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Första apoteket för 
allmänheten inrättas som 
en del av slottsapoteket på 
Stortorget i Stockholm. 

Scheelepriset inrättas. 
Första pristagaren
blir Frank L. Rose
från Storbritannien. 

Apoteken förstatligas och Apotekarsocieteten 
ombildas till en ideell förening med ändamål 
att främja farmaci och farmacevtisk 
vetenskap.

En kompletterande
författning som omfattar

hela rikets apotekare 
utfärdas. I denna nämns 

Apotekarsocieteten.

De första stadgarna för Apotekarsocieteten upprättas 
och godkänns av medicinalmyndigheten. Ett arbete med 
att ta fram kompetenskrav för behörighet att utöva yrket 
som apotekare, det vill säga tillverka och sälja läkemedel, 
påbörjas.

Apotekarsocieteten startar kursverksamhet 
för fort- och vidareutbildning. Sedan år 
2000 drivs verksamheten under namnet 
Läkemedelsakademin.

Första internationella vetenskapliga symposiet genomförs: 
Chemistry and Biological Activity of Cannabis.

Läkemedelskongressen anordnas för första
gången, under namnet Farmacevtisk årskongress. 
De första sektionerna bildas, en för farmacihistoria
och en för läkemedelskemi.
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Karl XI utfärdar 
en författning 
om privilegier 
för samtliga 
fem apotekare 
i Stockholm. De 
får bland annat 
ensamrätt på 
tillverkning och 
försäljning av 
läkemedel – ett sätt 
för statsmakterna 
att försäkra sig 
om kvalitet i 
verksamheterna 
och skydda 
befolkningen mot 
det då så utbredda 
kvacksalveriet.
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Apotekarsocieteten går 
samman med Farmacevtiska 
föreningen och har de första 
fyra åren dubbelnamn.

Apotekarsocietetens 
hus på Wallingatan 
26A i Stockholm står 
färdigt och invigs den 
14 september.

Varumärket ACO etableras som 
ett sätt att säkerställa kvaliteten 

på apoteksproducerade 
läkemedel.

Stiftelsen NEPI inrättas 
med Apotekarsocieteten 
och Apoteket AB som 
huvudmän. Från 2011 är 
Apotekarsocieteten och 
Svenska Läkaresällskapet 
huvudmän för NEPI.
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Agenda för hälsa 
och välstånd
14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner

Redaktör: Anna Nilsson Vindefjärd

Första numret av Svensk Farmaceutisk 
Tidskrift, nuvarande Läkemedelsvärlden.se, 
ges ut.

Första donationen till stipendier för 
vetenskapliga studier i farmaci görs 
av Gottfried Nygren.
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Staten övertar driften 
av Farmacevtiska 
institutet.

Apotekens monopol 
på tillverkning av 
läkemedel försvinner. En 
läkemedelsindustri kan 
börja utvecklas. Många av 
de stora företagen börjar 
som småföretag inom 
apoteken, som Pharmacia 
(Apoteket Älgen i Stockholm) 
och Hässle (Apoteket i 
Hässleholm).

Apotekarsocieteten blir en av 31 aktörer i 
Forska!Sveriges Agenda för hälsa och välstånd. 
Syftet är att förbättra förutsättningarna för 
forskning och innovation inom life science.

Ett arbete med att anpassa Good 
Pharmacy Practice till svensk 
standard påbörjas.

Mathias Uhlén får 
Scheelepriset som 
förste och hittills ende 
svensk.

Apotekarsocieteten slår 
fast att organisationens 
fokus ska flyttas 
från farmaci till hela 
läkemedelsområdet. 
Stadgarna ändras och 
stadfästs av 
regeringen 1999.

2000
Apotekarsocietetens utbildningsavdelning 
byter namn till Läkemedelsakademin för 
att förstärka fokus att målgruppen är 
hela läkemedelsområdet.

En läroanstalt för blivande 
apotekare inrättas. Denna 
blir senare Kungliga 
farmaceutiska institutet 
och 1968 farmaceutiska 
fakulteten vid Uppsala 
universitet. Initiativet 
stöds aktivt av bland 
andra kemiprofessorn Jöns 
Jacob Berzelius. Krav på 
obligatoriskt medlemskap 
i Apotekarsocieteten införs 
för landets apotekare. 
Apotekarsocieteten 
börjar företräda 
apoteksinnehavarna och 
vara en part i förhandlingar 
med staten.

Första stipendiedonationen 
till Apotekarsocieteten görs 
av apotekare Martin Justelius. 
Stipendier inrättas till 
studerande vid Farmacevtiska 
institutet. 
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