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Årsrapport 2010 för Enheten för medicinens historia,  
Medicinska Fakulteten, Lunds universitet 

 
 
Enheten för medicinens historia har under året 2010 fortsatt sin verksamhet som en 
fristående enhet inom Institutionen för kliniska vetenskaper (IKVL) i Lund (prefekt Roland 
Andersson, sektion 5 med chef Freddy Ståhlberg). Enheten leds av undertecknad (på 30% 
tjänst) med sekreterarhjälp av Märta Granbohm (timersättning), lokaliserad till Avdelningen 
för klinisk fysiologi, Skänes Universitetssjukhus, Lund. Märta Granbohm avtackades den 
8/12 i samband med sin förestående pensionering. 
 
Enheten har under 2011 fått två aktiva doktorander: Med kand Nils Hansson; Malmö-Berlin, 
samt Leg. Läk. Tomas Gustafsson, Eksjö. 
 
 
Följande aktiviteter har genomförts under verksamhetsåret 2010: 
 
 

• 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 med föredrag ”Medicinhistoria – intressant för medicinstudenter” vid 

introduktionskurs för T1 studenter den 13/9 (Nils Hansson). 
 

• Föredrag av Inga Nilsson den 30/9 på Höststämma för Läkarsekreterare om 
”Medicinsk dokumentation genom tiderna. En studie av den medicinska 
dokumentationen i läkarsekreterarens yrkesvärld”. 

 
• Enhetens medarbetare, forskare Inga Nilsson, Helsingborg hyllades under ett möte i 

Helsingborg den 26/10 för sina forskningsinsatser och för sitt arbete med ”Medicinsk 
dokumentation genom tiderna. En studie av den svenska patientjournalens utveckling 
under 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet”. Nils Hansson representerade Enheten. 

 
• Ett internationellt symposium avhölls i Lund den 4-5/11 under rubrik ”Medicine under 

ideological pressure - Swedish-German contacts in medicine 1933-1945”. Symposiet 
gästades av företrädare från Lunds och Uppsala universitet, liksom från universitetet i 
Rostock och högskolan i Neubrandenburg, Tyskland. En symposieskrift med 
abstraktsamling publicerades och delades ut till de cirka 35 deltagarna, liksom till 
olika externa forskare som inte hade möjlighet att delta. Inledande hälsnings-
anföranden hölls av vicerektor Ingalill Rahm-Hallberg samt dekanus Bo Ahrén. 

 
• Ett forskningsseminarium för doktorand Tomas Gustafsson hölls på 

Försvarshögskolan i Stockholm den 18/11 under ledning av biträdande handledare, 
professor Lars Ericson-Wolke, på temat ”Svenska frivilliga läkare och sjuksköterskor i 
krig och katastrof 1864-1964”. Nils Hansson representerade Enheten för medicinens 
historia. 

 
• Deltagande med ett abstrakt (Tomas Gustafsson) vid sektionen för medicinens 

historia 1/12 på Läkarstämman 2010, på temat ”Den skandinaviska ambulansen 
under Boerkriget 1899-1902”.  
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• Genomförande av ett seminarium den 8/12 på temat ”Medicinhistoriska perspektiv på 
sjukdomar och ohälsa hos mannen” med deltagande av ett 30-tal personer samt fem 
föreläsare – se bifogat program. 

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

färdigställande och publicering av ett bokmanuskript om judiska läkarflyktingar på 
1930-talet. Enheten stödjer tryckningen. Boken utkommer i början av 2011. 

 
• Kontakt har etablerats med lektorn i medicinhistoria Kerstin Hulter-Åsberg vid 

Uppsala universitet, för vidare samverkan kring ämnets ställning i undervisning och 
forskning. 

 
 

 
 
 
Publikationer under 2010: 
 
 
 
1. Lundkvist M, Peter M Nilsson PM. William Harvey och cirkulationen – Hur den moderna 
medicinen kom till Sverige. Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 2009; 13:23-39. (Utkom 2010) 
 
2. Gustafsson T. Nilsson PM. De svenska frivilliga läkarna i dansk-tyska kriget 1864. Svensk 
Medicinhistorisk Tidskrift 2009; 13:41-64. (Utkom 2010). 
 
3. Gustafsson T, Nilsson PM. Svenska läkare vid fronten i dansk-tyska kriget 1864. 
Läkartidningen 2010; 107:1249-51 
 
4. Hansson N, Broberg G, Nilsson PM (red.). ”Medicine under ideological pressure - 
Swedish-German contacts in medicine 1933-1945”. Abstraktsamling. Enheten för medicinens 
historia. Lunds universitet. Lund, 2010. 
 
5. Nilsson PM. Jul i mörker. Läkaren Kurt Reuber i Stalingrad 1942. Läkartidningen 2010 (in 
press). 
 
 
 
 
 
 
Lund den 13 december 2010 
 
 
 
 
 
 
Peter Nilsson, professor 
Chef för Enheten för Medicinens historia 
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Medicinhistoriskt seminarium 2010 
 
 
”Medicinhistoriska aspekter på sjukdomar och ohälsa hos mannen” 
 
Tid:  kl. 13.00-16.00, onsdag den 8 december 2010 
 
Plats:  Sal F-1, Blocket, Universitetssjukhuset, Lund. Kaffe serveras. 
 
Tider inkluderar frågestund efter föredrag.  
 
 
Inledning och välkomsthälsning (5 min) 
Peter M Nilsson, Enheten för medicinens historia, Lund 
 
Synen på manlig styrka och svaghet i historien – några nedslag (25 min) 
Gunnar Broberg, Lund 
 
Män under krigsstress – exemplet FN-svenskar i Kongo 1960-1964 (25 
min) 
Tomas Gustafsson, doktorand i medicinhistoria, Eksjö 
 
Mäns cancersjukdomar (25 min) 
Dick Killander, Lund 
 
 
Kaffe serveras (20 min) 
 
 
Psykisk ohälsa och missbruk hos män (25 min) 
Herman Holm, Lund-Malmö 
 
Män och hjärtkärlsjukdom – en 1900-tals epidemi (15 min) 
Peter M Nilsson, Malmö 
 
 
Välkomna! 
 
Peter M Nilsson, professor, chef 
Enheten för medicinens historia 
Lunds universitet 
Tel. 040-33 24 15, 0704-50 34 56 
e-mail: Peter.Nilsson@med.lu.se 
 


