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Cygnus

Forord
Tanken på å utgi en egen farmasihistorisk tidsskriftsserie ble lansert midt på 1990-tallet.
Bakgrunnen var dels nasjonal, dels internasjonal. Norges Apotekerforenings Tidsskrift hadde
gått fra sin praksis med ett farmasihistorisk spesialnummer i året. Det internasjonale farmasihistoriske selskap (IGGP) hadde utarbeidet nye statutter som medførte at bare nasjonale selskaper kunne være medlemmer, ikke enkeltpersoner. Dette var noe av bakgrunnen for at et
farmasihistorisk selskap i Norge ble dannet. Det gjaldt å vise at det foregikk farmasihistorisk
arbeid og forskning innen det norske selskapet, og med en farmasihistorisk seksjon på
Farmasidagene og et presentabelt tidsskrift kunne man være en tung aktør internasjonalt.
Det ble nedsatt et arbeidsutvalg for å utrede saken på initiativ av styrene i hhv Norsk
Farmasihistorisk Museum og Norsk Farmasihistorisk Selskap høsten 1996.
Utvalgets leverte en enstemmig innstilling 9. februar 1997 som så ble styrebehandlet i de
respektive styrene. Det ble dannet et eget aksjeselskap Cygnus forlag AS som skulle stå for
utgivelsen av tidsskriftet. Norsk Farmaceutisk Selskap (NSF) gikk inn som medaksjonær på
linje med initiativtagerne.
Cygnus ble navnet etter forslag fra tidligere rektor ved Reseptarhøgskolen og apoteker Rolf
Klevstrand. Cygnus er det latinske navnet for svane og har dessuten røtter tilbake til gresk mytologi (historien om Cygnus og Phaeton). I Melkeveien finnes også et stjernebilde ved navnet
Cygnus.
Det første nummeret kom ut allerede høsten 1997 og med årets utgave er det blitt tilsammen
18 hefter. I tillegg til de årlige utgivelsene er det også blitt en del spesialutgaver. Det er således
gjennom årene blitt dokumentert mye verdifull farmasihistorie. Mange kolleger har bidradd
med å belyse ulike emner og tidsepoker. Og det ser ut til at det stadig er mer å hente. «Vi tror
at historieløshet er en skrøpelig ballast foran fremtidens globale utfordringer» sto det i forordet
til det første heftet. Det er vel bare å beklage at det for lengst har rammet farmasien. Ingen av
de øvrige nordiske land har for øvrig hatt noe tidsskrift som tilsvarer Cygnus.
Cygnus sin økonomi har vært avhengig av at NFS har kjøpt heftene til deltagerne på
Farmasidagene. Dette synes nå å skulle opphøre – og i så fall er tidsskriftets dager talte i sin
nåværende form.Alternative utgivelsesformer vil derfor ventelig komme på dagsorden. Hva det
vil føre til vil fremtiden vise.
Årets utgave spenner over et meget vidt felt – både i tid og emneområder. Flere hundre år
gamle oppskrifter og resepter løftes frem i lyset.Vi følger kvinnenes inntog i apotekfarmasien.
Vi blir kjent med en viktig del av et farmasøytisk industrieventyr som ikke ligger så langt tilbake i tid. Og innen det «unge» fagfeltet radiofarmasi drøftes også fremtidens muligheter og
utfordringer.At farmasøyter har ytt en betydelig innsats innen ulike kunstarter viser også andre
sider av vår yrkesgruppe.
Red.

Tolkning av en resept fra 1795
Av Jan Karlsen* og Gunvor Solheim**

Innledning
En resept fra 1795 er for tiden utstilt i Norsk
Farmasihistorisk Museums «hjørnerom».
Tolkning av denne resepten gir et interessant
bilde av tidens medisinering og et innblikk i
et par produkter som ble laget på apotek i
denne tiden. Resepten har tilhørt professor
Axel Jermstad (1880–1957) og ble funnet av
apoteker Carl Stousland på Farmasøytisk institutt under opprydding i Jermstads papirer.
Slutten av 1700-tallet representerer en tid
som på mange måter danner overgangen til
moderne medisin og terapi selv om praktisk
farmasi/apotekerkunst fremdeles var basert i
klassiske produkter. Legemidlene var beskrevet i farmakopeene som inneholdt krav til
kvalitet og fremstilling. Den første landsdekkende dansk-norske farmakope kom i 1772,
den andre i 1805. Den første inneholdt 1220
officinelle legemidler, den andre 680 (1). Den
første landsdekkende svenske farmakopeen
kom i 1775 og inneholdt 385 simplicia og 95
composita. Den ble hyppig revidert: 1784,
1787 og 1790. En god del lokale preparater
ble også laget på apotek, og disse var beskrevet i apotekets laboratoriejournal.

I 1795 var sykdomsbehandlingen fremdeles
preget av humoralpatologiens teorier. Man
mente for eksempel at et utslett, en betennelse eller en annen irritasjon av huden, var
en tilstand som organismen selv fremkalte for
å bekjempe en sykdom. Et blæretrekkende
plaster skulle understøtte naturens måte å
reagere på og påskynde utsondringen av den
væske som var i overskudd. Det skulle trekke
sykdommen til seg (2).
Medisineringen var preget av få remedier
med velkjent symptomatisk effekt og behandling av pasienter foregikk med enkle
midler. Det var avførende midler, sårpreparater, brekkmidler og smertestillende midler i
forbindelse med kirurgi. Den anerkjente danske professor Frederik Ludvig Bang (1747–
1820) konkluderer med at de hadde bare to
spesifikke legemidler: Kinin mot malaria og
kvikksølv mot syfilis (3). I apoteket fantes
dessuten dyredroger med tvilsom effekt og
noen av antikkens vidundermidler som teriak
med mer enn 60 ingredienser beskrevet i den
første danske farmakopeen. Teriak og Terra
sigillata var for øvrig to unntak fra forbudet
mot å importere ferdige preparater fra
utlandet. Apoteket hadde i tillegg til de

* Apotekereksamen 1964, Doktorgrad ved Het Rijksuniversiteit te Leiden, Nederland, 1.amanuensis ved Universitetet i Oslo 1972–1986, Professor i galenisk farmasi 1986–2011,Teknisk ekspert for FN (WHO, UNESCO,
UNIDO) 1978–2011. Adresse: Hagaliveien 3B, 1358 Jar og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.
** Apotekereksamen 1962. Provisor og timelærer 1963 – 1975. Sykehusfarmasøyt i Tromsø 1976–1984. Apoteker
ved apoteket Nordstjernen 1984–1991 og sykehusapoteket i Tromsø 1991–2001. Adresse: Wilh. Wilhelmsens vei
71, 1362 Hosle.
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drogene som hadde en kjent effekt et utall av
andre simplicia og composita hvor en virkning nok var ganske tvilsom.
Apotekeren var samfunnets botaniker og
kjemiker med sitt laboratorium, urtehage og
apotekerlatin. Alle legemidler på resept måtte
tilberedes på apoteket. De fleste legemidler
ble fremstilt fra droger som skulle innkjøpes
hele eller så vidt mulig dyrkes og samles lokalt for å sikre seg mot forfalskninger. I apotekenes laboratorier foregikk også syntetisering av kjemiske forbindelser.
Medisinsk kunnskap om fysiologi og anatomi
var ennå forholdsvis beskjeden i sin utbredelse. Legenes hjelpemidler for å stille diagnose, kunnskapen om sykdommer og hvorfor
legemidlene virket var få, men man visste av
erfaring hva slags effekt en del legemidler
hadde.
Farmasi og legemidler var synonymt med en
tradisjonsbundet profesjon hvor velbrukte
preparater, ofte med mange hundre år gammel tradisjon, borget for effektivitet og virkning. Innen apotekprofesjonen fant man en
historisk styrke i gammel tradisjon samt en
uvilje mot endringer slik at reseptsamlinger/farmakopeer gjerne beholdt de samme
preparatene gjennom mange hundre år.

Transkripsjon av resepten
Resepten er altså en samleresept med tre preparater:
1. Emplastrum vesicatorium
2. Unguentum basilicum
3. Blyvann med detaljert oppskrift.
Tolkningen av slike resepter i dag kan by på
vanskeligheter og ikke bare på grunn av legens ofte uleselige håndskrift. Ofte er det
6

brukt alkymistiske tegn, mengdeangivelsen er
uleselig og preparatene er gamle og ukjente
for oss.
Preparatene som i dette tilfellet er foreskrevet
var gamle og velkjente i 1795 og i alminnelig
bruk.Alle tre finnes i de nordiske farmakopeene fra 1770-årene (4, 5) og i standardverket
Dispensatorium Würtenbergicum fra 1741
(6). Denne farmakopeen var den viktigste i
Tyskland på denne tiden og sikkert velkjent
for leger og apotekere i Norden. Man fikk
også etter hvert forskjellige militærfarmakopeer som Pharmacopoea militaris,
København 1813 (7) som inneholder henvisning og beskrivelse for de tre preparatene
som er nevnt her.
Forskriftene i tidens danske og svenske farmakope er gjengitt i tabell 1.

Om preparatene
1. Emplastrum vesicatorium
(Emplastrum epispasticum)
Spansk flue var et typisk motepreparat og
fikk utstrakt anvendelse. Det fikk også et
rykte som afrodisiakum, og spiller en rolle i
forviklingskomedien «Den spanske flue» av
Franz Arnold og Ernst Bach ( spilt i Norge
første gang i 1915). Plaster som inneholdt
pulverisert spansk flue var lenge i bruk. Hele
tre forskrifter sto i den andre norske farmakope fra 1895, og det var fremdeles med i
den femte norske farmakope fra 1939. Under
mottoet «Med ondt skal ondt fordrives» var
den lokalirriterende effekten av kantaridepulver et anerkjent legemiddel for behandling av skader, utslett, irritasjon av huden og
hudsykdommer generelt. Den gunstige
effekten skulle skyldes økning av blodgjennomstrømmingen (8). Blæretrekkende plaster
ble også brukt ved smerter lokalisert til brystet ved pleuritt eller lungebetennelse (9) eller
empyem (10) og for å trekke væske ut av

Tabell 1
Forskrifter til preparatene i tidens danske og svenske farmakope*
Preparat

Pharmacopoea Danica 1772

Pharmacopoea Svecica 1784

EMPLASTRUM
VESICATORIUM

R. Cerae citrinae uncias octo,
Pulveris Gummi Euphorbii
unciam unam,
Terebinthinae sescuniam,
Olei Rosarum uncias tres cum
dimidia,
Pulveris Cantharidum uncias sex.

R. Emplastri citrini Uncias viginti sex.
Ad lenem lignem liquato adde
Cantharidum pulveratum Libram
semis.
Subigendo spathula misce, et inde
forma laminas, ab aliis emplastris
facile distuengas.

Colliquentur et commisceantur
BLÆRETREKKENDE PLASTER.
Ta Gult voks åtte unser, pulverisert
Euphorbiumgummi en unse, Terpentin
halvannen unse, Rosenolje tre og en halv
unse og pulverisert Spanskflue seks unser.
Smeltes sammen og blandes.
UNGUENTUM
BASILICON
(Ph. Danica)
UNGUENTUM
BASILICUM
(Ph. Svecica)

R. Cerae flavae,
Resinae Pini,
Picis navalis ana uncias sex,
Lento igne colliquatis addantur
Terebinthinae unciae tres.
Calidis & colatis admisceatur
KONGESALVE.
Ta Gult voks, furuharpiks og skipsbek seks
unser av hver. Smeltes ved svak varme og
tilsettes terpentin 3 unser. Varmes, siles og
blandes.

BALSAM sive
EXTRACTUM

R. Minii quantum luber.
Aceti Vini acrimi quadruplum

ACETUM
SATURNIUM
(Ph. Svecica)

Coquantur leni igne, donec Acetum
dulcedinem contraxerit, & filtrentur.
Liquor evaporetur ad consistentiam
Extracti liquidi.
BLYBALSAM ELLER
BLYEKSTRAKT.
Ta Mønje en valgt mengde. Sterk vineddik
den firedobbelte mengde. Kokes ved svak
varme inntil eddiken fremkaller sølvsmak,
filtreres. Væsken inndampes til flytende ekstrakts konsistens.

BLÆRETREKKENDE PLASTER.
Ta Gult plaster tjueseks unser. Til det ved
svak varme flytendegjorte (plaster) tilsettes
pulverisert spanskflue et halvt pund. Bland
det ved hjelp av en spatel og form derpå
tynne plaster som lett kan skjelnes fra andre
plastre.
R. Olei olearum Libram unam,
Ceræ flavæ.
Resinæ,
Sevi ovilli curati,
Terebinthinæ communis, singulorum
Uncias tres,
Simul liquescant & spathula lignea
subigantur, donec refrixerint.
KONGESALVE.
Ta Olivenolje et pund, Gult voks, Harpiks,
Renset fåretalg og vanlig terpentin tre unser
av hver. Smeltes sammen og røres med en
trespatel hvorpå det avkjøles.
R. Lithargyri triti Libram semis,
Aceti vini Libras duas,
Subinde agitando bacillo ligneo
dogere,
Donec chartæ Lacmus tinctæ color
coeruleus
Ab aceto non mutetur. Quod post
Subsidentiam limpidum est serva.
BLYEDDIK.
Ta Revet blyoksyd et halvt pund og
Vineddik to pund, Omrøres umiddelbart
med en trestav inntil lakmuspapir farges
blått. Skal ikke skilles fra eddiken, som etter
bunnfellingen skal være klar.

* Oversatt av Bjørn Johannesen.

7

Figur 1: Resept fra 1795

Rp. Empl Vesicatus
No 1
c. Empl ad usu in
Morgen
S.s.n Spansk flue
1 pl.
Rp. Ungv Basilic:
citr 1 dr.
S.s.n. Salve til den
Spanske Flue

Rp. Extr.
Saturn. 2 dr.
Vin Gallicum 3 dr.
Simplex 3 uns.
Mdad XXV
d: 9/6 95
S Bjórklund
Siergeant Sórbye

vorter, liktorner, condylomer og forgiftede
sår (11). I tiden rundt 1790 var kantaride
plastre beskrevet i mange europeiske farmakopeer og i Dispensatorium Fuldense
(12). Den totale sammensetning varierte noe
fra farmakope til farmakope men kantaridepulver var alltid den aktive drogen i
Emplastrum vesicatorium. Cantharider ble
importert til dels fra Spania men drogen fantes også i andre land. Den største mengden
spansk flue fikk man fra Ukraina slik at navnet spansk flue nok er mer tilfeldig valgt.
Bruken av spansk flue i apotek er beskrevet
tilbake til 1500-tallet, men tilhører folkemedisin og har sannsynligvis en meget lengre
tradisjon i medisinsk bruk. Det aktive prinsippet er cantharidin. Cantharidin ble isolert i
1810 og syntetisert i Sveits i 1942.
Cantharidin er et meget giftig stoff og sterkt
hudirriterende. Visse fluetyper kunne gi
kraftige hudirritasjoner og dette var godt
kjent i 1790. Det var derfor påbudt å merke
8

preparatet med «Inneholder spansk flue».
Antall plastre er angitt med No.1 og betyr ett
plaster.
Det tar 5–8 timer før plasteret trekker blærer
eller en blære like stor som plasteret. «Man
lader det gjerne ligge 12 eller 14 timer inden
man tager det af, eller saa lenge inden det har
trukket Blære paa Huden, denne klipper man
op, at Vandet kan løbe ud og forbinder saa
Stedet» (13). Såret kunne forbindes med en
vokssalve, eller hvis man ønsket å holde såret
åpent for videre væsking en tid, med
Kongesalve, ungventum basilicum (14).

2. Unguentum Basilicum
Unguentum Basilicum er kongesalve (har
ingenting med kong som hudkviser å gjøre).
Basileios er gresk og betyr keiser/konge og
Unguentum Basilicum (oversatt til Keisersalve) betyr at salven var et viktig preparat. Å

gi et preparat et godt klingende navn var et
rent markedsføringsgrep i likhet med Guds
dråper, Patriarkens piller, Engleplaster, Stor
steinfjerner og Biskopens trøst (15). Preparater med perler og edelstener ble kalt
Guds fingre, og viste at preparatet hadde en
uovertruffen virkning.At et preparat hadde et
velklingende navn betydde ofte at det hadde
en lang historie og sannsynligvis en opprinnelse fra før år 1000. Slike navn gikk for en
stor del ut av bruk med den andre danske farmakope av 1805. Den nye nomenklaturen
kjennetegnes ved større kjemisk innsikt og
uttrykker innholdet og ikke egenskapene til
preparatene (1).
Unguentum Basilicum benevnes også
Unguentum Basilicon, Unguentum Regium
og Unguentum Tetra-pharmaca Galenos og
er dessuten benevnt med citrinum (gul),
nigrum (svart) eller uten fargebenevnelse, i
tillegg til formene minor (liten) og major
(stor). Unguentum Basilicum er beskrevet av
Mesuë i hans bok om resepter (Grabadin) fra
1200-tallet og har derfor en historie fra før
den tid (15). I Grabadin av «pseudo-Mesue»
er Unguentum Basilicon magnum og
Unguentum Basilicon minus beskrevet ( 16).
Unguentum Basilicon minus tilsvarer den
sammensetningen som er beskrevet i resepten. Unguentum Basilicum som var ett av de
mer berømte farmasøytiske preparatene i
Middelalderen ble brukt til langt opp mot vår
tid og den finnes beskrevet i de mest kjente
farmakopeene.
Hensikten med Unguentum Basilicum var
her å holde et sår åpent lenge nok til at det
som forårsaker sykdommen kunne trekkes ut
og at det deretter, når man sluttet å anvende
Basilicumsalven, fikk en tilheling av såret/
utslettet. Unguentum Basilicum inneholder
harpiks og var en meget benyttet formulering helt opp til vår tid.

3. Blyvann
Bly symboliserte planeten Saturn hos alkymistene. Extractum Saturni, benevnes også
Extractum saturnium, Saccharum Saturni,
Acetum Saturni, Lithargyrii concentratum
eller Balsamum Saturni, og er blyacetat. Det
ble brukt i form av en vandig løsning for sin
adstringerende og hevelsesdempende evne.
På resepten er dessuten angitt Vinum
gallicum (fransk vin) som stabilisator og vanlig vann (Aqua simplex) for å løse blyacetatet.
Beskrivelser av blyvann finnes i mange farmakopeer rundt 1790 – bl.a. i Pharm.
Brunsuicensis som ble utgitt i Braunschweig i
1777 og i Dispensatorium Würtenbergense
fra 1741. Bruken av blyvann som et hevelsesdempende middel ble populært i forbindelse
med bruk av salter i terapien og ser ut til å ha
fått utstrakt bruk med Paracelsus’ lære. Straks
etter 1790 utviklet den franske kirurgen
Thomas Goulard blypreparater til bruk på
sine pasienter etter operasjoner (17). Han laget en løsning av blyacetat og blyoksyd som
«sitt» produkt med navnet Goulards cerat
(som salve) og Goulards vann (blyvann), preparater som i en periode var meget populære
i Europa. Bruken av blypreparater på åpne sår
og skadet hud hvor bly kan absorberes kan
lett gi blyforgiftning og denne bruken gikk
av moten. Derimot var blyvannsomslag lenge
i bruk for å dempe hevelser. Det ble erstattet
av aluminiumsubacetat som ikke er giftig og
dessuten har den fordelen at det ikke blakkes
like raskt av luftens CO2.
I resepten er det forskrevet bruk av fransk vin
som tilsetning til preparatet. På den tiden ble
blyacetat laget i apoteket og i gamle oppskrifter ble fransk, sur vin brukt ved fremstillingen. Vin ble også ofte brukt som et stabiliserende stoff og derfor finnes det her i denne
resepten. Dette preparatet er bare tilsatt 10 %
vin og det har ingen virkning på stabiliteten.
Aqua simplex er vanlig vann.Tegnet for aqua
9

Figur 2: Kjemisk struktur av cantharidin

er et av mange alkymistiske tegn som ble
brukt som en kort betegnelse på standkarene
i apoteket, dels for å lage en aura av noe
hemmelig. Tegnene ble også ofte brukt på
skrevne resepter. Det fantes mange typer
vann til bruk i apoteket omkring 1800 –
brønnvann, regnvann, kokt vann, smeltevann,
vann fra et oppkomme (aqua fontana), sjøvann, elvevann m.fl., alt etter i hvilket preparat det skulle brukes. I 1795 var det enda
flere alkymistiske tegn i bruk på resepter men
utover 1800-tallet forsvant de fleste fra vanlig
bruk.
Preparatet er beskrevet i den første norske
farmakope fra 1854 som Solutio acetatis
plumbici (Acetum saturninum), og var fremdeles med i den femte norske farmakopeen
fra 1939 som aqua saturnina (blyvann).
Det ble særlig brukt som omslagsvann som et
adstringerende middel ved å virke sammentrekkende og dempe hevelser.

Vektsystem
I resepten er angitt vektmengder med drakmer og unser (18). Dette er enheter som
opprinnelig stammer fra romerne og som ble
beholdt i farmasien opp til våre dager. Antall
vektenheter ble angitt etter tegnet for enheten for å skille de medisinske vekter fra de
sivile enhetene. I romersk tid ble enhetene
libra-uncia-drachma-scrupulum-obolus-siliqua-chelcus brukt og i farmasi/medisin
10

beholdt man da vanligvis de fire første enhetene da en skrupel var omtrent 1 g. En skrupel
ble videre delt i 20 eller 24 grana og brukt i
apoteket.Vektsystemet i Skandinavia var da i
1795 slik: 1 pund er 12 unser, 1 unse er 8
drakmer, 1 drakme er 3 skrupler og 1 skrupel
er 20 grana. Tegnene for enhetene var internasjonale og sammensetningen av enkeltstoffene i en resept kunne forstås over hele
Europa. Dette ga likevel bare omtrentlige
mengder idet den reelle vekten for et pund
(utgangspunktet for inndelingen) varierte fra
stat til stat.
I denne resepten finner man tegnene for unse
og drakme. 1 unse er ca 30 gram og en drakme er ca 3,75 gram.

Lege og pasient
En leges håndskrevne navn er ikke lett å tyde,
et fenomen vi også kjenner fra vår egen apotekhverdag. Forfatterne har gått gjennom alle
norske og danske leger på 1700- og 1800tallet uten å finne noen som passer. Men i
Sverige var det en lege som het Svante
Bjørklund (1762–1809) på den tiden (19).
Han studerte i Uppsala og fikk ansettelse som
sykehuslege ved arméens hospital i Lovisa i
Finland. Han tok Examina Rigorosa i 1793
ved medisinsk fakultet og vikarierte samme
år hos Provincial-Medici i Åbo før han reiste
til Stockholm for å tjenestegjøre på Kungliga
Serafinerordens Lasarett og Almenna Barnsengsykehuset. Han ble medlem av Kungliga
Collegium Medicum og var i noen måneder
fattig-lege.
I juni 1794 utga og forsvarte han avhandlingen Casus Hæmorrhoidum Suppresanum ved
Prof. G.E. Haartmanns presidium.
Den 7. nestfølgende august ble han utnevnt
til Provincial-Medicus i Norrtälje i Stockholms len.

Han giftet seg 30. april 1795 med Anna Beata
Åberg, datter av apotekeren i Lovisa.
Så ble han nådigst forflyttet til Kymmengårds
län i Finland og fikk i 1799 Assessors navn,
heder og verdighet.
Han ble i 1802 promovert i Åbo til Medicinae
Doctor i de kongelige majesteters nærvær.
Under krigen i 1808 ble han konstituert som
feltlege på armeens sykehus i Gävle og døde
der 27. juni 1809 bare 46 år gammel etter
flere måneders sykelighet og følger av
«Fältfeber och Uförsiktig diet».

Norsk Farmasihistorisk Museum has been
interpreted. It contains three composita of
which each separately belonged to the medications frequently used by medical doctors at
the time. The use of Emplastrum vesicatorium, Unguentum Basilicum and a lead salt
solution was a typical treatment of skin disorders. The study also gives an interesting
insight into the vocabulary of practitioners
prescribing medicines, the ingredients used
and the procedures for production of
medicines.

Referanser
Av dette fremgår det dessverre ikke entydig
hvor han befant seg 6. juni 1795.
Nederst på resepten står «Siergeant Sórbye»
og det ser ut til å være skrevet av en annen
person enn legen. Det er mulig det er pasientens tittel og navn, men det kan også være
en kurer – personen som skulle hente medisinen. Uansett, vi får nok aldri vite om denne
behandlingen med kantarideplaster, kongesalve og blyvann hadde gunstig virkning på
pasienten.

Konklusjon
Gamle resepter kan være vanskelige å tyde,
men de gir et interessant innblikk i datidens
medisinering. Det er overraskende at denne
resepten fra 1795 inneholder tre medikamenter som fremdeles var med i den femte
norske farmakopeen fra 1939, bare med litt
andre innholdstoffer. Men etter den tid har
det skjedd en terapeutisk revolusjon og følgelig er denne type preparater ikke lenger i
bruk.

Summary
A prescription dated 1795 and found among
the items belonging to the collections of the

1. Zeuthen H R. Danske farmakopeer indtil 1925.
København 1927, 255.
2. Bohn L. Sygdomme og lægekunst paa Bellmanns
tid.
www.danbbs.dk m-bohn/bellman/sygdom.html.
3. Gotfredsen E. Medicinens historie. København
1973, 303.
4. Pharmacopoea Danica. København 1772
5. Pharmacopoea Svecica. Stockholm 1784
6. Dispensatorium Würtembergicum. Stuttgart 1741
7. Pharmacopoea Militaris. København 1813
8. Møller K. Farmakologi. København 1958.
9. Gotfredsen E. Medicinens historie. København
1973, 104.
10. Solheim G. En sykehistorie fra Tromsø 1841.
Norges apotekerforenings tidsskrift 2000; 108,
6/7, 35.
11. Djørup, M. Haandbog I Pharmacologien:
3. utgave København 1841, bind I, 517–9.
12. Dispensatorium Fuldense, Fulda, Tyskland 1791
13. Mangor C E. Et Land=Apothek til danske Landmænds Nytte. København 1791, 110.
14. Djørup, M. Haandbog I Pharmacologien:
3. utgave København 1841, bind 2, 115.
15. Karlsen, J., Middelalderresepten-farmasihistoriske
notiser Cygnus 2003,9,1–37.
16. Vandewiele, L.J., De Grabadin van PseudoMesue, Gent 1962, 248–249
17. Dorvault,F.L.M., L’Officine, Paris 1928, 546 og
678
18. Kruse,P.R., Lægemiddelpriserne i Danmark indtil
1645, Hefte XXVII Theriaca, København 1991,
130
19. Sachlen J F. Sveriges läkarehistoria från Gustav den
1:s till närvarande tid. Nyköping 1822, 689–90.
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Kvinners inntog og overtagelse av
norsk farmasi
AvYngve Torud*

Innledning
De første 250 år av apotekvesenet i Norge
var det utenkelig at kvinner skulle kunne
bli apotekere eller være ansatt på apotek. De
har sikkert likevel tatt del i apotekdriften,
som apotekerhustruer eller -døtre. Apotekets
virksomhet og hushold gikk nok i hverandre,
apotekerfamilien og apotekets personale
bodde ofte i samme gård som apoteket. Alle
måtte ta del i arbeidet med driften, enten det
gjaldt privatbolig eller apotek. For eksempel
var det vanlig at middagsmat og salver ble tilberedt på samme komfyr. Det kjennes skrivelser fra medisinale myndigheter om ikke å
blande laboratoriearbeid og klesvask. Kvinner
i apotekarbeid har vært vel kjent fra gammelt
av, men de måtte bare ikke være synlige. All
virksomhet utad mot kunder, måtte utføres
av menn.
Den første apoteker i Norge som ansatte
kvinner, var Hans Selchier von Ditten ved
Rikshospitalets apotek. Da Ditten startet sin
virksomhet som apoteker i 1858, begynte
han med en gang å utvikle nye og nærmest
semi-industrielle metoder for laboratoriearbeidet. Dittens avføringspiller ble svært po-

pulære. De ble laget av ansatte pillejomfruer,
som satt hele dagen på bakrommet og trillet
piller. Salget gikk strykende, Ditten tjente
gode penger, og lønnsutgiftene var svært lave
(1). Mange av de øvrige apotekerne uttrykte
sterk misnøye med Dittens tiltak, men de så
jo hvor bra det gikk med ham. Det varte ikke
lenge før de selv ansatte pillejomfruer.

Endring som får betydning
På slutten av 1800-tallet falt flere tendenser
sammen som endret situasjonen. Farmasøyter
var svært misfornøyd med sin utdannelsesordning. De var utelukket fra universitetet og
ble ikke regnet som studenter. På grunn av
universitetets velvilje fikk de etter hvert lov
til å øve seg praktisk ved Det kjemiske
Laboratorium (2). Enda verre var det for
medhjelpereksamen, som alle farmasistuderende måtte avlegge for å kunne studere videre til apotekereksamen. Den ble inntil 1884
avlagt hos stedets distriktslege etter utstått
læretid i apoteket.
Den farmaceutiske Forening arbeidet i årene
før 1880 for en bedre eksamensordning og
fremsatte flere forslag, så langt uten resultat.

* Apotekereksamen, Oslo 1965. Provisor og ved vit.ass ved Farmaasøytisk institutt 1966-70. Norges apotekerforening 1970-1989, fra 1973 avdelingssjef, og fra 1978 teknisk direktør. Professor II ved Farmasøytisk institutt 19841993. Apoteker ved Svaneapotheket, Oslo 1989-2001. President i Det internasjonale farmasihistoriske selskap
1990-2000. Adresse: Hjemlivn 5, 0667 Oslo.
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Videre mente de at kvinner var godt egnet
som farmasøyter (3).

Johanne Ring, den første
kvinnelige apoteker.
Rakkestad apotek 1914.
Omtrent samtidig skjedde det på et annet
plan noe med kvinners rettigheter. I 1882
vedtok Stortinget en lov som gav kvinner rett
til å avlegge examen artium og «annenexamen» ved universitetet, altså de eksamener som
gav anledning til de videre universitetsstudier.
I 1884 kom en lov som ga kvinner samme
rett som menn til de akademiske studier.
Dette satte press på farmasøytene. De arbeidet jo for en likestilling av farmasi med de akademiske yrker. Kvinners rettigheter ved universitetet gjorde at også farmasien måtte ta
stilling til disse rettigheter. Det kom også, ved
et lovforslag utarbeidet i 1883, hvor det ble
foreslått å gi kvinner adgang til det
farmasøytiske studium. Lovforslaget ble sendt
de farmasøytiske foreninger og andre til høring. Det fikk en blandet mottagelse.

En konservativ etat
Norges Apotekerforening kom først med sin
høringsuttalelse. Der var de ikke blitt enige,
og leverte to uttalelser. Flertallet mente «at
det ikke ansees tilraadelig at der aabnes for
Kvinders Uddannelse som Farmaceut».
Hovedbegrunnelsen var at:
• «Kvinder besidder ikke den Ro og
Omtanke som kræves i forcerede
Situationer.»
• «Kvinder har ikke Kræfter nok til
Laboratoriearbeide.»
Mindretallet i NAF sa ganske kort at det ikke
var riktig å utestenge kvinner fra studiet.

Den farmaceutiske Forening kom opp i store
diskusjoner og klarte ikke å levere en uttalelse før i 1884. Deres konklusjon var at
kvinner bare burde arbeide i apotek som
farmasøytiske medhjelpere. Argumentene
var:
• «I Holland arbeider kvindelige Farmaceuter bare i underordnede Stillinger.»
• «Kvinder bør ikke innehave Stilling
hvor hun faar Kontakt med Publikum.»
• «Kvinder bør ikke komme i Situationer hvor der må iakttages Taushed.»
I diskusjonen ble mye rart sagt. En vanlig
oppfatning var at eventuelle kvinnelige
farmasøyter skulle avløse pillejomfruene. En
del av diskusjonen dreide seg om hvorvidt de
skulle få avlegge apotekereksamen eller nøye
seg med medhjelpereksamen (4,5).
Som et eksempel på rariteter, uttalte et medlem av Den farmaceutiske Forening under et
diskusjonsmøte:
«Der er Brug for Pillejomfruerne, men om
man vilde erstatte Pillejomfruene med
Damepharmaceuter, kunde dette let blive et
Stød til at vi får altfor mange av den slags
Væsener ind på Apothekerne».
Farmaceutisk Tidsskrift trykket i 1882 opp
en artikkel fra Lancet, hvor man påpekte at

Augusta Mejdell, den annen
kvinnelige apoteker, Svelvik
apotek 1915.
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«en Eiendommelighed ved Kvinden, hun
maa absolutt snakke. Der eksisterer hos
Kvinden en staaende Udygtighed til hvilketsomhelst Arbeide, der kræver en Sammenfatning af Tankerne og en uafvendt Opmerksomhed.» (6).

Signe Abelsted, den første
kvinnelige farmasøyt i sentralt
tillitsverv, hovedstyret i
Norges Farmaceutiske
Forening, 1915.

Ny lov blir vedtatt
Til tross for opposisjon ble loven vedtatt i
1884, og kvinner og menn ble altså likestilt
med hensyn til apotekereksamen og adgang
til å få bevilling. Førte dette til noen invasjon
av kvinner? Nei, det gikk langsomt. Det
første hinder de støtte på, var Den farmaceutiske Forening som mente at opptak av
kvinnelige medlemmer stred mot foreningens lover. I 1887 søkte to kvinnelige elever
om medlemskap. Foreningen la bort saken,
men dette førte til så mye kritikk innad at
lovene ble endret og kvinner slapp inn (7,8).

Utviklingen videre
Av tabell 1 fremgår den videre utvikling. Det
viste seg snart at kvinner langt oftere enn
menn avbrøt studiet etter medhjelpereksamen, og at de aller fleste etter få år gikk ut av
aktiv tjeneste. Dette skapte bekymring, og i
årene 1910 til 1920 rettet flere apotekere inntrengende appeller til sine kolleger om bare å
anta mannlige elever på apotek. Også Norges

Apotekerforening fulgte opp med et opprop i
sitt tidsskrift i 1916, hvor de oppfordret sine
medlemmer til bare å innta mannlige elever.
De pekte på at det i 1916 var inntatt 55,5 %
kvinner (9): «Kvinders opmarch er en fare for
standen».
Denne redselen for kvinneinvasjon var ikke
bare vranghet. Det var en reell vanskelighet, i
alle fall i tider med farmasøytmangel, at de
som ble utdannet ikke kom i arbeid. De
kvinnelige farmasøyter hadde på sin side
andre problemer. De fleste giftet seg og fikk
hovedtyngden av arbeid med husholdning og
matlaging, barnefødsler og småbarnspass. Det
var også ansett som selvsagt, at hvis ektemannen på grunn av sin stilling måtte flytte
til andre kanter av landet, så måtte hun følge
med.
I 1922 prøvde Norges Apotekerforening en
ny taktikk. De skrev til medisinaldirektøren
med forslag om å kreve realartium av apo-

Tabell 1
Antall kvinnelige farmasøyter som kom til innen hver kategori de første femårs perioder.
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Periode

Apotekere

Kandidater

Medhjelpere

1885–1890
1891–1895
1896–1900
1901–1905
1906–1910
1911–1915

0
0
0
0
0
1

0
4
2
10
14
23

1
2
3
16
15
35

Diskusjonene fortsetter

Milda Prytz, den første
kvinnelige farmasøyt med
doktorgrad, Oslo 1925.
tekelever. Deres begrunnelse var at det ville
rette på forholdet mellom menn og kvinner
(10).

Diskusjonen om de kvinnelige farmasøyter
fortsetter. I 1934 sendte NAF og NFF en
felles oppfordring til Kirke- og Undervisningsdepartementet, med bønn om å
begrense antallet kvinnelige elever. Forholdet
kvinner/menn burde være 1:3. Dette kunne
ikke føre frem, ettersom det eneste opptakskriterium nå var artiumskarakterene.
Etter annen verdens krig, i 1946, ble kravet
om realartium igjen tatt opp, denne gang av
studenter og unge kandidater. Nå var ikke

Ny studieordning
I 1931 trådte den nye studieordning i kraft,
og opptak av farmasistudenter ble en sak for
det nye Farmasøytisk Institutt, i stedet for
apotekernes opptak av elever. Derved mistet
apotekerne all innflytelse på opptaket.
Opptakskravet ble examen artium, men ikke
bare realartium. Jentene stormet på i flertall.
Dette kan ha flere årsaker, en av dem er sikkert at farmasi ble et såkalt lukket studium,
med begrenset opptak. Det var gjevt å
komme inn på et lukket studium, men de
fleste lukkete studier krevde realartium. De
aller fleste jenter valgte engelsklinjen på gymnaset, de fleste gutter valgte reallinjen. Det
betydde at en jente med gode artiumskarakterer kunne komme inn på et lukket studium
hvis hun valgte farmasi. En annen årsak til å
velge farmasi, var at man lett kunne få en deltidsstilling.

Ellen Gleditsch, den første
kvinnelige farmasøyt med
professorat, Oslo 1929.

Tabell 2
Antall som tok eksamen våren 1975 og hvor
mange av dem var i jobb 10 år og 20 år etter.
År

Kvinner

Menn

1975
1985
1995

13
12
13

11
*10*
10

* En av de mannlige farmasøyter er avgått ved døden.

Tabell 3
Antall kvinnelige apotekere i funksjon hvert hele
tiår.
År

Antall
kvinnelige
apotekere

Antall
apotek
i alt

1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1997

2
12
29
46
66
47
71
126
135

215
258
267
271
278
272
271
280
275
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argumentet at man ville redusere kvinneandelen, men at realartium ville lette forståelsen av noen fag i studiet. Det er likevel
naturlig å se dette i sammenheng med flere
artikler publisert i de farmasøytiske tidsskrifter, hvor forholdet mellom menn/kvinneandel og frafall av studenter og ferdige
farmasøyter ble behandlet. Artiklene var
skrevet av cand.oecon. Arnljot Strømme
Svendsen, som var bror av en nyutdannet
farmasøyt og svært aktiv i forhold til dette
spørsmålet (11,12).
Strømme Svendsen konkluderer med at:
«Det hersker en utpreget forskjell i frafallstendens for kvinnene og mennene. Fra et
statsøkonomisk synspunkt må en kanskje si at
utdannelsen av et så stort antall kvinner ved
F.I. er en feilinvestering av statsmidler.»
Diskusjonen rundt dette førte til at en større
undersøkelse ble gjort i 1948. Den viste at
frafallet av kvinner i studiet og i apotekarbeid
fortsatt var betydelig (13). Hva har så skjedd
videre med frafallet? Det er gradvis blitt
mindre, og i dag er det vel for lengst borte. Et
tilfeldig valgt eksempel kan illustrere dette.
Dette fremgår av tabell 2.
Lignende resultater ville man få også for andre
år. Men hva med kvinner som apotekere,
hvordan har utviklingen vært? Den har også
gått langsomt som det fremgår av tabell 3.

Mabel Julsrud, den første
kvinnelige formann i Norges
Farmaceutiske Forening,
1948.
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Aida Fjellestad, den første
kvinnelige president i Norges
Apotekerforening, 1993.

I denne fremstilling er reseptarenes inntog
ikke nevnt. På en måte kan det synes litt rart,
for reseptarene har bidratt stort til kvinneoverskuddet i apotekvesenet. Men de kom ikke
med før på 1960-tallet, og både forholdene i
bransjen og sikkert også beveggrunner for
valg av utdannelse hadde endret seg over tid.

Konklusjon
Det vi i dag kan si, er at de problemstillinger
man var opptatt av da kvinnene gjorde sitt
inntog i farmasien, de har løst seg. Det er nok
forståelig at man for hundre år siden så med
bekymring på det store frafall av kvinner innen farmasien. Men en del av de andre anførte
grunner gir i dag bare anledning til et skjevt
smil.

Summary
During the first 250 years of pharmacy in
Norway, only men were allowed to study
pharmacy and to work as pharmacists. It was
unthinkable that women should have anything to do with pharmaceutical work. In the
last decades of the 19th century, however,
something happened that made it necessary
for the pharmaceutical profession to
reconsider this point of view. In 1882 and
1884, the only university in the country, the
University of Kristiania (Oslo) changed their
statutes, so that women were given the same
rights as men to university education and

university degrees. Pharmacy was not a part
of the university at that time, although the
pharmacists worked hard to get pharmacy
accepted as an academic study. To achieve
this, however, they would have to let the
women in, as did the university.
The problem led to long and tough discussions in the pharmaceutical associations. The
Association of Pharmacy Owners could not
agree and in the end had to give two statements on the subject. The liberal fraction
stated that women ought to have the same
right as men to study pharmacy and be
pharmacists. The conservative fraction meant
this was impossible, for a number of reasons:
• Women do not have the physical strength
for the daily pharmaceutical work.
• Women do not have the ability to stay
calm and considerate in difficult situations.
• Women always have to talk, and can
never do any work where concentration
and attention is needed.
The Association of pharmacists (pharmacy
employees) gave a statement with the conclusion that women should be allowed to
work as pharmacists, but not be allowed to
run a pharmacy.Their arguments were:
• In the Netherlands female pharmacists
are only allowed to hold lower positions.
• Women should not get in contact with
the customers of the pharmacy.
• Women should not be faced with
situations where discretion is needed.
The liberal fractions won, and a new law of
pharmaceutical education was sanctioned in
1884, stating that men and women have the
same rights.
Another problem with the female pharmacists soon appeared. Most of them left

pharmacy after few years, for never to come
back. The reason was obvious, they were
wives and mothers, with most of the
responsibilities at home. The pharmacy
owners tried in many ways to make it difficult for female students. Many of them
agreed to take up only male trainees in their
pharmacies, thus to make it impossible for
women to study pharmacy.
I 1931 the pharmaceutical curriculum
became a part of the university.Then the university decided on the intake of students, and
the pharmaceutical profession lost their influence. Pharmacy soon became a popular study
for women, and from 1935, the majority of
students were women. Then, after the world
war 2, a new tendency was seen.The women
stayed on in their professional work. As a
conclusion, the problems which were foreseen with women in pharmacy in 1884, both
the real and the false ones, are now history.
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Registreringsavdelingen i Nycomed
Imaging – perioden 1987–1997
De siste årene av firmaet som norskeid selskap
Av Marit Aandahl*

Innledning
Nyegaard & Co. (Nyco) ble etablert i 1874
som et agentur for utenlandske leverandører i
apotekbransjen. Virksomheten ble etter hvert
utvidet til også å omfatte produksjon av
farmasøytiske preparater. Firmaet startet tidlig
å arbeide med røntgenkontrastmidler i tillegg
til andre farmasøytiske preparater og reagenser. Det første røntgenkontrastmidlet var
synonympreparatet Urotrast som ble registrert i Norge i 1934. I femtiårene startet
arbeidet med utvikling av egne originale
røntgenkontrastmidler og Isopaque (metrizoat) ble registrert i Norge i 1961. Det første
ikke-ioniske røntgenkontrastmidlet Amipaque (metrizamid) ble registrert i Norge i
1974. Omnipaque (iohexol), det første ikkeioniske røntgen-kontrastmidlet i bruksferdig
form ble registrert i Norge i 1982 og i
Storbritannia (UK) i 1983. Omnipaque er
fremdeles blant verdens mest solgte ikke-ioniske røntgenkontrastmidler, selv om patentet
er utløpt.
Med Isopaque ble arbeidet med registrering
og markedsføring av firmaets kontrastmidler
utenfor Norge intensivert, i første rekke i
Norden og Nord-Europa. Registrering i

andre land økte kraftig etter utviklingen av
Amipaque. Amipaque ble etter hvert erstattet
av Omnipaque som ble søkt registrert over
hele verden. Introduksjonen av Amipaque og
Omnipaque var en betydelig innovasjon som
raskt førte til et stort salg på verdensbasis.
Dette ga grunnlag for det videre arbeidet
med kontrastmidler. I disse årene utviklet
firmaet seg fra å være et lite selskap til å bli en
global aktør og verdensledende på kontrastmidler. Den kliniske forskningen som bidro
til utviklingen av firmaets kontrastmidler er
beskrevet i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (1).
I 1986 endret firmaet navn til Nycomed og
virksomheten ble delt i to divisjoner med
kontrastmidlene i en egen divisjon, slik at
Nycomed Imaging fortsatte arbeidet med
disse. Eksportvirksomheten utgjorde mesteparten av omsetningen av kontrastmidlene.

Registreringsavdeling for
kontrastmidlene
En egen registreringsavdeling (Regulatory
Affairs – RA) for kontrastmidlene ble opprettet i Nycomed Imaging i 1987 med
cand.pharm. Solveig Andersen som leder i

* Cand.pham. UiO 1963. Provisor i Bodø 1965–1968. Sykehusfarmasøyt i Bodø, Lillehammer og Sophies Minde
Hospital, Oslo 1969-1980. Laboratoriekjemiker Statens Legemiddelkontroll 1980-1986. Registreringsavdeling i
Nycomed Imaging (senere GE Healthcare) 1986–2009. Adresse: Kringsjågrenda 31, 0861 Oslo

19

tillegg til 2 medarbeidere. Dette var en periode med stor aktivitet og ekspansjon i firmaet og det gjaldt også registreringsavdelingen.
På slutten av 1990 økte antall ansatte til 12
personer og i 1996 til 28 personer.
Registreringsavdelingens oppgaver var å få
Omnipaque registrert i nye markeder i
Europa og resten av verden, delta i utviklingen av og ha ansvar for registreringen av de
nye røntgen-, MR- og ultralyd-kontrastmidlene som firmaet arbeidet med. Avdelingen
hadde kontakt med legemiddelmyndighetene
i registreringssaker og skulle også følge med
i regelverk for registrering av legemidler,
spesielt i Europa. Registreringsavdelingen
ble planlagt bygget opp ifølge såkalt «stor
modell», dvs. at registreringsdokumentasjonen ble utarbeidet i avdelingen på basis av rapporter fra fagavdelingene og i samarbeid med
disse. Fagpersoner med kompetanse innen
kjemisk, toksikologisk og klinisk dokumentasjon ble derfor ansatt i registreringsavdelingen. De endelige dokumentene ble godkjent
av de ansvarlige i fagavdelingene.
Nycomed Imaging hadde i 1986 datterselskap i de nordiske land, England, Belgia og
Nederland. Markedsføring i andre land
skjedde via salgskontor og agenter. Schering i
Tyskland hadde bidratt i utviklingen av
Omnipaque og hadde derfor rettigheter til
salg av produktet i enkelte land iVest-Europa.
Nycomed Imaging startet nå med å opprette
datterselskap i flere av disse landene for selv å
kunne markedsføre de nye kontrastmidlene
som var under utvikling også der. I tillegg ble
det opprettet datterselskap og salgskontorer
over store deler av verden. Det var viktig for
registreringsavdelingen i Oslo å holde kontakt med kollegaer som hadde lokal RA
kompetanse. Avdelingen holdt årlige møter i
Oslo med representanter fra datterselskapene
i Europa hvor det ble orientert om planene
for utsendelser fra avdelingen i det komm20

ende år. I tillegg ble det utvekslet informasjon
om lokalt regelverk og knyttet nyttige personlige kontakter. I Nord- og Sør-Amerika
skjedde registrering og markedsføring av
Omnipaque og de senere produkter via et
amerikansk firma (Sterling Winthrop) og tilsvarende med et japansk firma (Daiichi) i
Japan. Kontrastmiddeldelen av det amerikanske firmaet ble etter hvert kjøpt opp av det
norske selskapet. Registreringsavdelingen
samarbeidet hele tiden aktivt med registreringsavdelingen i USA.
Registreringsdokumentasjonen ble utarbeidet iflg. gjeldende EU-regelverk for registrering av legemidler (2). Dokumentasjonen ble
skrevet på engelsk i henhold til EU dokumentet «Notice to Applicants» (NTA) fra
1987 og senere oppdateringer (3). Dette anga
gjeldende krav til innhold og disposisjon for
dokumentasjonen og omfattet krav om ekspertrapporter for den farmasøytisk-kjemiske,
toksikologiske og kliniske dokumentasjonen.
I perioden 1987–1997 ble det arbeidet med 6
nye kontrastmidler som ble godkjent i mange
land i Europa og resten av verden. Første
kontakt med helse-/legemiddel myndighetene var søknad om å starte klinisk prøvning.
Nødvendig dokumentasjon ble utarbeidet av
registreringsavdelingen i samarbeid med fagavdelingene. Det samme gjaldt «Investigators
Brochure» med informasjon til utprøver.

«Multistate» prosedyrer i EU
Fem av de nye produktene ble søkt registrert
i EU land i Europa via «Multistate» prosedyren (4) som da var mulig i disse landene, slik
det fremgår av tabell 1. «Multistate» prosedyren var detaljert beskrevet i NTA 1987 (3).
Denne søknadsprosedyren for registrering ble
valgt i EU land fordi den anga faste tidsfrister
for myndighetene i motsetning til nasjonale
søknader som ofte tok lang tid.

Tabell 1: Produkter søkt i EU «Multistate»-prosedyren
PRODUKT

KONTRASTMIDDEL

GODKJENT 1. LAND

Imagopaque (iopentol)

Røntgen

Danmark oktober 1989

Omniscan (gadodiamid)

MRI

UK september 1992

Visipaque (iodixanol)

Røntgen

UK mars 1993

Abdoscan (ferristene)

MRI

UK januar 1994

Infoson (tidl.Albunex)

Ultralyd

UK mars 1994

I «Multistate» prosedyren ble produktet først
godkjent i ett land. Godkjenning og utredningsrapport fra første land ble så brukt som
basis for søknad i de andre landene. Selve
prosedyren startet når alle land hadde
bekreftet mottak av oppdatert dokumentasjon som svar på spørsmål fra 1.land.
Prosedyren ble koordinert fra et EU-kontor i
Bryssel. CPMP («Committee for Pharmaceutical Medicinal Products») med representanter fra alle EU land anbefalte godkjenning av produktet og et engelsk SPC
(Summary of Product Characteristics). Men
Markedføringstillatelse (MT), endelig godkjenning av nasjonalt SPC og pakningsvedlegg skjedde i hvert land etter CPMP anbefalingen. Dette innebar at det kunne bli små
forskjeller i SPC i de ulike land. Dette var
noen av ulempene med denne registreringsprosedyren som i 1995 ble erstattet av
gjensidig anerkjennelsesprosedyre («Mutual
Recognition Procedure», MRP) (5). I MRP
blir det engelske SPC oversatt til nasjonal
versjon som godkjennes i hvert av landene
som er med i prosedyren.
Danmark ble valgt som første land og
«Rapporteur» for Imagopaque, mens UK ble
valgt som første land for de fire andre produktene. En kontaktperson hos myndighetene var behjelpelig i løpet av første god-

kjenning, under oppdatering av dokumentasjonen og i selve «Multistate» prosedyren. Det
ble også anledning til å møte representanter
for de engelske legemiddelmyndighetene
(MCA) for å diskutere søknadene.
Registreringsdokumentasjon utarbeidet på
engelsk iflg. NTA var felles for alle land.
Søknadsskjema og eventuelle andre dokumenter i tillegg ble utformet iflg. nasjonale
krav og på nasjonalt språk om nødvendig.
Preparatomtale (SPC), pakningsvedlegg og
etikett ble oversatt fra engelsk og om nødvendig justert iflg. nasjonale krav.

Søknad med Danmark som 1.land
Imagopaque ble godkjent i Danmark som
første land i oktober 1989. Nycomed
Imaging hadde da ikke datterselskap i alle EU
land. I Registreringsavdelingen måtte man
derfor skaffe seg oversikt over nasjonalt regelverk og ordne de fleste søknadspapirer og
oversettelser fra Norge. Den gang var det
krav om at deler av dokumentasjonen, bl.a.
ekspertrapporter, måtte oversettes til fransk
og spansk. Etter hvert ble disse basisdelene
akseptert på engelsk i alle EU-land.
Etter godkjenning i Danmark, måtte utredningsrapporten oversettes til engelsk siden
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Tabell 2: Imagopaque. Nasjonale godkjenninger (MA) etter «Multistate» i EU
Frankrike: Januar 1991

Nederland: Juni 1991

Irland, Luxemburg: Juli 1991

UK:August 1991

Hellas,Tyskland: September 1991

Belgia: Nov 1992

Italia: Desember 1992

Spania: Oktober 1993

den var utarbeidet på dansk. Etter nødvendig
oppdatering av dokumentasjonen og ferdigstillelse av nasjonale søknadspapirer ble søknaden sendt til alle EU-land i mai 1990. Pga.
forsinkelse i mottaket i ett land, startet prosedyren i august 1990. CPMP-anbefaling om
godkjenning kom 15. mai 1991. Nasjonale
godkjenninger kom etter hvert slik det fremgår av tabell 2.

kjemiske utredningsrapporten for et av produktene: «The content and format of the
pharmaceutical dossier is excellent». Mange
land krevde flere eksemplarer av deler av filen. En søknad på f.eks. 30 ringpermer som
skulle sendes til 10 land, måtte kopieres til
558 permer og ble sendt ut i 100 kartonger i
løpet av 5 dager. Tabell 3 viser en oversikt
over søknader og godkjenninger (Marketing
Authorisation, MA).

Søknader med UK som 1.land

Etter nasjonal godkjenning og Markedsføringstillatelse samarbeidet registreringsavdelingen i Oslo med lokale registreringsansvarlige om utarbeidelse av etiketter og pakningsvedlegg iflg. nasjonalt godkjent tekst.
Siden dette var flere nye land for firmaet i
Europa og etter hvert også utenfor Europa,
krevde arbeidet ressurser både i registreringsavdelingen og andre avdelinger som bidro i
utarbeidelsen av etikettene som kreves på
lokalt språk i de fleste land.

For de neste 4 produktene, Omniscan,
Visipaque,Abdoscan og Infoson ble UK valgt
som første land og «Rapporteur». Dokumentasjon for flere produkter ble utarbeidet samtidig og nye søknader sendt ut delvis parallelt.
Det ble arbeidet mye med å gjøre presentasjon og utforming av dokumentasjonen lett
tilgjengelig og oversiktlig i henhold til gjeldende regelverk. Det resulterte i positiv sluttkommentar i den svenske farmasøytisk-

Tabell 3: Nasjonale godkjenninger (MA) i EU etter «Multistate». UK 1. land
SØKT I UK

SØKT I «MULTISTATE»

FØRSTE GODKJENNINGER

Omniscan Nov 1991

Februar 1993

Februar 94: Godkjent i 3 land

Visipaque Juni 1992

Februar 1994

Februar 95: Godkjent i 3 land

Infoson Sept 1992

Oktober 1994

Juli 96: Godkjent i 3 land

Abdoscan Mars 1993

November 1994

Desember 95: Godkjent i 4 land
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Ansatte i registreringsavdelingen ved utsendelse av Visipaque-søknaden.

Søknad i sentral prosedyre i EU
Per 1. januar 1995 kom det nytt regleverk for
registreringssøknader i EU. «Multistate» prosedyren ble erstattet av «Mutual Recognition
Procedure» (MRP) og «Concertation procedure» ble erstattet av «Centralised procedure»
(6). Samtidig ble EMEA (“European Agency
for Evaluation of Medicinal Products”) opprettet i London. I den sentrale prosedyre
utsteder Kommisjonen i Bryssel en Markedsføringstillatelse som gjelder for alle EU land.
Engelsk tekst for SPC, pakningsvedlegg og
etikett godkjennes i nasjonal oversettelse for
alle land. Det er faste tidsfrister for søker og
myndighet i løpet av prosedyren.
Det ble vedtatt at det nye MR kontrastmidlet
Teslascan skulle søkes godkjent i EU i den
sentrale prosedyren. Irland ble oppnevnt

som «Rapporteur» med Nederland som
«Co-Rapporteur». Registreringssøknaden ble
sendt i juni 1996 og Markedsføringstillatelsen
for EU ble utstedt av Kommisjonen i mai
1997, dvs. 11 mnd behandlingstid. Teslascan
var produkt nr 40 i EU som brukte den
sentrale prosedyren.

Nye kontrastmidler –
søknader i land utenom EU
Parallelt med «Multistate» og sentral søknad i
EU ble de nye kontrastmidlene søkt registrert
i EFTA landene. Etter godkjenning i Norge
og Irland (produksjonslandene) ble Imagopaque, Omniscan,Visipaque og Teslascan søkt
godkjent i aktuelle markeder i Øst-Europa,
Midt-Østen, Asia, Kina, Australia og Afrika.
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Mange av disse landene krever «Certificate of
a Pharmaceutical Product» (CPP) som del av
søknaden som dokumentasjon på at produktet er godkjent i opprinnelseslandet.
Etter hvert ble det for noen av produktene
utarbeidet dokumentasjon for nye indikasjoner, ny plast emballasje og nye volum som
ble søkt godkjent i land der produktene tidligere var godkjent. I tillegg ble det søkt om
godkjenning for variasjoner av SPC, variasjoner i de farmasøytisk-kjemiske dokumentasjoner, ny fabrikk i Irland og endring
av firmanavn.

Innehaver av Markedsføringstillatelsen – adresse i Norge

Norge pga. den avtalen i denne sammenheng
kunne anses som en del av «community» slik
at firmaet derfor burde kunne være «MAHolder». Kommisjonen i Bryssel aksepterte
med henvisning til EØS avtalen at «established in the Community» skulle tolkes som
«established in the EEA» Dette er nå spesifisert i EU søknadsskjema og denne tolking
er tatt med i kap. 1 i gjeldende utgave av
NTA. Dette fremgår av fig 1 Kommisjonens
brev 10.07.1996 og fig 2 Informasjon fra
«Pharmaceutical Committee». Det betydde at
firmaet i Oslo kunne være Innehaver av
Markedsføringstillatelsen for Teslascan i EU.
Teksten fra det gamle regelverket er nå med i
art 8 av Direktiv 2001/83/EC og art. 2 av
Reg. 726/2004 (erstatter Reg. 2309/93).

Innehaver
av
Markedsføringstillatelsen
(«MA-Holder») er i EU-regelverket pålagt
detaljert ansvar og oppfølging av produktet
og er også kontaktpunkt for legemiddelmyndighetene i det aktuelle EU-land. Det
var firmapolicy at «MA-Holder» skulle være
firmaet i Oslo der det var mulig og praktisk.
For et produkt godkjent i den sentrale prosedyre blir det én «MA-Holder» felles for alle
EU land. Det var derfor viktig at det var
firmaet i Oslo som kunne være kontakt til
EMEA og legemiddelmyndighetene i disse
landene og også angitt som ansvarlig for produktet på etikett og i pakningsvedlegg.
Det var angitt i art. 4 av EU Direktiv 65/65
og art. 2 av Reg. 2309/93 at MA-Holder skal
være «established in the Community». Før
søknad for Teslascan i den sentrale prosedyre
ble EMEA kontaktet om dette, og de ville
ikke akseptere firmaet i Norge som MAHolder i den sentrale prosedyren. Registreringsavdelingen tok derfor saken opp med
Kommisjonen i Bryssel med henvisning til
EØS («EEA») avtalen. Det ble vist til at
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Fig 1. Brev fra European Commission
datert 10.07.1996

Sammenfatning
I de siste årene av firmaet som norskeid selskap var det stor aktivitet og ekspansjon i
hele Nycomed og også i registreringsavdelingen. Fem nye kontrastmidler ble godkjent i
EU via «Multistate» prosedyren og etter
nasjonale søknader i resten av verden. Nye
indikasjoner og ny emballasje for noen av
disse produktene ble senere godkjent over
store deler av verden. Teslascan ble godkjent i
EU etter sentral prosedyre. Avdelingen fikk
avklart med Kommisjonen i Bryssel at firmaer i Norge pga. EØS avtalen kan være
Innehaver av Markedsføringstillatelsen i EUland etter godkjenning i de registreringsprosedyrer som gjelder i EU.

Fig 2. Information. European Commission,
Pharmaceutical Committee.

Omnipaque søknader i perioden
1986–1997
Omnipaque ble i denne perioden godkjent
og registrert i 51 nye land. Per 1. januar 1998
var produktet registrert i ca 100 land over
hele verden. Markedsføringstillatelsen ble
overført fra Schering i noen land i SørEuropa.Variasjoner i SPC og i den famasøytisk-kjemiske dokumentasjonen ble søkt i
land der produktet tidligere var godkjent i
Vest- og Øst-Europa, Canada, Midt-Østen,
Asia, Kina, Australia og Afrika. Ny plast
emballasje og nye volum i glass og plast ble
også søkt og godkjent i de samme markeder. I
tillegg ble det søkt om godkjenning for ny
fabrikk i Irland og endring av firmanavn.

Registreringsavdelingen i Oslo arbeidet som
tilsvarende avdelinger i internasjonale farmasøytiske firmaer både i nasjonale og EU prosedyrer. Søknadsprosessen i EU via EU prosedyrer ble enkelt håndtert for firmaet basert
i Norge. I den sentrale prosedyren ble det
samarbeidet med EMEA som hadde større
ressurser, og det ble anledning til å diskutere
søknader med dem.
Etter hvert ble det enklere å følge med i EUregelverk fra Kommisjonen, EMEA og fra
andre land via nasjonale hjemmesider på
nettet. Det var også nyttig for avdelingen at
ansatte fikk delta i internasjonale registreringskurs i Europa om registrering i EU og
andre deler av verden. Godt samarbeid mellom lokale og sentrale registreringsavdelinger
var viktig for å oppnå godkjenning av søknadene.
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Summary
Regulatory Affairs in Nycomed
Imaging in 1987–97. The last years of
Norwegian company ownership
The company started early to work with xray contrast media (CM). The first originally
developed x-ray CM Isopaque (metrizoat)
obtained approval in Norway in 1961. The
first non-ionic x-ray CM Amipaque
(metrizamid) obtained approval in Norway in
1974, and Omnipaque (iohexol) the first
non-ionic x-ray CM ready for use, obtained
approval in Norway in 1982 and in the
United Kingdom (UK) in 1983. Omnipaque
is still among the most used non-ionic x-ray
CM world wide even though the patent has
expired.
The clinical research that contributed to the
development of the contrast media is
described in Norsk Farmaceutisk Tidsskrift
(1). In these years the company expanded
from a small Norwegian company to a global
company leading on x-ray contrast media.
The company changed its name to Nycomed
in 1986 and was divided into two parts.
Nycomed Imaging continued to work with
and have responsibility for the contrast
media.
A separate Regulatory Affairs (RA) for the
CM in Nycomed Imaging was established in
l987 with cand.pharm. Solveig Andersen as
Manager in addition to two employees. By
the end of 1990 the department had
expanded to 12 employees and to 28 persons
in 1996. RA was given responsibility for applying for authorisation of Omnipaque worldwide. The department also had responsibility
for contributing to development and applying for authorisation of the new x-ray, MR
and ultrasound contrast media that were
under development in the company.
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Responsibility for regulatory affairs and
marketing in North and South America was
licensed to an American company and to a
Japanese company for Japan.
The documentation for Application for
Marketing Authorisation was prepared in
English according to EU legislation (2) in
force and as described in the current edition
of Notice to Applicants (NTA) from 1987
and later versions (3).
In this period 6 new Contrast Media were
applied for and authorised in many countries
in Europe and the rest of the world.
Imagopaque (iopentol)
X-ray Contrast Medium, first authorised
in Denmark October 1989
Omniscan (gadodiamid)
MR Contrast Medium, first authorised in
UK in September 1992
Visipaque (iodixanol)
X-ray Contrast Medium, first authorised
in UK in March 1993
Abdoscan (ferrstene)
MR Contrast Medium, first authorised in
UK in January 1994
Infoson (Albunex)
Ultrasound Contrast Medium, first
authorised in UK March 1994
Teslascan (mangafodipir)
MR Contrast Medium authorised in EU
May 1997
The EU Multistate procedure (4) was used
for application in the EU countries for 5 products. Denmark was first country for
Imagopaque and UK was first country for
the four others. Teslascan was authorized in
the EU after application in the centralized
procedure. Teslascan was product No. 40 to
use this procedure.
It was specified in art. 2 of Regulation
2309/93 that the Marketing Authorisation

Holder (MA-Holder) had to be “established
in the Community”. Before the application
for Teslascan EMEA stated that the company
in Norway could not be accepted as MAHolder for the product in the centralised
procedure. Regulatory Affairs raised this issue
with the European Commission, referring to
the EEA agreement.The Commission agreed
to our interpretation and accepted that
“established in the Community”, should be
interpreted as “established in the EEA”, i.e.
that the company in Norway could be MAHolder in the EU.This interpretation is now
included in chapter 1 of the current edition
of NTA.
Omnipaque was in this period approved and
authorised in 51 new countries. By January
1. 1998 the product was authorised in about
100 countries world-wide.

These last years when the company was under Norwegian ownership was a period with
great expansion and activity in the whole
company, including Regulatory Affairs.
The department worked as corresponding
Regulatory Affairs in international pharmaceutical companies in national and EU procedures.
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Utviklingen av radiofarmasien i Norge
Av Brede Andreassen*, Per Oscar Bremer**, Brit Solveig Farstad***,
Dag-Erik Heggli**** og Nils Kaltenborn*****

Innledning
Det har vært skrevet en del om radiofarmasi i
Norge, oftest med fokus på de første årene i
historien til dette relativt nye fagfeltet.
Denne presentasjonen beskriver hva som
hendte etter den første pionertiden. Både
hva som hendte på lokalt plan i Norge og
hvorledes det norske radiofarmasi miljøet
fikk være med på å prege utviklingen på fagområdet i resten av Europa og utenfor. I de
siste ti årene har det skjedd store forandringer
i fagmiljøet her i Norge. Situasjonen i dag og
fremtidsutsiktene for feltet omtales avslutningsvis.

Bakgrunn for radiofarmasi
i Norge – Kjernereaktoren
på Kjeller
I de aller fleste land er radiofarmasi oppstått
som et «biprodukt» av kjernefysisk forskning.
Så også i Norge, og her skjedde dette spesielt
tidlig. Allerede i 1952 ble de første preparatene til medisinsk bruk levert fra Institutt for
Atomenergi på Kjeller, og det var bare seks år
etter den første leveransen i verden skjedde
fra forskningsinstituttet ved Oak Ridge i
Tennessee, USA.

* Kjemiingeniør fra Göteborg Tekniska Institutt, Göteborg 1967. Ingeniør ved Isotoplaboratoriene, Institutt for
energiteknikk 1968–1996. Salgs og informasjons ansvarlig ingeniør i Isopharma A.S. 1996–2003. Sales manager
Molecular Imaging GE Healthcare 2004–2011. Adresse: Hovinbakken 63. 1900 Fetsund.
** Cand.pharm. Universitetet i Oslo 1967. M. Sci. Pharmaceutical technology Kings College, London 1973.
Forsknings assistent ved avd. for galenisk farmasi, Farmasøytisk institutt 1968. Provisor ved produksjons og forskningsavdelinger ved Apothekernes Laboratorium for specialpreparater 1969–1975. Leder for radiofarmasøytisk
avdeling ved IFE 1976–1989. Sjef for Isotoplaboratoriene ved IFE og forskningsdirektør for radiofarmasøytisk
forskning 1989–1996. Administrerende direktør for Isopharma AS 1996–2003. Sjef for formulering av radiofarmaka og senior spesialist i GE Healthcare 2003–2009. Adresse: Platåveien 12. 1369 Stabekk.
*** Cand.pharm. Universitetet i Oslo 1986. Forskningsleder og kontrollsjef ved Isotoplaboratoriene ved Institutt
for Energiteknikk (IFE) 1986–1996. Seksjonsleder for kontroll og distribusjon ved Isotoplaboratoriene 1997–2000.
Avdelingssjef for Isotoplaboratoriene 2000–2010. Forskningsdirektør for sektor Nukleærteknologi og fysikk ved
IFE fra 2010. Adresse: Hovinbakken 63. 1900 Fetsund.
**** Cand.pharm. Universitetet i Oslo 1979.Forskningsleder ved Isotoplaboratoriene ved IFE 1980–1986.
Forskningssjef Axis Shield 1986-1996. QA sjef i Isopharma 1996-2003. Produksjonsleder for radiofarmaka og
ansvarshavende for PET radiofarmaka i GE Healthcare AS fra 2003 til dag dato. Adresse: Sagdalsveien 25A, 2010
Strømmen.
***** Siv.ing. Kjemi fra NTH Trondheim 1958. Leder av seksjonen for bestrålingsteknologi og stedfortredende
isotopsjef ved Isotoplaboratoriene, IFE 1958–1996. Viseadministrerende direktør i Isopharma AS 1996–2002.
Adresse: Kjerulfs gate 35, 2000 Lillestrøm.
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Kontrollrommet i atomreaktoren JEEP I, Institutt for Atomenergi, 30. juli 1951.

Etter et fantastisk forarbeid, både politisk,
økonomisk og teknisk, av pionerene Gunnar
Randers og Odd Dahl, kunne kjernereaktoren JEEP settes i drift av kong Haakon VII i
november 1951 ute på et jorde ved Kjeller i
Akershus. Dette var et prosjekt som skulle
vise seg å få en enorm betydning for norsk
forskning, og som blant annet la grunnlaget
for den radiofarmasøytiske virksomheten
som vi nå har hatt i Norge i henimot 60 år.
Hvordan var så dette mulig å få til i et lite
land som Norge på et så tidlig tidspunkt?
Norge startet et samarbeidsprosjekt med
Nederland for å bygge en atomreaktor.
Norge hadde tungtvann fra Norsk Hydros
anlegg på Rjukan og Nederland hadde uran,
som de hadde klart å skjule for tyskerne under okkupasjonen. Da reaktoren ved Institutt
for Atomenergi (IFA), som det het den gangen ble satt i drift, åpnet dette for muligheten
til produksjon av isotoper både til teknisk og
medisinsk bruk. De første leveransene av

radioaktive preparater til medisinsk bruk var
radioaktivt jod i form av natriumjodid [131I]
natriumjodid (1).

Rutineproduksjon av
radiofarmaka i Norge
Etter at de første dosene med radioaktivt jod
ble levert til Ullevål sykehus i slutten av
1952, ble produksjonen økt kraftig i de neste
årene. Det ble fremstilt stadig flere forskjellige
radioaktive isotoper, beregnet både til
medisinsk og teknisk bruk. Totalt ca. 300
leveranser i 1953, økende til 2200 leveranser i
1959. Det er sannsynlig at antallet pasientdoser økte enda mer siden aktivitetsmengden
per leveranse også økte i denne perioden.
Omkring 75 % av isotopleveransene gikk til
medisinsk bruk. Av dette var nesten 50 %
[131I] jod, fulgt av [32P] fosfor, [24Na]
natrium, og [198Au] gull.
De øvrige skandinaviske land viste tidlig stor
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interesse for isotopproduksjonen på Kjeller,
og eksporten til nabolandene ble betydelig i
årene som fulgte. Det ble også i disse årene
levert radioaktive preparater fra Kjeller til
andre land i Europa, men dette var i en noe
mindre skala.
I 1957 ble den første medarbeideren med
farmasøytisk bakgrunn, Oddvar Kjensli,
ansatt som produksjonsleder ved isotoplaboratoriene på IFA. Det skulle etter hvert
komme flere farmasøyter, og Kjeller ble det
første produksjonssenter i Europa der disse
radioaktive produktene ble definert som
legemidler, eller «radiofarmaka». Ved de
største sykehusene ble det etablert «isotoplaboratorier», som senere ble til nukleærmedisinske avdelinger, etter at nukleærmedisin ble en godkjent medisinsk spesialitet.
(Mer om dette i avsnittet «Lovgivning og
regelverk».)
Fra 1963 kunne IFA tilby 28 forskjellige
radioaktive isotoper fordelt på mer enn 50
forskjellige preparater. Kjeller ble etter hvert

anerkjent for sin ekspertise innen såkalt
merkingsteknologi hvor radioaktive isotoper
av for eksempel
elementet jod kunne
inkorporeres i ulike kjemiske substanser. I
produktkataloger fra midten av 1960-tallet
kan man finne hele 21 forskjellige radiofarmaka merket med den radioaktive isotopen
[131I] jod og 8 preparater basert på isotopen
[125I] jod (2).

Behov for nye typer isotoper i medisinen
På slutten av 60-tallet økte behovet for radiofarmaka som innehold isotoper med gammastråling og hadde kort halveringstid. Det er
bare gammastråling som kan benyttes til
bildediagnostikk. Kort halveringstid kombinert med ren gammastråling gir pasienten de
laveste stråledosene. Derfor ble etter hvert de
fleste radiofarmaka med isotopen [131I] jod,
med halveringstid 8 døgn og med både betaog gammastråling, erstattet med isotopen
[99mTc] technetium som har en halveringstid
på bare 6 timer og sender ut ren gammastråling. [99mTc] technetium skulle bli den

«Hotlab»
produksjon av
radiofarmaka.
Produsenten
beskyttes mot
stråling fra
preparatet ved
hjelp av en
10 cm tykk
blyvegg.
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mest anvendte radionuklide i verden til
nukleærmedisinsk bildediagnostikk.
Technetium [Tc] som element med atomnummer 43, var et åpent hull i grunnstoffenes periodiske system før det ble fremstilt ved
hjelp av kjernereaksjoner i 1937. Det fikk
derfor navn fra det greske «technetos» som
betyr kunstig. Alle isotoper av technetium er
radioaktive og elementet finnes i naturen
bare i svært små mengder som fisjonsprodukter fra uranmalm.
I 1957 klarte to forskere ved Brookhaven
National Laboratory i USA å fremstille
[99mTc] technetium ved hjelp av det som
senere skulle kalles en radionuklidegenerator.
Prinsippet går ut på at den radioaktive
isotopen [99Mo] molybden henfaller ved å
avgi en betapartikkel og dermed omdannes
til en ny radionuklide, [99mTc] technetium.
Siden [99Mo] molybden og [99mTc] technetium er isotoper av ulike elementer har de
ulike kjemiske egenskaper og kan derfor
separeres fra hverandre kjemisk (3).
En slik molybden/technetium-generator ble
patentsøkt i USA i 1958, men søknaden ble
avslått med begrunnelse i at metoden ikke
kunne sees å ville få kommersiell interesse.Ti
år senere ble det årlig omsatt slike generatorer
i USA for 200 millioner USD.
Molybden/technetium-generatoren
I Norge ble den første technetium/generatoren konstruert ved IFA, Kjeller i 1966. En
viktig praktisk fordel er forskjellen i halveringstid mellom de to nuklidene som inngår,
[99Mo] molybden (ca. 3 døgn) og [99mTc]
technetium (6 timer). Halveringstiden for
den første nukliden gjør det mulig med
transport over betydelige strekninger, hvor
omgivelsene er sikret mot stråling fra nukliden som er plassert bak en tykk blyskjerm.
(Systemet ble ofte populært kalt en «isotop

Eluering av den første modellen av
Technetium-99m generatoren.

ku»). Vel fremme på sykehuset kan man
«melke» generatoren hver dag i en uke og
eluere ut steril radioaktiv løsning, som inneholder isotopen [99mTc] technetium, som har
en halveringstid og strålingsegenskaper som
sikrer pasienten en lav strålingsdose.
Produktet man derved har skaffet seg, [99mTc]
natriumpertechnetat [NaTcO4] i vandig løsning, har imidlertid begrenset anvendelse
innen nukleærmedisin. Det var først etter at
elementets kjemiske egenskaper ble bedre
kjent og det ble mulig å utvikle ulike preparater merket med [99mTc] technetium at interessen for denne radionukliden ble stor. På
1970- og 80-tallet ble det utviklet en rekke
ulike preparater i form av frysetørrete substanser til merking med [99mTc] technetium.
Dette var såkalte preparasjonssett eller «kits»
som kunne tilsettes technetium-99m eluat,
og derved fikk man tilberedt radiofarmaka
med ulike indikasjonsområder. De kunne for
eksempel anvendes til måling av blodgjennomstrømning i hjertemuskulaturen, påvisning
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av metastaser i skjelettet eller påvisning av
blodpropper i lungene (4).
I årene som fulgte ble det designet flere nye
generatormodeller på Kjeller. Etter hvert som
behovet for mer [99mTc] technetium aktivitet
ble større, måtte mengden med molybden i
generatoren økes.Tykkelsen av blyskjermingen måtte økes tilsvarende for å beskytte sykehuspersonalet mot den radioaktive strålingen
ved håndteringen av generatoren.
Både design av ulike [99mTc] technetium
generator modeller og selve produksjonsteknologien ble utviklet og konstruert lokalt
ved Isotoplaboratoriene på Kjeller. Primært
skulle IFE (Institutt for energiteknikk ble det
nye navnet etter skifte i 1980) dekke det norske behovet for radiofarmaka, herunder også
[99mTc] technetium generatorer. Likevel ble
det etter hvert en omfattende eksport til de
øvrige skandinaviske land, og i Danmark var
den norske generatoren i mange år markedsledende.

Eksport av produksjonsteknologi
Fra begynnelsen av 1960-tallet viste både
FN-organisasjonen IAEA (International
Atomic Energy Agency) og innen- og utenlandske kommersielle firmaer, interesse for
produksjonsteknologien som var utviklet på
Kjeller. Flere av Isotoplaboratorienes medarbeidere hadde oppdrag for IAEA både sentralt ved hovedkontoret i Wien og som utsendte eksperter til blant annet Egypt, Filippinene og Syd-Korea. Som en direkte følge
av samarbeidet med IAEA er produksjon av
technetiumgeneratorer basert på norsk utviklet teknologi vel etablert i Tyrkia og Malaysia.
Gjennom hele 1980- og 90-tallet ble norsk
radiofarmasøytisk produksjonsteknologi og
produktdesign eksportert til flere land. Spania
var det første landet som mottok full «produksjonspakke» for [99mTc] technetium generatorer. Dette inkluderte montering av produksjonsutstyr ved et nukleærfarmasøytisk
senter utenfor Madrid, samt opplæring
av lokalt personell i GMP («Good

IFETECgeneratoren.
32

Manufacturing Practice»). Det private
nukleærfarmasøytiske sentret ved Madrid ble
på kort tid den største produsenten av
technetium-99m preparater i Spania.
Teknologiutviklingen fortsatte med kontinuerlig fokus på produktforbedring også etter
1996, da Isopharma AS og senere General
Electric Healthcare AS overtok ansvaret for
produksjon av radiofarmaka i de samme
laboratoriene på IFE, Kjeller. Produksjonen
av [99mTc] technetium generatorer i Norge
ble avsluttet i 2008 da GE Healthcare AS
valgte å stanse den generelle produksjonen av
radiofarmaka i Norge.

Utvikling av nye og unike
radiofarmaka på Kjeller
Isotoplaboratoriene ved IFE hadde en utstrakt kontakt mot internasjonale fagmiljøer
og forsknings sentere. Mye av utviklingen
innen radiofarmasien var på 80-tallet basert
i universitetsmiljøer og samarbeidet var i
svært liten grad sperret av patenter eller av
store kommersielle radiofarmakaprodusenter.
Dette åpnet for at Kjeller-miljøet kunne få
tilgang til substanser og prosedyrer for å
syntetisere og formulere nye radiofarmaka
uten bindinger av patenter eller andre
begrensninger. Flere produkter ble utviklet
ved Isotoplaboratoriene som en integrert
aktivitet av den generelle radiofarmasøytiske
virksomheten ved avdelingen. Rutine produksjonen av radiofarmaka gikk hånd i hånd
med formulering av nye produkter. Dette
gjorde at veien ble kort fra utprøving av nye
molekyler og merkingsmetoder frem til ferdigstilling av et radioaktivt legemiddel til
testing eller klinisk bruk. Norge fikk dermed
tidlig tilgang på nye, unike legemidler, slik at
norske sykehus ofte var i fronten av utviklingen på det nukleærmedisinske området.
Eksempler på viktige legemidler som ble

utviklet av gruppen på Kjeller, er [131I] jod
merket kolesterol, [131I] jod merket norkolesterol, [131I] jod merket methyl benzylguanidin (MIBG) og en rekke frysetørrete
«kits» (Radiofarmaka halvfabrikata) for
merking med [99m Tc] technetium.
De to radioaktivt merkede kolesterolsubstansene ble begge brukt til studier av svulster
i binyremargen (5). IFE fikk tilgang til den
første kolesterolsubstansen og en del av
grunnforskningen fra universitetsmiljøer i
USA. Siden syntesebeskrivelser var åpent tilgjengelig og det ikke fantes formelle hindringer, kunne IFE starte sitt utviklingsarbeide
for å skape et kommersielt produkt. Syntesen
av råvaren ble ivaretatt av kjemikaliefirmaer i
Europa, mens IFE selv utviklet merkingsteknologi, farmasøytiske fremstillingsforskrifter og kontroll metoder. Med det gode
samarbeidet med norske nukleærmedisinske
avdelinger kom produktet hurtig i klinisk
utprøvning. Etter et par år på markedet ble
produktet vesentlig forbedret, da det viste seg
at en forurensning i preparatet, kolesterol
analogen 6-jodmetyl-19-norkolesterol, hadde
et meget høyere opptak i målområdet.Ved å
fremstille denne varianten som en ren substans og merke den med [131I] jod ble produktet jod-131-norkolesterol skapt. Dette
produktet ble i en årrekke produsert i Norge
og solgt på hele det europeiske markedet og
andre deler av verden gjennom samarbeidspartnere i Nederland og Frankrike.
Jod-131 MIBG er [131I] jod merket metaiodo-benzyl-guanidin, som er en noradrenalin analog. Det radioaktive legemiddelet tas aktivt opp i adrenergt nervevev og
brukes til påvisning av tumorer i binyrebarken. Utviklingen av dette legemiddelet har en
tilsvarende historie som kolesterol preparatene. Felles for disse produktene er at de første
kommersielle produktene i verden ble utviklet og formulert på Kjeller.
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Produksjonsboks for fremstilling av radiofarmaka.

Technetium kit utvikling
Techentium-generatoren ble etter hvert den
viktigste arbeidshesten i nukleærmedisinen.
Den sterke økningen i forbruket av denne
isotopen, førte til at det ble utviklet en rekke
nye og enklere «kits» for merking med
[99mTc] technetium. IFE var også her tidlig
ute med å utvikle produkter som var lette og
enkle å bruke for kundene. De første preparatene var basert på «våt-kjemi» og det ble
utviklet til dels meget kompliserte formuleringer. Dette var mulig så lenge produksjonen
foregikk i en liten skala med mye manuell
håndverksfremstilling. Mange av de løsningene som ble valgt var nok ikke i tråd med hva
vi i dag forventer av GMP fremstilling. Det
samme gjaldt kravene som ble stilt til dokumentasjon av både råvarer og kvalitetskontroll. Men det viktigste elementet i arbeidet
med å forbedre produktene var å forenkle tilberedning av det ferdige radioaktive legemiddelet på sykehusavdelingen umiddelbart
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før bruk. I Norge var det for eksempel bare
et fåtall sykehus som hadde farmasøytisk personell som overvåket eller ga råd om slik tilberedning, og det ble derfor arbeidet meget
med å gjøre produktene så enkle og brukssikre som mulig. Etter hvert ble det utviklet
kjemiske prosesser som gjorde det mulig å
samle alle de ulike komponentene i en løsning som kunne frysetørres hurtig for å
bevare reaksjonsegenskapene.
IFE var tidlig ute med å tilpasse produksjonsprosessene slik at dette kunne la seg gjøre.
Mye av kjemien baserer seg på at pertechnetat skal reduseres ved hjelp av et tinnsalt slik at technetiumionet er i en kjemisk
tilstand som tillater en binding eller kompleksdannelse med det målsøkende molekylet. Det er derfor viktig at fremstillingsprosessen for legemidlet er slik at kun en liten
mengde med tinnsalt tilsettes produktet.
Tinnets reduksjonsevne må bevares under

fremstillingen og det må ikke reagere med
andre kjemikalier under fremstillingen. Dette
setter store krav til renheten på kjemikaliene
som inngår i produktet, og tiden og miljøet
som anvendes under produksjonen. Mye
arbeid ble derfor lagt ned for å finne riktige
renhetsgrad for kjemikaliene for å hindre
oksidering av reduksjonsmiddelet. Beskyttende nitrogenatmosfære ble benyttet for å
beskytte produktet under produksjonen og
erstattet luft i flaskene etter frysetørring.
Ved utviklingen av denne produktgruppen
var IFE i front forskningsmessig og var meget
tidlig ute med en rekke nye technetium-kit.
Isotoplaboratoriene laget over 10 forkjellige
«kits» til ulike indikasjoner. Her skal det bare
nevnes to av disse produktene. Technetium99m mebrofenin utviklet på IFE var et av de
første preparatene på det europeiske markedet for undersøkelser av lidelser i galleveiene
(6). Technetium-99m MDP (metylendifosfonat) er svært viktig preparat for tidlig
påvisning av kreftspredning til skjellettet. Det
har spesielt vært brukt meget til oppfølging
av pasienter med bryst eller prostatakreft.
Det viste seg at selv om produktene fra forskjellige produsenter inneholdt det samme
målsøkende molekylet hadde sammensetningen av preparatene og fremstillingsprosessen stor betydning for kvaliteten av undersøkelsene. MDP-produktet fra Kjeller hadde
et meget godt omdømme og kom meget
godt ut i en europeisk sammenlignende undersøkelse av preparatene (7).

Lovgivning og regelverk
I hele Europa var produksjon, omsetning og
kontroll av radioaktive stoffer til medisinsk
bruk preget av at disse produktene ikke var
klassifisert som legemidler og derfor ikke var
omfattet av de nasjonale godkjennings- og
kontrolloppleggene. Det eneste land hvor

produktene helt fra starten ble behandlet som
legemidler var i Norge.
Produktene var i Norge fritatt for vanlig
registreringsplikt (myndighetsgodkjennelse)
men all omsetning skulle skje gjennom
Isotoplaboratoriene ved Institutt for Atomenergi (IFA) på Kjeller (8).
I andre land ble stoffene betraktet som radioaktive kjemikalier, og de ble som regel fremstilt ved de nasjonale kjerneforskningsinstituttene, ofte nærmest som en ren serviceproduksjon for sykehusene. Prisen på produktene reflekterte på ingen måte de investeringer som ville vært nødvendige om virksomheten skulle underlegges kommersielle
betingelser. Dette hadde en historisk bakgrunn fra de første leveransene til sykehusene
i USA, som var svært billige, og dette prinsippet ble stort sett videreført i Europa.
Forskningsreaktorer
Det var sett på som svært prestisjefullt å ha
atomreaktorer med tilhørende forskningsenheter i de første tiårene. Produksjon av
radioaktive stoffer til medisinsk bruk ble i
mange tilfelle brukt som en brekkstang for å
få bevilget offentlige midler til bygging av
slike sentere. I de fleste land i Europa hadde
man slike atomforskningsanlegg med produksjon av isotoper til medisinsk bruk til
langt ut på 1980-tallet. Lokal produksjon av
radioaktive legemidler ble brukt som argument for opprettelse av atomforskningsinstitutt i mange land i Afrika og Asia helt frem til
slutten av det forrige århundret.
I Europa så man etter hvert forsøk på samarbeid om produksjon og distribusjon av produktene. Belgia, Frankrike og Italia dannet en
sterk allianse, som fikk betydelig konkurranse
fra private kommersielle aktører i markedet,
Mallinckrodt i Nederland, Hoechst i Tyskland
og ikke minst Amersham International i
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Storbritannia. Dette siste selskapet hadde sitt
utspring i det statlige «The Radiochemical
Centre» og dette var det første engelske statsselskapet som ble privatisert, da Margaret
Thatcher var statsminister.
I Norden hadde alle de fire landene sin egen
produksjon ved de nasjonale atomanleggene:
Risø i Danmark, Studsvik i Sverige, Kjeller i
Norge og ved den tekniske høyskolen utenfor Helsinki i Finland. Produksjonen på
Kjeller var den eldste og den mest omfattende, og det var allerede tidlig en relativt stor
eksport fra Norge til de andre nordiske landene. Det som også gjorde den norske virksomheten spesiell var at den var så preget av
farmasøytisk tankegang. Etter at provisor
Oddvar Kjensli ble ansatt som ansvarshavende for produksjonen i 1957 økte antallet
farmasøyter stadig, slik at det i 1995 var hele
12 provisorer og reseptarer i virksomheten på
Kjeller, som den gang hadde et personale på
46 personer. Farmasøytene var involvert i alle
deler av virksomheten fra produksjon og
kontroll til forskning og utvikling.

Nordisk samarbeid
Som på de fleste felt, prøvde man også her å
få i stand et nordisk samarbeid. Fra midten av
60 tallet ble det startet med nordiske møter
for å se om det kunne legges opp til en felles
strategi og en plan for delt produksjon av de
ulike radioaktive legemidlene mellom aktørene. Disse regelmessige møtene kom til å få
stor betydning på mange områder i årene
som kom. Møtene var åpne og uformelle, og
det som var meget positivt var at legemiddelmyndighetene i alle fire land deltok. Det var
unikt i europeisk sammenheng med møtekontakt mellom produsenter og kontrollmyndigheter i en helt uforpliktende form. En
rekke av de spørsmål og retningslinjer som
ble drøftet på nordisk plan fikk senere stor
betydning for utforming av lovgivning og
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regelverk for radioaktive legemidler i hele
Europa.
Samarbeidet om produksjonsfordeling av
radioaktive legemidler i de nordiske landene
ble ingen særlig suksess. Enkelte av produktene var mer attraktive å produsere enn andre
med hensyn til salgsvolum og total økonomi,
og referatene fra disse møtene gjenspeiler en
varig uenighet om hvilke produkter som
skulle produseres hvor. IFE hadde et vesentlig
større produktspekter enn de tre andre
produsentene. Norge fikk en stor eksport
spesielt til Danmark, hvor IFE i mange år
dominerte salget av technetiumgeneratorer
og tilhørende preparasjonssett. Også til
Sverige og Finland var det en ikke ubetydelig
eksport.

Felles nordisk regelverk
Når det gjaldt samarbeid om regler og retningslinjer for radiofarmaka var suksessen
betydelig større. Det hele ble mer formalisert
da Sundhedsstyrelsen i Danmark opprettet et
eget Isotopapotek som var offisielt i drift fra
1974. Det skulle ha ansvar for godkjennelse
av radioaktive legemidler i Danmark, hvor
det nå ble innført registreringsplikt for denne
legemiddelgruppen. I tillegg skulle apoteket
ha tilsyn med omsetning og distribusjon av
legemidlene og utvikle metoder for kvalitetskontroll. Sammen med de nasjonale
strålevernsmyndighetene skulle de ha tilsyn
med fremstilling og tilberedning av radiofarmaka lokalt på sykehusene, en virksomhet
som var ganske utbredt på den tiden (9).
Opprettelsen av det danske isotopapoteket
fikk også følger for Isotoplaboratoriene på
Kjeller og kom til å forandre arbeidet i de
nordiske møtene. Nå ble det kontroll og
kvalitetsstandarder som ble satt i høysetet.
Begrepet «Good Manufacturing Practice»
var velkjent i vanlig farmasøytisk industri,

men det var faktisk arbeidet i den nordiske
gruppen som førte til den første publikasjonen om anvendelse av disse prinsippene på
radioaktive preparater til medisinsk bruk.
Artikkelen ble publisert så tidlig som i 1971
(10). Den fokuserte sterkt på at radiofarmaka
var svært forskjellige fra vanlige legemidler
og at det derfor måtte etableres et eget regelverk som tok hensyn til dette. Sentralt i
denne argumentasjonen var at produktene
hadde kort brukstid og små produksjonsvolum. I tillegg omfattet det leveranse av halvfabrikat direkte til sykehus uten at produktene var innom et apoteksledd på veien fra
produsent til bruker. De samme argumentene og en rekke andre i tillegg, kom til å
prege debatten om regelverket for radiofarmaka i Europa i mange år fremover.

Farmakopé-samarbeid
Det ble oppnådd et godt samarbeid over
landegrensene i Norden for å utvikle bedre
kontrollmetoder og øke kvaliteten på produktene. Prøver ble sendt fra produsenten i
et land til kontrollaboratorier i de tre andre
for å utvikle standarder og kontrollmetoder.
Dette var noe som ikke hadde skjedd tidligere på radiofarmakaområdet. Norge og
Danmark videreførte dette arbeidet ved å ha
representanter i Gruppe 14 for Radiofarmaka
i Den Europeiske Farmakopé, og etter hvert
deltok også Sverige i denne gruppen. En
rekke monografier for radiofarmaka ble
utviklet ved laboratoriene på Kjeller og det
norske miljøet fikk mulighet til å være med
på utformingen av det store generelle kapitlet
om radiofarmaka i farmakopéen (11).
Danmark ble medlem i EU allerede i 1973
og fikk en meget viktig posisjon på området
radioaktive legemidler i fellesskapet gjennom
Isotopapoteket, som stadig ble styrket og fikk
øket sin innflytelse. Gjennom de nordiske
radiofarmasimøtene var det nå mulig for de

andre nordiske landene å få innflytelse på
utformingen av lovgivningen i Europa også
før Sverige og Finland ble medlemmer i EU i
1995.

Nordiska Läkemedelsnämnden –
viktige publikasjoner
Ved siden av de nordiske møtene var det også
et annet nordisk initiativ som fikk stor betydning for lovgivning og regelverk i Europa.
Nordiska Läkemedelsnämnden ble startet av
Nordisk råd i 1975 med mål å harmonisere
lovgivning og retningslinjer for legemidler i
Norden. NLN-samarbeidet førte til tre publikasjoner på radiofarmasiområdet som fikk
betydning for lovgivningen i resten av
Europa. Gjennom internasjonalt samarbeid la
det også grunnlaget for retningslinjer for lovgivning og regelverk i Sentral- og SydAmerika samt noen land i Asia.
Den første publikasjonen fra NLN:
«Radiopharmaceuticals. Drug Applications»
hadde til hensikt å identifisere hvilken dokumentasjon som var nødvendig for å evaluere
sikkerhet og effekt for radiofarmaka og kombinere dette med de krav som var gjeldende
for konvensjonelle legemidler og de krav som
stilles til strålevern ved bruk av slike preparater (12).
Den andre publikasjonen: «Radiopharmacy.
Preparation and Control of Radiopharmaceuticals in Hospitals» etablerte retningslinjer
for tilberedning, kontroll og håndtering av
radioaktive legemidler på sykehus. Bare en
liten del av radioaktive legemidler leveres til
sykehusene i bruksferdig form, og denne
legemiddelgruppen er derfor karakterisert
ved at den siste del av fremstillingen av legemiddelet skjer umiddelbart før bruk.
Prinsippene for Good Radiopharmacy
Practice fikk en meget sentral plass i disse retningslinjene. Dette var viktig fordi den
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avsluttende fremstillingen av preparatene på
sykehuset ikke ble foretatt eller overvåket av
farmasøyter (13).
Den tredje publikasjonen «Short-lived
Radionuclides for Positron Emission Tomography. Application of the EC Guidelines for
Radiopharmaceuticals» omhandlet den nye,
viktige radiofarmakagruppen til PET-undersøkelser, som omfatter radionuklider med
meget kort halveringstid. Det viktigste produktet inneholder en fluorisotop, [18F] fluor,
som har en halveringstid på 2 timer, mens
andre PET produkter kan inneholde isotoper
med halveringstid på bare noen få minutter.
Dette stiller en rekke nye krav til produksjon,
kontroll og distribusjon for denne legemiddelgruppen (14).
EU og radiofarmaka
EU fikk utarbeidet sitt første direktiv om
radiofarmaka i 1989, dette trådte i kraft i
1993 (14). I prinsippet omfattet dette direktivet også PET-radiofarmaka, men i praksis
viste det seg at noe fleksibilitet var nødvendig. NLN-publikasjonen om PET radiofarmaka som ble publisert i 1998 bygger på
det generelle direktivet om radiofarmaka og
tar i tillegg med viktige punkter som er helt
spesielle for PET-radiofarmaka.
Det første EU-direktivet førte med seg positive ringvirkninger. Det ble endelig fortgang i
kontroll- og registreringsrutiner i alle medlemsstatene. For nye radiofarmaka var det
blitt innført myndighets godkjenning. Men
alle de eldre produktene, som i stor grad
dominerte bruken i markedet, var ikke
omfattet av kontrollordningen. Her klarte
man imidlertid å bli enige om å lage en
kjempedugnad i hele Europa for å rette på
dette. Det skulle utformes felles SPC
(Summary of Product Characteristics) for
disse produktene, og arbeidet med å utarbeide disse ble fordelt mellom produsentene.
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Deretter ble alle produktene fordelt på de
ulike legemiddelmyndighetene i deltakerlandene, slik at to land sammen bedømte
hvert produkt.
Produsentene fikk en
kjempeoppgave, for alt arbeid med SPC og
produktspesifikke opplysninger skulle utarbeides og sendes inn i løpet av 12 måneder.
Gruppen på Kjeller hadde til oppgave å samle
dokumentasjon for over 20 av sine produkter, og klarte å levere innen tidsfristen i 1992
(16).
Selv om denne godkjenningsdugnaden ikke
ble en 100 prosent suksess, bidro den i sterk
grad til at radioaktive legemidler nå ble en
naturlig integrert del av legemiddellovgivningen i hele Europa. En del av kontrollmyndighetene klarte riktignok ikke å holde
tidsfristene som var satt, og dette skyldtes
delvis at de ikke hadde tilstrekkelig kompetanse på radiofarmakaområdet.

Radiofarmasi og nukleærmedisin
i Norge
For å skape et godt samarbeid i et lite fagmiljø valgte Norsk Selskap for Nukleærmedisin at også andre yrkesgrupper enn
medisinere fikk være medlemmer i selskapet,
og dette førte til et meget godt samhold
mellom leger, farmasøyter, bioingeniører,
fysikere og sykepleiere. En av de mest positive
opplevelsene for radiofarmasimiljøet på
Kjeller har nettopp vært den unike kontakten
som ble knyttet med de 20 nukleærmedisinske avdelingene i Norge. Gjennom innsatsen
i miljøet var de også med på å støtte
nukleærmedisinen og arbeidet med å gjøre
det til en medisinsk spesialitet. Farmasøytene
var i sterk grad med på å prege miljøet. Helt
fra starten ble det alltid valgt inn en representant fra Kjeller i selskapets styre, og den
første ikke-medisiner som ble valgt til formann i selskapet var en farmasøyt fra
Isotoplaboratoriene, Ole Kristian Hjelstuen.

Farmasøyter og ingeniører fra Kjeller har
hele tiden vært meget engasjert med undervisning og etterutdannelse ved de årlige
seminarene i selskapets regi. De underviser
også på de obligatoriske kursene for leger og
teknisk personale som ville spesialisere seg i
nukleærmedisin samt på grunnutdanningen
for radiografer. Farmasøytene får også en innføring i radiofarmasi både ved farmasistudiene i Oslo og Tromsø og ved Reseptar høyskolen. Undervisningen på farmasistudiene
førte til at en rekke studenter utførte sine
hovedoppgaver på Kjeller. Den første doktorgraden i radiofarmasi kom i 1999 og flere
har kommet til senere (17). Gjennom
farmasøytisk etterutdannelse ble det tidligere
holdt felles nordiske kurs i radiofarmasi i
Norge. Med disse kursene håpet man spesielt
å gi et tilbud til de sykehusfarmasøyter som
ville lære noe om dette fagområdet.
Gjennom de siste 30 år er det mange
farmasøyter i Norge som har fått anledning
til å stifte nærmere bekjentskap med radiofarmasi området og som fant at det sammensveisete arbeidsmiljøet, arbeidet i team mot et
felles mål og ikke minst den nære kontakten
mot sykehusavdelingene var så interessant at
det ble hovedkjernen i yrkeskarrieren. Det
kan i dag fastslås at farmasøytene som har
arbeidet på Kjeller har satt viktige spor etter
seg. Ved Institutt for Energiteknikk, som er
Norges nest største teknologiske institutt, er i
dag to av de viktigste stillingene besatt av
farmasøyter. Både direktøren ved instituttet,
Eva Sandanger Dugstad, og forskningssjefen
for nukleær virksomhet på Kjeller, Brit
Solveig Farstad, er farmasøyter med bakgrunn fra Isotoplaboratoriene. Også innen
GE Healthcare med sin meget omfattende
globale virksomhet har farmasøyter fra
Kjeller innehatt meget høye stillinger, blant
annet, Ole Kristian Hjelstuen, som konsernets øverste leder for forskning og utvikling av
kontrastmidler og radiofarmaka.

Endringer i fagmiljøet på Kjeller
Etter mer enn 40 år med kontinuerlig produksjon av radiofarmaka ved IFE, skjedde det
i 1996 store endringer. Dette var på et tidspunkt hvor nukleærmedisinen endelig var
blitt godkjent som egen medisinsk spesialitet
i Norge. Som følge av dette forventet man
stor ekspansjon innen dette fagfeltet. Det var
i hovedsak ytre forhold som fremtvang forandringene på Kjeller. EØS-avtalen førte til
en omfattende omlegging av systemene for
legemiddelomsetning i Norge, blant annet
ved at statlig monopol på engros salg av legemidler gjennom Norsk Medisinal Depot ble
opphevet (18). På samme måte ble det nå
nødvendig å skille produksjon av radiofarmaka fra kontroll og distribusjonsvirksomhet.
Enkelte av de større utenlandske produsentene av radiofarmaka hadde stilt spørsmål om
IFE ved siden av å ha et monopol for import
og distribusjon også kunne være en stor produsent av radiofarmaka. Sosial- og Helsedepartementet startet utredning om fremtidig
opplegg for distribusjon og kontroll i 1994
(19), og det kom samtidig signaler om mulige
endringer i myndighetenes politikk med
hensyn til økonomisk støtte til den nukleære
virksomheten på Kjeller.
IFE begynte derfor å se seg om etter mulige
samarbeidspartnere, slik at videre drift av produksjonsvirksomheten kunne sikres.To av de
største produsentene i Europa meldte sin
interesse, men forhandlinger ble ikke innledet
med disse firmaene da det ble klart våren
1995 at også norske Nycomed Imaging var
interessert i å satse på radiofarmasiområdet.
IFE – Isopharma – Nycomed Amersham –
GE Healthcare
Nycomed Imaging var blant verdens ledende
produsenter av kontrastmidler for røntgen,
ultralyd, computertomografi (CT) og magnetisk resonans (MR), men manglet lege39

midler innenfor den siste av de store billeddannende teknikkene: nukleærmedisinen.
Isotoplaboratoriene på IFE hadde gjennom
årene hatt flere spennende og vellykkete
forskningsoppdrag for Nycomed, og det var
derfor naturlig for IFE å starte forhandlinger
med det norske selskapet. Våren 1996 ble det
enighet om å starte et firma hvor hver av
partene eide 50 prosent av aksjene. Det nye
firmaet fikk navnet Isopharma AS og var i
drift allerede fra 1. september 1996. Et knapt
år senere fusjonerte Nycomed Imaging med
Amersham International, som var verdens
ledende produsent av radiofarmaka og radioaktive kjemikalier. Etter tre års virksomhet
kjøpte Nycomed-Amersham IFE’s del av
aksjene i Isopharma, slik at firmaet ble et
heleid datterselskap innen konsernet.
Nycomed-Amersham tok senere navnet
Amersham Health, og fusjonerte så med
General Electric Healthcare (GE Healthcare)
i 2004.

«Isotopapoteket» ved IFE
Etter etableringen av Isopharma i 1996
kunne Isotoplaboratoriene ved IFE rendyrke
kontroll- og distribusjonsvirksomheten. IFEs
viktigste oppgave ble å forsyne de norske
sykehusene med radiofarmaka, og målet var å
opprette et isotopapotek, som skulle ivareta
kontroll og distribusjon av alle radiofarmaka
for det norske markedet. Dette mente man
var viktig for å ivareta sikkerheten til den
enkelte pasient, samt til en trygg distribusjon
av de radioaktive produktene.
Et isotopapotek ble aldri formelt opprettet,
men Isotoplaboratoriene ved IFE har hele
tiden fungert som et nasjonalt isotopapotek,
der hvert enkelt radioaktivt legemiddel blir
bestilt av avdelingen hos de ulike produsentene, og gjennomgår både en farmasøytisk og
strålevernsrelatert kontroll på Kjeller før det
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pakkes og sendes videre til det enkelte sykehus. I 2006 fikk IFE formalisert sin detaljistvirksomhet gjennom en utvidet grossisttillatelse som omfatter detaljhandel med radiofarmaka (20).
Isotoplaboratoriene ved IFE har etablert seg
som et nasjonalt kompetansesenter for
håndtering av radioaktive legemidler, og det
har vært viktig å videreføre den gode kontakten med brukerne av radiofarmaka ved
sykehusene. IFE skal være nøytralt informative overfor de nukleærmedisinske avdelingene og leverandørene, samtidig som de står til
disposisjon for norske legemiddelmyndigheter i spørsmål som angår omsetning og bruk
av radiofarmaka i Norge.Videre representerer
IFE Norge som en uavhengig instans i flere
fora innen europeisk radiofarmasi. For tiden
har IFE to representanter i «Radiopharmacy
committee» i den europeiske nukleærmedisinske foreningen (EANM), som arbeider med utarbeidelse av felles europeiske
retningslinjer for håndtering og tilberedning
av radiofarmaka på sykehus, samt med
videreutdanning og sertifisering innen radiofarmasi. I tillegg representeres Norge i
gruppe 14 i Den europeiske farmakopé
(EDQM) av en farmasøyt fra IFE.
Transportkostnader utgjør en stor del av produktprisen for radiofarmaka, og IFE
samsender produkter fra ulike leverandører til
de enkelte sykehusene der dette er praktisk
mulig, for å redusere de totale kostnadene.
Årlig kontrolleres og distribueres det i overkant av 6000 bestillinger av radiofarmaka fra
IFE’s laboratorier på Kjeller, fordelt på ca.
2500 transporter. Dette tilsvarer radioaktive
legemidler anvendt til omkring 70 000 undersøkelser hvert år.
IFE har rutiner for priskontroll for varer med
godkjent markedsføringstillatelse og pris for
det norske markedet, basert på de oversikter

som myndighetene utarbeider over godkjente priser.
Spesialproduksjon av radiofarmaka
Som et ledd i å forsyne det norske markedet
med radiofarmaka har Isotoplaboratoriene
tillatelse til å spesialprodusere legemidler som
ikke er kommersielt tilgjengelige. Det kan
skyldes at de har for kort levetid til å kunne
importeres fra andre land, eller fordi de ikke
lages andre steder. Radiofarmaka til kliniske
utprøvinger er også et typisk eksempel på
produkter som Isotoplaboratoriene kan fremstille, som et ledd i å tilrettelegge for tilgang til nye produkter for norske sykehus.
Det første av disse spesialproduksjonene var
[18F] fluor-deoxyglucose (FDG), et PET
(Positron Emisjon Tomografi) preparat. (PET
radiofarmaka beskrives nærmere i avsnittet
«Ny teknologi – nye radiofarmaka»)
Da GE Healthcare valgte å legge ned sin produksjonsvirksomhet på Kjeller, ble IFE alene
om å drifte GMP-fasilitetene på Kjeller.
Dette er kostbar infrastruktur, og IFE vur-

derte en periode om de skulle opprettholdes
som lokaler for legemiddelproduksjon, eller
overføres til annen bruk i instituttets forskning. Det var slik sett strategisk viktig
nettopp for denne delen av virksomheten da
IFE inngikk avtale med legemiddelfirmaet
Algeta i juli 2010 om å bygge opp produksjonsfasiliteter for Algetas alfa-legemiddel til
kreftterapi. IFE har helt siden 2001 stått for
farmasøytisk tilberedning av dette produktet
til klinisk utprøving, og har produsert og
distribuert alle doser fra Fase I til Fase IIIstudiene.
Arbeid med radionuklider som sender ut
alfastråling var nytt også for Isotoplaboratoriene ved IFE, og det er bygd opp en
betydelig kompetanse på håndtering av spesielt [223Ra] radium i løpet av disse 10 årene.
En oppskalering av produksjonen for et
kommersielt marked betyr en omfattende
ombygging og modernisering av store deler
av produksjonsfasilitetene, dedikert til denne
produksjonen.

Produksjonsboks
for arbeid med
radionuklider
som sender ut
alfastråling
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Denne oppskaleringen betyr også en stor
vekst i avdelingens ressurser og personell.

er i drift i Stockholm og Uppsala, men de ble
mest brukt i forskningsøyemed.

Mens Isotoplaboratoriene etter at Isopharma
ble etablert i 1996 talte 14 personer, utgjør nå
denne virksomheten en gruppe på 28 personer, og det forventes en ytterligere tilvekst
på 10–15 nye personer innen utgangen av
2011. Denne styrkingen av gruppen, samtidig
med at deler av laboratoriene fremdeles skal
være tilgjengelig for spesialproduksjon av
eventuelle nye radiofarmaka, bidrar til positive framtidsutsikter for radiofarmasimiljøet i
Norge.

PET kommer på banen for alvor
Teknikken ble brukt i neurologi og hjerteforskning, men etter hvert kom også anvendelsen innen kreftdiagnostikk. Da injiseres en
liten mengde med druesukker (glukose)
merket med den radioaktive isotopen Fluor[18F] fluor (21). Legemiddelet tas opp i de
områder i kroppen hvor det er størst behov
for energi. Kreftceller i delingsfasen krever
mer energi enn omliggende normale celler,
og derfor vil det radioaktive druesukkeret tas
opp i kreftcellene i større grad enn i de friske
cellene. På denne måten kan et aktivt kreftområde påvises på et meget tidlig tidspunkt i
sykdomsutviklingen.

Ny teknologi – nye radiofarmaka
Utvikling av nye radiofarmaka har hele tiden
vært nært knyttet til de muligheter utviklingen av ny teknologi og forbedret deteksjonsutstyr har gitt nukleærmedisinen. I begynnelsen kunne man bare studere opptak av det
radioaktive legemiddelet i enkeltorganer, og
bildedokumentasjonen var ikke særlig imponerende sammenlignet med røntgenundersøkelser. Men med de teknologiske fremskritt
og ikke minst revolusjonen innen databehandling av måleresultatene kunne avbildingene forbedres vesentlig. Det ble også
mulig å måle funksjonen i ulike organer, ikke
bare foreta en avbilding.
Ny teknologi innen radiologien, som CT
(Computer Tomografi) og MR (Magnetisk
Resonans) førte til at nukleærmedisinen i en
periode kom litt i bakleksa i forhold til andre
undersøkelsesmetoder. Dette endret seg på
slutten av 1990-tallet med en eksplosiv
økning av undersøkelser med radiofarmaka
på grunn av store fremskritt med PET
(Positron Emisjon Tomografi) diagnostikk.
Selve teknologien var ikke ny, allerede i
begynnelsen av 1980-årene var PET-kamera42

På 1990-tallet ble det registrert en betydelig
økning av slike undersøkelser både i USA og
Europa, idet teknologiske fremskritt gjorde
det mulig å detektere mindre og mindre
svulster. Enda viktigere ble denne teknikken
da nytt teknisk utstyr ved sykehusene gjorde
det mulig å kombinere PET undersøkelser
med CT- eller MR-undersøkelser. I 2001
fantes det over 100 PET-miljøer i Europa.
I Vest-Europa var det nå bare Island, Portugal
og Norge som ikke hadde tilgang til bruk av
denne teknologien. I Norge måtte man ty til
en billigere og ikke på langt nær så eksakt
teknologi, ved at det ble benyttet konvensjonelle gammakameraer med roterende
detektorer. Løsningen ble ofte kalt «Fattigmanns PET».
For å kunne bruke denne teknologien er
det viktig å ha tilgang på [18F] fluordeoxyglucose (FDG) merket med [18F] fluor.
I 1997 ønsket to Oslo-sykehus å kjøpe [18F]
fluor-deoxyglucose. IFE var behjelpelig med
å importere dette fra Rigshospitalet i
København, som den gang var den nærmeste
produsenten. Dette viste seg som en mindre

vellykket løsning idet halveringstiden for
isotopen [18F] fluor er bare snaut to timer.
Ved isotoplaboratoriene på IFE tok man
utfordringen og startet produksjon av dette
legemiddelet, selv om det på dette tidspunktet ikke fantes noe marked for det i Norge.
Utfordringen her er ikke bare rent
farmasøytisk, men også nukleær, idet isotopen Fluor-18 ikke kan fremstilles ved en enkel
reaktorbestråling. Fremstilling av isotopen
foregår derfor i en partikkelakselerator: en
syklotron. På grunn av den korte halveringstiden må fremstillingen skje så nær brukerstedet som mulig. IFE startet derfor en spesialproduksjon av [18F] fluor-deoxyglucose i
egne lokaler, i samarbeid med de to sykehusene og Fysisk Institutt ved Universitetet i
Oslo. Sykehusene kjøpte selv inn produksjonsutstyr og plasserte dette på Kjeller, der
IFE bygde dette inn i en GMP-produksjon.
Fysisk Institutt i etablerte en produksjonslinje
for [18F] fluor ved det eksisterende syklotronlaboratoriet på Blindern, også dette i tett
samarbeid med Radiumhospitalet.
Dette utmerkede trekantsamarbeidet medførte at sykehusene fikk levert 6–8 pasientdoser Fluor-18 FDG ukentlig fra 1999 og
helt til GE Healthcares kommersielle produksjon var etablert i oktober 2006. Denne
spesialproduksjonen av Fluor-18 FDG i disse
årene ble en viktig forutsetning for etableringen av FDG-PET i Norge. I dag er denne
produksjonen vel etablert hos GE Healthcare
i Oslo, og man er i ferd med å starte rutinemessig produksjon ved PET senteret i
Bergen.
Høsten 2009 startet forberedelsene til produksjon av et nytt PET-radiofarmaka,
Gallium-68 DOTATOC ved Isotoplaboratoriene. Dette produktet er for tiden ikke
kommersielt tilgjengelig i Norge, men det
etterspørres av flere norske sykehus.
DOTATOC er en somatostatin-analog som

bindes spesifikt til kreftceller med reseptorer
for somatostatin, og vil være et verdifullt produkt for nukleærmedisinsk kreftdiagnostikk.
Et samarbeid mellom IFE, Norsk medisinsk
syklotronsenter i Oslo og PET-senteret i
Bergen er etablert for oppbygging av
Gallium-68 DOTATOC-produksjon for
Oslo-regionen og Bergens-regionen. Produksjonen for Oslo-regionen vil i første
omgang foregå på Isotoplaboratoriene ved
IFE.
Økonomiske problemer forsinket bruken
av PET diagnostikk i Norge
Veien frem til et fullverdig PET-tilbud for
norske pasienter var lang og tornefull. Den
første offentlige utredning kom allerede i
1986 (22). Det ble da konkludert med at det
var et meget godt forskningsverktøy, men at
det var usikkerhet om teknologien ville få
anvendelse klinisk i fremtiden. Nye utredninger fulgte utover i 90-årene, og det var
forventet at et PET-senter ville bli etablert
ved ferdigstillelsen av det nye Rikshospitalet
på Gaustad. Endelig i 2001 ble det besluttet å
etablere et nasjonalt PET-nettverk med en
syklotron for produksjon av radionuklider
lokalisert til Rikshospitalet (23), og med
PET-skanner både på Rikshospitalet og på
Radiumhospitalet. En av grunnene til at det
tok så lang tid var selvsagt kostnadsspørsmålet. Det tekniske utstyret og innredning av
lokaler utgjorde ca. 100 millioner kroner, og i
tillegg kom store driftskostnader.
Engangsinvesteringen ble betydelig lettere da
GE Healthcare ga 25 millioner kroner i
bidrag til innkjøp av syklotron og to skannere. Norsk medisinsk syklotronsenter AS
(NMS AS) ble etablert i 2003. Selskapets formål er forskning og produksjon knyttet til
radiofarmaka for medisinsk diagnostikk, og
det kom i operativ drift fra høsten 2006.
Senteret eies av Oslo Universitetssykehus og
Universitetet i Oslo og har fått økonomisk
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tilskudd fra Forskningsrådet. GE Healthcare
AS leier laboratorier og utstyr for å produsere
[18F] fluor-deoxyglucose, mens isotopen [18F]
fluor produseres av NMS AS.
Det andre PET-senteret i Norge, som også
ble etablert med store private gaver, ligger
i Bergen. Våren 2011 fikk også Oslo
Universitetssykehus, avdeling Ullevål, en
PET skanner som var finansiert ved en gave
fra en kreftforening.
Utover dette finnes det i dag i Norge ytterligere to muligheter for PET-undersøkelse:
I Oslo har den første private aktøren kommet
på banen etter at firmaet Aleris tok i bruk sin
første skanner høsten 2010. Universitetssykehuset i Tromsø får rutinemessig besøk av
en trailer med en mobil PET-skanner og en
liten «hot-lab». Fluor-18 FDG til disse undersøkelsene leveres av en finsk radiofarmakaprodusent, som flyr dette direkte inn til
Tromsø fra Helsinki. IFE er ansvarlig grossist
og detaljist også for dette produktet, og foretar de samme kontrollene, om enn organisert
noe annerledes enn når produktene sendes
via Kjeller. Den første FDG-PET undersøkelsen i Tromsø, som også ble betegnet som
verdens nordligste undersøkelse med dette
produktet, ble foretatt i september 2008 (24).

Mobil enhet for PET undersøkelser.
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Syklotroner og legemiddelfremstilling ved
sykehusene
Produksjonen av PET-radiofarmaka var i de
første årene ganske forskjellig fra annen produksjon av radiofarmaka. I Europa var
syklotronene som produserte de radioaktive
nuklidene som regel knyttet til universiteter
og tekniske høyskoler. Produksjonen og kontrollen av legemiddelet ble derfor utført ved
disse institusjonene, ofte i lokaler som ikke
var egnet til slike oppgaver, og legemidlene
ble deretter distribuert til nærliggende sykehus. Men etter hvert som den kliniske bruken
økte ble det mer og mer vanlig at selve
syklotronen ble bygget på sykehusområdet og
at også legemiddelet ble fremstilt der.
Det ble en stor utfordring å gjøre det mulig
med så omfattende lokal produksjon og samtidig ta vare på kvalitetsaspektet. Bare det å
sikre seg tilgang til råvarer av tilfredsstillende
farmasøytisk kvalitet til bruk i syntesen av
legemiddelet var problematisk nok. Flere
produsenter startet nå med å bygge små,
automatiske syntesemaskiner for produksjon
av fluor-18 FDG, men ikke alle la spesiell
vekt på de farmasøytiske kravene ved design
av utstyret.

«FASTlab»
Den av produsentene som virkelig la
farmasøytiske prinsipper til grunn var
imidlertid GE Healthcare. Forskning og
utvikling av både radiofarmaka og synteseapparatur var i Norge lokalisert både på
Kjeller og på Storo i Oslo, og her fikk miljøene virkelig en stor sjanse til å være med på
spennende prosjekter. De norske farmasøytene og ingeniørene fikk for eksempel være
med på utvikling av de kjemiske prosessene,
utarbeidelse av software for å styre prosessene, design av produksjonsenheten og valg av
råvarer. Det endelige produktet, «FASTlab»,
leveres som en helautomatisk syntesemaskin,
som kan produsere en rekke ulike radiofarmaka merket med [18F] fluor. For fremstilling
av de ulike legemidlene leveres det kassetter
med alle de substanser og væsker som er nødvendige for syntesen, og i tillegg et spesifikt
dataprogram for styring av produksjonen av
det aktuelle legemiddelet.Alle råvarene leveres sterile og syntesen foregår i et lukket system. Dette vil gjøre det mulig for sykehusene
lokalt å produsere flere ulike radiofarmaka av

fullverdig farmasøytisk kvalitet på samme
dag, med lave stråledoser til operatørene og
sikker håndtering av det radioaktive avfallet.

Legemiddelproduksjon om natten
På grunn av isotopens korte halveringstid
har fluor-18 FDG usedvanlig kort brukstid.
Produksjon, kontroll, distribusjon og bruk må
derfor være meget godt koordinert. Derfor
starter produksjonen av det radioaktive legemiddelet på nattetid. Produsenten av legemiddel og syklotronoperatøren starter på
arbeid ved tretiden om natten for å forberede
produksjonen. Legemiddelprodusenten har
klargjort syntese og dispenseringsutstyret til
kl 6:00, samtidig med at syklotronen har
bestrålt materialet som omdannes til [18F]
fluorid tilstrekkelig lenge til at aktiviteten
kan overføres til synteseenheten, som er
montert inne i hot-cellen i produksjonsrommet. Selve syntesen tar 30–40 minutter.
Parallelt med dette har ansvarshavende for
kvalitetskontrollen gjort sine forberedelser
slik at når analyseprøven av dagens produkt
foreligger ca. kl 7:00, er alle
anlyseinstrumenter startet opp
og standardkurver klare. En
rekke forskjellige analyser
utføres med ulike teknologier.
Kjemisk renhet blir testet
med både gass-kromatograf og
HPLC. Radiokjemisk renhet
blir også testet med HPLC og
tynnsjiktskromatografi.
Produktets
mikrobiologiske
status blir sjekket med raske
tester, mens selve steriltesten
blir utført i ettertid. Går alt
etter programmet er produktet

Produksjonsboks for fremstilling av
radiofarmaka.
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godkjent for bruk kl 8:30, det vil si to og en
halv time etter at selve syntesen av legemiddelet ble startet.
For ytterligere å spare tid er det lagt opp til at
forsendelse til sykehus kan starte før analysene er klare.Telefonisk og skriftlig kontakt er
nødvendig før preparatet anvendes. På denne
måten sikres en rask og effektiv produksjons
og distribusjonslinje for at mest mulig av
aktiviteten blir gjort tilgjengelig for pasientundersøkelser.

Radiofarmasi i Norge i dag
og videre fremover
Da GE Healthcare ved årsskiftet 2008/09
besluttet å legge ned produksjonen av de
konvensjonelle radioaktive legemidlene på
Kjeller, kunne det se mørkt ut for radiofarmasien i Norge, etter nesten 60 års kontinuerlig produksjon og utvikling av radiofarmaka. Heldigvis ser fremtidsperspektivet i dag
alt annet en mørkt ut.

Isotoplaboratoriene ved IFE
Her ligger fremdeles det nasjonale ansvaret
for kontroll og distribusjon av radiofarmaka
til norske sykehus, samt produksjon av radioaktive legemidler til kliniske studier. IFE er
også involvert i forskning og utvikling av nye
produkter i samarbeid med norske sykehus

GE Healthcare
GE Healthcare har fremdeles en aktiv gruppe
i Norge som driver forskning og utvikling av
nye PET- radiofarmaka.
GE Healthcares produksjon av [18F] fluordeoxyglucose i PET-senteret ved Rikshospitalet blir betegnet som firmaets mest
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vellykkede satsing på dette området i Europa.
Det er mange ting som kan gå galt når et
komplisert produkt med ekstremt kort holdbarhetstid skal produseres, kontrolleres, distribueres og brukes i løpet av noen få timer.
Senteret i Oslo har vist seg å være usedvanlig
dyktig til å levere i tide, slik at man unngår at
pasientene må sendes hjem igjen. I dag
leverer senteret til tre PET-skannere ved
Oslo Universitetssykehus (Radiumhospitalet,
Rikshospitalet og Ullevål Sykehus) og til den
private klinikken Aleris.
Radiofarmasøytisk produksjon ved PET
sentrene i Oslo og Bergen
Fra Oslo har det også vært regelmessige
leveranser til Haukeland sykehus i Bergen
siden 2009. Leveransene til Haukeland sykehus har foregått med chartrete fly for å gjøre
transporten så effektiv som mulig. Nå står
senteret i Bergen foran nye utfordringer.
Etter flere års innsats fikk de våren 2011
endelig tilvirkertillatelse fra Statens Legemiddelverk og kan nå starte sin egen produksjon av PET-radiofarmaka.
I Oslo er det også en videreutvikling av PETradiofarmaka virksomheten. Det overordnede mål for Norsk medisinsk syklotronsenter er å levere både etablerte og nye radiofarmaka og kjemiske forbindelser for bruk i
rutinemessige og forskningsbaserte PETundersøkelser i Norge. Forskningen har vært
ivaretatt i samarbeid med Universitetet i Oslo
og universitetssykehusene i Oslo området.
NMS har også hatt som målsetning å oppnå
tilvirkertillatelse fra Statens Legemiddelverk
slik at senteret selv kan produsere nye PETradiofarmaka. Målbevisst innsats førte til at
senteret fikk tillatelsen våren 2011. Det første
nye produktet det vil bli aktuelt å produsere
der er [18F] natriumfluorid.
Det vil bety mye for utviklingen av PET-miljøer i Norge at både Haukeland sykehus i

Bergen og NMS innehar tilvirkertillatelse for
radiofarmaka. Ikke minst vil det ha stor
betydning for muligheten til å bruke disse
nye PET-relaterte hjelpemidlene i avansert
forskning ved universitetene og sykehusene.
I dag finnes det i Norden meget anerkjente
PET-sentre i København, Stockholm og
Turku, som ligger på øverste nivå i Europa
når det gjelder slik forskning. Målsetningen
er at vi i løpet av noen år har etablert et senter på tilsvarende høyt nivå i Oslo.

Terapi-produkter fra laboratoriene på Kjeller
Den aller største gledelige nyhet innen norsk
radiofarmasi finner vi i det som foregår på
Kjeller i disse dager. Det er den store satsningen som det norske firmaet Algeta og
Institutt for Energiteknikk samarbeider om.
Algeta har sitt hovedkvarter i Oslo og er i dag
verdensledende på medisinsk bruk av isotoper som sender ut alfastråling og i utvikling av
alfapartikkelbaserte radiofarmaka. Dette er
en ny type legemidler til kreftterapi hvor
alfastrålingen brukes til å drepe kreftcellene
som ligger i umiddelbar nærhet av det
området legemiddelet tas opp. Teknologien
som anvendes er basert på forskningsarbeid
utført ved Radiumhospitalet og Rikshospitalet. De to mest lovende isotopene det
arbeides med nå er [223Ra] radium og [202Th]
thorium.
Det første produktet, Alpharadin, er basert på
[223Ra] radiumklorid, og dette produktet har
nådd frem til fase III i klinisk utprøvning.
Isotoplaboratoriene ved IFE har hatt ansvar
for den farmasøytiske produksjon og distribusjon av Alpharadin for de kliniske studiene
Algeta gjennomfører ved over 100 sentre
rundt om i verden. I 2009 inngikk Algeta en
avtale verd 800 millioner dollar med Bayer
Schering Pharma AG for utvikling og global
kommersialisering av Alpharadin til behandling av prostatakreft og andre kreftformer

med hyppig spredning til skjelettet, som for
eksempel brystkreft.
I juli 2010 ble det inngått en avtale mellom
Algeta og IFE om en omfattende utvidelse av
samarbeidet mellom de to partene. Algeta
fremhever at lokal ekspertise med lang erfaring på fagområdet, tilgjengelige lokaler, infrastruktur og et meget godt samarbeid med
IFE i den innledende fasen var grunnen til at
de valgte å satse på IFE også i fremtiden. I
følge avtalen vil IFE utvide den eksisterende
produksjonskapasiteten for Alpharadin. Oppgraderingen skal finansieres av Algeta og den
vil gi tilgang på «state-of-the-art» fasiliteter
som har kapasitet til både fremtidige kliniske
studier og til kommersielle leveranser etter at
produktet er lansert.
I dag produseres og distribueres ca. 100 doser
per måned til klinisk prøving. Ved en kommersiell produksjon vil behovet for doser
mangedobles. Produksjonskapasiteten ved
IFE må derfor økes tilsvarende. Det er ventet
at denne kapasitetsøkningen vil medføre
opprettelse av ca. 40 nye stillinger ved
Isotoplaboratoriene for å dekke produksjonsbehovet. Algeta-satsingen i Norge har stor
betydning for hele det norske radiofarmasimiljøet og betyr ikke minst svært mye
for å videreføre den tradisjonsrike virksomheten ved Institutt for Energiteknikk.

Derfor er det med glede at en ser frem
til å følge den videre utviklingen på dette
lille, men utrolig spennende fagområdet:
Radiofarmasi i Norge!
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Summary
Radiopharmacy has a relatively short history
as the first shipment of radioactive isotopes
for medical use took place in USA in 1946.
Norway was one of the first countries in
Europe to get a nuclear reactor in operation
at the nuclear research facility (IFE) at Kjeller
outside Oslo.The first isotopes were supplied
to a hospital in Oslo already at the end of
1952. The early history has been fairly well
documented, but what happened after the
pioneering years?
In contrast to other countries in Europe
these new products were classified as pharmaceuticals in Norway. This fact was to influence the national development in the field,
and the first pharmacist was employed at IFE
in 1957. Over the years the group at the
Isotope laboratories at IFE involved with
production, control and distribution of radiopharmaceuticals grew to 46 persons in 1996
and 12 of these had pharmaceutical background.
The development of nuclear medicine in
general combined with continuous progress
in technical detection equipment and data
processing of information made it possible to
use of a range of new radioisotopes and
corresponding radiopharmaceuticals. At IFE
the first molybdenum/technetium-99m
generator was constructed in 1966. Over the
next 30 years several new models were
designed and the Norwegian technology
spread to several countries in Asia and
Europe. 10 different kits for production of
various diagnostic procedures were established at Kjeller.
As there was little patent protection and
commercial competition in the start, the development of unique new products in Norway
was possible. Two products based on [131I]
iodine labelled cholesterol analogs were
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developed at Kjeller for adrenal cortex
tumours and an iodine [131I] labelled norepinephrine analog was formulated for
adrenal cortex disorders.
In the Nordic countries the four domestic
producers of radiopharmaceuticals collaborated on production and distribution and
started regular contact meetings with the
national drug authorities. These meeting did
have a marked influence on the establishment
of requirements and regulations concerning
radiopharmaceuticals in the whole of
Europe. Denmark became a member of EU
in 1973 and established an official Isotope
pharmacy in 1974 and this became a channel
for voicing the Nordic philosophy on radiopharmaceuticals in Europe. The same
countries worked together in the Nordic
Council of Medicine to produce 3 important
monographs on Radiopharmaceuticals. The
first two were important for the establishment of the first EU directive on radiopharmaceuticals in 1989.
Major changes in the field of radiopharmacy
in Norway took place in 1996. IFE continued the control and distribution of radiopharmaceuticals and took on the responsibility
for production of radiopharmaceuticals for
clinical trials and products not easily available
commercially. A new company, “Isopharma”,
took over the production and research and
development activities. Today after several
mergers and takeovers these activities are part
of GE Healthcare.
Diagnostic procedures with positron emission tomography (PET) were finally introduced in Norway. Routine production of
[18F] fluordeoxyglucose has been established
in Oslo from 2006 and the product is supplied to 4 PET cameras. A new PET centre
in Bergen has been granted manufacturing
authorization for the same product. The

National Medical Cyclotron Centre in Oslo
intends to develop new radiopharmaceuticals
for research and clinical use, and have just
obtained
manufacturing
authorization.
Commercial research and development is also
established in Oslo to produce automatic
synthesis units, which will allow the local
PET centres to make a variety of PET radiopharmaceuticals to GMP standard.

The way forward:
The outlook for radiopharmacy in Norway
looked bleak when GE Healthcare stopped
the general production of radiopharmaceuticals at the end of 2008. However many positive things have happened since then and the
situation looks far more promising today:
In addition to the regular tasks the Isotope laboratories have started the production of a new PET radiopharmaceutical,
Gallium-68 DOTATOC.
GE Healthcare runs a very successful PET
production unit at NMS in Oslo and the
company is actively involved with PET
radiopharmaceutical research and development at two sites in Oslo.
Two manufacturing authorisations have been
granted in 2011 to clinical PET centres in
Oslo and Bergen.
The Norwegian company Algeta and the
Institute for Energy Technology (IFE) have
made an agreement to establish a “stateof-the art” production facility for radiopharmaceuticals based on radioisotopes emitting alpha-rays at Kjeller. This facility shall
produce material both for clinical trials and
later for commercial sale. The new production facility shall be ready by the end of
2012, and the staff will have to be
strengthened with many new positions.
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Kunstneriske farmasøyter –
farmasøyter i kunsten
Av Trygve Fjeldstad*

Norske og utenlandske farmasøyter har ikke
bare vært opptatt av piller og hostesaft. Flere
av dem har hatt kunstneriske årer som har
gjort dem til utøvende kunstnere innen flere
områder. Både farmasøyter og andre har også
benyttet apotek og farmasøyter som modeller
for sine rollefigurer i både bøker og operaer.
I litteraturen
Flere norske farmasøyter har markert seg som
forfattere. Den klart mest berømte av dem er
Henrik Ibsen (1828–1906). Ibsen er kjent for
sine skuespill. Andre skrivende farmasøyter
har produsert et mangfold av ulike verker.
Det finnes både romaner, noveller, moralske
og religiøse forkynnelsestekster, detektivhistorier og fortellinger for barn fra norske
farmasøyters hånd. Verkene er utgitt som
bøker eller publisert i et bredt spekter av
blader og tidsskrifter – fra Detektivmagasinet
og Romantikk til Krigsropet. At mange av
fortellingene om kriminaletterforsker Knut
Gribb er skrevet av farmasøyten Øyulv Gran,
er trolig ukjent for mange.

Min onkel triller piller
På byens apotek.
Han er så tynn og trist og blek
Og triller sine piller.
(Fra Inger Hagerups «Så rart» fra 1983)

Skrivende farmasøyter er langt fra bare et
norsk fenomen. De finnes i mange land, blant
annet Danmark, England, Sverige og
Tyskland. Flere av dem har skrevet seg til en
plass i verdenslitteraturen. Under romantikken skrev engelskmannen John Keats
(1795–1821) dikt som fikk stor popularitet.
Hundre år senere produserte britiske Agatha
Christie (1890–1976) kriminalhistorier om
skarpsindige personligheter som Miss Marple
og Hercule Poirot. Ikke alle skrivende
farmasøyter bruker sine farmasikunnskaper
som en kilde i forfatterskapet. Én som ofte
gjør det, er Agatha Christie. De mange finurlige giftmordene i hennes bøker er antakelig
ingen tilfeldighet.

* Cand. pharm. 1979. «Diplomstudiet» i apotekfarmasi 1996. Provisor ved Apoteket Hjorten Oslo 1979-83.
Diverse stillinger Norges Apotekerforening 1983-2008, bl.a daglig leder Service Produksjon AS (SPAS) 2001-03.
Redaktør/daglig leder Norsk legemiddelhåndbok fra 2008. Medlem av Utstillingsutvalget, Norsk Farmasihistorisk
Museum. Adresse: Tuengen allé 20F, 0374 Oslo.
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En rekke forfattere har benyttet apotekeren
eller farmasøyten som rollefigur i verkene
sine.Apotekeren er sjelden hovedperson, men
spiller likevel ofte en sentral rolle i handlingen, blant annet i verdens trolig eldste kriminalroman – som er norsk! I litteraturen omtales apotekeren ofte som en typisk småborger,
selv om han gjerne selv føler seg som noe
mer. Ikke sjelden medfører dette at han anser
seg som misforstått. Apotekeren i litteraturen
er ofte middelaldrende, konservativ og rik.
Han er humørsyk og påholden med pengene.
Han kjeder seg ofte på jobben og synes at
han som akademiker får for lite igjen av livet.
Kjemikunnskapen og giftstoffene i det mystiske apoteket skaffer ham imidlertid aktelse i
omverdenen.

I musikken
Mange farmasøyter har dyrket sang og
musikk. For flertallet har det kun vært på
hobbybasis. Noen har nådd et høyt nivå, men
likevel valgt å holde seg til farmasien som
levevei. Ingrid Bjoner (1913–1976) er derimot et eksempel på en norsk farmasøyt som
satset profesjonelt, og gjorde internasjonal
karriere som operasanger. Mange operakomponister har benyttet farmasøyten og apotekeren som rollefigur. I både opera og litteratur
opptrer apotekeren ofte sammen med legen
eller kirurgen. Begge de to yrkesgruppene
blir gjerne møtt med respekt av de som står
under dem sosialt, men med forakt fra de
som står over dem. De ønsker derfor å vise
hvem de er og at de har noe å fare med.

I bildekunsten
Den berømte tyske bildekunstneren Lucas
Cranach d.e. (1472–1553) fikk en gang et
apotek i gave fra en fyrste, som en form for
«honorar».Tross dette kan vi knapt inkludere
Cranach i farmasihistorien. Men det finnes
eksempler på fullt utdannede farmasøyter

som har gjort karriere som bildende kunstnere – både karikaturtegnere, plakatkunstnere
og malere. Noen av dem kombinerte farmasifaget med bildekunsten, mens andre la
farmasien på hyllen og ofret seg fullt og helt
for kunstnergjerningen. Det gjelder både
norske Frits Thaulow (1847–1906) og tyske
Carl Spitzweg (1808–1885). Sistnevnte har
laget et bilde med tittel Hypokonderen. Det
er antakelig det nærmeste vi kommer disse
kunstnernes farmasøytiske bakgrunn.

Temautstilling på Norsk
Farmasihistorisk Museum:
Farmasi – Kunst
Temautstillingen Farmasi – Kunst ble åpnet
på Farmasimuseets Dag 29. august i 2010.
Utstillingen tar for seg både utøvende kunstneriske farmasøyter og bruken av farmasøyter og apotek som motiv i kunsten. Fem
områder blir belyst i hver sin monter: norske
og utenlandske forfatterfarmasøyter, farmasøyter i litteraturen, farmasøyter i musikken
og farmasøyter som bildekunstnere.

Kunstneriske farmasøyter
Norske forfatterfarmasøyter
Henrik Ibsen (1828–1906) er
av mange vurdert som det
moderne dramaets far. Han
gikk i apoteklære i Grimstad
fra 1844 og tok medhjelpereksamen. Etter dette ble han
ansatt som farmasøyt på
byens apotek. Der skrev han
sitt første skuespill, Catilina
(1850). Noen avsluttende apotekereksamen
avla han imidlertid aldri, idet han forlot
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Grimstad og farmasien for godt etter seks år i
1850. Noen steder i hans forfatterskap kan
farmasøytbakgrunnen likevel spores, som når
Brand bruker uttrykket quantum satis («til
strekkelig mengde»).
Engvald Bakkan (1897–
1982) arbeidet i farmasien
hele sitt yrkesliv, blant annet
som apoteker i Stavanger fra
1955 til 1968. Parallelt med
farmasøytgjerningen skrev
han mange bøker, de fleste
av dem historiske romaner
med stoff fra fødestedet
Åmli. Hovedverket er en trilogi som utkom
mellom 1947 og 1952 (Krossen er din, Gjenom
fossane og Regnbogen i toreskya). Åmlibøkene er
skrevet på nynorsk. Når han en sjelden gang
skrev en samtidsroman, brukte han bokmål.
Bakkan fikk Gyldendals legat (i dag kalt
Gyldendalprisen) i 1953.
Øyulv Gran (1902–1972) var
ingen ivrig farmasøyt. Etter
få år i arbeid på apotek, ble
han arbeidsløs. Derpå konsentrerte han seg om skrivingen. Gran regnes på ingen
måte som noen stor forfatter,
men skrev utallige historier
til aviser, ukeblader og julehefter. Han
beskjeftiget seg særlig med kriminalfortellinger og var blant annet en produktiv bidragsyter til det norske Detektivmagasinet og det
svenske Alibi Magasinet. Han forfattet også
bøker. Blant de ca. 80 som har skrevet om
mesterdetektiven Knut Gribb, rangerer Gran
blant de mest produktive.

Utenlandske forfatterfarmasøyter
John Keats (England, 1795–1821) var apoteklærling og tok eksamen i 1816. Han arbeidet
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en periode ved et sykehus i
London. Keats regnes i dag
sammen med George Byron
og Percy Bysshe Shelley
blant de betydeligste britiske
dikterne i romantikken. Selv
følte han lenge at han på
mange måter kom i skyggen av tidligere
poeter. I samtiden ble diktene hans mye kritisert, men senere har de blitt høyt verdsatt.
Det er sagt om Keats at språket hans er
sprudlende og preget av rik og sensuell forestillingsevne. Diktene var ofte inspirert av
gresk mytologi.
Theodor Fontane (Tyskland,
1819–1898) var sønn av en
apoteker, og etter foreldrenes ønske gikk den unge
Theodor inn i farmasien.
Hans trang sto imidlertid til
å leve av sin penn. Alt høsten 1849 forlot han derfor
farmasien for godt. Det ble år med skuffelser
og slit. Han levde på et vis av det han skrev,
men som journalist, ikke som dikter slik
drømmen var. Karrieren som romanforfatter
innledet han først da han var blitt 60 år. I de
neste 20 årene leverte han diktning som gjør
at han regnes blant 1800-tallets fremste tyske
romanforfattere.
Agatha Christie (England,
1890–1976) regnes blant
kriminallitteraturens største
stjerner. Hennes farmasibakgrunn kommer ofte til
uttrykk i bøkene, blant annet gjennom de mange giftmordene som finner sted. I
tillegg til et stort antall
kriminalbøker forfattet hun et 20-talls skuespill. Mest kjent er The Mousetrap – verdens
desidert største kommersielle teatersuksess.
Mange av historiene med de særpregede

detektivene Miss Marple og Hercule Poirot
er filmet. Hun skrev også dikt, samt et lite
antall romantiske bøker under pseudonymet
Mary Westmacott.
Farmasøytisk operasanger
Ingrid Bjoner (Norge,
1927–2006) tok apotekereksamen i 1951,
men studerte senere
sang i Frankfurt am
Main og Düsseldorf.
Hennes debut som
operasanger fant sted i 1957. Senere var hun
fast ansatt ved forskjellige tyske scener, storparten av tiden i München. Hun hadde
gjesteopptredener ved de fleste ledende
operascener
i
verden, blant
annet
Metropolitan, La Scala og Covent Garden,
samt i Wien og Berlin. I perioden fra 1992 til
1997 var hun professor ved Norges musikkhøyskole. I 1980 ble hun utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.

Farmasøyter som bildekunstnere
Carl Spitzweg (Tyskland,
1808–1885) tok farmasiutdannelse ved universitetet i
München med karakteren
«ausgezeichnet». Tross sin
gode eksamen, arbeidet han
ikke lenge som farmasøyt
før han besluttet seg for å
forlate faget for godt. I
1833 mottok han en arv og
besluttet deretter «die Pharmazie total an den
Nagel zu hängen». Hans kunst er sterkt preget av humor, med vittige folkelivsskildringer
og eksentriske personer. Spitzweg var selvlært
som maler. Likevel har han blitt høyt vurdert,
og i hjemlandet er han fortsatt en ansett maler og tegner.

Frits
Thaulow
(Norge,
1847–1906) var sønn av
den kjente apotekeren
Harald Conrad Thaulow
(1815–1881) ved Løveapoteket i Christiania. Faren
ønsket at han skulle skaffe
seg en trygg utdannelse før han ofret seg for
kunsten. Straks han hadde avlagt apotekereksamen, begynte han på en kunstnerbane der
han opparbeidet seg et stort ry både nasjonalt
og internasjonalt. Thaulow var en lederskikkelse blant sine kolleger og sto sentralt i etableringen av Høstutstillingen i 1882. Han skrev
også en rekke artikler i aviser og tidsskrifter.
Othar
Holmboe
(Norge,
1868–1928) er mest kjent
som plakatkunstner, men
gjorde seg også bemerket
som maler og karikaturtegner. Hans yrkesaktive liv
er tredelt. Først jobbet han
som farmasøyt fram til slutten av 1898. I tiden fra 1899
til 1916 livnærte han seg som kunstner i Son,
der det var et livlig kulturelt miljø. En periode var han også ordfører i kommunen.
Senere returnerte han til farmasien og var
provisor på et par forskjellige apotek. I 1920
ble han apoteker i Hvittingfoss og i 1927 på
Ullensaker Apotek i Jessheim.

Farmasøyter beskrevet
i kunsten
I litteraturen
Mester Gert Westphaler
(1723) av Ludvig Holberg
(Norge 1684–1754) er
det eldste eksempelet i
norsk litteratur på bruk
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av apotekeren som en sentral rollefigur. I
denne enakteren har apoteker Gilbert en
viktig birolle som moralens og fornuftens
stemme. Her er apotekeren både hederlig og
sympatisk. Ludvig Holberg fra Bergen var
egentlig professor ved universitetet i
København. I årene fra 1722 til 1727 skrev
han 26 komedier som fortsatt regnes blant
noe av det beste i nordisk litteratur. Ellers
publiserte han et stort antall historiske verker
og bøker om filosofiske og moralske spørsmål.
Mordet paa Maskinbygger
Roolfsen (1840) av Mauritz
C. Hansen (Norge 1794–
1842) regnes av mange som
verdens første kriminalfortelling. Den ble publisert
året før amerikaneren
Edgar Allan Poe utga
Mordene i Rue Morgue
som internasjonalt anses
som den første. Handlingen i Hansens bok
foregår i Kongsberg, der en «kyndig
Apotheker» løser mordgåten ved hjelp av sine
store kjemikunnskaper. Det kan være minnet
om en tidligere apoteker i den samme byen,
Nicolay Tychsen (1751–1804), som ga forfatteren ideen til å bruke en farmasøyt til å
oppklare mysteriet.
I musikken
Doktor und Apotheker (1786)
av
Karl
Ditters
von
Dittersdorf (Østerrike 1739–
1799) er en komisk opera i
tre akter. Da den kom i
1786, vakte den mer oppsikt enn den samtidige
Mozart-operaen Figaros bryllup. I Ditters
von Dittersdorfs verk er apotekeren en
komisk figur som blant annet har et intenst
hatforhold til den stedlige doktor Krautman.
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Krangelen mellom de to topper seg i duetten
Sie sind ein Scharlatan. Situasjonen kompliseres ved at doktorens sønn og apotekerens
datter elsker hverandre. I god opera buffa-stil
ender det selvsagt med at de to unge får
hverandre.
Djevlene i Loudun
(1969) av Krzysztof
Penderecki
(Polen
1933–) er en tragisk
opera i tre akter, basert
på en faktisk hendelse i
den vestfranske byen
Loudun i 1634. I
operaen opptrer apotekeren Adam – en tragikomisk figur innhyllet i mystikk, røyk og
damp. Han engasjerer seg blant annet sterkt
for å fremskaffe bevis mot dem som er
anklaget av inkvisisjonen. Det er også scener i
apoteket hvor han får i oppdrag å lage et
gigantisk klyster, som skal brukes til djevleutdrivelser. I en ellers tragisk historie er apotekeren tegnet som verkets eneste komiske
skikkelse.

Men det var flere . . .
Antallet aktuelle kunstneriske farmasøyter/farmasøyter i kunsten er for stort til at alle
kan presenteres i en begrenset temautstilling
som den på Norsk Farmasihistorisk Museum.
Under arbeidet med utstillingen var det en
rekke kandidater som det ikke ble plass til.
Av aktuelle kandidater som av forskjellig
grunner ikke ble presentert, kan nevnes
farmasøytforfattere som danske Jacob
Paludan, andre forfattere som Sven Elvestad
(Stein Riverton), Gustav Flaubert, Dick
Francis, Sigurd Hoel, Vilhelm Krag og Cora
Sandel. Innen sang og musikk kunne komponistene Joseph Haydn og Heinrich
Sutermeister vært med.

Kunstneriske farmasøyter
Farmasøytforfattere
Johan Fredrik Vinsnes (Norge 1866–1932) tok
apotekereksamen i 1892. I tillegg til farmasien var Vinsnes en kulturelt engasjert mann.
Han var en tid redaktør for Agdesidens Blad,
og var sceneinstruktør ved Den Nationale
Scene i Bergen i 1905–06. Debutromanen
fra 1895 «Eventyr og Stemninger» og oppfølgerne «En Flygtning» fra 1897, «Blind» og
«Kvad» fra 1898 ble alle vurdert som kunstnerisk svake. Skuespillet «Wurm» fra 1906
vakte imidlertid berettiget oppsikt. I årene
som fulgte, kom flere romaner som bl.a. ble
oversatt til tysk. Forfatterskapet fikk etter
hvert preg av moralsk og religiøs forkynnelse.
Den betydeligste romanen fra denne tiden er
«Et gatekryds» fra 1914. Den bygger på hans
erfaringer fra tiden ved Apoteket Orion på
Kristianias østkant, og skildrer storbyen med
fattigdom og forkomne eksistenser.
Jacob Paludan (Danmark 1896–1975) var
dansk forfatter og kritiker. Romandebuterte
i 1922 (De vestlige Veje) med bakgrunn i en
reise i Sør- og Nord-Amerika. Hans hovedverk er Jørgen Stein (1932–33) om tre generasjoners forhold til det europeiske kultursammenbrudd. Er også en eksklusiv essayist.

Farmasøyter
beskrevet i kunsten
I litteraturen
Morderen fra mørket av Sven
Elvestad (Stein Riverton)
(Norge 1884–1934) omtaler
en apoteker som er «krakilsk
og stundesløs som de fleste
gamle landapotekere». Selv
om han har lite å gjøre har

han alltid dårlig tid. Han myrdes av en
kokainist som ikke får nok narkotika.
Madame Bovary av Gustave
Flaubert (Frankrike 1821–
1880) har i motsetning til hos
Holberg med en meget usympatisk apoteker. Det er sagt at
denne negative omtalen preget franskmenns oppfatning av
apotekere i lang tid.
Banker (Norsk tittel: Sikker vinner) av Dick
Francis (UK 1920–2010) er en kriminalbok
med handling lagt til hestesportmiljø. Også
her løses gåten av en farmasøyt, i dette tilfelle
en kvinnelig farmasøyt med eget apotek i
London. Hun utnytter sine kunnskaper om
legemiddelbivirkninger hos hester og om
såkalte interaksjoner mellom forskjellige
legemidler.
Sesam, sesam av Sigurd Hoel (Norge 1890–
1960) gir heller ikke noe flatterende bilde av
farmasøyten. Han er rødneset og hostende og
har filipenser. Dessuten er han morfinist og
blander ofte medisin i narkorus.
Den gang vi var tyve år av Vilhelm Krag
(Norge 1871–1933) er et selvbiografisk verk.
Omtalen av en apoteker som tykk, matglad,
hissig og uberegnelig må derfor oppfattes
som en mer eller mindre korrekt beskrivelse,
– men altså bare av en enkelt apoteker.
Kranes konditori av Cora Sandel (Norge 1880
–1974) har i sitt persongalleri med farmasøyt
Lydersen som er en munter, flott og selvsikker ung mann, – en stor kvinnebedårer. Det
avhenger kanskje litt av øynene som ser, om
beskrivelsen oppfattes som positiv eller ikke.
I Det spøker hos Høigaard (1932) av Peter
Bendow (Norge 1884–1959) – et pseudonym for forfatteren David Dietrichs
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Svendsen Arnesen – beskrives apotekeren i
en liten sørlandsby. Han er folkesky og
bedriver bare mystiske eksperimenter med
kjemikalier og gifter. Hans hus nyter likevel
en viss popularitet ved hans gode og dyre
whisky som de kondisjonerte gjerne kommer
og drikker. Når de går hender det de ser apotekerens onde ansikt gjennom vinduet.
Apotekerens vakre og festglade kone er
sentral i byens selskapsliv. Bendow skrev også
flere skuespill, bl.a «Kongens Ord» fra 1953.
Han var også en kjent egyptolog og skrev
flere bøker om emnet.
I Kommandanten og hans by (1932) av Birger
Dahl (Norge 1868–1950) beskrives det sosiale liv blant de kondisjonerte i en liten by i
Finnmark. Apotekeren, bare kalt Teker, er en
sentral person i dette miljøet, et festmenneske
som står for de sosiale arrangementene.
I sin første roman fra 1932, Periferi og sentrum,
beskriver Hans Geelmuyden (Norge 1906 –
1969) et velstående frognermiljø. Familiefaren er apoteker, og et tema i boken er generasjonsmotsetninger mellom de besteborgerlige foreldrene og deres vestkantkvikke
sønner.
Knut
Hamsun
(Norge
1859–1952) beskriver en
hyggelig, munter og hjelpsom apoteker Holm i
romanen Men livet lever. Han
er en typisk besteborger og
omgås de kondisjonerte,
men hjelper nødstedte enker
og faderløse bl.a. ved å arrangere velgjørenhetsfester.Til slutt gifter han seg med en noe
tilårskommen, men velstående enke etter forgjeves å ha gjort kur til datteren.
Ola Jonsmoen (Norge 1932–) har gitt ut flere
diktsamlinger, novellesamlinger, barnebøker, skuespill, skjemtebøker og romaner. I diktsamlingen
56

«Om desse steinane talar»
opptrer blant andre den
fiktive apotekeren Valdemar
Muhle,
en
utenlandsk
farmasøyt som befinner seg
på den norske landsbygda i
påvente av et bedre apotek i
byen – en forfinet person med velfrisert hår.
Jonsmoen lar apoteker Muhle fortelle om seg
selv, blant annet om de medisinene han solgte
og om apotekergjeld.
Agnar Mykle (Norge 1915–1994) skildrer et
besøk på apoteket i Lasso rundt fru Luna fra
1954. Apotekeren oppleves bare som
klapringen av en skrivemaskin, men han føler
seg sikker på at apotekeren «har briller og
smale, trette øyne». Farmasøyten er også så
vidt nevnt i Sangen om den røde rubin, men
uten noen nærmere karakterbeskrivelse.
Ingrid Noll (Tyskland 1935–) sin debutroman Der Hahn ist tot kom først da Noll var 56
år gammel, i 1991. Nolls første roman ble en
øyeblikkelig bestselger i Tyskland. Hun regnes
som Tysklands kanskje mest suksessfulle
moderne krimforfatter. I Die Apothekerin fra
1996 er den pene og flinke, men fullstendig
uinterressante kvinnelige farmasøyten den
kontrasterende bakgrunn for bokens rå og
brutale intrige.

I musikken
Der Apotheker er en opera
buffa i 3 akter (uten ouvertyre) fra 1768 av Joseph
Haydn (Østerrike 1732–
1809). Handlingen foregår i
apotekgården til apoteker
Sempronio. Sempronio er en komisk figur,
han er lite opptatt av apotekdriften og vil
heller lese aviser. Han har en ung myndling,
Grilletta, som han ønsker å gifte seg med.

Hun på sin side, foretrekker heller apotekerens læregutt, Mengone. Etter mye viderverdigheter der det også opptrer enda en
frier, er det naturligvis Mengone som trekker
det lengste strå.
Seraphine oder Die stumme Apothekerin er en
en-akters TV-opera fra 1959 av Heinrich
Sutermeister (Sveits 1910–1993). Operaen er
bygd på en farse av Rabelais. Også her må
den aldrende apotekeren finne seg i å opptre
som en nokså komisk figur.
Benjamin Britten (UK 1913–1976) har bl.a.
skrevet operaen Peter Grimes. Der forekommer apotekeren Ned Keene.
I Operaen Elskovsdrikken av
Gaetano Donizetti (Italia
1797–1848) kalles rollen
Dulkamara for «dottore»,
men kan i like stor grad
oppfattes som apoteker. Han
opptrer med selvprodusert
vidundermiddel og er den største luringen
som opptrer i apotekeroperaene. Han tjener
store penger på et parti dårlig vin og står
igjen som vinneren – og har det i tillegg
moro.

Summary
Pharmacists, both Norwegian and foreign,
have engaged themselves not only in
pharmacy. A number of them have shown
artistic talents within several art forms. Both

pharmacists and others have also used the
pharmacy and pharmacists as models for their
characters in books and operas.
A new exhibition «Pharmacy – Art» was
opened at the Norwegian Pharmacy History
Museum in Oslo in August 2010. The
exhibition presents artistic pharmacists and
how pharmacy and pharmacists are presented
in various art forms. The exhibition consists
of five different parts: Norwegian pharmacists
as authors, foreign pharmacists as authors,
pharmacists in literature, music and in fine
arts.

Noen bøker med apotek eller
apoteker i tittelen
Holger Drachmann: Døden og apotekeren
A. Grane: Apothekerens Pleiebørn.
Fortælling for børn.
Nils Hövenmark: Døden i apoteket
Gottfried Keller:
Der Apotheker von Chamonix
Ingrid Noll: Die Apothekerin
Candace Robb: The Apothecary Rose
Friedrich Rückert: Der Apotheker
Sophus Schandorph: Det gamle Apothek
Wolf Serno: Tod im Apothekenhaus
Kurt Tucholsky: Die Apotheke
Heinz Welten: Der Globus Apotheker
Ernst Zahn: Der Apotheker von
Klein-Weltwil
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Bergensk brystbalsam – en «hostesaft»
med gammel historie
Farmasihistoriske notiser XXVI
Av Jan Karlsen*

Innledning

Beskrivelse

Fra den førindustrielle utvikling av farmasøytiske preparater var apotekeren i sitt apotek den som utarbeidet medisinske produkter
som kaltes og kalles composita. Noen ble i en
periode kalt arcana og disse utviklet seg
deretter til farmasøytiske spesialiteter eller
endte opp i produksjon utenom apotek
(Rigabalsam, Orvietanum m.fl.). Apotekproduserte preparater var dels utført etter
alminnelig kjente oppskrifter i reseptsamlinger (1), farmakopeer eller lokale oppskriftsbøker og dels etter hemmeligholdte resepter
(arcana).

Bergensk brystbalsam som beskrevet i NAFboken fra 1942 (2):

Mange av de utviklede produktene ble i en
periode meget populære for senere å forsvinne fra handelen. Noen holdt seg derimot
i flere hundre år og ble modifisert, endret,
kopiert og gitt andre navn mens de viktigste
ingrediensene ble beholdt. Noen få preparater har holdt seg i mer enn tusen år som for
eksempel teriakk. Bergensk brystbalsam er et
preparat som har en lang historie og som
med stor sannsynlighet kan følges tilbake til
Paracelsus og 1500-tallet.

Linctus pectoralis «Bergen»
Camphora
Acidum benzoicum
Spiritus concentratus
Spiritus ammoniacatus anisatus
Extractum glycyrrhizae
Mel
Aqua destillata

1,2
1,230,50,100,350,267,8

Medisin for å stoppe hoste har lenge vært
populært som preparat hvor mange varianter
fantes på apotek. I den tiden da et større
antall preparater ble laget i apotekets laboratorium og farmasøyten enda kunne formulering, var hostesaft i mange utgaver noe
som man som praktikant ofte ble satt til å
lage. På Svaneapoteket i Oslo var det en stor
produksjon av mange composita og forfatteren lærte mye i sin praktikanttid (1961–62) av
«gamle» oppskrifter.

* Apotekereksamen 1964, Doktorgrad ved Het Rijksuniversiteit te Leiden, Nederland, 1.amanuensis ved Universitetet i Oslo 1972–1986, Professor i galenisk farmasi 1986–2011,Teknisk ekspert for FN (WHO, UNESCO,
UNIDO) 1978–2011. Adresse: Hagaliveien 3B, 1358 Jar og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.
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Hostemedisin ble gitt forskjellige produktnavn som Syrupus pectoralis, Linctus pectoralis, Balsam pectoralis, Liquor pectoralis og
Elixir pectorale. I ettertid og under praktikanttiden har det vært interessant å gå etter de
gamle reseptene for å finne ut av om de
virkelig var gamle eller om det var en ide av
den lokale lege som ble omsatt i et produkt i
samarbeid med apotekeren. Ser vi på en del
av de mest populære hostesaftene i en viss
tidsperiode (1940–1979), finner man at de
ligner mye på hverandre. Bergensk brystbalsam var et populært produkt i den tiden forfatteren var praktikant. Forskriften fantes i
Norges Apotekerforenings formelsamling
1942 (2), men oppskriften går meget lengre
tilbake. Noe lignende finnes i den norske farmakope fra 1895, men dette er bare begynnelsen på historien. Vi kan gå ut fra at den
viktigste ingrediensen i produktet er ammoniakk eller et ammoniumsalt som kan
danne ammoniakk (Sal armoniacum, Sal
ammoniacum). Ammoniumsalter er bitre og
skarpe og må dempes i et preparat. Dette ble
gjort med for eksempel anis eller fenikkelolje. Lakrisekstrakt er både et ekspektorans
og et søtningsmiddel og har vært anvendt i
minst to tusen år. Honning i preparatet vil
gjøre det enda mer publikumsvennlig og
anvendelse av honning som et smakskorrigens er av gammel opprinnelse. Det som kan
være interessant i historisk sammenheng er
bruken av ammoniumsalter og ammoniakk.

Bruk av ammoniak
Ammoniakk er kjent anvendt i luktesalt
minst tilbake til romersk tid som et oppkvikkende middel. På samme måte som
bruken i luktesalt (Sal armoniacum volatilisatum seu Sal anglicum nasale) (3), var det
nærliggende å lage et preparat som en løsning
– en mikstur med en liten mengde ammoniakk eller et salt som kunne frigjøre
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ammoniakk. Det velegnede saltet til dette
var ammoniumkarbonat. Dette isolerte man
på Paracelsus’ tid gjennom destillasjon av biologisk materiale og saltet sublimerte og
kunne isoleres fra retorten eller glasskaret
blandingen ble oppvarmet i. Man fikk dermed produktene Sal volatile oleosa, Sal
volatile Cornu cervi, Sal volatile Humani
cranii, Sal volatile centipedii – som ble
anvendt i stort omfang av Paracelsus i hans
behandling av pasienter i første halvdel av det
16. århundre. Dette er da opprinnelsen til
bruk av elgklover, metemark, kranium og
lignende som beskrevet i den Würtembergiske farmakope fra 1741. Bruken av
simplicia med opprinnelse i dyreriket ble
kraftig kritisert av Trommsdorff i den første
årgangen av det første internasjonale tidsskrift for farmasi i 1793 (4). Det ble stor diskusjon om innholdstoffer i composita mellom tilhengere av den gamle farmasien med
sin polyfarmasi (mange innholdstoffer i composita) og den mer moderne kjemien som
ville ha enklere preparater.
Bruken av ammoniakk i preparater (composita) går tilbake til Paracelsus som anvendte
ammoniakksalter for å dempe surheten i
kroppsvæskene. På Paracelsus’ tid ble ubalansen i surheten eller alkaliniteten i humoralvæskene angitt å være årsaken til sykdom.
Derfor gjaldt det å bringe likevekten tilbake.
Paracelsus brukte da basiske ammoniakksalter
(sal volatile oleosa) som ett av hans mange
legemidler (5). Bruken av flyktige salter ble
videreført av van Helmont og videre igjen av
dennes elev Frans de le Boë Sylvius.
Sistnevnte ble professor i medisin i Leiden,
Nederland i 1658. Forelesningene til Sylvius
var viden berømte og medisinere fra hele
Europa dro til Leiden for utdannelse. De
flyktige saltene var noe som Sylvius brukte
meget ofte i behandlingen av pasienter og
denne lærdommen ble tatt med av studentene når de etter endt studium dro tilbake til

sine hjemland. Sylvius hadde også en avtale
med lokale apotekere om å lage de preparatene som han foreskrev og det ryktes raskt når
et preparat hadde effekt. Med den innflytelsen som Sylvius hadde på de yngre medisinerstudentene som fulgte hans forelesninger er
det meget rimelig å anta at hans medisiner og
oppskrifter ble flittig kopiert i mange land.
Sylvius laget de flyktige saltene ved å blande i
plantemateriale som inneholdt flyktige oljer
og destillere blandingen. Anis var et meget
brukt simplicium for å mildne smaken av
ammoniumsalter.

Bruken av ammoniakk når
Danmark/Norge
I København hadde familien Bartholin flere
medlemmer som professorer i medisin ved
universitetet. Caspar Bartholin hadde skrevet
en lærebok i anatomi (Anatomicae Institutiones Corporis Humani) i 1611 som ble
brukt av Sylvius i Leiden. Caspars sønn
Thomas dro sammen med en rekke
medisinerstudenter til Leiden for å få opplæring.Thomas Bartholin, Johan Ludolf Ringelmann og Niels Stensen ble etter hvert
berømte leger.Thomas Bartholin fikk ansvaret for å utarbeide den første offisielle danske
farmakope/reseptbok (1658), Johan Ludolf
Ringelmann satte sitt navn på mange
farmasøytiske produkter som f.ex. Tinctura
pectoralis regia Ringelmanii og Niels Stensen
ble hofflege for Medici-familien i Firenze.
Johan Ludolf Ringelman innførte bruken av
flyktige salter til København og dermed i
Danmark/Norge og ammoniakksaltene er
blitt hengende ved siden. I denne sammenheng henvises det til Holger Jakobaeus (6)
som skriver om dette i sin avhandling
«Disputatio de natura et usu salium volatilium» Hafniae 1693.
Han angir at disse «salia» fremstilles av alle

dyrearter, mennesker og firbente, fugler, fisk,
slanger og insekter. Særlig gode var de salter
man fikk av menneskekranier, av henrettede
og særlig av hengte, og saltene kunne dessuten fremstilles fra hud, blod, urin, hjortetakk,
elggevir, elefanttenner, neshornets horn, villsvintenner, enhjørningshorn o.s.v.. Holger
Jackobaeus henviser deretter til Johan Ludolf
Ringelman som en ivrig anvender av flyktige
salter. Ringelman, som ble danskekongens
livlege, fikk stor innflytelse på produkter som
ble laget på apotekene i København og
mange av hans resepter ble preparater med
tilføyelse av hans navn.Til å begynne med var
dette produkter som ble laget til kongen og
som ble gjort kompliserte i gammel tradisjon
for å gjøre kopier vanskelig. Etter hvert som
produktet ble populært ble oppskriften forenklet slik at større produksjon lettere kunne
gjøres på apotek og gjort klar for vanlig salg.
Resultatet av den danske anvendelsen av flyktige salter, anis, sprit og lakris som søtningsmiddel ga dermed preparatet Tinctura pectoralis regis Daniae – Kongen av Danmarks
brystdråper. Dette produktet hadde sin glanstid rundt 1800 og var på den tiden tatt opp i
mange farmakopeer som farmakopeene fra
Fulda, Preussen, Hannover, Leipzig, Polen,
Danmark, Spania, Oldenburg og Sachsen.
I Danmark endret preparatet navn til
Tinctura pectoralis regis Ringelmannii (7).
Som et meget populært produkt var veien
ikke lang til å lage kopier i norske apotek.
Det var jo ingen patentbeskyttelse og en
dreven farmasøyt/apoteker med kunnskaper
om råstoffer og formulering hadde muligheten til å gjøre forretninger på kopier som ble
laget. Markedet var allerede forberedt før
produksjonen.
Sammensetningen av Tinctura pectoralis regis
Daniae ble etter hvert forenklet, sikkert av
produksjonshensyn og fordi man forenklet
reseptene etter hvert. En komplisert og
61

Figur 1: Faksimile av side i Dispensatorii
Würtembergici 1741 (8)

Ammoniakk er velkjent som prinsippet i
luktesalt (ammoniumkarbonat) og anvendes
også i dag for å kvikke opp idrettsutøvere
som trenger oppvåkning.
Paracelsus ble utnevnt av Christian II til hans
livlege i 1519 slik at man skjønner at kontakten med Europa og «moderne» medisin
var god i København.

Konklusjon

sammensatt resept som vist i figur 1 ble innviklet å lage selv om denne opprinnelige
resepten kunne gjøre godt inntrykk. Det var
nærliggende å forenkle ned til komponentene ammoniakk, anisolje, lakris og honning.
I Bergen var det god kontakt med
København og i mange år måtte norske apotek kjøpe sine simplicia fra København.
Bergen hadde et utstrakt handelssamarbeide
med København på denne tiden (rundt
1800). Da apotekerne både kjente mange
simplicia og kunne kunsten å lage preparater
var veiene til kopier av composita ikke lang.
62

Med disse opplysningene som bakgrunn kan
man anta at Bergensk brystbalsam ble laget
som en kopi av Kongen av Danmarks brystdråper noe etter 1800 – kanskje rundt 1850.
Kongen av Danmarks brystdråper ble laget av
Ringelmann som var livlege hos Christian V
og som sikkert laget en komplisert oppskrift i
god gammel stil for en kongelig medisin rett
før 1700. Inspirasjon fikk Ringelmann gjennom sitt studium i Leiden hvor professor
Frans de la Boë Sylvius foreskrev flyktige
salter til sine pasienter. Sylvius tok igjen lærdom fra van Helmont som var en ivrig tilhenger av Paracelsus og dette bringer oss tilbake til perioden rundt 1520. Før denne tid
ble de enkelte simplicia i Bergensk brystbalsam brukt hver for seg og hadde på denne
tiden allerede en lang historie, men for vår
hostesafts stamtre kan vi med en viss sikkerhet sette begynnelsen til Paracelsus og 1500tallet.

Summary
Many recipes which were available in the old
retail pharmacies stayed as popular remedies
for hundred of years. As the time passed by
they became well-known products, but the
knowledge of their origin were often lost.
Very popular medicines in Norway were preparations for sore throat and coughing. One
of the most popular ones was “Bergensk

Brystbalsam”. This was just one of many
similar products. The pharmacists frequently
copied the most popular recipes from each
other, since there were no legal restrains. We
can trace their origin back to the time of
Paracelsus and his use of volatile salts in
therapy.
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