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”Can not be put to work” – How dementia primaria was 

diagnosed and treated in the early 1900s. 

 

The purpose of this study is to investigate how cordinated on a national level the 

Swedish psychiatric care was in the early 1900s, using the diagnoses and treatment of 

dementia primaria. I also wanted to find out if the treatment of dementia primaria 

differentiated from the general care of psychiatric patients in the early 1900s, which 

other studies had focused on. The study was based on five records of patients with 

dementia primaria. The records came from six hospitals in total. All five patients 

experienced acute psychosis the time before the admission. In the hospital they shifted 

between calm, anxious and apathetic episodes. All five patients also had a habit of 

talking and laughing to themselves. There were some individual differences, but not 

enough to point to a non-coordinated psychiatric care. Similarly the treatment of 

dementia primaria differenced very little between hospitals, pointing to a strongly 

cordinated psychiatric care system. Some differences between previous research, 

concerning the treatment of psychiatric patients in general, and my study were found. 

Mainly where the patients whose records I studied medicated with a higher rate of 

barbiturates than previous research mentioned.  
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1 Inledning 

Som blivande lärare i psykologi och historia så har jag sedan tonåren haft ett 

specialintresse i psykiatrins historia. Detta är dock inte en historia som gemene man får 

ta del av. Det hör visserligen till vanligheterna när man läser psykologi att gå igenom 

Freud och Pavlov som frontfigurer i psykologins historia (det finns till och med 

kunskapskrav gällande dessa i styrdokumenten för psykologi 1), men psykiatrins 

historia uteblir. Vad gäller det rena ämnet historia talas det än mindre om psykiatri – 

med lite tur nämns Freud som pliktskyldigast.  

 

Det finns dock ett nyttighetsvärde i att belysa en historia som ofta hållits dold. Psykisk 

ohälsa ökar allt mer bland barn och ungdomar.1 Samtidigt finns fortfarande en 

stigmatisering av psykisk sjukdom i framför allt media. Berglund beskrev i sin 

avhandling Mordens marknad hur den psykiskt sjuke mördaren blivit ett ”betydelsefullt 

och återkommande inslag i genren”.2 Rasmussen och Höijer visade i en rapport hur 

psykiskt sjuka som begått våldsbrott fått oproportionerligt stor plats i media.3 Bilden av 

den psykiskt sjuka som våldsam och farlig finns alltså i många människors medvetande 

– detta trots att den stora majoriteten av människor som lever med psykisk sjukdom i 

första hand är en fara för sig själva, inte andra. De gamla psykiatriska inrättningarna är 

något som betraktas med samma makabra intresse. Gamla mentalsjukhus blir inte sällan 

inspelningsplatser för skräckfilmer eller föremål för program såsom ”det okända”, där 

objektivet blir att försöka filma spöken. Denna negativa bild av psykiatrins historia tror 

jag bidrar till stigmatiseringen av psykiskt sjuka idag. Det är som att vi kollektivt ser på 

de patienter som befolkade inrättningarna på samma vis som 1600-talets människor såg 

på psykiskt sjuka – mer lika djur än människor. Det är som att de sjukdomar som 

patienterna led av under de stora mentalsjukhusens tid försvunnit och att vår tids 

psykiska sjukdom är just det – vår tids. Men psykiska sjukdomar – med vissa 

reservationer 4 – har alltid funnits. Att erkänna att 1900-talets hospitalpatienter kanske 

inte var så olika oss tror jag är ett steg i att bryta stigmatiseringen kring psykisk 

                                                 
1
 BRIS, 2017. 

2
 Berglund, 2017, s. 29. 

3
 Rasmussen & Höijer, 2005. 

4
 Vissa psykiska sjukdomar har en förmåga att ”trenda”, och beror således till viss del på det samhälle vi 

lever i. Det finns dock alltid en biologisk och psykologisk grund i psykiska sjukdomar. Således ser 

symptomen måhända något annorlunda ut vad gäller exempelvis vilka vanföreställningar det var vanligt 
för en patient hade då jämfört med vilka en patient skulle ha idag – men det är fortfarande samma 
sjukdom som ligger till grund.  
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sjukdom. Om vi ser patienterna på hospitalen som skrämmande, vad är det som hindrar 

oss från att se på psykisk sjukdom idag som lika skrämmande? Att skriva om dåtidens 

psykiska sjukdom menar jag därför är ett steg i att lätta stigmat kring psykisk sjukdom 

idag. Men för att göra det måste det först ske forskning, och detta är mitt bidrag.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning var att se hur nationellt enhetlig hospitalsvården var 

under den första halvan av 1900-talet. För att göra detta fokuserade undersökningen på 

diagnosen dementia primaria, vilket med dagens diagnossystem enklast skulle 

översättas till schizofreni.5 Genom att undersöka fem patientjournaler gick det att utreda  

om och i så fall hur behandlingen skiljde sig mellan olika sjukhus. Undersökningen 

berörde också om de olika patienterna upplevde samma symptom. Om det fanns en 

markant skillnad i behandling vid olika sjukhus, alternativt en markant skillnad i 

diagnosticering mellan de olika sjukhusen skulle detta tyda på att hospitalen under 

1900-talets första hälft inte hade en stor grad av nationell enlighet och vice versa.  

  

                                                 
5
 Lennestig & Shön, 2005,  s. 25. 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Psykisk sjukdom under sekelskiftet 

Under sekelskiftet fanns det främst fyra olika förklaringsmodeller till psykisk sjukdom. 

Två gällde i första hand folklig tro: den demonologiska modellen (som innebar att man 

trodde att psykisk sjukdom uppstått av trolldom) och den religiösa moraliska modellen 

(som innebar att man trodde att psykisk sjukdom var ett straff från Gud). Den folkliga 

tron kunde dock ta sig uttryck på hospitalen. Ett exempel på detta är hur kvinnor 

utskrivna från Säters mentalsjukhus 1937 betraktat sig som förtrollade.6 De två 

resterande modellerna, den medicinskt-biologiska modellen och den profan-moraliska 

modellen var dock de ledande modellerna på hospitalen.7  

 

Den profan-moraliska behandlingen menade att psykisk sjukdom inträffat för att 

patienterna inte kunde styra sina begär.8 Behandlingen utifrån denna förklaringsmodell 

infördes i början av 1800-talet och innebar att patienterna skulle fostras till psykisk 

hälsa i de stora institutionerna.9 Denna fostran skulle ske med vänlighet och hänsyn. De 

anställda på hospitalen skulle föregå med gott exempel och behandla sina patienter väl, 

då detta skulle hjälpa dem att behärska sin psykiska sjukdom.10 Sinnessjukstadgan från 

1901 fastslog att personalen skulle vårda patienterna med mildhet och 

människokärlek.11 Detta innebar dock inte att personalen skulle göra sig familjär med 

sina patienter. Instruktionerna till de anställda på Säters sjukhus klargjorde att 

personalen inte skulle samtala i någon högre grad med de intagna, utan istället betrakta 

dem och göra sig bekant med deras egenheter.12 Detta i enlighet med 

övervakningsbehandlingen, vilken beskrivs nedan. De skulle även anpassa sitt talesätt 

till patienten, så att de lugnade de våldsamma, uppmuntrade de melankoliska etc. Fokus 

låg på arbetsträning och sysselsättningsterapi. Huvudsyftet med sysselsättningen var att 

ge patienterna rutiner, då man menade att det var ett viktigt led i tillfrisknandet. Men 

behandlingen syftade även till att göra institutionerna så självförsörjande som möjligt, 

och den sysselsättning som bedrevs var till stor del inriktad på att göra sjukhuset 

                                                 
6
 Lennestig & Shön, 2005,  s. 16. 

7
 Sjöström, 1992, s. 42-48. 

8
 Sjöström, 1992, s. 44-46. 

9
 Qvarsell, 1982, s. 175. 

10
 Sjöström, 1992, s. 53-54. 

11
 Lennestig & Shön, 2005, s. 29.  

12
 Lennestig & Shön, 2005, s. 35. 
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oberoende av tjänster utifrån.13 Beckman skriver även i sin bok Sinnessjukhuset – bilder 

ut psykiatrins historia: ”att [arbetsterapin] omhuldades berodde kanske också på att man 

på så sätt fick många av de tyngsta och tristaste jobben utförda utan lön”.14 Livet på 

hospitalet var repetitivt och skiljde sig mycket lite från dag till dag. Detta var ett medel 

för att införa patienten i ”den rätta livsföringen”.15 

 

En stor del i att lära patienterna den rätta livsföringen var att lära dem att sköta sin 

hygien. Detta gällde framför allt att se till att patienterna tvättade sig, kammade sig samt 

gick på toaletten.16 Patienternas förmåga att sköta sin hygien övervakades genom så 

kallade ”snygghetslistor”. Med ”osnygga” patienter menades patienter med problem i 

relation till avföring eller urin.17 Det fanns olika klassificeringar beroende på om 

patienten var inkontinent (osnygg av första och andra graden beroende på om det var 

avföring eller urin patienten hade problem med), tenderade att smeta med avföring 

(osnygg av tredje graden) eller ägnade sig åt koprophagi – det vill säga att äta sin egen 

avföring (osnygg av fjärde graden). Tidpunkter för att gå på toa reglerades för osnygga 

patienter, detta kallades då passning. Patienten sattes sonika på toaletten var tredje 

timme för att motverka sin osnygghet.18 Fungerade inte passning kunde lavemang ges.19 

Patientens förmåga att sköta sin hygien var en del i dennes diagnos.20  

 

Den medicinskt-biologiska modellen såg på psykisk sjukdom som ett strängt biologiskt 

problem, som därför skulle lösas genom behandling av kroppen.21 Under sekelskiftet 

blev det allt vanligare att medicinera patienterna – då i första hand med sövande medel. 

De vanligaste medlen var kloralhydrat och paraldehyd.  22 Kloralhydrat (även kallat 

Kloral) var ett kraftigt sömnmedel,23 som bland annat användes på patienter med 

psykotiska inslag.24 Kloral ”förlamade hjärnan”,25 vilket ledde till sömn, men vid höga 

                                                 
13

 Lennestig & Shön, 2005, s. 49.  
14

 Beckman, 1984, s. 133.  
15

 Eivergård & Jönsson, 1997, s. 115-116.  
16

 Eivergård & Jönsson, 1997, s. 117. 
17

 Sjöström, 1992, s. 200.  
18

 Eivergård & Jönsson, 1997, s. 117. 
19

 Eivergård & Jönsson, 1997, s. 118. 
20

 Eivergård & Jönsson, 1997, s. 117. 
21

 Sjöström, 1992, s. 43. 
22

 Sjöström, 1992, s. 164. 
23 Nordisk familjebok, 2. uppl. ”Kloralhydrat”, band 14, s. 333. (1911). Hämtad från: 

http://runeberg.org/nfbn/0191.html.  
24

 Lennestig & Shön, 2005, s. 28. 
25 Nordisk familjebok, 2. uppl. ”Sömnmedel”, band 28, s. 223. (1919). Hämtad från: 

http://runeberg.org/nfbn/0191.html.  

http://runeberg.org/nfbn/0191.html
http://runeberg.org/nfbn/0191.html
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doser förlamade medlet även det centrala nervsystemet vilket ledde till patientens död.26 

I uppslagsverket Nordisk familjebok skrev författarna att Kloral vid långvarigt bruk var 

ett ”farligt och oangenämt medel; särskilt är det riskabelt eller oangenämt för patienter 

med svaga hjärtan eller maglidanden”.27 Paraldehyd var ett lugnande och hypnotiskt 

medel.28 Läkemedlet var kraftigt beroendeframkallande och hade svåra biverkningar.29 

Opiumpreparat och morfinlösningar var vanliga, men ordinerades oftast för att lätta 

ångesten hos melankoliker.30 Under början av 1900-talet användes även barbiturater, 

vilka gav en dämpande effekt till det centrala nervsystemet.31 Det fanns en mängd olika 

former av barbiturater. De korttidsverkande användes som sömnmedicin och de 

långtidsverkande mot ångest och oro.32 Ett exempel på en barbitur som användes var 

Sulfonal, som ordinerades till personer med psykoser och dämpade oron tillfälligt.33 

Trional,34 Medinal, Veronal och Luminal andra exempel på barbiturater.35 Medicinerna 

hade dock svåra biverkningar och risk för missbruk efter lång tids användande och 

används därför sällan idag.36Andra lugnande medel var bromsaltlösning, bromkalium 

samt arsenikdroppar.37 Även hyoscin, en mycket giftig alkaloid, användes för att lugna 

oroliga patienter.38 Läkemedlens verkan dokumenterades sällan i journalerna.39  

 

Utöver medicinering var sänglägesbehandlingen den nya terapeutiska trenden under 

sekelskiftet.40 Sänglägesbehandling innebar att patienterna skulle ligga i sängar och 

övervakas av personal. Nyinlagda patienter lades som regel i säng vilket ämnade skapa 

dem sjukdomsinsikt.41 Den syftade även att påminna patienten om att hen inte kommit 

till en straffinrättning.42 Att patienten behövde påminnas om detta berodde på att 

patienter fram till 1931 uteslutande lades in antingen genom tvång eller mot patientens 

                                                 
26

 Nordisk familjebok, 2. uppl. ”Sömnmedel”, band 28, s. 223. (1919). Hämtad från: 
http://runeberg.org/nfbn/0191.html. 
27

 Nordisk familjebok, 2. uppl. ”Sömnmedel”, band 28, s. 223. (1919). Hämtad från: 
http://runeberg.org/nfbn/0191.html. 
28

 Karolinska institutet. 
29

 Lennestig & Shön, 2005, s. 54.  
30

 Lennestig & Shön, 2005, s. 28. 
31

 FASS, internetupplagan: ”barbiturat”  (avläst 2018-02-07). 
32

 Nationalencyklopedin, internetupplagan: ”barbiturater”, (avläst 2018-02-07). 
33

 Sjöström, 1992, s. 164. 
34

 Svenska Amademiens Ordbok, internetupplagan: ”Trional”, (avläst 2018-02-07).  
35

 López-Muñoz, Ucha-Udabe & Alamo, 2005, s. 332. 
36

 Nationalencyklopedin, internetupplagan: ”barbiturater”, (avläst 2018-02-07). 
37

 Lennestig & Shön, 2005, s. 42. 
38

 Lennestig & Shön, 2005, s. 29.  
39

 Lennestig & Shön, 2005, s. 28. 
40

 Eivergård & Jönsson, 1997, s. 121-122. 
41

 Eivergård & Jönsson, 1997, s. 113. 
42

 Sjöström, 1992, s. 166. 

http://runeberg.org/nfbn/0191.html
http://runeberg.org/nfbn/0191.html
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vilja.43 Utöver nyintagna patienter lämpade sig behandlingen främst för patienter med 

symptomrika tillstånd – oavsett om dessa symptom inte hade någon gemensam 

nämnare. Såväl patienter med motorisk orolighet som överdriven tysthet ansågs dra 

fördelar från sänglägesbehandlingen.44 Utöver sjukdomsinsikt ansågs sängläges-

behandlingen ha flera andra positiva bieffekter. Den psykiskt sjuke led av störningar i 

hjärnan eller nervsystemet. Därför, likt någon med en kroppslig åkomma, behövde den 

sjuka hjärnan vila, ro och minimal irritation. Stillheten i sängen sågs inte som en bot, 

men skulle skapa bättre förutsättningar för tillfrisknande.45 Man tänkte sig också att 

sängliggande reserverade blodet till hjärnan.46 Behandlingen fungerade även 

disciplinerande. Genom övervakningen kunde personalen gripa in och avbryta asocialt 

uppförande såsom självskadebeteende, onani eller våldsamheter.47 De patienter som var 

suicidbenägna var även lättare att övervaka om de låg till sängs.48 Patienterna fick dock 

inte ligga för länge, då de i så fall kunde få så kallad ”liggsjuka”.49 Den nya 

sänglägesbehandlingen var en del i den nya, medicinskt vetenskapliga vården, och 

ansågs ställa större anspråk på personalens egenskaper,50 vilket innebar att personalen 

behövde medicinsk utbildning.51 Till skillnad från 1800-talets lågavlönade arbetskraft 

skulle utbildade sjuksköterskor nu ansvara för avdelningarna,52 och även 

mentalskötarna skulle (efter en bestämmelse från medicinalstyrelsen 1911) utbildas.53  

 

Om patienten var fortsatt orolig trots sänglägesbehandlingen kunde ett lugnande bad 

ordineras.54 Den ordinerades i första hand till de mer svårhanterliga och oroliga 

patienterna, men kunde även användas på osnygga patienter.55 Det lugnande badet 

skulle ha samma verkan som sänglägesbehandlingen, fast med en än mer lugnande 

effekt.56 Det var den vanligaste behandlingen utöver sängläges-behandling,57 och kunde 

vara allt från två timmar till dygnet runt. Längre behandlingar, såsom tre veckor, hade 

                                                 
43

 Sjöström, 1992, 99. 
44

 Eivergård & Jönsson, 1997, s. 113.  
45

 Eivergård & Jönsson, 1997, s. 113. 
46

 Sjöström, 1992, s. 222. 
47

 Eivergård & Jönsson, 1997, s. 113. 
48

 Beckman,, 1984, s. 131. 
49

 Eivergård & Jönsson, 1997, s. 113. 
50

 Svedberg, 1997, s. 78. 
51

 Sjöström, 1992, s. 193. 
52

 Sjöström, 1992, s. 192. 
53

 Sjöström, 1992, s. 195. 
54

 Sjöström, 1992, s. 167. 
55

 Backman, 1984, s. 146.  
56

 Eivergård & Jönsson, 1997, s. 114. 
57

 Lennestig & Shön, 2005, s. 30. 
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negativa effekter på kroppen såsom att skinnet kunde trilla av.58 Behandlingen översågs 

av skötare. Patienterna åt sina måltider i badet, som hölls kroppstempererat. Om 

patienten urinerat skulle badet bytas, fanns det avföring i vattnet plockades detta upp 

med håv.59 Baden ansågs verka särskilt rogivande på patienterna, även om de ofta blev 

medicinerade innan de lades i badet.60 Behandlingen kunde ske antingen med eller utan 

tygskynke ovanför badkaret, för att hålla patienten kvar i badet.61 Baden var vanligtvis 

harmlösa, även om det finns ett dokumenterat fall där patienten fått brännskador av det 

”rogivande” badet.62 

 

Läkarens intresse var som störst när patienten var helt nyintagen på hospitalet, och 

behandlingarna var då många.63 Kring den nyintagna kretsade de terapeutiska 

metoderna och långbad, sängliggande och medicinering ordinerades flitigt. Även 

näringsrik kost, vila och omsorg sågs som delar i behandlingen. Om patienten inte 

svarade på behandlingen – vilket hen oftast inte gjorde – falnade snart intresset. Efter 

några år var det vanligt att patienterna fördes över till asylen där behandlingsinsatserna 

var minimala.64 

 

2.2 Anstaltens betydelse 

Själva anstalten ansågs vara hospitalsläkarens viktigaste medel i botandet av de psykiskt 

sjuka under början av 1900-talet.65  Anstaltsvistelsen ansågs till och med vara det 

grundläggande första steget mot tillfrisknande.66 Så hur såg en idealisk anstalt ut? Först 

och främst skulle den ligga avskilt från samhället, men fortfarande med närhet till en 

stad.67 Den skulle upplevas som fridfullt, då detta skulle hjälpa att hålla patienterna 

lugna. Anstalten skulle också idealiskt sett ligga i närheten av bördig jord,68 då detta 

ökade chanserna för hospitalet att bli åtminstone delvis självförsörjande.69 Det var även 

viktigt att avdelningarna skulle undvika allt som kunde bidra med negativa intryck till 

                                                 
58

 Beckman, 1984, s. 148. 
59

 Beckman, 1984, s. 149.  
60

 Sjöström, 1992, s. 168. 
61

 Lennestig & Shön, 2005, s. 30. 
62

 Svedberg, 1997, s. 81.  
63

 Eivergård & Jönsson, 1997, s. 120-121.  
64

 Eivergård & Jönsson, 1997, s. 121. 
65

 Eivergård & Jönsson, 1997, s. 111. 
66

 Eivergård & Jönsson, 1997, s. 121.  
67

 Lennestig & Shön, 2005, s. 21. 
68

 Lennestig & Shön, 2005, s. 21. 
69

 Sjöström, 1992, s. 169. 
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de sjuka.70 Man tog starkt avstånd från 1800-talets cellsystem – fönstren på de 

nybyggda hospitalen skulle vara stora och av tjockt glas, långt ifrån 1800-talets små 

cellfönster. Inredningen på avdelningarna var vidare noggrant planerade för att undvika 

suicidhandlingar och självskadebeteende.71  

 

1800-talets cellsystem ansågs ha osynliggjort patienterna, vilket 1900-talets psykiatriska 

vård ville ta avstånd från. Nu skulle de synliggöras, övervakas dag och natt.72 För att 

göra detta minskades avdelningarnas storlek, så att ingen skulle kunna försvinna eller 

göras osynlig i mängden.73 Ungefär 25-30 patienter per avdelning ansågs vara 

önskvärt.74 Tanken var att detta skulle få de fysiska tvångsmedlen minska, då det inte 

längre skulle behövas – personalen skulle ju ständigt ha patienterna under uppsikt.75 

Tvångsmedlen hade mycket dåligt rykte vid denna tid. En tysk psykiatriker, dr. H 

Schlöss, beskrev dem som ”förkastliga och utvägar som endast i högsta nödfall bör 

tillgripas”.76 Det var dock av stor vikt att de stora övervakningssalarna var lugna, då 

oroliga eller våldsamma patienter i högre grad än tidigare hade möjlighet att störa de 

andra patienterna. Detta bidrog till att allt fler patienter medicinerades med sövande 

medicin för att inte störa sina medpatienter.77 Det var också möjligt att isolera patienter 

som inte skötte sig. Termen ”isolering” klingade dock illa och lät allt för lik 1800-talets 

behandlingar. Istället hette det nu att patienten ”separerades”, vilket innebar att hen 

fortfarande var under uppsikt genom en glipa i dörren.78 Det var dock, trots personalens 

strävanden, relativt vanligt att regelrätta tvångsmedel användes. I sinnesslagsstadgan 

framkommer att tvångsmedel endast fick användas om patienten riskerade att skada sig 

själv eller andra. Om tvångsmedel skulle ordineras krävde detta även beslut från läkare 

och en journalanteckning.79 Ett exempel på tvång var skynket som användes för att 

behålla patienterna i lugnande bad, vilket betraktades som en form av mekaniskt tvång. 

Andra former var mufftröjan, som var en typ av tvångströja som gav armarna en viss 

frihet,80 och läderhandskar som hindrade patienterna från att använda sina händer.81 

                                                 
70

 Lennestig & Shön, 2005, s. 21.  
71

 Lennestig & Shön, 2005, s. 57.  
72

 Eivergård & Jönsson, 1997, s. 111. 
73

 Eivergård & Jönsson, 1997, s. 112. 
74

 Lennestig & Shön, 2005, s. 21-22.  
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Övervakningsbehandlingen lyckades alltså inte med att avskaffa tvångsmedlen, men det 

lyckades dock med en annan sak: att hålla suicidantalen nere. Trots lågt personalantal 

och många patienter hade hospitalen under 1900-talets början låga suicidantal – 

möjligen för att patienterna ständigt övervakades.82 Att hindra patienterna från att skada 

sig själva genom övervakning fastslogs även i hospitalspersonalens tidning Humanitet 

som personalens viktigaste uppgift.83 

 

Avdelningarna var sedan länge uppdelade i lugna, halvoroliga och oroliga 

avdelningar.84 Detta ledde till ett paviljongsystem där många paviljonger var utspridda 

över ett stort område.85 Dessa paviljonger var ofta könsuppdelade och uppdelade efter 

respektive diagnos.86 Att dela upp patienterna ansågs minska risken för störningar 

mellan olika patientkategorier.87 Detta kunde även fungera disciplinerande, då ett sätt att 

straffa ”olydiga” patienter var genom att flytta dem till en striktare avdelning.88  

 

2.3 Dementia primaria 

Diagnosen dementia primaria var en tidig benämning för psykossjukdomar, såsom 

schizofreni. Just ordet schizofreni började dock användas först på 1920-talet.89 Den 

vanligaste förklaringen till sjukdomen var en kombination av ärftliga gener och dåliga 

uppväxtförhållanden, men även många andra orsaker såsom tobaksmissbruk, 

amerikafeber och religiösa påverkningar teoretiserades som möjliga orsaker.90 1917 var 

det den i särklass vanligaste diagnosen, med över 130 diagnosticerade.91 Övriga 

diagnoser led sammanlagt 19 patienter av.92 Trots detta fanns ingen officiell 

diagnosmanual som beskrev diagnosen. Idag används DSM-V och ICD-10 för att 

beskriva psykiska sjukdomar. ICD var dock till en början en manual över dödsorsaker, 

och började inte ta upp psykiska sjukdomar förrän i ICD-6, 1952.93 DSM utarbetades 

                                                 
82

 Lennestig & Shön, 2005, s. 57. 
83

 Beckman, 1984, s. 131.  
84

 Eivergård & Jönsson, 1997, s. 112. 
85

 Lennestig & Shön, 2005, s. 21.  
86

 Beckman, 1984, s. 132. 
87

 Lennestig & Shön, 2005, s. 21.  
88

 Sjöström, 1992, s. 87. 
89

 Lennestig & Shön, 2005, s. 25. 
90

 Lennestig & Shön, 2005, s. 25. 
91

 Medicinalstyrelsen, 1919, s. 16.  
92

 Medicinalstyrelsen, 1919, s. 16. 
93

 American Psychiatric Association. 



  
 

10 

med hjälp av ICD-6, och utkom även den första gången 1952.94 Således fanns inget 

allmänt vedertaget diagnossystem för psykiska sjukdomar före 1952.  

 

Lennestig och Shön skrev om Säters sjukhus i sin bok Mot nordliga vindar skyddad, 

2005. De undersökte då patientjournaler från 1900-talets alla årtionden.95 Resultatet 

blev ett porträtt av nio patienter genom åren. För att öka validiteten studerades ett stort 

urval av journaler och de som valdes ut ansågs vara representativa för den tid som 

skildrades.96 En av de patientjournaler som Lennestig och Shön undersökte tillhörde en 

kvinna som de valt att kalla Maria (alla namn var fingerade). Maria led av Dementia 

primaria.97 Hon medicinerades till en början med Sulfonal och Kloral.98 Efter en 

incident där hon slog in fönster förflyttades hon till en övervakningssal för oroliga 

patienter. Hon genomgick långa sänglägesbehandlingar och ordinerades kraftigt 

lugnande mediciner efter sina vredesutbrott.99 Därefter fick hon långbad, vilka täcktes 

för att hon inte skulle kunna ta sig upp ur badkaret.100 Hon fick även andra former av 

mekaniska tvångsmedel såsom läderhandskar och mufftröja.101 Lennestig och Shöns 

fokus låg dock inte i att undersöka ”Marias” sjukdomsbild. Deras fokus – likt så många 

andras – låg på att förklara de förändringar som skedde på ett specifikt sjukhus genom 

1900-talet, för att på så vis kunna påvisa de förändringar som skedde i svensk 

psykiatrisk vård i stort under 1900-talet. 

 

Sammanfattningsvis finns det i skrivande stund relativt mycket information om hur 

hospitalsvården såg ut vid sekelskiftet. Majoriteten av litteraturen i ämnet fokuserar 

dock att beskriva de förändringar som skett över tid i hospitalsvården. Jag har inte hittat 

något arbete som utrett hur nationellt enhetlig den psykiatriska vården var under 1900-

talet, eller några arbeten som fokuserat på enskilda diagnoser, såsom dementia primaria. 

Bedömningen gjordes därför att denna uppsats fyller ett tomrum i forskningen kring 

psykiatrihistoria. 
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2.4 Teoretiska överväganden 

Att göra ett arbete i psykiatrihistoria utan att nämna Foucault är näst intill omöjligt. 

Foucault var en idéhistoriker som till stor del analyserade makt.102 Han menade att 

samhällen behövde utesluta människor som en form av maktutövande. Detta hade till en 

början skett genom de spetälska, men när de försvann ersattes de av de psykiskt 

sjuka.103 Foucault menade att den psykiatriska vården var en form av kontroll av ett 

avvikande beteende, och var därför egentligen inte grundat i någon önskan om att hjälpa 

de sjuka.104 Något som talar för att psykiatrin använts som ett maktmedel är det faktum 

att psykiatriska diagnoser har förändrats över tid, alltså har samhället bestämt vad som 

betecknas som normalt alternativt stört beteende. Ett talande exempel för synen på ett 

specifikt beteende förändrats genom 1900-talet är homosexualitet. Fram till 1944 var 

homosexualitet kriminellt, för att sedan övergå till att betraktas som en psykisk sjukdom 

fram till 1979.105 Idag ses det inte längre som en sjukdom, utan som en sexuell läggning 

som är allmänt accepterad i vårt samhälle. Att ett specifikt beteende kan gå från att 

rubriceras som kriminellt, till psykiskt sjukt till normalt visar att psykiatriska diagnoser 

ständigt förändras utifrån samhällets krav. Diagnoser är tidsbundna,106 och förändras i 

takt med vårt samhälle.  

 

För att staten skulle kunna utöva den makt som Foucault pratade om på ett nationellt 

plan, skulle det dock krävas att vården av de psykiskt sjuka såg likadan ut överallt. Om 

hospitalen hade en hög grad av nationalisering skulle detta således kunna tala för 

Foucaults teorier kring psykiatrin som ett maktmedel. Det skall dock tilläggas att 

Foucault fick kritik i under den senare delen av 1900-talet av andra forskare, som 

menade att hospitalen byggdes av en ”välvillig och humanitär stat”.107 

  

                                                 
102

 Nilsson, Roddy, 2008, s. 80 
103

 Eriksson & Qvarsell, 1997, s. 13.  
104

 Eriksson & Qvarsell, 1997, s. 14.  
105

 Lennestig & Shön, 2005, s. 99. 
106

 Lennestig & Shön, 2005, s. 99. 
107

 Eriksson & Qvarsell, 1997, s. 14.  



  
 

12 

3 Frågeställningar 

1. Hur nationellt enhetlig var hospitalsvården under 1900-talets första hälft? 

2. Fanns det någon skillnad i hur de olika sjukhusen valde att behandla dementia 

primaria? 

3. Vilka symptom hade patienterna? 

4. Vilka behandlingar fick patienterna? 

 

4 Bakgrund 

Behandlingen av psykiskt sjuka är mycket ung som vetenskap. Det var först i mitten av 

1800-talet, med 1858 års stadga, som psykiskt sjuka bedömdes som botbara och fältet 

började professionaliseras. Innan dess hade det inte funnits något standardiserat 

klassifikationssystem eller någon egentlig statistik över hospitalsvården.108  

 

4.1 De sjuka blir botbara  

Synsättet att psykiskt sjuka faktiskt var just sjuka och därför behövde såväl psykisk som 

fysisk vård väcktes i samband med upplysningstiden.109 Före upplysningen hade 

fastlåsning och bestraffning haft framträdande roller i behandlingen av psykiskt 

sjuka.110 Fastlåsning uppfattades som fördelaktigt för patienterna, då det tvingade dem 

att hålla sig lugna vilket på sikt skulle göra att de blev bättre på självkontroll.111 Då 

patienterna som regel var våldsamma – annars skulle de som bekant inte skickats till 

hospital – var detta även ett sätt att se till att de inte skadade sina medpatienter.112 Man 

såg på psykisk sjukdom som en förlust av förståndet. Då det var förståndet som ansågs 

göra oss mänskliga hade patienterna således förlorat sin mänsklighet. Därför 

behandlades psykiskt sjuka före upplysningen inte som människor, utan snarare som 

olydiga djur.113 Det var dock just i första hand synen på de psykiskt sjuka som 

förändrades i och med upplysningen – fastlåsningar såsom tvångströjor fortsatte att 

användas (och används även idag).114  
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Det var först under 1800-talet som det bestämdes att hospitalen skulle reserveras för de 

psykiskt sjuka.115 Innan dess hade även handikappade och människor med obotliga och 

smittsamma sjukdomar funnit sin plats på hospitalen.116 Det var då endast de patienter 

som ansågs lida av obotliga psykiska åkommor som lades in på hospital.117 Detta 

ändrades år 1823. Då infördes Centralhospital för att minska kostnadsbördan för 

samhället.118 Den nya formen av hospital fungerade på så vis att de sjuka skulle skickas 

till ett stort hospital, så att staten skulle slippa finansiera flera små hospital.119 Detta 

kunde innebära att patienterna skickades långt hemifrån,120  med få möjligheter att träffa 

vänner och familj.121 

 

Centralhospitalen skulle reserveras för de botbara med psykiska åkommor, vilket 

innebar att de för första gången på allvar differentierades från handikappade, 

ålderdomliga och kroniskt sjuka.122 De som inte var botbara skulle nu skickas till asyler 

– i praktiken var det dock näst intill ingen skillnad i hur många patienter som blev 

utskrivna.123 För att testa huruvida det faktiskt var psykisk sjukdom som förelåg – och 

huruvida denna var botbar eller inte – skickades blivande patienter på provkur på 

lasarett. Behandlingen på lasarettet var ofta betydligt mer inhuman än på hospitalet och 

kunde bland annat innebära flera månaders förvaring i mörka celler, vilket självklart 

inte förbättrade den sjukes situation.124 Till kategorin obotliga patienter hörde 

människor lidande av syfilis, epileptiker, utvecklingsstörda och senildementa. De två 

senare kategorierna lyckades man dock inte utesluta från den psykiatriska vården.125 

Tanken att psykisk sjukdom skulle gå att bota hade infunnit sig genom humanismen 

under upplysningstiden,126 men det var först 1823 som bestämmelser trädde i kraft 

utifrån dessa tankar. Det var genom beslutet att den psykiskt sjuke var botbar som 

läkare började knytas till hospitalen.127 I samband med läkarna fick den psykiatriska 

vården även en mer somatisk inriktning, snarare än den psykologiska inriktning som 
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kommit av humanismens och romantikens ideal. 128 Detta var dock bara ett första 

stapplande steg, personalen bestod i huvudsak (som nämnt i ”Tidigare forskning”) av 

lågavlönad arbetskraft – under den första halvan av 1800-talet var det till och med 

vanligt att friskare patienter fick agera som sjuksköterskor på institutionerna.129 Trots 

den humanistiska synen på att psykisk sjukdom gick att bota användes hospitalen inte 

för att bota patienterna utan för att få dem fogliga och produktiva för hospitalet själv.130  

 

Under 1860-talet knöts läkarna hårdare till hospitalen och det skedde ytterligare 

avgränsningar kring vilka patienter som skulle läggas in.131  Hospitalen var nu till för 

nyligen insjuknade (som därför hade en större chans att tillfriskna), långtidssjuka som 

behövde tas från samhället på grund av våldsamt beteende, de som behövde övervakas 

på grund av rättsmedicinska skäl.132 Nu försvann även provkuren – dock kunde 

patienter läggas in på lasarett i väntan på hospitalsplats.133  

 

Vid sekelskiftet tog man dock avstånd från 1800-talets behandling av de psykiskt sjuka. 

En frontfigur i att belysa om 1800-talets inhumana psykiatriska behandling var Bror 

Gadelius, detta för att visa hur långt man kommit med 1900-talets vård.134 1900-talets 

hospital skulle allt mer likna sjukhusen i den somatiska vården. Hospitalen skulle inte 

längre vara en förvaringsplats för ”obotliga dårar”.135 Det var även i samband med detta 

som man långsamt började ta avstånd från ordet ”hospital” och började byta ut det mot 

ordet ”sinnessjukhus” eller ”mentalsjukhus”, för att understryka att det var just ett 

sjukhus det var frågan om.  
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4.2 Hospitalens expansion 

I början av 1900-talet fanns en stor platsbrist på hospitalen.136 Det uppstod därför en 

livlig debatt kring vården av de psykiskt sjuka. Genom årsberättelser och statistiska 

sammanställningar hade man god kunskap om de anstaltsbundna, men man visste inte 

mycket om de vårdbehövande ute i samhället.137 I riksdagen uppkom ett flertal motioner 

som strävade att förändra de usla förhållanden som de psykiskt sjuka levde under.138 

Detta ledde till att Kungl. Maj:t begärde en utredning av Medicinalstyrelsen gällande 

vårdbehovet på hospitalen. Det skulle även utarbetas en plan för utbyggnaden av 

vårdinrättningar.139 Genom att göra en inventering av alla de psykiskt sjuka i landet 

skulle det uppdagas hur många hospitalsplatser som behövdes. En läkare i varje 

provinsialläkardistrikt fick i uppgift att gå runt i bygden och avgöra hur många psykiskt 

sjuka som där var i behov av vård – detta skulle sedan fungera representativt för hela 

landet.140 Undersökningen gällande vårdbehovet publicerades 1903 och berättade en 

historia om fattigdom och misär. De psykiskt sjuka ansågs vara en skam för socken och 

behandlades ofta därefter. En vanlig behandling var att de stängdes in i allt från rum till 

burar.141 Undersökningen kom vidare fram till att cirka 10 000 människor stod i behov 

av psykiatrisk vård, vilket innebar att det fanns en brist på 5 000 hospitalsplatser i 

landet.142 Detta ledde till en massiv utbyggnad av hospital under 1900-talets första 

hälft.143 Patienterna vars patientjournaler undersöktes inlades på sjukhus som var 

resultat av denna massiva utbyggnad. 

 

Utbyggnaden av hospitalsvården under sekelskiftet var ett led i en långt gående trend. 

Under såväl 1800- som 1900-talet skedde en markant ökning av människor som 

institutionaliserades på grund av psykisk sjukdom. Från 1840-talet till 1920-talet ökade 

antalet intagna på klinikerna från 32,4 per 100 000 invånare till 181,2 per 100 000 

invånare.144 Det finns en mängd olika förklaringar till varför denna institutionalisering 

skedde. En vanlig förklarning till ökningen är den industriella revolutionen – det fanns 

inte plats för de psykiskt sjuka i det nya industrialiserade Sverige. Innan de stora 
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mentalinstitutionernas tid var det endast de psykiskt sjuka som inte hade några 

släktingar eller som ansågs vara för farliga att ha i hemmet som omhändertogs.145 Att 

endast vara psykiskt sjuk ansågs då inte som skäl för hospitalisering.146 Människorna 

hade dock börjat med lönearbete i större utsträckning i början av 1900-talet, och 

familjerna hade inte längre varken tid eller ork att ta hand om de psykiskt sjuka – 

oavsett om de var farliga att ha i hemmet eller inte.147 Samtidigt behövdes det mer 

arbetskraft – institutionerna byggdes för att omskola de psykiskt sjuka så att de skulle 

kunna bli produktiva medlemmar i samhället.148 I och med industrialiseringen syntes 

även de psykiskt sjuka på ett nytt sätt, då livet innan industrialiseringen inte hade varit 

lika inrutat. Det var svårare för en person med psykisk ohälsa att anpassa sig till den nya 

verkligheten som krävde att de kunde passa tider och följa regler – både hemma och på 

jobbet.149 Det fanns också en idé om att ett högt utvecklat samhälle skulle ha ett högt 

antal psykiskt sjuka på hospital. Sveriges ökade antal hospitalsplatser ansågs alltså som 

ett led i landets modernisering.150 Denna institutionalisering var dock inte limiterad till 

hospital. Institutionerna var för alla de som inte passade in i det moderna Sverige, och 

under denna tid började man även fängsla fler människor än tidigare.151 Statens roll blev 

under 1800- och början av 1900-talet att skydda samhället från de individer som kunde 

skada samhällets lugn; såsom tiggare, brottslingar och psykiskt sjuka.152
 Detta krävde en 

differentiering, det vill säga att man pekade ut vilka som inte var anpassade för 

samhället.153   
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5 Metod och källmaterial 

Mitt syfte och mål med undersökningen var att se hur nationellt enhetlig hospitals-

vården var under 1900-talets början. Under sekelskiftet skedde en stor utbyggnad av 

hospital i landet.154 Till en början hade jag tänkt studera två sjukhus, Västerviks hospital 

och Sundby mentalsjukhus, för att på så vis undersöka skillnaden dem sinsemellan. Jag 

beställde därför tio journaler från vardera hospital från 1920-talet. När jag undersökte 

journalerna upptäcktes dock ett antal problem. En av journalerna skrev inte ut patientens 

diagnos, vilket uteslöt den från undersökningen då den inte gick att jämföra med de 

andra journalerna. En annan journal beskrev en man som varit på Västerviks hospital i 

ett halvår, men det fanns endast tre journalanteckningar och ingen av dem beskrev 

någon behandling. Även denna journal avskrevs därför, då som ovan nämnt ett av 

uppsatsens fokus skulle vara behandling. Många patienter hade även skickats runt bland 

flera sjukhus, vilket gjorde det omöjligt att strikt undersöka behandlingen på Västervik 

och Sundby. I vissa journaler kom nästan alla anteckningar från exempelvis andra 

hospital, då patienten avlidit strax efter ankomst till Sundby. Jag bestämde mig därför 

för att ändra fokus och i stället studera skillnaden i behandling för en specifik diagnos – 

dementia primaria. Detta då det var den diagnos som majoriteten av de patienter vars 

journaler jag fått tillgång till led av. Genom att fokusera på en diagnos istället för själva 

sjukhusen var det faktum att patienterna blev runtskickade inte längre ett problem, då 

det innebar att undersökningen även kunde innefatta de sjukhus patienterna skickades 

från.  

 

Av de tio journaler som från början beställts led fem patienter av dementia primaria, 

varav alla var kvinnor. Det var dock inte så att det var vanligare att kvinnor hade 

diagnosen, 1917 var fördelningen att 80 män och 57 kvinnor diagnosticerats.155 Det är 

därför möjligt att mitt resultat endast är applicerbart på de kvinnor som led av dementia 

primaria, men detta är något som vidare forskning bör kunna utforska. Av de fem 

kvarvarande journalerna kom en från Västerviks hospital och fyra från Sundby 

mentalsjukhus. Dock hade fyra patienter varit på andra institutioner – främst Säter, men 

även Nyköpings hospital, Långbro sjukhus och Katarina sjukhus. Delar av journalerna 
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var skrivna på maskin, andra delar var skrivna för hand. Materialet hämtades från 

Södermanlands respektive Kalmars landstingsarkiv och avidentifierades. 

 

En kvalitativ undersökning valdes för denna uppsats. Valet gjordes dels på grund av det 

tidskrävande arbetet att tyda de handskrivna journalerna, men även för att det i min 

mening krävs en mer kvalitativ metod för att kunna analysera diagnosticeringen under 

början av 1900-talet. Journalerna från denna tid kan ses som relativt bristfälliga, och det 

står inte uttryckligt skrivet vad som får en doktor att diagnosticera en patient. Det var 

även ovanligt att skriva ut läkemedels verkan i journalen, vilket kan försvåra tolkningen 

av behandlingen. Med en kvantitativ metod hade jag kunnat undersöka hur många 

patienter som led av dementia primaria, vilken medicin som var vanligast och liknande 

frågeställningar, men detta ger ingen egentlig insikt i hur hospitalslivet fungerade. Det 

finns självklart ett värde i att veta sjukdomsfrekvensen, men detta var inte vad 

uppsatsen utredde. Fördelen med ett kvantitativt arbete är att det blir mer 

generaliserbart, men tanken bakom denna djupdykning i journalerna var att det skulle 

kunna fungera som en eventuell ingång till forskningsfrågan, då jag inte hittat några 

studier som varken berört den hur nationellt enhetligt den psykiatriska vården var under 

tidigt 1900-tal, eller specifika diagnoser under 1900-talets början. Då en del av  

frågeställningen berörde hur diagnosticeringen av dementia primaria innebar denna 

djupdykning att de journaler som lästes beskrevs mycket ingående, då patienternas 

beteende var vad som stod i fokus gällande diagnosticeringen.  

 

Patientjournaler är en rik källa, men stort informationsvärde, skrev Lennestig och 

Shön.156 Alla journaler innehåller en rad handlingar, såsom intagningsbeslut, 

dagsanteckningar och remisser. Uppsatsen fokuserade, likt Lennestig och Shön, på 

intagningsbesluten, inskrivningssamtalen samt de löpande dagsanteckningarna.157 Vad 

som fanns med i journalerna skiljde sig kraftigt från journal till journal. Alla journaler 

hade dock minst en uppsättning av bilagor. Under början av 1900-talet krävde alla 

intagningar ett läkarintyg samt ett frågeformulär där anhöriga eller myndigheter ansökte 

om vård för den psykiskt sjuke.158 Dessa kallades för bilaga A och B. Bilaga A var 

skriven av en läkare, och behandlade patientens kroppsliga och mentala tillstånd. Den 

gick även översiktligt igenom varför patienten ansetts sinnessjuk. Bilaga B var skriven 
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av någon som stod i nära relation till den sjuke, och därför kunde förklara mer ingående 

hur patienten betett sig innan och under sjukdomens utbrott. Särskild vikt lades vid 

dessa bilagor då detta var en trolig grund till hur patienterna diagnosticerades.  

 

Alla journaler innefattade även dagsanteckningar, även om mängden dagsanteckningar 

skiljde sig – inte bara mellan sjukhusen, utan även mellan de olika avdelningarna. 

Dagsanteckningarna kunde vidare ha stora tidshopp – ibland kunde endast en 

anteckning göras per år. Journalerna var oftast som mest omfattande precis efter 

inläggning. Detta innebar att det fanns mycket information om patienternas första år, 

vilket sedan minskade gradvis ju längre patienten varit inlagd. Detta var dock inte ett 

problem för min undersökning, då det snarare visar ett resultat av hospitalsvården. Hos 

två av patienternas journaler medföljde medicinlistor, dock endast för enstaka år. Av en 

av dessa listor (H. Larssons) framkom att hon medicinerats oftare än vad som framkom 

av journalerna. Det är rimligt att anta att detta även kunde gälla de andra journalerna. 

De journaler som undersöktes var således inte allomfattande. Genom att studera ett 

flertal journaler gick det dock att se likheter och skillnader mellan de olika patienternas 

tillstånd och behandling.  

 

Fördelen med journaler är att de har som mål att dokumentera något, till skillnad från 

utredningsbetänkanden och läroböcker, som ofta har som mål att förändra en praktik.159 

Med det inte sagt att journaler är felfria. Det är viktigt när man läser journaler att man 

gör detta med en viss distans. Journalerna är endast personalens tolkning av 

patienten.160 Det var också vanligt att den under tidigt 1900-tal användes för att 

motivera att en patient fortfarande var sjuk och behövde vård.161 Det finns således en 

bekräftelsebias i själva journalen – vårdarna letade aktivt efter tecken på att patienterna 

var sjuka. Detta innebär att de händelser som påvisar psykisk sjukdom är vad som 

kommer återfinnas i journalerna, även om detta inte nödvändigtvis var 

standardbeteendet hos patienten. Följande denna teori är det även möjligt att vårdarna 

tillskrev patienternas reaktioner deras psykiska ohälsa när det egentligen kan ha varit 

andra orsaker såsom omgivningen eller fysisk smärta som orsakat beteendet. Journalen 

är dock inte otillförlitlig i grund – problemet som uppstår är att de negativa beteenden 

som påvisas i journaler kan vara beteenden som vi kan se hos vilken människa som 
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helst, och som endast ses som sjukdomstecken för att personen är inlagd.162 Ett exempel 

på detta var när patienters klagomål på att vara intagna på St. Marias hospital ansågs 

vara ett sjukdomstecken.163 Det kan det givetvis ha varit – det kan tyda på att patienten 

inte hade tillräcklig kännedom om sin egen sjukdomsbild. Dock skall sägas att om en 

frisk människa blev inlåst på en institution skulle denne nog också ha en del klagomål. 

Eller, som Sjöström skriver ”vad patienten än kritiserar finns en risk att kritiken leder 

till en än starkare tes om att galenskap föreligger”.164 Detta bör dock inte ha varit en 

belastning för arbetet, då uppsatsen inriktades på diagnosticering och behandling. Om 

patienterna var sjuka eller inte studeras således inte. 

 

5.1 Definitioner 

Ord och benämningar inom den psykiatriska vården har förändrats kraftigt genom åren. 

En trolig förklaring till detta är att psykisk sjukdom länge varit stigmatiserat – i ett 

försök att göra sig av med stigman har man bytt ord på vårdinrättningar och sjukdomar. 

Detta är också ett sätt att distansera sig från tidigare vårdförhållanden, som gärna 

svarmålades för att understryka de framgångar som skett i fältet.165 Eivergård och 

Jönsson skriver om anstaltens inre liv att den ”inte kan beskrivas som en linjär 

utveckling från en omhändertagarreform till en annan”, utan att omhändertagandet ofta 

bytte såväl skepnad som terminologi men att grundelementen bestod.166 Dessa byten av 

terminologi – som ofta anspelar på samma företeelser – gör det svårt att som 

uppsatsskrivare avgöra vilka begrepp som bör användas. Nedan följer ett resoneman 

kring hur de begrepp som används valdes ut.  

 

Ordet ”psykiskt sjuk” användes inte under i början av 1900-talet, då användes istället 

ordet ”sinnessjuk”.167 Jag har trots det valt att använda benämningen ”psykiskt sjuk” 

löpande genom min uppsats. Förklaringen till detta är att ordet ”sinnessjuk” tillsammans 

med andra benämningar såsom ”mentalsjuk” och ”sinnessvag” har en mycket dålig 

klang idag. Att skriva om en ”sinnessjuk” ger i min mening läsaren en felaktig, 

sensationell bild av patienterna. Att använda de ålderdomliga orden för psykisk 

sjukdom ger bilden av att de sjukdomar som patienter under början av 1900-talet led av 
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inte är något som förekommer idag – vilket de ju gör. ”Mentalsjuk” låter näst intill lika 

ålderdomligt som ”spetälsk”. Spetälska har vi botat – vi har dock än så länge inte 

lyckats bota psykisk sjukdom. Jag har även valt att skriva ”suicid” hellre än ”självmord” 

då termen ”självmord” är såväl laddad som skuldbeläggande. 

 

På samma sätt som orden för psykisk sjukdom förändrats genom åren har även de 

institutioner som behandlat psykiskt sjuka bytt namn. Hospital, sinnessjukhus, 

mentalsjukhus och psykiatrisk klinik beskriver alla en plats som behandlar psykisk 

sjukdom under olika tidpunkter. Vid sekelskiftet var det vanligt att benämna 

inrättningarna som antingen hospital eller sinnessjukhus. Termen hospital hade (som går 

att läsa nedan) använts sedan 1700-talet och hade nu börjat klinga dåligt. Det var dock 

först i och med en stadga 1929 som inrättningarna officiellt bytte namn från hospital till 

sinnessjukhus.168 Då majoriteten av de journaler som lästes berörde tiden innan 1929 

gjordes valet att benämna inrättningarna som hospital genom uppsatsen.  
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6 Dementia primaria – symptom och behandlingar 

6.1 H. Karlsson 

H. var 16 år gammal då hennes psykiska sjukdom utbröt. Sjukdomen hade tagit sin 

början på sensommaren 1919 med att hon blivit tyst och sluten och vårdslös i sitt 

arbete.169 Hon hade börjat tala om att människor hånade henne och hatade henne, men 

omgivningen hade då inte uppfattat det som tecken på psykisk sjukdom. Det var dock i 

november som sjukdomen bröt ut akut, efter ett bråk i hemmet. H. hade kastat pengar på 

golvet, hotat med att bränna dem och slängt sina kläder runt omkring sig. Hon berättade 

även att hon sett björnar och hajar i skogen, som hon trodde ville göra henne illa. Efter 

utbrottet var hon våldsam, dock inte i särskilt hög grad. Hon hade hotat att skada 

personer i sin närhet, men aldrig satt hoten i verket.170 Hon pratade i ett, uppgav att hon 

såg syner, var rädd för odjur och kände sig hotad och hånad av andra människor.  

 

H. fördes till Eksjö lasarett, där hon följande dag undersöktes av regionsläkaren.171 Vid 

tiden för läkarsamtalet hade H. inga skadliga vanor. Hon hade tidigare haft ökad aptit 

men den hade varit normal vid tiden för samtalet. Hon sov i allmänhet gott, även om 

hon ibland vaknade på nätterna. Hon hade fyra friska syskon. Hennes pappa hade i sin 

ungdom haft ”anfall af sinnessjukdom”, vilket hållit i sig i ett halvår.172 Han vårdades 

då i hemmet och hade inte haft några fler liknande anfall. Några andra fall av psykisk 

sjukdom fanns inte i släkten.  

 

Lämnad ifred hade H. varit foglig, men när hon skulle föras till läkare hade hon blivit 

våldsam.173 Under undersökningen hade hon varit upprymd och pratat oavbrutet utan 

svar. Hon kunde ”med svårighet undersökas” skrev läkaren som kommentar.174 

Ansiktsuttrycket var virrigt och blicken irrande. Hon talade även ”slarvigt och hastigt”, 

anmärkte läkaren och kommenterade att det var ”omöjligt att förstå allt” som hon 

sade.175 H. upprepade sista delen av en fråga istället för att svara på den, även om hon 

stundtals kunde komma med svar. När läkaren frågade om synvillor och huruvida hon 
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sett björnar och hajar i skogen svarade H. att det ”spökade, så att jag blev rädd och 

sprang hem”.176 H. hade ”delvis bibehållet” minne, vilket bevisades genom att hon kom 

ihåg sin födelsedag. Vad gällde tankeverksamheten och uppfattningen var dessa dock 

”orediga”.177 Hon vårdades på Eksjö lasarett fram till den 6 december, då hon flyttades 

till Västerviks hospital. Där befann hon sig i lite över ett halvår innan hon skrevs ut den 

30 juni 1920. H:s patientjournal för tiden vid hennes första inläggning på Västerviks 

hospital saknades, vilket innebar att det inte gick att undersöka hur hennes första 

vistelse var.  

 

Utskrivningen varade dock inte särskilt länge. Innan sjukdomen återigen brutit ut hade 

H:s temperament varit hetsigt och hon hade varit tvär. I september 1920 började hon bli 

sluten och den 16 december fick hon nästa anfall. Några dagar tidigare hade hon ofta 

lagt sig ned på knä och bett, hon hade även varit tystare än vanligt. Hon hade vid det 

tidigare anfallet inte lidit av ”religiösa grubblerier”, men ”däremot synes så vara fallet” 

denna gång.178 Efter den 16 hade H. inte stigit upp, utan låg tyst och viljelös i sängen. 

Hon måste matas med sked, och brydde sig då inte om att tugga maten, de anhöriga gav 

henne därför gröt och dylikt. Hon sov dåligt och svarade inte på tilltal, mer än något 

enstaka viskande ”nej”. Hon var orolig, slog till dem som kom nära henne med 

knytnävarna och svor ilsket. Hon togs återigen till Eksjö lasarett, där hon undersöktes av 

regionsläkaren.179 

 

Vid undersökningen hade hon ett ”fullkomligt frånvarande uttryck” och blicken var 

ofokuserad. Hon hade ett affektionslöst kroppsspråk och svarade inte på tilltal. Hon 

gjorde dock inte motstånd mot undersökningen. H. hade ingen uppmärksamhet. Då hon 

inte talade kunde läkaren inte avgöra hennes uppfattning, minne eller tankeverksamhet. 

Sinnes- eller tankevillor gick inte heller att bedöma. Hon var av allt att döma katatonisk. 

På lasarettet sov hon dåligt, och åt endast om hon matades. Hon var till en början foglig 

och grät, men blev under tiden på lasarettet våldsam och skrattade utan orsak. Hon 

intogs på nytt på Västerviks hospital den 8 februari 1921.180  
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På hospitalet hamnade H. på en orolig övervakningsavdelning, där hon ordinerades 

sängliggande. Dagen efter intagningen beskrevs hon som orolig, och slog och knuffade 

dem som kom i närheten av henne. Hon småpratade för sig själv och gjorde min av att 

slåss men hejdade sig. Hon svarade inte på tilltal. En månad senare skickades hon på 

försök till avdelning 7b, men flyttades tillbaka då hon rivit sönder sängkläderna och 

slagits.  H. pendlade mellan lugna och oroliga perioder. Efter en incident då hon slitit av 

sig linnet och lagt sig på golvet och tomma sängar ordinerades hon brometum 

hyoscicum vilket hon ”sovit gott” på.181 När hon vaknade nästkommande dag hade hon 

dock fortfarande samma starka oro och var fortfarande våldsam. Vid ett tillfälle 

matvägrade hon och sondmatades då. I slutet av augusti hade hon ”blivit lugn och 

klarnat upp” och skrev då ett brev till modern som ”till form och innehåll var ganska 

klart och redigt”.182 Två veckor senare var H. dock återigen orolig och gått omkring och 

sjungit nattetid, vilket stört de andra patienterna. Då hon fortfarande var orolig 

nästkommande dag ordinerades hon Trional.  

 

Nästa journalanteckning gjordes den 31 mars 1922. Den förklarade att H:s tillstånd 

sedan hon togs in på Västerviks hospital skiftat mellan orosperioder som varat ungefär 

en månad, vilket brutits av klarare intervaller som hållit i ungefär en vecka. När hennes 

mamma besökte henne i början av november var hon i en sådan orosperiod, vilket hon 

senare beklagade. ”Jag kunde omöjligt få fram ett enda ord hur jag än försökte”, 

citerades i journalen.183 Anteckningen från moderns besök beskrev dock att H inte tog 

någon som helst notis om sin mamma. I slutet av november hade hon en klar period och 

fick då flyttas till avdelning 9c där hon sysselsattes med strumpstickning. Hon flyttades 

senare till en koloniavdelning där hon sysselsattes med spolning i en vävsal. Efter hand 

började hon dock retas med de andra patienterna och blev allt mer orolig, varför hon 

återigen fick flyttas till en avdelning 9c där hon ordinerades sängläge.184  

 

I början av 1923 var H åter lugn och fick därför flytta till en ny koloniavdelning där hon 

återigen sysselsattes med spolning. Detta gjorde hon fram till slutet av juni, då hon blev 

orolig och flyttades till en ny avdelning. Den 15 september rev H sönder sig i ansiktet, 
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varför hon ordinerades skyddshandskar.185 Under samma anteckning nämndes även att 

hon ofta var osnygg av första graden. Efter två veckor hade orosperioden dock gått över.  

 

H höll sig sedan lugn fram till slutet av februari 1924, då hon åter blev orolig och 

ordinerades sängläge. Trots sängläget sprang hon upp upprepade gånger och knäföll på 

ett flertal platser.186 Hon hade en kortare lugn period och hjälpte då till på avdelningen, 

men var strax orolig igen. Hon tvingades därför åter flytta till avdelning 5a, dit hon 

kommit vid sin intagning. Efter att H rivit sönder sina och sina medpatienters 

sängkläder lades hon i enkelrum och ordinerades Trional. I september var H lugn och 

kunde då gå omkring på avdelningen. Den 14 oktober ordinerades hon sängläge, då hon 

återigen var orolig och inte kunde sova på nätterna. Dagen därpå fick H. feber. Den 17 

oktober steg hennes temperatur från 40.0–41.1. Hon avled sedan den 21 oktober, 21 år 

gammal.187 

  

6.2 K. Råström 

K. togs den 19 september 1915 till Stockholms hospital på polisremiss.188 Hon var då 17 

år gammal. K hade försökt skada sig själv genom att hoppa ut genom ett fönster och 

sade sig vara förföljd, varpå hon lades in. Hon ville inte sätta på sig kläder då hon 

trodde de var förgiftade. En vecka innan inläggningen hade hon besökt hemmet efter att 

precis fått jobb. Väl hemma hade hon börjat oroa sig för elektriska ledningar i väggarna 

och elektricitet i maten, vilket gjort att hon inte kunnat sova. Kvällen innan hon tagits 

till Stockholms hospital hade hon haft kraftiga lukthallucinationer, samt upplevt 

magnetism och elektricitet runtomkring sig. K:s äldre syster led av schizofreni, vilket 

hon vårdats för i hemmet och var vid tiden för K:s intagning ”betydligt förbättrad”.189 

K. hade tidigare besökt läkare för att hon var rädd för att själv drabbas. Hennes morfar 

och morfars bror hade båda lidit av hypokondri. 

 

Den undersökande läkaren beskrev hur hon inför intagningen varit orolig, vägrat äta, 

sprungit upp och varit rädd för sitt liv.190 Vid undersökningen satt hon i sängen, och 

följde uttryckslöst vad som hände i rummet. När läkaren försökte tala med henne förhöll 
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hon sig mestadels avvisande. Hon var vid undersökningen motsträvig och vägrade att gå 

in i undersökningsrummet. På lasarettet hade hon gått upp och ställt sig i fönstret 

upprepade gånger och spänt sig ”våldsamt i hela kroppen”. Hon var vid undersökningen 

medveten om att hon var vid Stockholms hospital. K hade vid intagningen viss 

sjukdomsinsikt, då hon svarade jakande på huruvida hon trodde sig ha en 

sinnessjukdom eller inte. Undersökningen tog flera dagar, då hon motsatte sig den. ”Ett 

systematiskt utfrågande misslyckas alldeless”, stod att läsa i journalen.191 K svarade 

dock på enstaka frågor, såsom att det var mycket som ”trasslar till hennes tankar”, 

”underligt prat” omkring henne och att ”de har försökt mystifiera allt för henne”. När 

läkaren frågade om elektriciteten svarade K att det tillhörde ”drömmarnas värld”.192  

 

K beskrevs som negativistisk. När sköterskan kom med mat till henne bet hon ihop 

tänderna och vägrade äta, men när maten då togs bort klagade K på hunger. Vid 

ronderna bad hon läkarna att gå bort från hennes säng, men när de gjorde det ropade hon 

dem tillbaka. Hon kunde ibland gå upp och ta tag i saker krampaktigt eller lägga sig ned 

på golvet och ”ligga där stel och spänd”.193 Hon talade om sig själv i tredje person och 

talade ofta om ”strömmen, som drog förbi” och undrade över dess mening.194 I början 

av september fick hon en dissociativ episod och låg då i sängen till synes helt 

omedveten om sin omgivning. Hon var tvungen att matas och var även osnygg. K blev 

ordinerad thyreoidtabletter två gånger dagligen. Efter en vecka avtog den dissociativa 

episoden något, hon följde då personalen med blicken och smålog när de skämtade med 

henne. I november beskrevs hur thyroidbehandlingen hade effekt i att göra K livligare, 

men att livligheten hade ”en slamsig, småfjolligt uppsluppen karaktär”.195 Hon hade 

även gått ned kraftigt i vikt och ropade ”hela dagarna” efter mat, varför 

thyroidbehandlingen avslutades. Efter behandlingen uppträdde K ”betydligt mera 

korrekt”, även om hon fortfarande gav ett intryck av inbundenhet.196 Hon hade 

fortfarande hörselhallucinationer, och beskrev hur ljudet av exempelvis sköterskans steg 

kunde bli till röster som fortsatte hennes tankekedja. I början av december blev hon 

apatisk och ordinerades därför thyreoidtabletter och Ovarudin. 
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Nästa anteckning gjordes den 22 oktober 1916 och beskrev då hur K ”sjunkit ned i ett 

typiskt schizophrent demenstillstånd”.197 I början av året hade hon haft korta intervaller 

av klarhet och i april hade hon till och med kunnat sysselsättas med handarbete. Under 

sommaren och hösten hade hon dock varit orolig, bråkig och impulsiv, ”ofta våldsam 

och osnygg”.198 Hon hade ordinerats långbad ”tidvis” och hade under perioder kunnat 

gå påklädd på promenadgården.199 Den 27 oktober förflyttades hon till Katarina 

sjukhus, där hon stannade en månad. Journalförfattarna skrev inte ut anledningen till 

flytten. Månaden på Katarina sjukhus var K orolig och kunde inte ”vårdas på sal”, då 

hon dragit omkring med sängen, slagit ned lampor och var osnygg.200 K flyttades till 

Långbro sjukhus den 27 november i utbyte mot en annan patient.  

 

I samband med intagningen på Långbro sjukhus undersöktes K. På intagningsblanketten 

beskrevs hur hon tidigare vårdats på en orolig avdelning, att hon föreföll glad och livlig 

men ofta fick plötsliga orosutbrott, och att hon då var våldsam mot sköterskorna. 

”Dessemellan ligger hon tyst och stilla och småleende och är då rätt medgörlig”.201 K 

beskrevs som ”slampig och vårdslös” när hon kom till Långbro, och hennes 

ansiktsuttryck speglades av ”ett stereotypt fånigt leende”.202 Hon uppfattade frågorna 

som ställdes till henne, men besvarade dem i allmänhet avvikande eller med motfrågor 

och använde en ”spydig ton”.203 Hon medgav att hon hört röster. På frågan om hon 

hörde röster även på Långbro sjukhus svarade hon dock ”jag vet inte, om jag ska kalla 

det här röster”.204  

 

Från dagsanteckningarna stod det att K var glad om än något för livlig när hon ankom 

till Långbro sjukhus.205 När personalen gjorde försök att flytta henne fick hon dock ett 

utbrott och var våldsam mot dem. Under november medicinerades hon med Trional, 

Dormiol (en form av kloralhydrat), och Kloral. Under december var byttes Kloralen mot 

Veronal, men K var fortsatt våldsam och drog bland annat en sköterska i håret efter att 

denne försökt hindra K från att stjäla mat.  
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I början av 1917 beskrevs hur K kunde ligga apatisk i sin säng flera dagar i sträck, för 

att sedan rusa upp och slåss och sparkas. I mitten av mars ordinerades hon 

skyddshandskar då hon ”drar av sig ögonhåren, och gnider ögonlocken så att de 

svullna”, vilka hon ofta drog av sig.206 Hon var mycket våldsam och isolerades under 

nätterna för att inte störa de andra patienterna. De dagar som hon bråkade lämnade hon 

ögat ifred, men så fort hon blev lugnare petade hon återigen på det. Läkarna 

experimenterade mycket med vilken medicin som var bäst för K. Under maj fick hon 

luminal och brom. Hyoscicin, i juni Atropin (en form av Hyoscicin), i juli fick hon både 

Hyoscicin och Atropin. Under hösten medicinerades hon i huvudsak med Trional, 

Veronal och Hyoscicin, i december ordinerades hon även morfin.  

 

K var fortsatt orolig under början av 1918. Hon var ofta orolig och våldsam, slog 

personal och måste matas. I början av året medicinerades hon med Trional och Veronal. 

Trionalen ersattes i februari av Hyoscicin och Morfin, men återinsattes i mars 

tillsammans med Luminal och fyra timmars bad dagligen.207 I början av maj ökades 

badtiden till åtta timmar, för att åter sänkas till fyra timmar tio dagar senare. Hon 

fortsatte dock att vara orolig och våldsam. I juni hade Veronal och Trional tagits bort 

från medicinlistan, men resterande mediciner hade fått högre doser. I augusti ökades 

badtiden återigen till åtta timmar. I slutet av september hade K blivit apatisk, varför 

baden upphörde. ”Ligger stilla i sin säng. Är otillgänglig och impulsiv. Hallucinerar”.208 

Detta fortsatte inpå slutet av året, då hon dock kunde äta själv, även om hon ofta slängde 

med matkärlen. Hon var även osnygg ”av alla grader”.209 K:s apati klarnade upp först i 

augusti 1919 och hon kunde då gå med dagligen på promenader i promenadgården. Den 

lugna perioden höll i sig fram till november då hon velat slåss och pratade för sig själv. 

Detta eskalerade sedan till att hon ständigt hallucinerade röster, låg i sängläge och ofta 

var osnygg.  

 

1920 flyttades K till en ny avdelning, där hon var fortsatt orolig. I mars ordinerades hon 

luminal då hon fick häftiga utbrott. Hon pendlade mellan ”bullersam eufori” och 

våldsamhet. 210 Då ingen förändring skedde flyttades K återigen till en ny avdelning. 

Där medicinerades hon med luminal och 1 spruta Hyoscicin. Efter en särskilt störande 
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natt i maj ordinerades hon 3 veckors långbad.211 K var efter långbadet ”rätt stilla” men 

fortfarande osnygg, måste matas samt pratade och skrattade för sig själv. Efter ett 

oroligt utbrott i juni där hon slagits, skrikit och kastat mat på golvet blev hon återigen 

ordinerad långbad. K var sedan apatisk under långa perioder. Hon kommunicerade inte 

längre med sin omgivning, vid besök av modern var det enda ord hon kunde artikulera 

”mamma”. Vid ett läkarsamtal beskrevs hur hon ”större tiden fnissar och låter höra ljud, 

som ibland påminna om ord, men mest likna ingenting på grund av frånvaron i 

artikulation”.212  

 

I januari 1924 beskrevs K som ”övervägande lugn och stillsam”,213 men började i slutet 

av april att riva sönder sängkläder och i sina fingrar. Hon ordinerades då 

skyddshandskar. I juli och augusti fick hon hyoscin-morfin sprutor periodvis, ”med god 

effekt”.214 Från september 1924 var hon omväxlande apatisk och orolig, och ordinerades 

åtta timmars bad dagligen. Den 22 mars 1925 skrevs långbadet bort från hennes 

behandling, K fortsatte dock att pendla mellan orostillstånd och apati. I 

journalanteckningarna från 1926-1927 beskrevs hennes tillstånd upprepade gånger som 

oförändrat. ”De vanliga växlingarna mellan slöhet och oro” kommenterade 

journalförfattaren.215 Den sista anteckningen från Långbro sjukhus skrevs den 30 

november samma år och beskrev hur K fortfarande var apatisk, men ibland låg och 

pratade och skrattade under nätterna. En månad senare, den 13 december, flyttades hon 

till Sundby mentalsjukhus.  

 

K:s tillstånd förblev oförändrat på det nya sjukhuset tills den 21 februari 1928 då hon 

insjuknade och därför tvingades byta avdelning. Hon led av feber och svåra diarréer och 

avled den 25 juli samma år.216 K blev 30 år gammal.  
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6.3 H. Larsson 

H togs in på Nyköpings hospital 1911 och var då 28 år gammal.217 Sjukdomen hade 

utbrutit ett år tidigare med att hon började sova och äta dåligt, och ständigt klagade på 

huvudvärk. Hon förlorade arbetslusten och blev ”svårmodig och ängslig”.218 Hon togs 

då till Eskilstunas fattiginrättning, där hon fick ligga till sängs. Efter sängliggandet blev 

hon lugnare och kunde börja arbeta igen, varför hon skickades tillbaka hem. När hon 

kom hem förvärrades dock symptomen och hon började då springa omkring i rummet 

”läsandes psalmverser och allt möjligt utan sammanhang. Satte sig till motvärn då man 

ville hålla henne stilla och företedde i allt bilden af en akut förvirring”.219 H var orolig, 

deprimerad och tyngdes av religiösa grubblerier. Hon varken sov eller åt i någon större 

utsträckning. Hon brydde sig inte om sin omgivning, hon uppfattade frågor men visade 

inte att hon hade insikt i sin situation. Hennes tankar verkade ”flyga hit och dit utan 

sammanhang”.220  

 

H fick ledas in till läkarundersökningen. Väl där satt hon med blicken vänd bort från 

läkaren och med ett uttryckslöst ansikte. När hon uppmanades att titta på läkaren gjorde 

hon detta endast en kort stund. Hon hade en näsduk i handen som hon pillade med 

oavbrutet. Hon utförde läkarens uppmaningar långsamt och svarade inte på frågor, 

varför tank- eller synvillor inte kunde påvisas.221 Hon reagerade inte då läkaren stack 

henne med nålar eller måttade slag mot ögonen.  

 

H togs in i januari 1911 på en lugn övervakningssal. Där låg hon tyst och lugn i sin 

säng. Hon åt själv, men behövde i övrigt skötas i allt. Hon kunde vara snygg med 

passning, och gick till och med ibland själv till toaletten. Hon brydde sig inte om sina 

medpatienter, men ibland kunde hon knyta effsingar,222 ”med rätt god framgång”.223 

Efter en dissociativ episod i maj, då hon låg i sin säng och vägrade äta, slutade hon att 

knyta effsingar. I juni fick hon besök av sin syster och grät då. Systern frågade om H 

kände igen henne, vilket H svarade ja på men kunde för övrigt inte svara. I början av 

november låg hon på en allmän sovsal. Journalanteckningen beskrev hur hon ofta 
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skrattade för sig själv, ibland tog av sig kläderna, svor och grät. ”Säger eljest intet 

begripligt”.224 Hon lugnade dock ned sig i slutet av december. 

 

Den 6 juli flyttades H till Säters hospital. Det gick inte att utröna utifrån journalen 

varför flytten skedde. Vid intagningen skulle hon undersökas. H gjorde motstånd mot 

undersökningen och vägrade svara på frågor. Hon placerades på en orolig avdelning, 

avdelning 4. Hon flyttades senare till avdelning 17b, då hon inte längre behövde 

passning för att hållas snygg. På den nya avdelningen höll hon sig lugn. Om personalen 

försökte flytta henne eller klä på henne kunde hon dock bli våldsam. I början av 1913 

blev H mer aktiv och gick omkring på avdelningen. Hon svarade dock fortfarande inte 

på tilltal och skrattade ofta för sig själv. Hon ställde ofta till bråk vid toaletterna på 

morgonen, där hon svor, skrek och kastade med kläder. ”kan nu även slå till helt 

omotiverat om dagarna också”.225 På grund av detta flyttades hon till en avdelning med 

nattövervakning – 17a. I oktober kunde hon börja arbeta på avdelning 17b på dagarna, 

där hon sydde.  

 

I början av januari 1914 flyttades H till avdelning 17b då hon störde sina 

medpatienter.226 I maj var hon dock orolig under natten och hade grälat och slagits, 

varför hon flyttades tillbaka till 17a. När hon lugnat ned sig kunde hon dock flyttas 

tillbaka till 17b. I början av augusti satt hon ”slö med händerna under förklädet såväl på 

avdelningen som på arbetsrummet”, och ville inte längre arbeta.227 ”Aldrig i tiden 

arbetar jag till hospitalet mer”, kommenterade hon.228 I samband med detta började hon 

även att förlöjliga sin omgivning. 1915 började hon dock att intressera sig för de andra 

patienterna, även om hon fortfarande slingrade sig undan sköterskorna. Hon stal även 

stickor och garn som hon använde för att ”förfärdiga lappar i smyg”.229 Att arbeta för 

hospitalet ville hon dock inte,”det tjänar ingenting till, att jag arbetar. Låt de andra 

arbeta, så länge de vilja”.230 Genom 1916 fortsatte daganteckningarna att beskriva hur H 

vägrade arbeta, men skötte sig själv och talade med medpatienterna. I oktober 1917 

beskrevs hur hon tidvis var mycket upprymd, pratade och sjöng. Hon vägrade 

fortfarande arbeta, men satt i smyg och sydde på kläderna som hon hade på sig. H 
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förblev i stort sett oförändrad och journalanteckningarna anmärkte upprepade gånger 

om att hon inte gick att sysselsätta.  

 

Den 18 december 1919 skrevs H ut till Eskilstuna stads sinnessjukhus, ”oförbättrad”.231 

Dessvärre fanns inga journaler från Eskilstuna sinnessjukhus i Strängnäs hospitals arkiv. 

Från intagningsblanketten till Strängnäs hospital gick dock att läsa att H varit 

omväxlande bråkig och gladlynt. Växlingarna skedde plötsligt och utan förvarning. 

Under lugnare perioder var hon ”en rätt lustig och foglig patient”, men när hon var 

orolig var hon ”sönderslående och sönderplockande allt i hennes väg”.232 Hon hade 

även lyckats bita upp låset till skyddshandskarna under sin period på Eskilstuna 

sinnessjukhus. De sista månaderna av 1924 hade hon varit ilsken och därför mycket 

svårskött. Hon sov dåligt och hade ingen aptit, hon var även orenlig.  

 

H anlände till Strängnäs hospital den 15 januari 1925. Strängnäs journal stod 

”schizofreni” som diagnos – inte dementia primaria. 233  Hon lades in på avdelning 15, 

vilket var en orolig övervakningsavdelning. Vid ankomsten var hon ”högljutt stojande”, 

svor och gjorde motstånd. Hon fick då Bromet. Hyoscicin och Morfin, så att personalen 

skulle kunna sköta om henne. Nästkommande dag fördes hon under kraftigt motstånd 

till samtal. Vid samtalet hade hon ett vredgat ansiktsuttryck och blicken var virrig. Hon 

var orienterad till tid och rum och uppfattade frågor – även om hon inte gav några 

upplysande svar. Hennes tankar var ”virriga” och sinnes- och tankevillor ”kunde 

påvisas”.234 H uppgav att hon ansåg sig vara sjuk ”ibland”.235 

 

I början av sin vistelse på Strängnäs hospital pendlade H mellan att sitta tyst och stilla i 

sängen och att prata och svära högljutt. Hon skötte sig själv och var snygg, även om hon 

fick hjälp med toaletten.236 Den 18 januari blev hon ordinerad Medinal och följande dag 

Trional, ”allt med god effekt”.237 I slutet av februari var hon orolig och slog i säng och 

fönster. Journalanteckningen anmärkte att hon fått Medinal ”flera gånger med god 

verkan”.238 H pendlade sedan året ut mellan lugna och oroliga perioder. I augusti 
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ordinerades hon Medinal två gånger, i övrigt stod inget om hennes medicinering i 

journalanteckningarna. Under 1926 gjordes flera försök att ha H gåendes på 

avdelningen, men hon blev då ”alldeless ursinnig” och rev sönder allt hon kom åt.239 

Tillståndet var sedan fortsatt oförändrat. I juli 1928 ordinderades hon 1 gram bromsalt 

två gånger dagligen den 27 juli, vilket sedan höjts till 1,5 gram den 25 augusti. Efter 

brombehandlingens början minskades doserna av Trional och Sulfonal, anmärkte 

journalanteckningarna.  

 

Under 1930 fanns endast två anteckningar. 240 Den första beskrev att H:s humör fortsatt 

pendla under maj. Den andra skrevs i oktober och beskrev hur hon tidigare varit uppe på 

avdelningen, men att hon den 6 oktober hade vägrat gå upp, blivit våldsam och rivit 

sönder sina kläder. Från 1930 fanns dock även en medicinlista medskickad i journalen. 

Denna lista visade att H ordinerats Medinal 23 gånger, Trional 10 gånger, Veronal 6 

gånger, Sulfonal 2 gånger samt Kloral en gång. Inga av medicinerna matchade något av 

datumen för journalanteckningarna. Det gick således inte att utreda vad som orsakat 

läkarna att skriva ut dessa mediciner till H vid de specifika tidpunkterna.  

 

1931 flyttades H till avdelning 15a, där hon fick sänglägesbehandling.241 Hon hade 

under året fortsatt pendla mellan oro och lugn. Hon hade blivit ordinerad 5 gram 

bromsalt dagligen, men då detta inte hade någon effekt togs det bort.  I mars 1932 

gjordes en anmärkning att H stundtals kunde syssla med stickning. Detta var, vad som 

gick att utläsa från journalerna, första gången H kunde fås till arbete sedan augusti 1914. 

Då journaler saknades från Eskilstuna sinnessjukhus kunde dock inte uteslutas att hon 

kan ha arbetat där, då det inte nämndes i intagningsblanketten för Strängnäs hospital. 

Bromsaltsbehandlingen togs ut den 22 februari 1933. I slutet av mars 1933 anmärktes 

att H inte längre kunde sysselsättas. I december återinsattes bromsalts-behandlingen.242  

 

Den femte januari 1934 flyttades H av utrymmesskäl till avdelning 15b. Efter flytten 

blev hon mindre orolig. I maj anmärktes att hon inte varit våldsam eller förstörande ”på 

sista tiden”.243 I november sysselsattes hon med upprepning av ylle. I slutet av augusti 

1935 var hon mycket orolig, slog på fönster och bänkar, skrek och rev sönder sin 
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klänning. Hon kunde dock tidvis sysselsättas med att sticka skurduk.  Under 1936 hade 

hon knappt några lugna perioder, endast enstaka dagar då hon satt halvsovandes. Vid 

sina oroliga perioder kunde hon bli våldsam mot sina medpatienter. I september 

antecknades det att H ofta behövde extra medicin, vad denna medicin bestod av gick 

dock inte att utläsa. I september 1937 kommenterades det att H ”sysslar med 

slarvstickning” och att hon gav osammanhängande svar.244  

 

I maj 1938 behövde hon matas, då hon pratade så mycket att hon ”ej kommer sig för  att 

äta”.245 Hon lugnade dock ned sig i oktober och sysslade då med enklare stickning. I 

november var hon störande och ordinerades därför Luminal till natten. Detta sov hon på, 

men var ”mer eller mindre störande varje dag”.246 Luminalen sattes ut i slutet av april 

”enär pat. sitter halvsovande på samma plats”. 247 Medicinen återinsattes i september, då 

H sovit dåligt och skrikit och grälat under nätterna. I december kunde hon syssla med 

enklare stickning och flyttades då till avdelning 14a. På den nya avdelningen beskrevs 

H som ”stundtals grälande och hotfull” och att hon ibland kastat skor mot sköterskor 

och medpatienter.248 Den 21 augusti 1940 föll hon omkull, och ordinerades då sängläge 

då det verkade som att hon hade dålig balans. I samband med detta togs även 

bromsaltlösningen ut. I början av september var H dock högljudd och störande, varpå 

bromsaltsbehandlingen återintogs. I december fick hon ett sår i bakhuvudet efter ett 

bråk med en medpatient och lades därför i sängläge. När hon togs från 

sänglägesbehandlingen i början av 1941 blev hon oroligare, varför hon lades i säng 

igen. Väl i säng beskrevs hon som hotfull och bråkig fram till början juni, då hon blivit 

tyst och stillsam och därför fick vistas på daggården. I slutet av juni blev hon återigen 

orolig och lades i sängläge. Oron avtog inte och i september fick hon flytta till 

avdelning 15a. Hon fick dock inte stanna länge på avdelningen, då hon efter endast en 

månad åter flyttades, denna gång till 14a.  

 

I slutet av oktober 1942 fick H en stigande feber. Hon hade en blodpropp i vänster ben, 

samt försämrad lungkapacitet i vänster lunga. Den 31 oktober blev hennes andning 

rosslande och pulsen svag. Hon avled den 1 november 1942, 60 år gammal.249  
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6.4 A. Sandberg 

A togs in på Säters hospital 1914, hon var då 32 år gammal.250 Det fanns ingen psykisk 

sjukdom i släkten, men modern beskrevs som häftig och lättskrämd. Mormodern hade 

varit en ”klok gumma” och var mycket vidskeplig. 1902 hade A rest till Amerika, där 

hon jobbat på en yllefabrik. Där blev hon kär i en trädgårdsmästare, som inte brydde sig 

om henne. 1908 började hennes omgivning märka att hon blev mer tungsint. A sörjde 

att hon aldrig fick sin trädgårdsmästare. I samband med detta började hon ”onanisera” 

och tappade så småningom lusten att arbeta. 

 

1910 skickades hon därför tillbaka till Sverige.251 När hon kom hem visade hon tecken 

på sinnessjukdom. Hon tvättade sig oupphörligt i ansiktet men var i övrigt mycket 

osnygg och bytte aldrig kläder. Hon klagade över hjärtfel, hade svårt att sova och 

skrattade för sig själv. Hon ville inte stiga upp på morgnarna och gjorde sina behov ”var 

som helst”. 252 Ibland gick hon ut i skogen i flera timmar, andra gånger sökte hon sig till 

områden där arbetare höll till, och gick då med uppknäppt blus, så att man kunde 

skymta hennes bröst.  I intagningsblanketten stod att A:s köndrift var ökad; ”hon 

springer efter allt manskön hon ser”.253 1913 undersöktes hon av läkare för 

sinnessjukdom men togs inte in. Våren 1914 vistades hon hos en arbetarfamilj, men de 

kunde inte ta hand om henne då hon krävde ständig uppsikt för att inte springa bort.  

 

I april 1914 undersöktes A igen, och beskrevs då med ett ”skyggt” ansiktsuttryck.  254 

Blicken var orolig, hon var okammad med uppknäppt klänning och journalen beskrev 

henne som snaskig.  Hon gned sig vid undersökningen ständigt över hjärtat. När 

skötaren kom för att ta henne till undersökningen hade hon blivit rädd och gömde sig då 

i kakelugnsvrån, men hon lugnade sig sedan fort och var foglig vid undersökningen. 

Hennes uppmärksamhet, uppfattning och tankeverksamhet bedömdes som goda. Hennes 

minne var dock försämrat, hon kunde varken minnas när hon åkt till Amerika eller hur 

länge hon varit där. Sinnes- eller tankevillor kunde inte påvisas, då hon blev ängslig och 
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undvikande när läkaren frågade om sådana. Läkaren teoretiserade i intagningsblanketten 

att A:s sinnessjukdom skulle ha orsakats av hennes onani.  

 

A togs in på avdelning 3a den 10 september 1914. Hon var då lugn och kunde 

sysselsättas med strumpstickning, med vilket hon arbetade ”rätt flitigt”.255 Fyra dagar 

senare undersöktes hon på hospitalet. I journalanteckningarna stod att läsa att A föreföll 

”förlägen och en smula tacksam när man frågar om hennes sjukdom och uppförandet i 

hemmet”. 256 Hon svarade dock inte utförligt på några frågor. Vid undersökningen 

framkom dock att A inte haft några hallucinationer, varken gällande syner, röster eller 

lukter. En vecka senare kunde hon vara uppe fyra timmar, och arbetade sedan flitigt. I 

mitten av oktober flyttades hon till avdelning 21a. Efter att hon blivit mer ”slö” och 

återigen börjat tvätta sitt huvud tvångsmässigt skickades hon till avdelning 3b, men 

skickades tillbaka till sin gamla avdelning efter att hon kunnat gå uppe hela dagen.  

 

I början av 1915 var A lugn och kunde hjälpa till med strumpstickning, men blev senare 

mer orolig, arbetade sämre och gick runt i arbetssalen.  257 I augusti slutade hon helt att 

gå dit. På avdelningen pratade hon och skrattade när hon trodde att ingen såg henne. I 

övrigt talade hon mycket om sin tid i Amerika. Under 1916 ville hon knappt arbeta alls, 

och i september pratade hon nästan konstant för sig själv, men ville gärna hjälpa till där 

hon kunde. I mars 1917 kunde hon ibland jobba med handarbeten och flyttades då till 

avdelning 19b. I juli anmärktes att hon gärna pratade med de andra patienterna om hur 

de haft det innan intagningen, och att hon fortfarande arbetade ”ehuru med klent 

resultat”.  

 

I början av 1918 hade A ett samtal med med läkare där det framkom att hon inte var 

särskilt orienterad i tid, specifikt vad gällde amerikaresan.258 A medgav att hon tidigare 

hört röster, men att dessa försvunnit – även om hon inte kunde specificera sedan hur 

länge. Enligt personalen var hon ”tämligen loj och intresselös”, men kunde ibland 

sysselsättas med handarbete.259  
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A var fortsättningsvis godmodig och hjälpsam, intresserad av sin omgivning.  260 Hon 

arbetade med sömnad. I juni 1919 fick hon följa med till ”staden”, där hon uppförde sig 

utan anmärkning. I början av 1920 blev A dock allt mer ängslig, gick fram och tillbaka 

pratandes med sig själv och bad om lugnande, varför hon fick Trional. Efter att hon bad 

om att få ligga till sängs några dagar flyttades hon till avdelning 3a. Där var hon vaken 

på nätterna och störde de andra patienterna, varför hon ordinerades Veronal. I februari 

kunde hon dock vara uppe allt mer och hon flyttades tillbaka till sin gamla avdelning i 

början av mars. I april blev A åter nedstämd och beskrevs som störande. Hon klagade 

över dålig sömn och ordinerades Veronal till natten. Detta sov hon på, men hon gick 

omkring och grät hela nästkommande dag. Hon var sedan störande även under natten, 

vilket gjorde att hon flyttades till avdelning 17b. På den nya avdelningen ordinerades 

hon Sulfonal till natten. På dagarna gick hon runt och jämrade. Då detta störde de andra 

patienterna ordinerades hon Veronal. A hade en lugn period som sträckte sig genom 

våren och sommaren, men blev sedan orolig i december månad. Ibland lade hon sig på 

knä i något hörn, och när personalen frågade varför så gick hon undan, skrattandes. A:s 

oro höll i sig, under 1921 började hon svära tvångsmässigt. Hon började även åter höra 

röster, men var fortsatt intresserad av vad som hände på avdelningen. 1922 började hon 

arbeta med sömnad, vilket skedde mycket sakta. Hon pratade och svor även ofta för sig 

själv och kunde stå långa stunder blundandes och gestikulera med knutna händer. 

 

I februari 1924 blev A något lugnare och arbetade med ”litet av varje”.261 I oktober 

hjälpte hon till med städning och sömnad, och visade även intresse för läsning. A var 

fortsatt lugn genom 1925, men pratade och svor ofta för sig själv. I början av 1926 

började hon återigen stå och gestikulera med armarna, blundandes, under långa stunder.  

Hon kunde vara mycket störande, dag som natt. I mars 1927 anmärktes att hon 

visserligen sysslade med sömnad, ”men utan vidare reda i arbetet”.262 I april var hon 

orolig under natten och ordinerades då sömnmedel ”med god verkan”263 – vilket 

sömnmedel som ordinerades förtäljde dock inte journalen. Den sista anteckningen 

gällande A från Säters hospital gjordes den 7 juni 1927 och beskrev att A var något 

lugnare – även om hon fortfarande pratade mycket för sig själv – och att hon sysslade 

med sömnad. 
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Den 7 augusti 1927 ankom A till Strängnäs hospital och lades då in på avdelning 12.264 

Det stod inte skrivet någon anledning till flytten, varken i Säters dagsanteckningar eller 

Strängnäs sjukjournal. Hon hade vid intagningen en lätt hosta, men ingen feber. A 

kunde till en början inte sysselsättas, i högre grad än att hon bäddade sin egen säng. Hon 

låg på nattövervakning, men fick under dagtid stiga upp och vistas på daggården. I 

september hade hon sysselsatts med strumpstickning, och skötte sig själv även om hon 

ibland behövde hjälp med kamning. Den 23 september hade hennes hosta förvärrats och 

hon fick feber. Fyra dagar senare fick hon därför byta avdelning till avdelning 16. 

Hennes feber gick dock inte ned, läkarna kunde inte heller råda bot på hennes hosta. På 

morgonen den 2 oktober klagade A på att hon inte orkade vara uppe, och lade sig utan 

att tvätta och kamma sig. Hon åt sin frukost och frågade efter sin medicin, varpå hon 

dog strax därefter.265 A blev 45 år gammal.  

 

6.5 E. Rundquist 

E togs in på Säters hospital den 17 maj 1912.266 Hon var då 20 år gammal. I 

anamnesen267 stod att läsa att E varit börjat bli ”klen” i januari, vilket under mars hade 

övergått i apati. Hon beskrevs då som ”barnslig och liknöjd” och hade tappat allt 

intresse för arbete.268 Hon började stå långa stunder framför spegeln, kammade och 

tvättade sig tvångsmässigt. Till hösten hade detta dock förbytts och hon beskrevs då 

istället som snaskig och orenlig. När hon skulle tvättas hade hon skrikit och sparkat. 

Hon kunde bli ilsken utan synbar anledning, vid tiden vid intaget hade gon även börjat 

kasta saker om hon inte fick det hon bad om snabbt nog. När hon fick vad hon bad om 

kunde hon ibland kasta det ifrån sig. I anamnesen stod att hon inte var våldsam, men i 

bilaga b beskrevs att hon visserligen aldrig försökt skada sig själv, men försökt skada 

andra ”genom våldsamt uppträdande”.269 E beskrevs även som ”egendomlig” till sättet, 

och kunde ibland svara med något mans- eller kvinnonamn, ”vilket som helst”, när 

någon ropade efter henne.270 Hon sov rätt dåligt och hennes aptit var växlande. Hon 

                                                 
264

 Södermanlands landstingsarkiv, Sundby sjukhus patientjournal, A.E.S. 
265

 Södermanlands landstingsarkiv, Sundby sjukhus patientjournal, A.E.S. 
266

 Södermanlands landstingsarkiv, Sundby sjukhus patientjournal, E. R. 
267

 En anamnes är en kort beskrivning av patientens sjukdomshistoria.  
268

 Södermanlands landstingsarkiv, Sundby sjukhus patientjournal, H.L. 
269

 Södermanlands landstingsarkiv, Sundby sjukhus patientjournal, E. R. 
270

 Södermanlands landstingsarkiv, Sundby sjukhus patientjournal, E. R. 



  
 

39 

drack mycket kaffe, vilket beskrevs som en skadlig vana i bilagorna. Hon hade inga 

förföljelsemanier eller suicid beteende.   

 

E var den yngsta i en syskonskara på fyra. 271 Två av hennes syskon led också av 

psykisk sjukdom, även om det inte framgick från journalen vilka diagnoser de hade. I 

övrigt fanns inga anlag för psykisk sjukdom i släkten. I bilagan beskrevs hur hon alltid 

varit annorlunda än sina syskon, och ofta gått tyst och sluten för sig själv. Hon tyckte 

mycket om dans och musik och kunde tidvis vara glad och road, men kunde andra 

perioder vara väldigt tryckt. Hon deltog gärna i hushållsarbetet, och var särskilt duktig i 

köket. Det tog lång tid för henne att lära sig prata – hon talade inte rent förrän i 

femårsåldern. Även i vuxen ålder talade hon otydligt och läspade. 

 

Vid undersökningen inför intagningen på Säters hospital beskrevs hur E hade ett slätt, 

fånigt ansiktsuttryck och en skygg blick.272 Då och då sneglade hon mot underskötaren. 

Hon beskrevs överlag som slö, men under undersökningen blev hon otålig och försökte 

gå därifrån. ”Det tjänar just ingenting att tala väl med henne”, anmärkte läkaren.273 Hon 

satt på stolen i en odisciplinerad ställning, och svarade mumlande på frågor. Ibland 

kunde läkaren urskilja ett ”nää” eller ett ”ingenting”, men i övrigt fick han inte ut något 

egentligt svar.274 Hennes hår var smutsigt och okammat, hon knuffade på stolen och 

greppade saker till synes utan mål. Läkaren bedömde att E kunde uppfatta frågor, men 

att hon hade nedsatt uppmärksamhet. Då hon inte svarade ordentligt på frågor gick det 

inte att bedöma minne, tankeverksamhet eller tanke- och synvillor. 

 

Väl inlagd på hospitalet genomgick E en ny läkarundersökning, vilket skedde under 

stort motstånd. I journalanteckningarna beskrev läkaren hur hon snott sig ”som en ål” 

och knuffats under undersökningen, men snarare lekfullt än våldsamt.275 Hon dolde sitt 

ansikte för att tidvis titta upp ”nyfiket och småflinande”, satt bortvänd med en ”slarvig” 

hållning, och vek undan när de försökte få henne att sitta upprätt.276 Läkaren beskrev 
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henne som ”fjantigt upprymd”. Hon hade fingrarna i munnen och varken lyssnade eller 

svarade på frågor. ”[E] tycks inte lystra alls, utan är upptagen av sina påhitt” .277  

 

E lades in på vaksalen 5b den 22 maj 1912, och vårdades där med sängläges-

behandling.278 På avdelningen behövde hon passas, men var inte motsträvig när 

personalen försökte hjälpa henne. När hon tvättats smutsade hon genast ned sig igen. 

Den 5 juli beskrevs hon som ”mera hygglig i sitt uppträdande” och fick därför byta 

avdelning till 7b.279 Hon var uppe hela dagarna och kunde ibland svara på tilltal. Hon 

behövde dock fortfarande passas för att hållas snygg, och kunde inte sysselsättas. I 

slutet av december beskrevs hur E kunde ha gladare perioder, då hon skrattade, sjöng 

och hittade på hyss. Majoriteten av tiden satt hon dock oföretagsam och skrattade för sig 

själv.  

 

Detta förblev oförändrat fram till slutet av september 1913, då journalförfattaren 

anmärkte att E blivit mycket motsträvig vid passningen.280 I början av 1914 hade E en 

extra orolig period, då hon sjungit och varit ”mycket störande”, varför hon ordinerades 

Sulfonal.281 Medicinen togs ut ungefär en vecka senare, då hon blivit något lugnare. I 

samband med detta flyttades hon av utrymmesskäl till avdelning 9. På den nya 

avdelningen var E helt otillgänglig och stod med fingrarna i munnen stilla på ett ställe, 

hon kunde ibland sjunga högljutt för sig själv. I juni beskrevs hon som ”snaskig i hög 

grad”, då hon kletade med fingrarna i sin egen och andras mat.  282 Hon försökte även 

riva av sina kläder.  

 

I början av januari 1915 beskrevs E som mycket bråkig under måltiderna, och 

personalen tvingades hålla fast henne för att hon inte skulle slå ut sin och sina 

medpatienters mat.283 Den 19 januari flyttades hon till avdelning 7b, återigen av 

utrymmesskäl. E var orolig på den nya avdelningen, slog med bänkarna i dagrummet 

och kastade allt hon kunde komma över. Den 8 mars beskrevs hon som särskilt bråkig 

under natten. Hon ordinerades sängläge, av vilket hon blev lugnare – hon hade dock 

fortfarande tillfällen då hon var osnygg. Den 21 mars fick hon gå upp, men var då orolig 
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och kastade återigen allt hon kom över. Hon ordinerades återigen sängläge och blev då 

lugnare. Mot slutet av maj började hon lugna ned sig, och flyttades då till avdelning 9B. 

En månad senare fick E ett nytt orosutbrott, skrek och beskrevs som ”mycket bråkig” 

när man skötte henne. 284 I början av juli flyttades hon därför tillbaka till avdelning 9A.  

 

1916 gjordes endast en anteckning om E i journalen. Denna gjordes den 17 oktober. E 

beskrevs då som stillsam under kortare perioder.285 Oftast var hon dock orolig, kastade 

saker omkring sig, bråkade och slåss. Hon brukade då ordineras Trional i ”en eller ett 

par dagar”.286 Hon behövde fortfarande passas ”för att hållas torr”, var orenlig och åt 

”glupskt och vårdslöst”.287  1918 pendlade hon mellan oroliga och lugna perioder, även 

om de oroliga var längre. I mars beskrevs hur hon i en orolig period rev sina 

medpatienter. E var trots sin oro tyst på nätterna.  I början av 1919 flyttades E till 9A 

efter en orolig period. Där kastade hon med bänkar och slog medpatienterna. I oktober 

beskrevs hon som ganska lugn och flyttades då till avdelning 9B på grund av 

utrymmesskäl. I slutet av året blev hon dock åter skrikig och bråkig. Under 1920-1921 

fortsatte E:s oro, och hon bollades mellan avdelning 9A och 9B. I mars 1921 beskrevs 

hon som autistisk, men i övrigt fanns ingen förändring. E brukade sitta på ett ställe i 

salen med ett ”fjolligt” leende, hon hade häftiga vredesutbrott då hon var våldsam och åt 

snaskigt.288  

 

1923 fanns återigen endast en anteckning om E. Anteckningen gjordes den tolfte maj 

och beskrev att hon hade vredesutbrott så gott som dagligen.289 Vredesutbrotten planade 

ut något under 1924. Läget förblev sedan i stort sett oförändrat fram till 1926, då hon 

flyttades till avdelning 17b. Hon kunde då fortfarande vara bråkig, ”men ej så som 

tidigare”.290 Hur den mildrade graden av bråkighet tedde sig avslöjade dock inte 

journalen. Den sista anteckningen som gjordes om E från Säters sjukhus gjordes den 28 

juli 1927, ”oförändrat”.291  
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Den 7 augusti 1927 flyttades E till Strängnäs hospital, och lades då in på avdelning 

14A.292 Det fanns ingen information om varför hon flyttades, varken i Säters eller 

Strängnäs journalanteckningar. Vid intagningen beskrevs hon som tyst och snäll. Två 

dagar senare fick hon gå runt på daggården. Hon var dock fortfarande snaskig, talade 

inte och var endast snygg med passning. Den 24 augusti var hon hetsig, slog i dörrar 

och rev dukarna av bordet. Hon gillade att krypa in och sätta sig i hörn, och beskrevs 

som oordnad och sysslolös. 1928 anmärktes att hon inte svarade på tilltal, men kunde ha 

ett ”besynnerligt läte” för sig. 293 Hon kunde bli aggressiv vid tillsägelser, men pratade 

aldrig annars. Majoriteten av tiden satt hon tyst och stilla på en soffa. I mars 1931 hade 

E börjat stjäla mat och kaffe.294 Om hon blev påkommen med detta blev hon aggressiv. 

Detta beteende fortsatte in på juni, då journalförfattaren anmärkt att hon ”intresserar sig 

endast för mat och kaffe, som hon fortfarande försöker skaffa sig på mer eller mindre 

ärligt sätt”.295 Av en medföljande medicinlista framkom att E fått Medinal den 2 juni.  296 

Det fanns dock ingen anteckning i journalen för denna dag. I slutet av augusti flyttades 

hon till 14B på grund av utrymmesskäl. I februari 1932 flyttades hon återigen på grund 

av platsbrist, denna gång till avdelning 13A där hon sköttes fullständigt av personal.  

 

Den 13 april flyttades hon återigen, denna gång till Västerås lasarett.297 Anledningen 

som uppgavs var platsbrist. Detta var den sista informationen om E som fanns i den 

journal jag undersökte.   
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7 Slutsats 

Mitt syfte med denna undersökning var att försöka utreda hur nationellt enhetlig 

hospitalsvården var i början av 1900-talet, samt hur diagnosticeringen och behandlingen 

av patienter med dementia primaria såg ut. Nedan följer först en övergripande slutsats 

kring hur nationellt enhetlig vården var i början av 1900-talet, därefter en mer detaljerad 

diskussion kring diagnosticering och behandling.  

 

7.1 En nationellt enhetlig vård 

Det fanns mycket få skillnader i diagnosticering och behandling mellan de olika 

sjukhusen. Alla sjukhus använde sig i huvudsak av sänglägesbehandling och 

medicinering för att behandla patienterna med dementia primaria, vilket enligt tidigare 

forskning var en av de huvudsakliga behandlingarna för alla psykiska sjukdomar under 

denna tid. Patienternas symptom var överlag mycket lika och ingen signifikant skillnad 

mellan diagnosticering eller behandling hittades, vilket talar för att hospitalsvården var 

nationellt enhetlig under 1900-talets första hälft. Något annat som talar för 

nationaliseringen var det faktum att så många patienter skickades mellan olika sjukhus. 

Om hospitalsvården inte hade varit nationellt enhetlig hade det varit svårare att skicka 

runt patienter mellan olika sjukhus, då rutinerna i så fall skulle ha varit så vitt åtskilda. 

Alla hospital använde sig av samma bilagor och blanketter vid intagning, och 

sjukjournalerna var alla upplagda på samma sätt, med en anamnes och efterföljande 

dagsanteckningar. Att hospitalen var så pass nationellt enhetliga gjorde att de lättare 

kunde utöva makt kring vad som var normalt eller inte, följaktligen stödjer denna 

uppsats Foucaults tes kring psykiatrisk makt.  

 

7.2 Likheter och skillnader i patienternas symptom 

Vid inläggningen uppvisade patienterna vars journaler jag undersökte akuta psykoser:  

H. Karlsson hallucinerade att hon såg björnar och hajar i skogen, K. Råström hade 

vanföreställningar att väggarna var elektriska och H. Larsson sprang runt i huset, läste 

bibelverser och talade osammanhängande. Två av patienterna, A. Sandberg och E. 

Rundqvist, hade inför inläggningen även haft problem med tvångsmässig tvättning av 

ansiktet. Alla patienter utom K. Råström beskrevs även ha tappat arbetsförmågan innan 

sin inläggning på hospital.  
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På varje intagningsblankett beskrevs patientens ansiktsuttryck och blick. 

Ansiktsuttrycket torde dock inte ha varit ett diagnostiskt verktyg, då patienterna 

beskrevs med allt från fånigt leende till vredgat. Det var däremot mycket vanligt att 

blicken beskrevs som virrig eller irrande. Alla patienter var uteslutande svåra att 

undersöka, även om detta tog sig olika uttryck. Vanligast var att läkaren inte fick något 

svar på sina frågor, antingen på grund av att patienten vägrade svara, såsom vid H. 

Karlssons andra inläggning, eller för att läkaren inte kunde uppfatta svaret, såsom E. 

Rundqvists mumlanden. De som gav svar på frågorna gjorde detta sällan med några 

upplysningar, såsom när K. Råström svarade spydigt och kom med motfrågor, eller när 

H. Karlsson vid sin första inläggning pratade oavbrutet så att det var omöjligt att få 

några adekvata svar ur henne. Majoriteten av patienterna behöll sin oförmåga att 

kommunicera inne på hospitalen, och svarade då sällan på tilltal. H. Larsson och A. 

Sandberg särskilde sig dock här – de pratade gärna med sina medpatienter och A. 

Sandberg talade ofta om sina minnen från Amerika.   

 

Vidare pendlade samtliga patienter mellan lugna, oroliga och apatiska perioder. Under 

de oroliga perioderna var patienterna som regel våldsamma och osnygga. Det var 

vanligt att de kastade med möbler, rev sönder kläder och sängkläder, svor och skrek. 

Det var även vanligt att de slogs och sparkades, även om majoriteten av våldet riktades 

mot möbler eller personal. Endast två patienter, H. Larsson och E. Rundqkvist, var 

våldsamma mot sina medpatienter, men i E. Rundqvists fall yttrade sig detta endast att 

hon nöps och revs.  

 

Under patienternas apatiska tillstånd var det vanligt att de behövde skötas i  allt. De 

kunde sällan äta själva, utan behövde matas och var helt okontaktbara. Ofta kunde de 

dock prata och skratta för sig själva. Det beskrevs hur K. Råström hallucinerade under 

dessa perioder. Utifrån att de andra patienterna ofta samtalade med sig själva går det att 

anta att även de gjorde detta under sina apatiska perioder – även om det inte går att säga 

säkert då journalerna inte skrev ut detta. Patienterna var även ofta osnygga under sina 

apatiska perioder. Det var ovanligt att journalerna skrev ut vilken grad av osnygghet 

patienten uppvisade, men utifrån hur apati ter sig verkar det rimligt att anta att 

osnyggheten då i första hand limiterades till inkontinens. Marjoriteten av patienterna 

kunde under sina klarare perioder hålla sig själv snygga eller hållas snygga med 

passning – E. Rundqvist kunde dock aldrig hållas helt snygg, detta trots passning.  
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Generellt var de lugnare perioderna kortare och mer infrekventa än orosperioderna och 

de apatiska perioderna. Majoriteten av patienterna kunde tidvis fås att arbeta under de 

lugnare perioderna – H. Larsson blev dock arbetsskygg 1914 och E. Rundqvist arbetade 

inte över huvud taget under sin vistelse på hospitalet enligt journalanteckningarna. Hur 

länge de lugna perioderna varade varierade även kraftigt – A. Sandberg och H. Larsson 

hade längre lugna perioder som kunde vara i månader, medan H. Karlsson endast hade 

en veckas lugna perioder. De lugna perioderna kunde även variera över tid, K. Råström 

kunde i början av sin hospitalsvistelse ibland fås att arbeta, men efter några år innebar 

en lugn period endast att hon kunde gå ut på daggården. A. Sandberg kunde vid ett 

tillfälle under en lugn period till och med följa med och besöka staden. Således var 

patienternas symptom relativt lika varandra under de oroliga och apatiska perioderna, 

skillnader gick endast att se under lugnare perioder.  

 

Sammanfattningsvis var det svårt att avgöra vilka symptom som avgjorde huruvida en 

patient skulle diagnosticeras med dementia primaria eller inte, då journalen inte skrev ut 

diagnosticeringsprocessen. De symptom som patienterna visade verkade dock, såsom 

Lennestig och Shön skrev i sin bok,298 överensstämma med schizofreni – vilket 

kategoriseras genom vanföreställningar, hallucinationer och svårigheter att klara 

vardagligt arbete.299 Det faktum att Nyköpings hospitals journal skrev hennes diagnos 

som dementia primaria medan Strängnäs hospital skrev diagnosen schizofreni talar 

också för detta. Om dementia primaria och schizofreni var samma sak uppstår dock 

frågan varför K. Råströms syster beskrevs som schizofren, medan hon själv 

diagnosticerades med dementia primaria. En möjlig förklaring till detta skulle kunna 

vara att namnet på diagnosen befann sig i en övergångsperiod. Lennestig och Shön 

beskrev hur ordet schizofreni började användas på 20-talet.300 Detta överensstämmer 

dock inte med min undersökning, då K. Råströms syster diagnosticerats med schizofreni 

redan innan 1915.301 
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7.3 Behandling 

Det var i huvudsak den medicinsk-biologiska modellen som användes på de undersökta 

patienterna. Alla patienter ordinerades sänglägesbehandling, dels direkt efter intaget, 

dels under ökad oro. Alla patienter medicinerades även. Den vanligaste medicinen var 

Trional, vilket alla fem ordinerades vid någon tidpunkt under deras tid på hospitalen. K. 

Råström, H. Karlsson och H. Larsson blev alla ordinerade någon form av Hyoscicin och 

bromsaltsbehandling. A. Sandberg, E. Rundqvist och H. Larsson ordinerades alla 

Sulfonal. K. Råström, A. Sandberg och H. Larsson ordinerades Veronal. Överlag var K. 

Råströms och H. Larssons medicinlistor mest lika, med sex mediciner som 

överensstämde. Vad som dock bör sägas var att K. Råströms och H. Larssons journaler 

var de journaler som gav mest information om medicinering – K. Råströms i 

dagsanteckningarna (tio olika mediciner) och H. Larsson genom en medicinlista (nio 

olika mediciner). Att H. Larssons medicinlista inte överlappade med hennes 

dagsanteckningar talar även för att det fanns ett stort mörkertal gällande vilka mediciner 

som ordinerades. Jag menar att det är rimligt att anta att detta mörkertal även gällde de 

andra patienterna, då det i annat fall skulle innebära att K. Råström och H. Larsson var 

de enda som blev kraftigt medicinerade medan resterande patienter endast fick två eller 

tre mediciner vardera under hela sin tid på hospitalet – detta trots att alla fem hade 

liknande symptom. H. Larsson hade dessutom längre lugnare perioder än E. Rundqvist 

och H. Karlsson, varför det verkar något osannolikt att hon skulle medicineras så 

mycket mer än de andra två.  

 

Det var inte möjligt att avgöra om det fanns en skillnad i vilka mediciner de olika 

hospitalen gav ut, detta på grund av att urvalet var för litet. Exempelvis hade jag bara en 

journal från Nyköpings hospital, H. Larssons. Enligt journalen fick H. Larsson ingen 

medicin under sin tid på Nyköpings hospital. Det går dock inte att därav säga att 

Nyköpings hospital inte skrev ut mediciner – det gjorde de alldeles säkert, de gjorde det 

bara inte till H. Larsson. De två sjukhus varifrån jag fått flera sjukjournaler – Strängnäs 

och Säter – gick inte heller att analysera på ett tillfredsställande sätt. Detta då resultatet 

från Strängnäs hospital skulle bli missvisande, två av patienterna (A. Strandberg och K. 

Råström) dog strax efter deras ankomst till Strängnäs. Enligt journalerna hade de då inte 

fått någon medicinering. Av de två resterande, H. Larsson och E. Rundqvist, hade H. 

Larsson en extremt lång medicinlista medan E. Rundqvist endast hade Medinal. Från 

Säters hospital hade jag fått tre sjukjournaler, varav en (H. Larsson) inte visade någon 
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medicinering över huvud taget. De resterande två (A. Sandberg och E. Rundqvist) fick 

dock uteslutande barbiturat, vilket skulle kunna säga något om deras medicinering. Två 

patientjournaler är dock ett på tok för litet urval för att göra den generaliseringen. Ett 

möjligt forskningsuppslag öppnar dock upp sig här – en kvantitativ undersökning av de 

olika medicinerna (gärna medicinlistor) från olika hospital för att se om det fanns någon 

skillnad i medicinering.   

 

Medicinerna som tilldelades överensstämde till viss del med vad den tidigare 

forskningen kommit fram till var vanliga behandlingar under 1900-talet. Sjöström 

beskrev i sin avhandling hur de vanligaste medicinerna var kloralhydrat och 

paraldehyd.302 Det är möjligt att detta stämde på patienter i stort, men enligt min 

undersökning var barbiturat det övervägande vanligaste sättet att behandla patienter med 

dementia primaria – 15 läkemedel av de totalt 27 sorterna som stod nedtecknade i 

journalerna var barbiturater. Resterande medicintyper var i huvudsak olika former av 

Hyoscicin och bromsalt, kloral användes endast på H. Larsson och K. Råström – 

paraldehyd stod inte uppskriven som medicin på någon av de patienter vars journaler 

jag undersökte. 

 

Utöver sänglägesbehandlingen och medicineringen nämnde den tidigare forskningen 

lugnande bad som den vanligaste behandlingsmetoden under 1900-talets första hälft. 

Detta överensstämde inte med de journaler jag undersökte. Endast en av de fem 

patienter vars journaler jag undersökte, K. Råström, fick lungande bad. En möjlig 

förklaring skulle kunna vara att K. Råström var på Långbro sjukhus under sina 

långbadsbehandlingar, vilket inga av de resterande patienterna varit intagna på. Det 

skulle således kunna vara så att Långbro i större utsträckning än andra sjukhus använde 

sig av långbad på patienter med dementia primaria. Den tidigare forskningen nämnde 

dock en fallstudie av en patient vid namn Maria, som led av dementia primaria. Maria 

lades ofta i långbad, och hon var intagen på Säters hospital, där även A. Sandberg, E. 

Rundqvist och H. Larsson var inlagda. Maria togs in på Säters hospital i början av 1910-

talet,303 och befann sig där till sin död 1921,304 vilket innebär att hon var på Säters 

hospital samtidigt med de patienter vars journal jag undersökt. Tidsaspekten kan således 

inte ha varit en faktor för att Maria skulle ha fått så många långtidsbad på Säter när A. 
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Sandberg, E. Rundqvist och H. Larsson inte fick det. Vad som dock skulle kunna vara 

en möjlig förklaring är att Lennestig och Shön i sin undersökning letade efter en patient 

vars behandling var tidstypisk för all behandling på Säters sjukhus genom 1900-talets 

årtionden305 – inte för behandlingen av dementia primaria specifikt. Detta skulle i så fall 

innebära att dementia primaria i normalfallet inte behandlades med långbad på Säters 

sjukhus. Huruvida diagnosen i normalfallet behandlades med långbad på Långbros 

hospital går dock inte att säga något om, då det endast fanns en sjukjournal från 

hospitalet att utgå från. Det är också möjligt att mitt urval i detta fall inte var 

representativt, att dementia primaria vanligen behandlades med långbad men att 

slumpen gjorde att fyra av de fem patienter vars journaler jag undersökte inte fick denna 

behandling. Då journalerna många gånger var bristfälliga är det även möjligt att 

resterande patienter faktiskt behandlades med långbad, men att detta inte skrevs ut. Det 

krävs således mer forskning för att ta reda på huruvida långbad var en vanligt 

förekommande behandling och om denna behandling var vanligare vid vissa sjukhus än 

andra. Om det fanns en stor infrekvens mellan vilka hospital som behandlade dementia 

primaria med långbad skulle detta dock tala mot att det fanns en stark enhetlig 

hospitalsvård. 

 

När patienterna hade lugnare och klarare perioder användes den profan-moraliska 

modellen och patienterna skulle då uppfostras. Tidigare forskning visade att denna 

uppfostran i första hand skedde genom arbetsterapi, vilket även min undersökning 

stöttade. Fyra av de fem patienter vars journalanteckningar jag undersökte sysselsattes 

vid någon punkt under sin tid på hospitalen med någon form av sömnads- eller 

vävarbete. E. Rundqvist var den enda som aldrig gick att sysselsätta, men i hennes 

journal stod flera gånger uppskrivet att hon fortfarande inte gick att fås til l att arbeta, 

vilket talar för att personalen försökte få henne att göra just detta. Arbetsterapin var 

således en behandlingsmetod som användes av alla sjukhus. Det fanns flera nivåer av 

sysselsättning, beroende på patientens mående. När H. Larsson precis kom in till 

Nyköpings hospital var hon orolig och fick då knyta effsingar i sängen. Det vanligaste 

för patienterna vars journaler jag undersökte var att de arbetade på den avdelning de 

bodde på, men H. Larsson och A. Strandberg kunde vid tillfällen jobba i  arbetssalar. 

Den tidigare forskningen beskrev hur, även om den kunde fungera som gratis 

arbetskraft, huvudsyftet med arbetsterapin var att ge patienterna rutiner. Rutinerna 
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skulle sedermera fungera som ett led till tillfrisknande. Det framkom dock av min 

undersökning att personalen lade stor vikt vid hur arbetet utfördes. H. Larsson 

anklagades för ”slarvstickning” och det kommenterades ett antal gånger att A. 

Strandberg visserligen arbetade, ”ehuru med klent resultat”. Om huvudsyftet med 

arbetsterapin var att patienterna skulle få rutiner borde det väll inte ha spelat någon 

särskilt stor roll hur resultatet blev? Det går även att ana en viss passiv-aggressivitet i H. 

Larssons journal när journalförfattaren upprepade gånger skrev att hon fortfarande inte 

kunde fås till sysselsättning. Om arbetet var till för att få patienterna att må bättre borde 

det inte heller ha varit ett problem att H. Larsson satt och sydde på sina egna kläder 

istället för att sy kläder till hospitalet, vilket sågs som ett sjukt beteende. Foucault talade 

om hur psykiatri var ett maktmedel, med makten att avgöra vad som var normalt och 

onormalt. I H. Larssons fall använde sig personalen av sin makt för att rubricera hennes 

beteende som något sjukt, då de hade något att vinna på detta. När H. Larsson sydde 

kläder till sig själv istället för hospitalet tjänade inte hospitalet på det – följaktligen var 

det ett sjukt beteende. På samma vis kommenterades A. Sandbergs tidvis bristfälliga 

arbeten som en del i hennes sjukdomsbild – att inte göra ett bra jobb för hospitalet var 

ett sjukdomstecken.  

 

Jag nämnde i det ovanstående kapitlet att fyra av fem av patientjournalerna uppgav att 

patienten var oförmögen att arbeta när de togs in på hospitalet. Tidigare forskning 

visade att industrialiseringen höjde antalet människor som togs in på hospital, då de 

psykiskt sjuka inte kunde anpassa sig till de nya arbetsrutinerna och familjerna inte 

längre hade tid och resurser att ta hand om dem. Utifrån detta går det att argumentera att 

just oförmågan att arbeta i många fall var huvudskälet för att patienter togs in på 

hospital. Journalerna visade att det kunde gå år mellan sjukdomsutbrott och inläggning, 

H. Larsson hade varit sjuk ett år innan hon lades in och A. Sandberg hade börjat bli 

tungsint sex år innan inläggningen på Säters hospital. Det var först vid akuta psykoser 

som patienterna vars journaler jag undersökt lades in. Även detta var en form av hur 

samhället använde sin makt i att bedöma vad som var normalt eller sjukt. A. Sandbergs 

sex år långa tungsinthet, eller att tro sig vara hatad och hånad av alla, såsom H. Karlsson 

trodde, var normalt så länge du fortfarande inte behövde vårdas av en närstående. Det 

var inte patienternas psykiska mående gjorde att de lades in, utan för att de tog upp 

arbetskraft då andra tvingades ta hand om dem. Väl på hospitalet var målet att bota 

patienterna, men detta var inte en akt av medmänsklighet utan för att skapa arbetskraft.  
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Arbetsträningen således inte till för att hjälpa patienterna i någon egentlig mening. Den 

var dels till för att, som nämnt i tidigare forskning, göra sjukhusen självförsörjande i så 

stor mån som möjligt genom gratis arbetskraft. Men det var också en form av test: 

Hospitalen spelade en framtida arbetsgivare, och kunde patienterna spela rollen av 

arbetstagare bra nog kunde de släppas tillbaka ut i samhället – tränade i att jobba.  

 

I den tidigare forskningen beskrevs hur personalen kunde flytta patienter som en 

disciplinerande åtgärd. Alla patienter vars journaler jag undersökte flyttades, vilket bör 

tala för den tesen. Sjöström beskrev i sin avhandling hur personal kunde straffa 

”olydiga” patienter genom att flytta dem till en striktare avdelning. Av de journaler jag 

läst var de vanligaste skälen till flytt dock att patienten blivit oroligare eller  lugnare och 

således behövde mer övervakning/ kunde vara på en lugnare avdelning. Jag menar att 

man inte ska se på detta som ett straffsystem. De olika avdelningarna hade olika nivåer 

av övervakning, det är troligt att de då också hade olika antal personal beroende på 

avdelning. En lugn avdelning kunde ha mindre personal än en avdelning full av 

människor som skrek, bankade och slogs. De oroliga avdelningarna var inte mer eller 

mer strikta än de lugnare avdelningarna – de var just endast mer oroliga. Att en orolig 

patient flyttades från en lugn avdelning är inte så konstigt – ofta utfördes det jobb på 

lugnare avdelningar, och dessa jobb kunde inte utföras om en patient var orolig. Ett 

exempel på detta var när H. Karlsson flyttades från koloniavdelningen då hon var orolig 

och retades med de andra patienterna. Förflyttningarna skedde ofta utifrån vilka behov 

patienten hade. H. Larsson flyttades mellan olika avdelningar beroende på om hon var 

orolig under nätterna och därför behövde nattövervakning, och A. Sandberg förflyttades 

för att hon själv bad om sängliggande. Det var också vanligt att patienterna blev lugnare 

efter att de bytt avdelning. En möjlig förklaring till detta är att det låst sig mellan 

patienterna och personalen. Personalen kan ha börjat förvänta sig att en specifik patient 

skulle bete sig oroligt och därför behandlat den därefter, vilket skapat en Rosenthal -

effekt där patienten beter sig utifrån personalens förväntningar. Det är också möjligt att 

patienten börjat tycka illa om en viss personal på avdelningen, och därför betett sig 

oroligt i personalens närhet. Oavsett förklaring bör förflyttningarna i min mening inte 

ses som en enbart disciplinerande åtgärd. Om mitt resultat är generaliserbart (vilket det 

krävs mer forskning för att bevisa) mådde patienterna ofta bra av att byta avdelning 

under en orolig period, varför det snarare kan ses som ett led i behandlingen.  
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7.4 Framtida forskning 
Denna uppsats undersökte endast hur kvinnor med dementia primaria behandlades och 

diagnosticerades. Detta berodde endast på slumpen – idealiskt sett hade undersökningen 

bestått av lika många kvinnor som män, för att få en större spännvidd. Detta leder dock 

till ett gyllene tillfälle för vidare forskning – skilde sig diagnosticeringen och 

behandlingen av dementia primaria mellan män och kvinnor? Då tidigare forskning inte 

berört specifika diagnoser finns det rent generellt ett stort fält av forskning. Denna 

undersökning fokuserade på hur dementia primaria behandlades och diagnosticerades. 

Då det inte finns någon information om andra specifika diagnoser skapar det en viss 

problematik i min undersökning, då det inte är helt möjligt att skilja mellan vad som är 

specifikt för patienter diagnosticerade med dementia primaria och patienter 

diagnosticerade med andra psykiska sjukdomar. Jag försökte att motverka detta genom 

att hänvisa till den tidigare forskningen, men det är fortfarande möjligt att även patienter 

med exempelvis dementia paralytica också i huvudsak behandlades med barbiturater, 

men att kloral och paraldehyd fortfarande var de mest använda läkemedlen. Mer 

forskning krävs i detta ämne för att se om, och i så fall hur, skillnader fanns mellan 

olika diagnoser under sekelskiftet.  

 

7.5 Didaktiska reflektioner 

Det är lätt att göra samma misstag som sekelskiftets psykiatriker – att förfasa sig över 

hur den psykiatriska vården såg ut förr, och att applådera varandra i hur långt vi har 

kommit. Men sanningen är att 2000-talets psykiatriska vård – om än bättre än det tidiga 

1900-talets – fortfarande har haft stora problem. Unga flickor med svår 

självskadeproblematik har lagts in på rättspsykiatriska kliniker,306 patienter har 

övermedicinerats så att inte ens läkare har koll på vad som är biverkningar307 och det 

har blivit allt svårare att få hjälp av psykologisk eller psykosocial behandling.308 På sätt 

och vis är dagens behandlingar bara varianter av sekelskiftets – medicinering och 

arbetsträning är lika aktuella i vården idag som den var för 100 år sedan. I syftet för 

historia skriver Skolverket att eleverna ska få ”en referensram för att förstå frågor som 

har betydelse för nuet och framtiden”. Allt fler elever – allt fler människor – lider av 
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psykisk ohälsa. Det verkar således rimligt att eleverna borde få en historisk referensram 

kring problemet, då det verkar vara här för att stanna.  

 

Som lärare är det viktigt att uppmärksamma elevers psykiska ohälsa så tidigt som 

möjligt, så att rätt insatser sätts in snabbt.309 Ju tidigare psykisk ohälsa upptäcks, desto 

mindre är risken att eleven kommer att få bestående men. Men, som varken 1900-talets 

hospital eller dagens psykiatriska vård alltid har en lösning på. Som lärare är det därför 

viktigt att vara uppmärksam på tecken på psykisk sjukdom och agera om sådana 

uppstår. I inledningen skrev jag om hur det än idag finns en stigmatisering kring psykisk 

sjukdom. Detta leder till att elever (och människor i allmänhet) hellre lider i tysthet än 

att söka hjälp. Det leder också till att de försöker gömma tecknen på psykisk ohälsa, 

vilket kan göra det svårare för oss som lärare att uppmärksamma dem som mår dåligt. 

Ett sätt att bryta detta stigma menar jag är att utbilda eleverna i psykisk ohälsa, varav 

psykiatrihistoria är en del i den utbildningen. Om viljan hos lärare finns, finns det även 

utrymme att undervisa om psykiatrihistoria enligt skolverkets riktlinjer. Historia 3 är 

självklart den friaste kursen, där hospitalens massiva expansion och därefter följande 

komprimering definitivt kan kategoriseras under ”Någon global förändringsprocess 

under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, 

grupper och individer på regional eller lokal nivå.”310
 Men det är inte bara historia 3 som 

tar upp globala förändringsprocesser (även om det i den kursen finns större utrymme att 

gå ifrån den traditionella historieskrivningen). Även historia 1a1 och historia ska 

innefatta 1800- och 1900-talets industrialisering och de förändringsprocesser som 

följde.311 Vad som framgått av både min uppsats och tidigare forskning var att 

hospitalens expansion var förändringsprocess som skedde på grund av 

industrialiseringen. Det är möjligt att det inte finns tid att djupdyka i psykiatrins historia 

– framför allt inte i historia 1a1 som bara är på 50 poäng – men det är helt klart inte 

omöjligt att nämna detta faktum. Bara att nämna psykisk sjukdom i ett sammanhang där 

det normalt inte tas upp menar jag normaliserar det, vilket kan hjälpa till att bryta 

stigmatiseringen.  
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