformann i de
skandinaviske utstillingene i Stockholm i
1866, København i 1872 og 1888 og
Verdensutstillingen i Wien i 1873 og var
sterkt involvert i nordiske naturforskermøter.
Hvoslef ble utnevnt til ridder av den Svenska
Wasa Ordenen, den Danske Danebrogs-
ordenen og St. Olavs Orden.

Summary
The pharmacist and chemist
Hans Henrik Hvoslef (1831–1911)

Hans Henrik Hvoslef (1831–1911) was one
out of several pharmacists who belonged to
the best nature scientific researchers of
Norway in the middle of the 1800 century.

He was born in the city of Drammen and
was an apprentice of pharmacy from 1847 at
Bragernes pharmacy. He passed the lower
grade of pharmacy in 1950 and was gra-
duated as a pharmacist in 1852. He con-
tinued for some years at Bragernes pharmacy
before he travelled to Goettingen in
Germany to study chemistry. In 1856 he
defended the thesis:«Beiträge zur Kentniss
der Phosphormetalle» (Contribution to the
competence of phosphor metals) for the D.
Phil. degree. He was the first Norwegian
with a doctor degree in chemistry.

After a short period at the pharmacy
«Løveapoteket» (The Lion pharmacy) in
Christiania (Oslo) he started as a senior sci-
entific officer at the Chemical Laboratory at
the University of Christiania (Oslo). Here, he
was also manager until his brother-in-law
Peter Waage was appointed professor in
chemistry and head of the Laboratory. He
published several scientific papers and was
part of the scientific èlite in Christiania. He
was also engaged as tutor in chemistry at The
Military Academy. In 1967 he hold a licence
to establish and manage the 7th pharmacy in
Christiania – Nordstjernen.

In 1863, Hans H. Hvoslef married Catharina
Tank Riddervold (1844-1927). They had 9
children. One of these was apothecary Oscar
Henrik Hvoslef (1877-1942). According to
an Act of 1877 Mrs. Catharina Hvoslef was
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licenced to run the pharmacy after the death
of her husband. Oscar Hvoslef managed
Nordstjernen from 1911 to the death of his
mother in 1927. When she died the last of
the so-called «widow rights» – connected to
the apothecaries personal priviliges – came to
an end.

In 1858, Hvoslef was co-founder of the
«Pharmaceutical Association» and chairman
for several years. He was also co-founder of
«the Association of Pharmacy Proprietors» in
1881 and secretary for 10 years. Hvoslef was
a permanent member of the Commission of
Pharmacopoeia, which published the second
and third Norwegian Pharmacopoeia. From
1870 he was also appointed member of the
Norwegian Medicinal Committee («Medisi-
nalkomitéen») and several departmental
committees. In addition, he was head of the
jury for the Scandinavian Exhibitions in
Stockholm in 1866, in Copenhagen in 1872
and 1878, and the World Exhibition in
Vienna in 1873 and was heavily involved in
Nordic Nature Research Meetings. Hans
Hvoslef was appointed knights of 3
Scandinavians Orders; the Swedish «Wasa
Ordenen», the Danish «Danebrogsordenen»
and the Norwegian «St. Olavs Orden».
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Den blå boka
– Historien om Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell (NLH)

AvTrygve Fjeldstad*

*Trygve Fjeldstad, cand. pharm. UiO 1979, «Diplomstudiet» i apotekfarmasi 1996. Provisor Apoteket Hjorten Oslo
1979–83, vaktfarmasøyt Jernbanetorvets apotek Oslo 1983–88, diverse stillinger Norges Apotekerforening 1983-
2008, daglig leder Cygnus Forlag AS 1997–2001, daglig leder ServiceProduksjon AS (SPAS) 2001–03, redak-
tør/daglig leder Norsk legemiddelhåndbok 2008–2018. Styremedlem Norsk Farmasihistorisk Museum fra 2014.
Pensjonist fra 1. mai 2018. E-post: trygvef@hotmail.com

«Den blå boka».
Siste trykte utgave kom i 2013. Foto: NLH.

Artikkel om Norsk legemiddelhånd-
bok for helsepersonell basert på nett-
basert foredrag holdt 4. november
2020 for Norsk Farmasihistorisk
Selskap.

NLH er et produsentuavhengig oppslagsverk
om terapi og legemiddelbehandling. Boken
er basert på norsk terapitradisjon og WHOs
sykdomsklassifikasjon (1), skrevet på norsk.
Utgivelsen er fra og med 2006 fullfinansiert
av norske helsemyndigheter (HOD).Ansvar-
lig for utgivelsen er nå en forening med
Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Folke-
helseinstituttet, Legeforeningen og Apotek-
foreningen som medlemmer. Bruken av
NLH har hele tiden vært gratis for helseper-
sonell, og trykket bok er med noen års mel-
lomrom sendt gratis til leger, farmasøyter,
studenter og helseinstitusjoner, siste gang i
2013.

Opprinnelig var NLH et økonomisk spleise-
lag mellom Apotekerforeningen, Legeforen-
ingen og norske helsemyndigheter. Fra 2006
er boken fullfinansiert av HOD slik det ble

foreslått i legemiddelmeldingen som kom i
2005. NLH er etter den tid nevnt spesielt i
det årlige statsbudsjettet for HOD.
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Organisering
� Arbeidet med NLH ledes av et styre på
6 personer med representanter fra de fem
medlemsorganisajonene som selv opp-
nevner sine styrerepresentanter.

� Det faglige ansvaret for innholdet ligger
hos et eget redaksjonsutvalg på 9 personer
som er fagpersoner/spesialister innen sine
respektive fagfelt.

� Innholdet forfattes av egne forfattere
bestående av ca. 100 legespesialister og
annet helsepersonell.

� Innholdet gjennomgås av uavhengige
fagvurderere (referees). Dette er ca. 100
spesialister.

� Det praktiske daglige arbeidet utføres av
en egen redaksjon som p.t. består av
4 personer, leger og farmasøyter.

Faglig innhold
Innholdet i NLH blir fortløpende oppdatert
i samsvar med den medisinske utviklingen,
norske krav, erfaringer og nasjonale faglige
retningslinjer og veiledere, og utgjør en norsk
parallell til «UpToDate». Det faglige innhold-
et i NLH er fra 2001 inndelt i tre hoveddeler:

� Terapianbefalingene (T) er oppdatert
kunnskap bygget på norsk legemiddel-
terapitradisjon og nasjonale retningslinjer.
Hastebehandling for akutt behandling er
samlet i eget kapittel.

� Legemiddelomtalene (L) er generiske med
omtaler på både gruppe- og substansnivå.
Aktuelle preparatnavn og legemiddel-
former er beskrevet.

� De generelle kapitlene beskriver opp-
lysninger og kunnskap som støtter opp om
innholdet i T- og L-kapitlene.

Spesielt for NLH er, i tillegg til de generiske
virkestoffomtalene for enkeltstoff og grupper,
omtalen av virkestoff for legemidler som ikke
har markedsføringstillatelse i Norge og
omtalen av bruk utenom godkjent indika-
sjon, men i samsvar med etablert klinisk
praksis i Norge, det vil si både «off licence»
og «off label».

Begynnelsen
Mot slutten av 1970-tallet begynte sentrale
personer innen norsk medisin og farmasi å
leke med tanken om et norsk, produsentuav-
hengig og myndighetsuavhengig oppslags-
verk om norsk legemiddelterapi. Spørs-
målene var mange: Hva skulle innholdet
være? Hvem skulle skrive? Hvordan skulle
arbeidet organiseres? Og ikke minst: Hvem

NLH – milepæler
� 1980: Initiativ fra «ildsjeler» blant fagfolk
pga. udekket behov for et slikt oppslags-
verk.

� 1980: Styre og redaksjonsutvalg opp-
nevnt.

� 1981: Redaktør Anne MarieVennerød
ansatt.

� 1984:Trykket bok.
� 1989:Norsk legemiddelhåndbok for
alle.

� 1997: Samarbeidsavtale med NEL
(Norsk elektronisk legehåndbok).

� 2001: Faginnholdet delt i T- og L-
kapitler.

� 2001:NLH på nett.
� 2013:NLH på app.
� 2013: Siste trykte utgave av NLH.
� 2018: KOBLE (Kunnskapsbasert opp-
slagsverk om barn og legemidler).
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skulle betale? I 1978 ble det derfor nedsatt et
utvalg som skulle se nærmere på behov og
muligheter.

Løsningen ble et spleiselag, et interessentskap
med både statlige og private medlemmer som
alle skulle bidra både faglig og økonomisk.
Konstituerende styremøte ble holdt 19.
september 1980 (3). Samme år ble det første
redaksjonsutvalget oppnevnt.

En av styrets første oppgaver var å ansette
redaktør.Cand. pharm.Anne MarieVennerød
ble ansatt i 1981 og satt i stillingen til 2001 –
i 20 år (4). Vennerød gjorde en formidabel
innsats med å bygge opp organisasjonen
rundt NLH, både faglig og administrativt.
Hun hadde et bredt kontaktnett, ikke minst
fra sin tidligee arbeidsplass Institutt for far-
makoterapi, noe hun visste å utnytte. Med
noe sekretærhjelp gjordeVennerød det meste
av nødvendig arbeid i redaksjonen, fra det
rent redaksjonelt medisinsk/farmasøytisk fag-
lige til å levere bokpakker på posten.Det siste
er malerisk beskrevet av andre ansatte (5).
Senere redaktører har trygt kunnet bygge
videre på det solide fundamentet Vennerød
satte opp.

Trykket bok
Den første utgaven av trykket bok kom i
1984. Opplaget var på 36 500 (6). Det tallet
holdt seg relativt stabilt helt frem til siste
utgaven 2013. Da var opplaget 40 000. Ca.
30 000 eksemplarer ble sendt gratis til leger
og farmasøyter og tilhørende studentgrupper,
til sykehus, kommunale og statlige helse-
institusjoner og noen mindre grupper helse-
personell med forskrivningsrett. Opprinnelig
ble mye av utsendelsene foretatt av redak-
sjonen, senere direkte fra forlaget. Særlig de

Konstituerende styremøte
� 19. september 1980.
� Øk. dir. Øivind Christensen, DNLF.
� Apoteker Mathis Gundersveen, NAF.
� Dir.Magne Halse, SLK.
� Adm. dir.Magne Moe,NMD –
formann.

� Tekn. dir.YngveTorud,NAF (sekretær).

Redaktører
� Cand. pharm.Anne MarieVennerød
1981–2001.

� Cand. pharm.AstriVilberg 2001–2008.
� Cand. pharm.Trygve Fjeldstad
2008–2018.

� Cand. med.Tor Atle Rosness
2018–2020.

� Cand. pharm.Torkild Skjelmerud (fung)
2020.

� Cand. med. Sturla Pilskog 2020–.

første årene hadde NLH en vesentlig inntekt
fra royalty av salget (7,8). NLH kom i starten
ut med ny utgave annethvert år, senere hvert
3. år.

Norsk legemiddelhåndbok for alle
Etter noen år med NLH for helsepersonell
kom diskusjonen om det ikke burde være en
tilsvarende bok for alle – for den vanlige pasi-
ent og legemiddelbruker? Og ville det ikke
være fornuftig å legge redaksjonen til NLH
der de allerede hadde erfaring med å holde
styr på forfattere, manus, honorarer etc.? Den
første utgaven av NLH for alle kom i 1989 i
samarbeid med J. W. Cappelens forlag (9).
Cand. pharm. Ingebjørg Baksaas var ansatt
som medredaktør, og forfatterne skulle være
de samme som for NLH for helsepersonell.
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Norsk legemiddelhåndbok for alle.
Siste utgaven kom i 2003. Foto: NLH.

NLH på nett før siste
skifte av plattform og
design.
Foto: Skjermdump
legemiddelhandboka.no
(12).

NLH fikk inntekter som royalty også ved
salget av denne boken (10). Arbeidet med
den nye boken tok mye ressurser og til slutt
vedtok styret i NLH at redaksjonen skulle
konsentrere seg om NLH for helsepersonell.
Siste utgaven for alle kom i 2003.

Norsk elektronisk legehåndbok
Mange har blandet sammen NLH og NEL –
Norsk elektronisk legehåndbok. NEL ble
opprettet av Norsk Helseinformatikk (NHI)
som et elektronisk hjelpemiddel primært for
allmennlegene (11). NEL fikk oppstartmidler
fra myndighetene,men det var hele tiden for-
utsetningen at det ferdige NEL skulle drives
kommersielt og abonnementsbasert. I 1997
ble det inngått en samarbeidsavtale mellom
NLH og NEL som la opp til at NEL skulle
benytte tekstene skrevet for NLH og at man
skulle sitte i hverandres styrer og ellers samar-
beide. Første utgaven av NEL kom i 1999.
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Samarbeidet mellom NLH og NEL viste seg
vanskelig i praksis, kanskje pga. forskjellig syn
på kommersiell drift, og i realiteten kom aldri
det planlagte samarbeidet på plass. NEL fikk i
en årrekke betalt for å være tilgjengelig i
Helsebiblioteket, men ble etterhvert erstattet
av bl.a. Best Practice. NEL er nå solgt til det
svenske forlaget Bonnier.

Internett
I 2001 ble hele NLH gjort tilgjengelig
på internett via nettstedet
www.legemiddelhandboka.no

Bokens kompleksitet med mye innhold og en
lagdelt struktur gjorde dette til et svært
omfattende prosjekt. En omfattende bruk av
interne lenker mellom ulike kapitler gjorde
det hele komplisert. Økende krav til bruker-
vennlighet og grensesnitt har gjort at den
opprinnelige nettversjonen og programvaren
er byttet ut flere ganger. NLH anser i dag
nettversjonen som sitt hovedprodukt og den
kanalen det primært skal satses på å utvikle
fremover.

App
NLH hadde relativt tidlig nedlastbare versjon
for håndholdt PDA og PC som med tiden ble
uhensiktsmessige og lite brukt. For å bedre til-
gjengelighet til NLH introduserte NLH sin
første app i 2013. Det var basert på et sterkt
ønske fra bla. sykehusleger som hadde problem-
er med tilgang til nettversjonen til NLH, ofte
pga. gamle nettlesere på sykehusene.Appen ble
lansert for både iPhone og android og for
smarttelefon og nettbrett (13). NLHs struktur
viste seg raskt å være dårlig egnet for app.
Appen ble tung å laste ned og navigeringen
var vanskelig å gjøre intuitiv. Etter bare noen
år hadde den teknologiske utviklingen løpt
fra NLHs app og til slutt fungerte den ikke i
det hele tatt. Siden tilgjengeligheten til
NLHs og andres nettsteder nå er blitt mye
bedre også på sykehus, er det usikkert om
NLH vil satse på å utvikle nye apper i tillegg
til en god og funksjonell nettside.

KOBLE
Barnelegeforeningen, Kompetansenettverket
for legemidler til barn og andre tilsvarende
miljøer har lenge vært på jakt etter et egnet
oppslagssted for medisinering av barn. Der
brukes det ofte legemidler utenom godkjent
indikasjon og dosering, og nøktern og nyttig
informasjon har vært vanskelig å finne. I
2018 ble KOBLE opprettet som en del av
NLH-systemet. Dette kunnskapsbaserte opp-
slagsverket om barns legemidler bygger på
en avtale med det nederlandske Kinder-
formularium og finansieres av norske helse-
myndighetene på linje med NLH. Egne
ansatte i redaksjonen arbeider spesielt med
dette fagfeltet. Målet har vært i få deler av
oppslagsverket publisert i løpet av 2020 (14).
KOBLE er et eksempel på at NLHs organisa-
sjon og erfaring med fordel kan benyttes som
«en trygg havn» også for andre relevante
publikasjoner som trenger det.

NLHs app slik
den en gang så ut.
Foto: NLH.
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Antall unike brukere av NLH på nett, kvartalsvis 2012–2018.
Foto: Skjermdump legemiddelhandboka.no

Brukere

NLHs brukerstatistikk viser at alle piler peker
i samme retning: oppover. I 2012 lå antall
unike brukere på ca. 100 000 per kvartal. Nå
er dette tallet passert 1 million (15). Antall
økter som viser antall oppslag på nettsidene
viser samme utvikling. Og potensialet for
fortsatt vekst er antagelig stort.

Oppsummering

Den blå boka
– Historien om Norsk legemiddelhåndbok
for helsepersonell.
Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell
(NLH) er et terapirettet oppslagsverk om
legemidler som behandlingsalternativ. Den er

spesielt beregnet på den allmennpraktiser-
ende lege og institusjonslegen på områder
hvor vedkommende ikke er spesialist. Det er
derfor lagt særlig vekt på å omtale tilstander
som primært behandles av disse legene, og
hvor legemidlene har en viktig plass i
behandlingen. Men også hyppig forekomm-
ende tilstander som ikke kan behandles
medikamentelt, omtales kortfattet. Sjeldnere
tilstander er bare gitt en orienterende omtale.

NLH er produsentuavhengig og har siden
2006 vært fullfinansiert av norske helse-
myndigheter.Trykket bok ble tidligere utdelt
gratis til leger, farmasøyter, tilhørende stud-
entgrupper og til helseinstitusjoner. NLH
utgis av en forening der Legemiddelverket,
Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Lege-
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foreningen og Apotekforeningen er med-
lemmer.Arbeidet med NLH ledes av et styre
med representanter for medlemsorganisasjon-
ene. Et redaksjonsutvalg bestående av fagper-
soner/spesialister er redaksjonelt fagansvar-
lige. Bokens innhold gjennomgås av fagvurd-
erere (referees). Det daglige arbeidet utføres
av en redaksjon på fire personer (leger og
farmasøyter).

Det faglige innholdet består av terapianbefal-
inger, legemiddelomtaler og generelle kapit-
ler knyttet til legemiddelterapi. Spesielt for
NLH er generiske virkestoffomtaler, kobling
til nasjonale faglige retningslinjer, omtale av
hastebehandlinger, omtale av virkestoff for
legemidler som ikke har markedsføringstillat-
else i Norge («off licence») og omtale av bruk
utenom godkjent indikasjon, men i samsvar
med etablert klinisk praksis i Norge – «off
label». NLH omfatter i dag også KOBLE, et
kunnskapsbasert oppslagsverk om barn og
legemidler.

Artikkelen tar for seg historien fra oppstarten
i 1980, den første trykte utgaven i 1984 og
frem til dagens situasjon der NLH bare er
nettbasert. Norsk legemiddelhåndbok for alle
(1989–2003) og Norsk elektronisk legehånd-
bok (NEL) omtales også kort.

Summary in English
The Blue Book
–The Norwegian Medicines Manual for
Health Personnel.
The Norwegian Medicines Manual for
Health Personnel (NLH) was established in
1984. The manual is based on Norwegian
medical traditions and Norwegian rules and
regulations. Though fully financed by the

Norwegian Ministery of Health since 2006,
NLH is independent from both drug manu-
facturers and health authorities. Printed book
has been distributed free of charge to health
personnel and health institutions every 3rd
year till 2013. It is now availabel only on net.
The NLH consists of chapters describing
deseases, treatments, drugs and back ground
facts useful for prescribing doctors and other
health personell. The manual also contains
information for the use of some drugs off
licence and off label.The authors are medical
specialists, mostly medical doctors and
pharmasists.NLH is referee based.The overall
responsability lies with the Board and the
Editorial Committee.At present more than a
million individual users find information on
NLH on nett every three months. NLH also
administers KOBLE – information on
medicines for children – based on the Dutch
Kinderformularium.

Kilder
1. Lunde P.K.M, brev til NLH datert
06.02.1981.

2. NMD-nytt, nr. 2 1984.
3. NLH, referat fra konstituerende styremøte
19.09.1980.

4. NLH, referat styremøte 8.12.1980.
5. Personlig meddelelse.
6. NLH, årsberetning 1984.
7. NLH, årsregnskap 1985.
8. NLH, årsregnskap 1988.
9. NLH, årsberetning 1988.
10. NLH, årsregnskap 1999 og 2000.
11. NEL status, september 2000.
12. www.legemiddelhandboka.no 2018.
13. Hovden K: En app i lommen fremfor en

kilo under armen, www.farmatid.no
16.09.2013.

14. Personlig meddelelse.
15. Om legemiddelhåndboken,

www.legemiddelhandboka.no 27.04.2020.
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Historien bak Norges første
helautomatiske apotek-robot

Av John Billy Nenningsland (tekst og foto)*

Forord
Som flittig deltaker på årlige ESCP- og FIP-
kongresser, fulgte jeg godt med på nye trend-
er innen apotek-sektoren. Jeg så at der var
stadig mere fokus på innføring av automati-
serte varehåndteringsløsninger i reseptur, dvs.
roboter. Og da den nye apotekloven i Norge
kom og jeg var i den første «bølgen» av de
som solgte sine apotek, tenkte jeg at om jeg
noensinne får sjansen til det, skal jeg kjøpe en
slik robot.

Etter å ha solgt apoteket mitt, prøvde jeg å
finne en ny arbeidsplass hvor jeg kunne triv-
es. Jeg prøvde meg som DK for 2 kjeder,men
overgangen ble for stor. Fra å ha bestemt alt
på apoteket og til å bestemme ingenting,
gjorde at jeg mistrivdes sterkt. Det gikk ikke.
Jeg var også omreisende vikar for to av kjed-
ene med hele landet som arbeidsplass i totalt
3 år. Det var spennende, men etterhvert
ønsker man å sove mere i sin egen seng.

I 2007 begynte tankene om å starte opp eget
apotek igjen og det skulle skje i nærområdet
mitt.Der var nå mitt gamle apotek med filial-
apotek blitt til 2 kjedeapotek som jeg ville

måtte konkurrere mot. Hvordan skulle jeg
klare den konkurransen, jo jeg måtte skille
meg ut fra de andre apotekene, jeg måtte bli
anderledes. Og dermed kom tankene på apo-
tek-roboten fram igjen. Der var svaret!

*John Billy Nenningsland (f. 1954), cand.pharm. fra UiO 1980. Arbeidet som provisor ved Flekkefjord apotek,
Elefant- og Løveapoteket i Kristiansand. Har drevet apotek i Sandnessjøen, Farsund, Lyngdal (2 forskjellige) og
Arendal. Har vært omreisende vikar for Apotek 1 og Allianceapotek. Medlem av Landsstyret i NAF fra Sørlandets
krets og leder av Apotekergruppen. P.t. medeier i Lindesnes apotek som er med i Apotekergruppen og vikar ved
behov i apotek i Apotekergruppen. E-post: billy-ne@online.no

Innsiden av direkteresepturen. De hvite «spiralene» fører
pakningene ned på benken mellom kunde og ekspeditør.
Apotekpersonalet trenger sjelden reise seg.
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Innsiden av roboten. Lagerhyller på hver side og en
bevegelig del (roboten) som henter/legger på plass
pakninger.

Kontrakt skrives
Som ledd i arbeidet med å
starte opp nye Lister apotek i
Lyngdal, tok jeg så kontakt med
«robot-firmaet» ARX. Ingen
leverandører av slike løsninger
fantes i Norge, naturlig nok, så
kontakten ble til England og
ARX England ved direktør
Tom Simcox.Vi fant umiddel-
bart tonen og han ba meg
ordne et nærmest hemmelig
møte i Norge. På den tiden var
jeg vikar på Rena apotek og
jeg bestilte da fasiliteter til et
møte mellom oss på et hotell i
Hamar. Stor var min overrask-
else da jeg kom dit og ble møtt
av tre personer. Foruten direk-
tør Simcox, stilte også eier av ARX Group,
Rupert Katrizky og programmerer Luc
Hasenfratz opp. Vi gikk igjennom mange
problemstillinger i forhold til å starte opp på
et nytt apotek i et nytt land, men endte opp
allerede der med at dette går vi for.

Jeg hadde valget mellom en italiensk maskin
og en tysk, Rowa. (lagd av Rolf Wagner) og
magefølelsen gikk for sistnevnte.

Etter dette hadde jeg nær kontakt med direk-
tør Simcox som nå også ble direktør for
Norge. Han besøkte Lyngdal flere ganger og
ARX tegnet nå hele resepturområdet til
Lister apotek på nytt siden skuffeseksjoner og
karusell skulle erstattes av en robot. Men det
er ikke bare å bestemme at man skal ha en
slik robot. Der er mange praktiske ting som
må være på plass før dette er mulig. Egen
strøm- og datatilførsel selvfølgelig, med
spesifikke krav. Gulvet må være HELT plant
og det må tåle robotens vekt på noen tonn.

Der må også være 3,5 meter opp til taket, osv.
Etterhvert falt alle brikkene på plass og 1.
februar 2008 ble kontrakten undertegnet av
direktør Simcox og undertegnede. Denne
investeringen på kr. 1.750.000 gjorde at total-
kostnaden på det nye apoteket ble ganske
høy. Men det var ikke bare kjøpesummen
som var høy. Jeg måtte også inngå en service-
avtale på kr. 180.000 årlig. Men denne inne-
holdt også alt. Jeg fikk en årlig service inklud-
ert, pluss teknisk support når noe var galt. I
avtalen hadde jeg en responstid på høyst 6
timer når roboten ikke virket, og husk at ser-
vicemannen måtte komme fra London! Det
jeg var mest redd for da jeg ringte etter
reparatøren, var et det skulle være en filleting
som var ordnet på et par minutter av han som
kom helt fra London, men det skjedde aldri
heldigvis.
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Installasjonen
Hoveddelen av roboten består av et firkantet
rom i rustfritt stål, 5,6 meter lang, 1,6 meter
bred og 3 meter høy. På innsiden er der en
masse glasshyller for pakningene og en
bevegelig del med sugekopp som laster inn
og ut alle pakninger og holder greie på hvor
disse er plassert. Denne delen må alle ha. Jeg
hadde også installert en prolog, som var et
rullebånd på utsiden av dette rommet. Her
plasserte vi alle mottatte pakninger i en haug
og så foretok rullebåndet og roboten med
sugekopp, resten av dagens varerydding.

Vi valgte en utleveringsdel som leverte hver
medisinpakning på benken mellom apotek-
ansatt og kunde på få sekunder. Det gjorde at
man i resepturekspedisjonen stort sett satt i ro
hele tiden og ikke forlot kunden.

Det tomme apotekslokalet ble frigitt 1. mai
2008.Det lå i Sentrumsgården midt i Lyngdal
og huset flere forretninger i 3 etasjer, bla.
Vinmonopol, Narvesen, Lindex, Eurosko, G-
sport osv.

Senteret skulle åpne 8.mai og for de fleste var
dette god tid.Men for apoteket var ikke dette
mulig pga. roboten. Det tar 3 uker å sette
denne sammen og så foreta testing. Fra
England kom sjefsingeniør David Bevan og
installation manager Robert Young med 2
hjelpere og de satte straks i gang med monter-
ingen. I tillegg holdt Knut Flatset fra Flatset-
sund møbel- og trevare med mannskap på å
sette sammen resten av apoteket. 8. mai åpnet
det nye kjøpesenteret med pomp og prakt,
mens det inne på apoteket ble arbeidet så
svetten silte med å komme etter raskest mulig.

19.mai var alt klart også på apoteket, og sent-
eret åpnet nærmest nok en gang.

Roboten plasserer pakningene ut ifra ytre mål og finner
den hyllen som passer best til disse uten tanke på alfa-
bet, varegruppe osv.

Runde pakninger må gis roboten manuelt. Dette er
spesielt for Norge, da de fleste andre land bare har 4-
kantede pakninger.
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Robert presenterer seg
Det var ikke uten nerver at vi slapp inn
kundene på åpningsdagen.Vi var de eneste i
Norge med dette utstyret, der var ingen i
landet å spørre til råds, og det tok 6 timer for
tekniker å komme fra London dersom noe
skar seg. Vi kom «levende» fra det og de
ansatte som allerede hadde døpt roboten til
«Robert» var fornøyd og kundene måpte til
denne nye åpenbaringen. Noen småstopp ble
det, men alt i alt gikk dette greitt og de
fleste kundene skrøt av roboten. Den var
så spektakulær at jeg tror ikke der var et
barn i Lyngdal som ikke kom til oss med
resepten slik at de fikk se medisinen sin
komme ut av roboten og ned til reseptur-
benken.

Ryktet om roboten spredde seg også utenfor
Lyngdal og folk kom langveis fra for å opp-
leve dette. Også apotekansatte fra flere roga-
landsapotek kom for å bivåne dette som
kundene deres hadde opplevd i Lyngdal.

Da noen tid var gått og vi gjorde opp status
for hva Robert hadde tilført apoteket foruten
selve opplevelsen som kunden fikk under
selve ekspedisjonen, var det:

Vi ryddet praktisk talt ikke varer i reseptur.
Bortsett fra noen pakninger som han ikke
klarte å håndtere, forsvant alt av seg selv og
varene var på plass i apoteket ca. 45 minutter
etter varemottak.

Roboten «visste» alltid hva den hadde på lag-
er, vi behøvde aldri kontrollsjekke varen ved
spørsmål på telefon om vi hadde dette på lag-
er. Sa Robert ja, så hadde vi dette.

Meget rask ekspedering da vi slapp å hente
varene til resepten.

Dagens varemottak helles i prologen (samlebånd) og føres
inn til roboten som videreplasserer inne i hyllene.

God kontroll på pakningene, eks. A- og B-
preparater. Han kunne oppgi på sekundet når
gitte pakninger kom inn i eller ut av lager i
motsetning til et åpent B-skap hvor en
manko er vanskelig å oppspore.

Hverdagen kommer
Etter hvert ble både apotekpersonalet og
kunder vant til dette nye og Robert skaffet
oss uten tvil mange kunder. ARX syntes
etterhvert at det var tungvint å sende David
Bevan til Norge på hasteoppdrag til Lister
apotek. I mellomtiden var det nå ansatt norsk
direktør for ARX Norge, Per Ivar Rivenæs
som de fleste kjente fra grossisten Tamro og
Actavis, fant sin plass her og norsk tekniker
ble lært opp. Etter hvert ble Oelrik
Werbrouck så dreven og kjent med roboten,
at London-turene falt helt bort.
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Det at vi også oppbevarte A- og B-preparater
i denne roboten, ble etterhvert også kjent for
Legemiddelverket og vi fikk tilsyn ganske
snart hvor blant annet dette ble ført opp
som et avvik da det ikke samsvarte med lov-
teksten.

A-preparater skulle oppbevares i safe. Men
etter å ha installert panserglass, sjokkdetektor-
er og innbruddsalarm i tillegg til de sikker-
hetstiltakene som roboten også hadde, klarte
jeg med hjelp fra ARX som kunne opplyse at
de på sine mer enn 1000 leverte roboter i
Europa, enda ikke hadde registrert ett inn-
brudd, å få Legemiddelverkets aksept for at
dette kunne godkjennes.

Det at Lister apotek hadde denne roboten,

Pakningenes høyde/bredde og lengde måles (strekkoden brukes ikke). Da vet den hvilken pakning den har og bringer
den videre til den mest gunstige plassering ut ifra dens vurdering.

begynte nå å bli alment kjent i apotekkretser
i Norge. Og det var vel bare den lange
avstanden fra Oslo til Lyngdal som gjorde at
det ikke ble presentert i fagtidsskriftene her
til lands.Men i ARX Norge sin salgsbrosjyre,
presenteres undertegnede med tekst og bilde
som den første på dette feltet.

Etterhvert skulle det bli flere.Vi hadde etter
en stund besøk av representanter fra Andebu
apotek i Vestfold som ikke lenge etter ble de
nr. 2 i Norge med slik robot og nr. 3 ble så
Asker apotek med sin «Ask».

Det «tok først av» da Sykehusapotekene iVest
bestemte seg for samlet å installere samme
modell.
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Etterord
De norske apotekkjedene gikk aldri for disse
robotene. De var dyre i innkjøp og skal man
gange innkjøpsprisen med antall apotek i en
kjede, kommer man fort opp i en milliardin-
vestering. På den måten ble markedet i
Norge for denne løsningen veldig begrenset.
Da jeg solgte Lister apotek til Vitus-apotek
1. desember 2014 var roboten godt innar-
beidet i apoteket, men det tok dessverre ikke
lang tid før den endte sine dager i en stor
container. Dette til stor skuffelse for mange.
Men det var nok ikke hovedgrunnen til at
også apoteket måtte legge inn årene bare 3-4
år senere.

Slik møtes reseptkunden i «direkten» av provisor Kari
Lyng Nenningsland og roboten.
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Veneficus –
farmasistudentenes tidsskrift

Av Per Flatberg*

*Per Flatberg (f. 1937). Apotekereksamen 1961. Yrkeserfaring bl.a. som apoteker ved Lørenskog og Levanger apo-
tek. Har innehatt er rekke tillitsverv både utenfor og innen farmasi og apotekvesen. Spesielt nevnes formann i
Norges Farmaceutiske Forening 1974–78 og president i Norges Apotekerforening 1995–1999. Han er innehaver
av det Giftige kors. I 2008 mottok han H. M. Kongens fortjenstmedalje i gull. Kontakt: p.flatberg@gmail.com

Det første nummer av Veneficus.

Mange i den farmasøytiske etaten har opp
gjennom årene vært redaktører eller redak-
sjonsmedarbeidere i tidsskriftet Veneficus og
gått til verket med mye entusiasme og
pågangsmot.

Jeg var sammen med Bjørn Lamborg redak-
tør i 1960-61,og når jeg nå skal skrive om
Veneficus, blir det mye om tidsskriftet i min
egen studietid. Jeg har imidlertid bladd gjen-
nom mange tidligere nummer, men det er en
uoverkommelig oppgave for meg nå å gi en
fyllestgjørende omtale av Veneficus sin hist-
orie fra 1935 og fram til i dag. Noen smake-
biter blir det i det følgende.

Det første nummeret av Veneficus kom i
1935, etter at det i noen år hadde vært et
stensilert studentblad. Veneficus har bestått
siden da med et avbrudd under krigen, og i
tidsskriftets kontor på Farmasøytisk Institutt
er det et fyldig arkiv. Veneficus under krigen
er fyldig beskrevet i Cygnus i oktober 2010
(1).

Veneficus har opp gjennom årene endret
omslag mange ganger, og de siste årene også
kommet i et annet format.

Tidsskriftets første redaktør var Aage Moe
Han hadde store visjoner for tidsskriftet. Det
skulle være til «studentenes gavn og farmasi-
ens fremme», et tidsskrift for ung farmasi med
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En bukett (tidsskrift) Veneficus.

«samling om felles tarv, fyldigere gjengivelse
av temaer og foredrag, fastere rettledning om
mangt som ennu er uklart i studiet, utvei til
publikasjon av mere populær fagvidenskap,
og et forum for fri meningsutveksling under
akademisk og etatmessige konduite».

Veneficus kom med 5 nr. i 1935
og 10 nr. i 1936
Det er interessante å lese disse første num-
rene, og en blir slått av hvor innholdsrike de
var.

Allerede da var det en debatt om praktikant-
tiden på 1 ½ år og av utbyttet av den.

En student kom med følgende hjertesukk i et
innlegg i oktober 1936:

« I realiteten foregår den praktiske undervis-
ning i apotekene på samme måte som for
20–30 år siden. Løsenet er en rasjonell
utnyttelse av den korte tid praktikanten har
til sin rådighet. La oss få en plan som kan
gjøre praktikanttiden 100% effektiv. La oss få
et lærebrev som gir garanti for at undervis-
ningen i apotekene blir gitt av de rette folk
og til rett tid!»

Og enda et hjertesukk fra
1936, tanker som nok er
blitt gjentatte mange
ganger senere iVeneficus.

«Det er en ting ved apo-
tekvesenet som skjærer i

øynene: Den dårlige overenstemmelsen mel-
lom lære og liv. Standen har tatt et skippertak
og skaffet studiene en utdannelsesanstalt a la
slott, og en utdannelsesnivå står i forhold hertil.

MEN:Når man kommer ut i praksis, får man
bruk for en brøkdel av hva man er god for.
Til en viss grad må det naturligvis være slik,
og er slik i alle yrker, men dog.»

I september 1936 har en av de aller flittigste
brukerne av Idrettsforeningens hytte i
Nordmarka; Farmasihytta, Einar Døhlen en
livaktig beskrivelse av Hyttas 10-årsjubileum:
Det ble naturligvis holdt skirenn, der også
hovedforeningens formann og generalsekre-
tær deltok.

«Etter rennet gikk deltagerne i flokk og følge
på ski til Holmenkollens sportsrestaurant. Jeg
skal ikke her dvele med omtale av festen,
men kun konstatere at hadde rennet vært
vellykket, var festen det ikke mindre.»

Døhlen beskriver også arbeidet med å få ei
hytte i Nordmarka «for å dekke farmasøyte-
nes interesse for idrett og friluftsliv».
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Det er mange studenter og andre i etaten
som har hatt hytta som samlingsted i årene
som kom, og er glad i den.

Av de mer kuriøse innslag i Veneficus den
gang er en omtale i nr.5/1936 av boken til
Apoteker Fritz Zapffe: Roald Amundsen –
mitt samarbeide med han gjennom 25 år; «En
livsberetning, reiserapport og karakterskild-
ring i ett.»

Aage Moe var utvilsomt en ildsjel, og hans
tro på saken, hans store tanker om tidsskriftets
mening og mål ble fremhevet i hilsener ved
tidsskriftets 25-årsjubileum i 1960.

Hans tanker ble etter beste evne videreført av
de senere redaktører, og tidsskriftet har nok
som daværende redaktør Arnt Stabell-Kulø
konkluderte i jubileumsnummeret, vært med
å fremme farmasien om enn ikke i så stor
grad som ønskelig.

Stabell-Kulø skriver: «Våre spalter har be-
standig vært åpne for studentenes meninger,
uredde meninger har kommet til uttrykk, og
Veneficus har vært et organ for studenter».

Men han er i likhet med flere andre tidligere
redaktører bekymret over den manglende
oppslutning fra de øvrige studenter. «I det
hele tatt tror vi det kan sies at studentenes
oppslutning om det daglige arbeidet i redak-
sjonen er minimal, både hva innlegg og
artikler angår. Likedan er den meningsut-
vekslingen som vi trodde foregikk i ethvert
studentorgan forsvinnende liten, enten det nå
kommer av giddesløshet eller av manglende
interesse for det som foregår utenfor labora-
toriene.»

I min redaktørtid (1960–61) var det imidler-
tid stort engasjement pga. diskusjonen om

reseptarene.Vi fryktet at den nye kategorien
farmasøyter vil fortrenge cand. pharm.-ene.
Kullet nektet å melde seg inn i NFF, og på et
debattmøte på Instiuttet var det høy tem-
peratur. Møtet ble solid dekket i Veneficus,
men generalsekretær Aage Petersen nektet å
publisere sitt innlegg, og det ble i stedet to
blanke sider.

Vi engasjerte oss i kampen mot obligatoriske
forelesninger, som det var en del av. Det ble
tatt ille opp av noen forelesere, og det var
kanskje ikke så rart.

Vi opplevde at Veneficus ble gjenstand for
mye diskusjon, og det var nok også hensikten
fra redaksjonens side.

En målsetting for alle redaktører har vært å
ha en fagartikkel i hvert nummer. Det har
imidlertid vist seg å være vanskelig å få fagar-
tikler av interesse, noen av dem ble med
respekt å melde mest fyllstoff, men mange var
også høyst leseverdige.

I jubileumsnummeret er det en herlig parodi
på en vitenskaplige artikkel, nemlig utkast til
monografi for AQUA,med kommentarer. Et
par av dem: «For apotekeren, som ofte mang-
ler den kvalifiserte vitenskaplige utdannelse
eller tilstrekkelig apparatur, vil det være
lettere å utvinne vann ved opphetning av
natriumsulfat. En fordel er her også som
biprodukt får Natri. sulf. sicc. altså en metode
som gir maksimal fortjeneste.»

Og «En relativ enkel prøve for å unngå for-
veksling med spiritus er å oppbevare en 300
grams flaske ulåst på laboratoriet i 3 dager.
Hvis innholdet ikke har minket, er det vann
på flasken. Det forutsettes da at det på apo-
teket finnes en praktikant.»
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I Stabell-Kuløs redaktørtid skjedde det en
endring med Veneficus. Det ble nye spalter
som «Department of the AUPL (Association
of Un – Pornographic Limerics)» og
«Avdeling for våte fisker», som nok brøt mye
med det tradisjonelle innholdet i tidsskriftet.
Disse spaltene ble videreført av Bjørn
Lamborg og meg i vår redaktørtid.Vi lanserte
også «Redaktørens kaktus», som ikke var like
populær hos alle.

En legendarisk petitskribent i Veneficus var
D’Artagnan. Hans identitet var ukjent for
andre enn noen få innvidde. Det lyktes å få
ham til å skrive i jubilumsnummeret: «Vi gra-
tulerer med jubileet, særlig gleder det oss at
hverken don Quijote, Dumbo, Dauhin,
Henrik Harpestreng, Aramis eller andre
petitdilettanter finnes i dette usedvanlig
smukke nummer.»
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Tittelen på hans jubileumsbidrag er Djevelen
i vårt liv.
Et sitat «I fjor kom imidlertid djevelen inn i
vårt liv. Vår bitterhet mot Farmasiens høy-
borg kjente da ingen grenser, en praktikant
ble under sterke protester pådyttet oss – etter
kort tid ønsket vi ham inni det varmeste hel-
vete, hans faglige interesser var patologisk, og
han utnyttet våre kvalifikasjoner på det
skammeligste.Vi lurte ham i selvforsvar opp i
stry, bløffet som vi hadde lært. Apotekeren
brøt sammen i krampegråt ved en skammelig
utspørring om emulsjoner og deres stabilitet.
Vi ble utsatt for nesevise spørsmål om jern-
banebufferes pH-verdier, morfinets vannfrie
titrering og lignende absurditeter.»

En fast spalte i Veneficus har vært Våre ville
blomster. I jubileumsnummeret i 1960 bringes
en bukett av disse. Så som denne fra Heibek i
1951: «Svovelsyre vil jeg ikke fornærmede
dere med å ta i min munn engang».

Eksamensoppgavene både i reseptur og lab.
ble publisert i Veneficus og grundig studert.
I dag er de bare et nostalisk tilbakeblikk.
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Påtroppende redaktør Teresa Sandnes.

Veneficus har hele tiden bred omtale av sosi-
ale begivenheter så som dusfest, høstball og
pinsestevner og arrangementene til Farma-
søytenes idrettsforening osv. Etter at tids-
skriftet kom i A4-format er det også blir plass
til mange bilder, bl.a. fra Fadderuka for det
nye kullet.

ForeningenVIRILIS har fått mye spalteplass i
Veneficus; en celeber herreforening som
arbeider for «farmasiens og ungkarslivets
fremme, samt alkoholens bekjempelse ved
konsum».
Foreningen har utvilsomt preget festlivet på
Farmasøytisk Institutt.

Slik harVeneficus gjennom årene fanget opp
små og store begivenheter blant farmasistu-
dentene. Men det har også vært mange gode
intervjuer og artikler, som gjør at det er
interessant å bla gjennom årgangene.Naturlig
nok har diskusjoner om studiet vært mange
og nok har bidratt til de endringer som er
gjort.

Det har vært et levende tidsskrift for student-
ene og andre.

I jubileumsnummeret i 1960 var det mange
hilsener med takk for innsatsen og ønske om
at Veneficus må bevare «sitt preg av ung-
dommelig opposisjonslyst og fordomsfrihet»,
som det står i en hilsen.

Jeg gjengir et utdrag av hilsenen fra davær-
ende helsedirektør Karl Evang:
«Det trenges en våken, kunnskapsrik, realist-
isk og etisk høytstående farmasøytisk stand
for å holde balansen i den hektiske fase vi nå
er inne i, og jeg imøteser med glede fortsatt
samarbeid med Veneficus og den stand det
representerer i de kommende år.»

Veneficus i dag og i morgen
Teresa Sandnes er påtroppende redaktør av
Veneficus fra høsten 2020. Hun er også aktiv
i studentforeningen Veneficus og i Farma-
søyter uten grenser.

Teresa opplyser at det har vært lite aktivitet
både i studentforeningen og i tidsskriftet en
tid. Siste nr. av Veneficus er nr. 2-2019, så det
er en jobb å gjøre både i studentforeningen
og i tidsskriftet.

Men nye folk gyver på med krum hals ut fra
at det er viktig å få studentene til å engasjere
seg mer. Både ved å melde seg inn i student-
foreningen og i tidsskriftet. Også forelesere
på Instituttet bør kunne bidra med mer stoff,
likedan andre i og utenfor den farmasøytiske
etaten.



32

Det skal også satses på flere abonnenter uten-
fra, selv omVeneficus fortsatt først og fremst
skal være for studentene.

Den påtroppende redaksjonen, som nå består
av 5 faste medlemmer, er innstilt på å videre-
føre tradisjonene med tidsskriftet, som i 2019
var i sin 84. årgang.

Teresa sier at Veneficusredaksjonen er opti-
mistisk når det gjelder veien videre. Man blir
inspirert når man ser hvor mye arbeid som er
blitt lagt ned i Veneficus gjennom tidene, og
arkivet gir mye motivasjon.
Redaksjonen arbeider med nye utgaver høst-
en 2020. Det blir byttet tilbake til A5-format
fra A4, som har vært siden 2012; for å komme
tilbake til røttene.

Det er viktig at arkivet blir lagret og tatt vare
på ved flyttingen av Farmasøytisk Instiuttt på
Blindern til det nye Livsvitenskapsbygget,
som er planlagt å skje i 2024.

1. Referanse til artikkelen i Cygnus nr.16 – oktober
2010, s. 46–54.


