
Macchiarini-affären har kallats den värsta skan-
dalen i svensk medicinhistoria. Men vad avgör att 
vissa händelser och företeelser inom vetenskap, 
medicin och vård ifrågasätts och betraktas som 
kontroversiella eller skandaler? Enligt vilka medi-
cinska, vetenskapliga, etiska eller rättsliga normer?

I antologin behandlar forskare inom medicin- och veten-
skapshistoria olika händelser och företeelser ur medicinsk 
teori och praktik i Sverige under 1900-talet, som hyllats 
eller kritiserats – eller har passerat obemärkt fram till nu. 
Kapitlen är fallstudier i olika medicinska moraler och vad 
som i vissa fall även betraktats som skandaler. Författarna 
beskriver hur händelserna hanterades då respektive idag, 
och diskuterar varför den etablerade historieskrivningen 
ser ut som den gör.

Föreliggande antologi är ett utmärkt exempel på de slags 
analyser som ger en fördjupad förståelse av utvecklingen i 
den moderna medicinens värderings- och föreställningsvärld. 
Den sätter på ett unikt sätt ljus på de svenska medicinska och 
medicinetiska kontroverserna. … Då medicinen idag är en 
angelägenhet för alla i samhället så har boken ett värde för 
en bred läsekrets. För medicinen och den medicinska etiken 
bidrar den till att leva upp till den klassiska devisen: känn 
dig själv.
Ur förordet av Niklas Juth, Gert Helgesson & Niels 
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Motzi Eklöf, docent i tema hälsa och samhälle, är bokens 
initiativtagare och redaktör. Hon är verksam som vård- 
och medicinhistoriker och har tidigare skrivit om bl.a. 
läkarens ethos, kurortskulturer, kontroverserna kring ho-
meopatin och statens bakteriologiska laboratorier. 

MEDICINSKA MORALER OCH SKANDALER

C A R LSSON BOK FÖR L AG

Motzi Eklöf (red.) 

Box 2112, 103 13 Stockholm, tel. 08-545 254 80, www.carlssonbokforlag.se, info@carlssonbokforlag.se

Antologins författare:
Maria Björkman
Isabelle Dussauge

Motzi Eklöf
Ann Gustavsson

Dan Jibréus
Maria Josephson
Lena Lennerhed
Olof Ljungström
Daniel Normark
Johanna Ringarp
David Thorsén

Vetenskapens (etiska) gränser

MEDICINSKA
MORALER

OCH
SKANDALER

Vetenskapens (etiska) gränser

Motzi Eklöf (red)

Carlssons

Preliminärt utgivningsdatum september 2019


