Indelningen av materialet i Svensk medicinalhistorisk
bibliografi (MEDORG)
Materialet i Svensk medicinalhistorisk bibliografi är uppdelat i fjorton
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Kortfattad beskrivning av de fjorton huvudavdelningarna
1. Den centrala förvaltningen
Innehåller samlingar av medicinalförfattningar, medicinalverkets historia, övergripande
medicinalpolitik, arbeten rörande Collegium medicum 1663-1812, Sundhetskollegium
1813-1877, Medicinalstyrelsen 1877-1967 och Serafimerordernsgillet 1791-1876,
Statsmedicinska anstalten och Statens bakteriologiska laboratorium, Statens institut för
folkhälsan 1937-1972 och standardisering. Hit hör också internationella
hälsovårdsärenden, WHO och Nordiska rådet.
2. Rättsmedicin, rättspsykiatri och kungliga dödsfall
Psykopater, barnamord, obduktioner, självmord, alkoholbrottslighet, dödsbegreppet,
dödsattester, intelligensmätning, mordbrandsdrift m.m.
3. Medicinalstatistik
Hit hör bl. a. teoretiska arbeten om uppläggningen av medicinalstatistik, nomenklaturer
(systematiskt uppställda förteckningar över dödsorsaker och sjukdomar) och
terminologier, samt statistiska uppgifter, både riksomfattande och lokala.
4. Kurativ medicin (sjukvård)
Den mest omfattande avdelningen i bibliografin. Här finns sjukvårds- och sjukhuslagar,
sjukvårdshistoria, sjukvårdspolitik, sjukvårdsförvaltningen regionalt, landstingskommunalt och lokalt.
Den kurativa vården indelas i öppen vård (primärvård) och sluten vård (sjukhusvård).
Inom den öppna vården ägnas största utrymmet åt provinsialläkarvården. Till den öppna
vården räknas uppgifter om provinsialläkare och distriktssköterskor, stadsläkare och
stadssjuksköterskor, verksläkare, privatpraktiker, polikliniker och läkarhus samt
sjuktransporter.

Till den slutna sjukvården finns en ganska stor samling material om särskilda sjukhus,
allmänna arbeten om sjukhusbyggnader, sjukhusets administrativa ledning, sjukhusförvaltning, sjukhuskost, sjukhushygien, sjukhuspersonal, laboratorier, organisation av
vårdavdelningar, sjukhussociologi, andlig vård med mera.
5. Preventiv medicin (förebyggande)
Innehåller allmän hälsovård, hälsovårdslagstiftning, förste provinsialläkare 1891-1981,
hälsovårdsnämnder och hälsovårdstjänstemän. Även livsmedelshygien, bostadshygien
och omgivningshygien (buller, luft, strålskydd, vatten och avlopp, samt gifter). Till denna
avdelning räknas också material rörande förebyggande mödra- och barnavård, psykisk
hälsovård samt hälsoupplysning. Ingår gör även material om företagshälsovård samt
industriläkare.
6. Socialmedicin
Sjukförsäkring, befolknings- och familjefrågor, samhällets barnavård, skolhälsovård och
åldringsvård. Även handikappade/handikappsfrågor samt samhällets åtgärder mot
alkohol, narkotika och tobak.
7. Tandvård
Innehåller bland annat material som rör tandvårdsförfattningar, tandvårdshistoria och
tandvårdsstatistik. Även odontologi och rättsodontologi. Allmänt om tandsjukvård,
sjukhustandvård, social tandvård samt tandvårdspersonal.
8. Försvarsmedicin
Disciplin som även benämnts krigsmedicin och militärmedicin. Innehåller material om
försvarssjukvård, försvarssjukvårdens historia, krigssjukhus, militärhygien samt
sjuktransporter och militärhygien. Även marinmedicin, militärpsykologi och
militärpsykiatri.
9. Trafikmedicin
Trafikmedicin i allmänhet, trafiknykterhet, navalmedicin, samt flyg- och rymdmedicin.
10. Apoteksväsen och läkemedelshantering
Bl. a. apoteksväsendets historia, apoteksinspektioner, socialfarmaci, medicinalväxter,
apotekspersonal och läkemedelshantering.
11. Veterinärväsende
Hit hör material, främst veterinärmedicin, före 1948 då Veterinärstyrelsen kom till.
12. Medicinalpersonal
Hit hör arbeten om behörighet, ansvarighet, medicinsk etik och tystnadsplikt. Till
behörigheten hör frågor om läkarlegitimation. I avdelningen ingår också arbeten om
utbildning och fackliga frågor för olika typer av medicinpersonal, främst läkare,
sjuksköterskor, sjukgymnaster och barnmorskor.
13. Medicinsk forskning och historia
Allmänt medicinhistoriska arbeten, ikonografi, emblematik, exlibris, m.m. Till denna
avdelning har somligt svårkategoriserat material förts.
14. Bibliografier och bibliotekskataloger

