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151207 

Läkemedelsmuseum 

Plan för utveckling av Apotekarsocietetens Farmacihistoriska museum 

 

Bakgrund 

Under 1970-talet började en stor ombyggnad av landets apotek i samband med att det 

nybildade Apoteksbolaget genomförde en förändrad etablerings-policy och införde nya 

arbetsrutiner på apoteken. Riksantikvarieämbetet gjorde 1980 en kulturhistorisk inventering 

av landets apotek. 1985 beslöt Apoteksbolaget att de kulturhistoriskt värdefulla 

apoteksinredningarna och utensilierna, som tagits till vara efter apoteksombyggnaderna, 

skulle doneras till Apotekarsocieteten för att skapa en utställning som visade utvecklingen av 

apotekens läkemedelshantering. Apotekarsocieteten ställde gårdshuset Wallingatan 24 till 

förfogande och Apoteksbolaget bidrog med kostnader för upprustning av huset. 

 

Farmacihistoriska Museet idag 

Museet består av 12 rum fördelade på tre våningsplan om ca totalt 250 kvm. I huset finns 

ytterligare två rum, som f.n. är inredda som kontorsrum. Museet invigdes 1986. Utställningen 

har under dessa trettio år inte förändrats vad gäller utställningsteknik, ljussättning etc. Inte 

heller lokalerna har upprustats under denna tid.  

Samlingen består av ca 1 400 föremål, 1 000 läkemedelsförpackningar och 2-3000 lagrade 

dubbletter. Till detta kommer ett omfattande foto- och filmarkiv samt samlingar av recept, 

receptkuvert, etiketter, privilegiebrev och dokumentation av samtliga Sveriges apotek 

respektive läkemedelsindustrins GMP-historia.  

Allt i samlingen har skänkts eller donerats och värderades i augusti 2014 till 4,8 Mkr.   

Intrycket för besökaren är sedan invigningen oförändrat. 

 – Farmacihistoriska Museet är en föremålssamling som till övervägande del speglar 

apotekshistoria från den tid då läkemedel huvudsakligen bereddes på apotek.  

Antalet besökare är 250-400 pers/år, främst äldre personer med minnen från den tid föremålen 

speglar.      
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Vision - ett Läkemedelsmuseum 

Enligt Apotekarsocietetens stadgar ska föreningen bl.a. ”förvalta och utveckla ett vetenskapligt 

bibliotek och ett museum”.  

Ändamålet med Läkemedelsmuseet bör därmed vara att samla och presentera föremål och fakta, som 

sprider kunskap om forskning, tillverkning, hantering och användning av läkemedel. 

Tydlig del i Apotekarsocietetens verksamhet 

Läkemedelsmuseet ska bidra till och vara en tillgång i marknadsföringen av 

Apotekarsocieteten som ett centrum för läkemedel: ”Vi gör Sverige kunnigare om 

läkemedel”. Museet ska samspela med övriga sektioner och verksamheter inom 

Apotekarsocieteten och Läkemedelsakademin för att uppnå synergieffekter. 

Fakta och innehåll 

Läkemedelsmuseet ska på ett pedagogiskt sätt ge besökarna både kunskap och upplevelser 

och stimulera till forskningsinsatser.  

Ett antal basutställningar med olika teman skall tilltala besökare med skilda preferenser: 

vetenskap, teknik, medicin/farmaci, historia, kultur, konst och samhälle.  

Utställningarna ska utnyttja modern utställningstekniks möjligheter samt genomsyras av 

professionellt genomtänkt scenografi och ljussättning.  

Samhällsanknytning 

Läkemedelsmuseet ska utvecklas till en eftertraktad samarbetspartner för andra museer, 

företag och organisationer i samhället 

Målgrupper 

Läkemedelsmuseet ska genom annonserade öppettider bli ett känt besöksmål, och vara fysiskt 

tillgängligt för alla och särskilt vända sig till personer inom läkemedelsområdet och yngre. 

Besöksantalet per år skall öka till minst 3 000 personer. Möjlighet att köpa guidade visningar 

skall bestå. 

Organisation 

En fristående styrelse/nämnd för museet inrättas med representanter från Apotekarsocieteten 

och för museet viktiga samarbetspartners.  

Förverkligande 

Fastigheten 

Byggnadens tekniska status ska bedömas. Brandsäkerhetsfrågor, tillgänglighet och övriga 

byggnadstekniska frågor utreds. Utredningen är väl motiverad vad än fastigheten används till. 

Beräknad kostnad ca 50 tkr + moms.  

Större utställningsytor ska skapas för tillfredsställande flöde mellan husets olika 

utställningsrum. En reception/museibutik anläggs i entréplanet. Lokalerna fräschas upp. En 

investeringsbudget tas fram med den byggnadstekniska utredningen som underlag. 
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Basutställningarna 
Beslut fattas om basutställningarnas teman, (se bilaga). Detaljerad plan för projektering och 

budget tas fram.  

Med ledning av uppgifter från moderniseringen av Veterinärmuseet i Skara kan kostnaderna 

för de nya basutställningarna skattas till ca 500 tkr.  

Överskott av föremål sorteras, gallras, säljs alternativt magasineras. 

Drift 

En kommunikationsplan upprättas innehållande marknadsföringsåtgärder och 

samarbetspartners. Föredrag och debatter arrangeras vid vissa tillfällen. Förslag utarbetas till 

paketlösningar för ökad uthyrning av Apotekarsocietetens lokaler till konferenser och andra 

evenemang där museibesök ingår.  

Driftkostnaderna för Farmacihistoriska museet är f.n. ca 220 tkr per år exklusive alla ideella 

arbetsinsatser av medlemmar. Besöksintäkterna (guidade visningar) är f.n.ca 12-14 tkr/år.   

Besöksintäkterna för ett moderniserat Läkemedelsmuseum, med ca 3 000- 4 000 besökare/år 

och 50 kr entréavgift, kan beräknas till ca 150-200 tkr/år. Frivilliga ideella insatser bör kunna 

påräknas i samma utsträckning som nu. 

 

Varför modernisera nu? 

 Museet är en underutnyttjad resurs i förverkligandet av Apotekarsocietetens 

ändamålsparagraf. Det är inte integrerat i verksamheten.                             

 Museets budskap och föråldrade pedagogik stämmer inte längre överens med 

Apotekarsocietetens nuvarande målsättning och image. Museet speglar inte de senaste 

70 årens läkemedelsutveckling   

 Ett moderniserat Läkemedelsmuseum bidrar till att öka uppmärksamheten kring 

Apotekarsocieteten och dess förutsättningar att nå ut i samhället. Kostnadseffektiv 

användning av Gårdshuset 

 Ökat intresse kring läkemedel från allmänheten, som idag får ta ett allt större ansvar 

för sina läkemedelsval och sin behandling, men ofta saknar grundläggande kunskaper 

om läkemedel. 

 Den imponerande kulturhistorien kring apoteken faller i glömska. 

 För närvarande finns ett antal mycket engagerade medlemmar med 

projektledarerfarenhet, som alltjämt kan läkemedelshistorien, har ett 

helikopterperspektiv över läkemedelsområdet, och som nu är beredda att bidra med 

sina kunskaper och erfarenheter och ett stort ideellt arbete. 

 Möjlighet finns att finansiera investeringar och minska museets årliga driftsunderskott. 
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Bilaga 

Förslag till permanenta utställningar i ett modernt Läkemedelsmuseum 

 

Utställningsytan ger plats för ca 10 övergripande teman och bygger på att ytterligare ett rum i 

entréplanet (f.n. kontor) tas i bruk. Förslaget bygger på museets befintliga samlingar, visst 

införskaffat bildmaterial och besökarnas visade intresse. 

 

Tema 1: Läkemedel som förändrat världen 

Insulin, penicillin… och svenska läkemedel som nått världsrykte 

Tema 2: Apoteket Nordstjärnan  

En komplett apoteksofficin, läkemedelsdistribution, apotekstäckning, omregleringar 

Tema 3: Vetenskapshistoria och verkningsmekanismer  

Föreställningar om läkemedel (homeopati, antroposofi..), gifter, narkotika, receptormodeller.. 

Tema 4: Apotekstillverkning 

Extraktion, destillation, finfördelning, utfällning, dekokter, piller, distriktslab, sjukhusapotek, APL 

Tema 5: Läkemedelsforskning  

Utgångsmaterial, syntes, analys, kinetik, klinisk prövning, resistens, kostnader… 

Tema 6: Svensk läkemedelsindustri 

Apoteksvarustadgan, industrialiseringen, farm. specialiteter, GMP, registrering, fusioner… 

Tema 7: Reklam, marknadsföring och information 

Skyltar, ståndskärl, affischer, broschyrer, massmedia, FASS/LB, hemsidor… 

Tema 8: Läkemedelsformer och förpackningar 

Administrationssätt och förpackningslösningar 

Tema 9: Terapihistoria 

Utvecklingen av astmamedel, hjärta-kärlmedel, vacciner, antidepressiva, cancerläkemedel… 

Tema 10: Nyttan av läkemedel 

Läkemedlens roll i samhället, recept/receptfritt, förfalskade läkemedel, ekonomi… 


