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Årsrapport 2008 för Enheten för medicinens historia,  
Medicinska Fakulteten, Lunds universitet 

 
 
Enheten för medicinens historia har under året 2008 fortsatt sin verksamhet som en 
fristående enhet inom storinstitutionen för Kliniska vetenskaper medicin i Lund (prefekt 
Roland Andersson, sektionschef Karel Marsal). Enheten leds av undertecknad (på 20% 
tjänst som universitetslektor) med sekreterarhjälp av Märta Granbohm (timersättning), 
lokaliserad till Avdelningen för klinisk fysiologi, Universitetssjukhuset, Lund.  
 
 
Följande aktiviteter har genomförts under verksamhetsåret 2008: 
 
 

• Representantskap (suppleant) i styrelsen för de Medicinhistoriska museerna i 
Lund/Helsingborg, liksom i kommittén för utgivande av Svensk Medicinhistorisk 
tidskrift, Stockholm. Dessutom har undertecknad varit styrelsemedlem i Sydsvenska 
Medicinhistoriska Sällskapet, samt i SLS: sektionen för medicinens historia (suppl.). 

 
• Deltagande i 100-års jubileum av Medicin Kliniken, UMAS, med ett föredrag om några 

av dess kända företrädare (PN) den 9 januari. 
 

• Genomförande av slutseminarium för Inga Nilsson, forskarstuderande, den 1 februari 
med professor Carl-Magnus Stolt som opponent, för den avhandlingsliknande skriften 
”Medicinsk dokumentation genom tiderna. En studie av den svenska 
patientjournalens utveckling under 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet”. 

 
• Deltagande med ett abstrakt vid sektionen för medicinens historia 28/11 på 

Läkarstämman 2008  
 
• Genomförande av ett seminarium den 7/12 ”Medicinhistoriska perspektiv på 

gastrointestinal kirurgi och cancer” med deltagande av  personer samt sju föreläsare 
– se bifogat program. 

  
• Kontakt har hållit med professor Ulf Högberg, Kvinnokliniken, Umeå, inför 

färdigställande av ett manuskript om judiska läkarflyktingar på 1930-talet, samt ett 
kommande symposium på tema svensk-tyska nazimedicinska förbindelser och dess 
konsekvenser, 

 
• SK-kurs i ”Medicinens historia, etik och filosofi” genomfördes den november med 

professor Carl-Magnus Stolt som kursledare, Märta Granbohm som kurssekreterare 
och med Enheten för medicinens historia som organisatör. Cirka 25 läkare deltog från 
hela landet. 
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 Publikationer under 2008: 
 
 
 

1. Hansson N, Nilsson PM. Läkare som medlemmar i Riksföreningen Sverige-Tyskland 
1937-1945. Vilka och varför? (under utgivning). Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 
2007. 

 
2. Charchafche H, Nilsson PM. Den svenska abortdebatten under tidigt 1900-tal speglat 

i Läkartidningen. (under utgivning). Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 2007. 
 

3. Nilsson I. Medicinsk dokumentation genom tiderna. En studie av den svenska 
patientjournalens utveckling under 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet. Enheten för 
medicinens historia, Lunds universitet (ISBN978-91-633-1987-7). 

 
4. Nilsson PM, Hansson N. Vilka medicinska eponymer är etiskt tvivelaktiga, och vad 

göra åt dessa? Läkartidningen 2007; 105:278-279. 
 
 
 
 
 
Lund den  december 2008 
 
 
 
 
 
 
Peter Nilsson, docent, universitetslektor 
Chef för Enheten för Medicinens historia 


