
Vård- och medicinhistorisk läsning!
Exempla erbjuder ett brett sortiment böcker om hälsa och sjukdom,

vård och medicin, etik och praktik, förr och nu.
10 % rabatt till studiecirklar, föreningar och kurser etc.

vid beställning av minst 5 böcker
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Humanimalt. Oss djur emellan – i medicin och samhälle förr och nu
Ny bok med högaktuell (djur)medicinhistoria! Fjorton forskare skriver korta och spännande 
texter – både roande och oroande – om epidemier, vaccination och dissektion, om mat, 
medicin och bot ur historiskt och nutida  perspektiv. De sätter in välkända fakta i nya sam-
manhang, visar på oväntade samband och ställer angelägna frågor. Boken handlar om vår 
 relation till djur för olika syften, och handlar därmed också om vår relation till oss själva. 
Boken är rikligt  färgillustrerad. Exempla 2020, mjukband med flikar, 140 sidor, pris 200 kr.

Psyksystrar berättar
Unik vårdhistoria! För första gången beskrivs den psykiatriska vårdens utveckling utifrån sjuk-
sköterskors perspektiv. Sex sjuksköterskor som arbetat med psykiatrisk vård under ett halvt 
sekel berättar om sina erfarenheter – från slutna och medicinskt dominerade psykiatriska 
anstalter till en sektoriserad öppenvård. De har också själva varit med om att förändra och 
akademisera vårdutbildningen. Även de lidandes röster kommer fint fram. 
Exempla 2019, mjukband, 242 sidor, pris 180 kr.

Medicinska moraler och skandaler. Vetenskapens (etiska) gränser
Macchiarini-affären har sagts vara den största skandalen 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 medicinska, vetenskapliga, etiska 
eller rättsliga normer? I antologin behandlar forskare inom medicin- och vetenskapshistoria 
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. 
Carlssons 2019, mjukband med flikar, 256 sidor, pris 220 kr.
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Fallet Blända. Statens serumtillverkning, en skandal och vetenskaplig 
krishantering
Ett spädbarn dör i stelkramp efter en injektion med serum mot difteri från Statsmedicinska 
anstaltens bakteriologiska laboratorium... Här berättas om den hittills okända skakiga inled-
ningen på  institutionaliseringen av svensk bakteriologi och serumtillverkning. Boken är också 
en historik över Statens bakteriologiska laboratorium. Händelserna följs fram till nutid. 
Exempla 2018, mjukband, 232 sidor, pris 200 kr.



Variola & Vaccinia. Om massvaccination och folkhälsopolitik, 
vaccinforskning och läkaretik
Vi blev sjuka av vaccinet, sa folket. Förträffligt vaccin, sa laboratoriet... Massvaccinationen 
mot smittkoppor i Malmö 1932 är en historia om en upprörd allmänhet, bakteriologiska 
stridigheter och om hur ansvariga myndigheter försökte (låta bli att) undersöka vad som 
hänt. Exempla 2016, mjukband, 308 sidor, pris 200 kr.

Läkarens ethos. Studier i den svenska läkarkårens identiteter, 
intressen och ideal, 1890-1960
Svenska läkare har talat om läkarens ethos  - en kombination av akademisk medicinsk 
utbildning, traderad kunskap, en internaliserad etik och goda karaktärsegenskaper. Motzi 
Eklöfs avhandling (2000) följer framväxten av läkares behörighet och etiska regler, och 
tecknar bilden av den ideale läkaren. Exempla 2018, mjukband, 400 sidor, pris 220 kr.

Läkare och läkekonster
Vad är en läkare? Är det en person som behandlar sjuka, eller en som rentav lyckas bota 
dem? Krävs akademisk utbildning, eller sitter läkarlegitimationen i den vita rocken? Och 
vad är en kvacksalvare? I artikelsamlingen diskuteras bl.a. relationen mellan läkekonst och 
kvacksalveri, och myndigheters försök att reglera den alternativa medicinska marknaden. 
Carlssons bokförlag 2010, inbunden, 250 sidor, pris 100 kr

Homeopati i Sverige. En kontroversiell medicinhistoria
Den homeopatiska läkemedelsläran utvecklades kring sekelskiftet 1800 och fick interna-
tionell spridning. Den har sedan dess stått i centrum för konflikter kring vad som ska de-
finieras som äkta läkemedel och äkta vetenskap. Vem ska få behandla vem med vad? För 
första gången behandlas här kontroverserna kring homeopatin i Sverige i sitt samhälleliga 
och historiska sammanhang. Carlssons 2014, inbunden, 270 sidor, pris 200 kr.

Kurkulturer. Bircher-Benner, patienterna och naturläkekonsten
Om föregångaren till raw food och tarmhälsa! Patienter från Sverige reste under 1900-
talets första hälft till en klinik i Zürich. De ville bli behandlade av läkaren  Maximilian 
Bircher-Benner - en föregångare på den vegetariska råkostens område och den äkta 
müslins fader. Vilka var patienterna, vad led de av, och hur levde de på kliniken? 
 Naturläkekonst och levnadsreform fångades vid denna tid upp även i Sverige. 
Carlssons 2008, inbunden, 277 sidor, pris 200 kr.

Naturen, kuren & samhället. Vård på sanatorier och kurorter, 
ca 1870-2010
Platser som Loka, Mösseberg , Apelviken och Porla brunn förknippas med vatten och 
vård. I antologin beskriver ett tiotal forskare olika vårdformer som försvunnit eller som 
lever kvar - från Sebastian Kneipps barfotakurer över sjundedagsadventisters vård på 
 Hultafors till dagens cancerrehab. Carlssons 2011, inbunden, 308 sidor, pris 200 kr.

Mer information om böckerna och recensioner finns på förlagets hemsida.
10 % rabatt och portofritt vid beställning av minst 5 böcker!
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