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tbrottet av Coronapandemin har lett till ett ökat intresse 
för medicinens historia. Historiska perspektiv på alltifrån di-
gerdöden till spanska sjukan har efterfrågats i det offentliga 

samtalet, ofta med en förväntan på att dessa ska kunna utgöra en fond 
för hur vi idag på bästa sätt ska agera i relation till Covid-19. Det publika 
intresset för medicinhistorisk kunskap, och det underliggande hop-
pet om att i denna finna samhällsnyttigt stoff, har aktualiserat vikten 
av en inomvetenskaplig diskussion om medicinhistoriska värden och 
riktningar. 

Frågor som rör de medicinhistoriska perspektiven har också aktuali-
serats inom ramen för det snabbt växande mångvetenskapliga forsk-
ningsfältet medicinsk humaniora. Här möts humaniora, medicin, 
farmaci och konst i gestaltning och analys av individers erfarenheter 
av sjukdom, eller i kritisk granskning av medicinska praktiker samt 
hälso- och sjukvårdspolitik. Under de senaste åren har flera centrum 
och nätverk för medicinsk humaniora etablerats i Sverige, alla med sin 
egen definition av forskningsfältet. Här ingår medicinhistoria som en 
viktig beståndsdel, men hur kan medicinhistoria på bästa sätt positio-
nera sig på detta fält och navigera mellan polerna medicinsk nytta och 
inomvetenskaplig, historiografisk relevans? 

Båda dessa rörelser i tiden har tydliggjort att medicinhistoria som ämne 
står inför viktiga vägval. Med detta temanummer vill Historisk tidskrift 
därför inbjuda historiker till en bred diskussion om medicin. Hur ser 
det medicinhistoriska fältet ut? Vilka frågor engagerar medicinhisto-
riker idag? Vilka perspektiv borde utvecklas framöver? Vilken riktning 
behöver medicinhistoria som forskningsfält ta för att både vara sam-
hällsrelevant och utvecklas internt? Ska medicinhistoria uppgå i fältet 
medicinsk humaniora, och vad betyder det i så fall för den historiska 
forskningen? Hur har medicinhistoriska frågor behandlats och brukats 
under pandemiåren? Förutom empiriska uppsatser välkomnas också 
översikter, idé- och debattinlägg samt essäer. 

Abstract på svenska (max 300 ord) till uppsatser, översikter, idé- och 
debattartiklar samt essäer skickas senast den 28 april 2022 till gästre-
daktörerna Maria Björkman (maria.bjorkman@liu.se) och Ylva Söder-
feldt (ylva.soderfeldt@idehist.uu.se). 

U

Åderlåtning i Manskogs socken, Värmland ca 1922. Fotograf: Nils Keyland. Nordiska museet.

CallForTemaMedicin2023.indd   2CallForTemaMedicin2023.indd   2 2022-01-18   11:112022-01-18   11:11


