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Henrik Karlsson  (f.1975) är historiker och verksam 
inom historieämnet vid Örebro universitet. Hans forsk-
ningsintresse rör välfärdsstatens utveckling, med särskilt 
fokus på vård- och medicinhistoria samt professionshis-
toria. Detta är hans doktorsavhandling.  

Avhandlingen handlar om utvecklingen av vården för 
kroniskt sjuka, särskilt reumatiker, under perioden 
1900-1960. Utifrån två linjer, ekonomiskt understöd och 

sjukvård, diskuteras samhällets insatser för att förbättra situationen för de 
kroniskt sjuka. Syftet är att undersöka de bakomliggande motiven till vården 
samt statens och läkarkårens intressen i frågan. Fokus har lagts på införandet 
av en allmän folkpension 1913 som förutom att ge ålderspension skulle skänka 
ekonomisk trygghet till dem som drabbats av invaliditet. För att minska kost-
naderna för förtidspensionsering, där reumatiker utgjorde det största antalet, 
avsattes ekonomiska resurser i syfte att motverka och häva invaliditet. Som 
en konsekvens av detta initiativ kom specialistvården för reumatiker att byg-
gas upp inom ramen för folkpensionen. Samtidigt argumenterade läkare för 
att reumatikervården borde ha organiserats inom den allmänna sjukvården. 
Överförandet av specialistvården för reumatiker till landstingen och den 
allmänna sjukvården var även en genomgående rekommendation i de statliga 
utredningar som tog upp frågan om reumatikers sjukvård. 
  I den organisatoriska utvecklingen diskuteras läkarprofessionens och den 
medicinska vetenskapens funktion i utformningen av insatserna. Samtidigt 
har faktorer som arbetsmarknadens förändring, där motivet var att återföra 
sjuka i arbete och göra dem självförsörjande, lyfts fram som en viktig för-
klaring till den organisatoriska utformning som reumatikervården fick under 
1900-talet. Detta innebar att sociala insatser blev ett viktigt komplement till 
själva sjukvården. 
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