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Förord  

När jag nu i slutet ska börja med början så är det svårt att riktigt hitta 

början. Jag gick in i det här arbetet med tanken ”hur svårt kan det 

vara?”, det visade sig vara väldigt svårt. När jag ska förklara hur jag 

tänkt på mitt arbete så brukar jag likna avhandlingsarbetet med att 

bygga Taj Mahal i gelé. När allt är klart och skapelsen står på bordet 

redo att konsumeras ser det så självklart ut, så perfekt, vilket då 

väcker tanken ”hur svårt kan det vara?” för det finns ju faktiskt 

formar för gelé – häll i smeten och låt stelna sen är allt klart! Att 

skriva en avhandling är inte lika rätt fram. Du ska själv tillverka din 

form, utan tidigare ritningar, sen smälta ditt gelatin, odla alla 

ingredienser och skapa smeten. Jag fick inte mitt Taj Mahal men väl 

Villa Villekulla, en solid byggnad med massor av intressanta tinnar 

och torn och mycket snickarglädje.  

Min oformliga geléklump fick sin form när mina handledare Jenny 

Eklöf och Erland Mårald slog sina kloka huvuden ihop, stort tack till 

er båda. Det är ett ensamt arbete att skriva men helt ensam har jag 

aldrig varit. Mina doktorandkollegor har alltid funnits där med 

inspiration, praktiska råd, en axel att luta sig mot och framtidstro. 

Stort tack till: Janina Priebe, Vala Pálmadóttir, Stina Karlgren, Daniel 

Nyström, Fredrick Backman, Peter Bennesved, Elisabeth Hallgren 

Sjöberg, AnnaSara Hammar, Linn Holmberg, Synne Myreböe, Helena 

Haage, Matilda Marshall och alla andra som ställt upp. Ni har alla 

hjälpt mig bevara min röst i texten.  

Tack till Medicinhistoriska nätverket i Uppsala och Stockholm för de 

intressanta seminarier, föreläsningar och workshops som har hållits. 

Särskilt tack till Solveig Jülich för hennes engagemang i ämnet 

medicinhistoria. Stort tack till Boel Berner som ställt upp och läst 

mina texter och kommit med många tänkvärda kommentarer och 

uppslag. I jakten efter material gäller det att ha kunnigt folk på sin 

sida, här har Åke Lidén och min mamma, Kerstin Nilsson Ekman, 

ställt upp som superbibliotekarier och med sina specialkunskaper har 

ingen sökmotor gått säker! Jag vill även uppmärksamma Christer 

Nordlund som en gång i tiden presenterade mig för ämnet eklampsi.  
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Forskandet har stundom slukat mig och då har jag haft turen att ha 

människor runt mig som visat mig en värld utanför universitetet. Min 

mamma har jag redan presenterat, hon öppnade upp bokvärlden för 

mig och vet alltid var svar går att söka, tack! Pappa, Lennart Ekman, 

gav mig ett frågvist sinne, tack! Tack till Erik N, Jenny, alla Annor i 

mitt liv. Nils, Lennart och alla andra som finns i mitt hjärta.  

Efter många koppar te, blod, svett och tårar, lämnar jag nu den här 

historien bakom mig för att påbörja en ny. Väl mött till nästa gång!  

Olivia Ekman, Umeå 27 november 2015 
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Abstract  
This dissertation investigates the treatment of eclampsia in Sweden at 
the turn of the 20th century, paying particular attention to two 
treatments, the “Active treatment” and “Stroganoff’s treatment”. The 
aim is to investigate the evolving medicalization of eclampsia in 
Sweden by analyzing the interdisciplinary discussion on eclampsia in 
the Swedish medical journals. Eclampsia has been described by 
physicians as the “disease of a thousand theories”, an enigma or a 
riddle without an answer. The disease has been known since 
antiquity, as evidenced by its presence in the Hippocratic corpus, but 
has been without a cure to this day. In the latter half of the 19th 
century and the beginning of the 20th century, treatments of 
eclampsia emerged that – at the time – seemed to hold promise. 
Eclampsia has been described as an insidious disease that strikes the 
patient as lightning from a clear blue sky.  

In 1843 the Scottish doctor John Lever connected albuminuria with 
the onset of eclampsia which allowed for early diagnostic of 
eclampsia. This marked a new way of perceiving eclampsia; no longer 
was it just an acute disease, but a progressive disease that could be 
treated before it became life threatening. The discovery of 
albuminuria became an important clue in the formation of the theory 
that eclampsia was caused by an unknown poisoning. Since no cure 
could be found, preventing the onset of eclampsia became a higher 
priority.  

The only known way of ending the progression of the disease was to 
end the pregnancy – a method used since the 18th century. This was 
usually done by caesarian section, an operation that during the 19th 
and early 20th century could be just as fatal as the disease itself. A 
change came in the late the 19th century with the discovery of new 
operating techniques, better hygiene, and the introduction of general 
anesthetics, which reduced the amount of fatalities connected with 
operations. The caesarian section eventually became the choice of 
treatment for eclampsia known as the “Active treatment”. This 
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treatment was challenged by “Stroganoff’s treatment”, which was a 
reformed version of the older treatment of eclampsia. The version of 
“Stroganoff’s treatment” used by Swedish doctors, which 
incorporated caesarian section, gave them a broader range of 
treatments that could be modified to suit different scenarios in a way 
that was impossible using just the “Active treatment”. The two 
treatments were discussed in Swedish medical journals throughout 
the beginning of the 20th century, and their discussion shows the 
growing medicalization of eclampsia during this time.  

 
Keywords 
History of science and ideas, Medical history, pregnancy toxemia, 
eclampsia, preeclampsia, Active method, Stroganoff’s method, 
pregnancy, Swedish medical history, medicalization. 



 

5 
 

Inledning 

Det finns tillstånd i livet som suddar ut gränsen mellan vad som anses 
som friskt och sjukt. Graviditet är ett sådant tillstånd. Inte alla 
kvinnor blir gravida, men för de flesta kvinnor är graviditet en 
möjlighet. Det vill säga graviditet är inte ett normaltillstånd för 
kvinnor, men inte heller en sjukdom. Med tanke på de fysiska och 
psykiska besvär som ofta är kopplade till att vara gravid går det att 
fråga sig om det är så enkelt att friskförklara graviditeten. Dessutom 
är graviditet kopplat till många hälsorisker som i vissa fall till och 
med kan leda till att kvinnan avlider.  

Den 6 januari 1894 remitterades en ung gravid kvinna till 
länslasarettet i Gävle, diagnostiserad med eklampsi, det som idag ofta 
kallas för havandeskapsförgiftning. Väl framme vägrade 
lasarettsläkaren att skriva in henne då hon inte åtföljdes av en 
barnmorska, vilket vid denna tid var ett krav för att som gravid 
behandlas vid länslasarettet. Kvinnan skickades hem men 
remitterades återigen nästa dag av stadsläkaren till länslasarettet där 
hon nu skrevs in, efter att stadsläkaren hade beordrat en 
stadsbarnmorska till assistans. En timme senare förlöstes kvinnan 
med hjälp av tång. Barnet överlevde, men kvinnan dog tre dygn efter 
förlossningen. Lasarettsläkarens hanterande av situationen anmäldes 
till Medicinalstyrelsen, som beslutade att ha överseende med 
händelsen då lasarettsläkaren i övrigt hade visat på stor skicklighet 
och nit. Han tilldelades dock en allvarlig reprimand och varning samt 
en erinran om ”att dylika förlossningsfall böra likställas med andra 
fall, hvilka i enlighet med gällande lasaretts-instruktions 6 § 2 mom, 
kräfva skyndsam behandling, som vid liknande förlossningsfall kan 
och bör den sjuke å lasarett beredas, utan afseende på om 
barnmorska hinner anskaffas eller icke”.1 

Den sjukdom som krävde kvinnans liv – eklampsi – har varit känd 
sedan antikens dagar. De första kända medicinska texterna, såsom 
Kahun-papyrusen från 1800 f.kr, omnämnde sjukdomen som en 
mycket farlig och akut sjukdom som kvinnan sällan överlever. 
Hippokrates beskrev sjukdomen som ”in pregnancy, drowsiness with 
headaches, accompained by heaviness and convulsions is generally 
bad”.2 Sjukdomen uppträder med allmänna symtom så som 
viktökning orsakad av vätskeansamling (ödem), högt blodtryck 

                                                        
1 August Almén, ”Varning åt lasarettsläkare”, Eira 18 (1894) s. 629. 
2 Citat från Frederick P. Zuspan & Mary Carolyn Ward, ”Treatment of eclampsia”, Southern Medical Journal 

57 (1964) s. 954. 
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(hypertomi) och äggvita i urin (albuminuria), symtom som är svåra 
för patienten att själv uppfatta och avgöra när de framträder och 
övergår från att vara normalt förekommande för gravida, till att bli 
tecken på en livshotande sjukdom. Hur skiljer du en normal 
viktökning på grund av graviditet från en onormal viktökning på 
grund av vätskeansamling? Vad skiljer en normal huvudvärk från den 
huvudvärk Hippokrates beskrev? Andra kända symtom, albuminuria 
och hypertoni, kräver medicinsk teknik för att upptäckas. Sådan 
teknik och kunskap är nu tillgänglig för alla gravida i Sverige vid 
mödravårdskliniker, men mest troligt hade Gävlekvinnan från 1894 
inte tillgång till denna teknik och kunskap. 

Stadsläkaren gjorde uppenbarligen en annan bedömning av lägets 
allvar, då han stod på sig och gjorde allt i sin makt för att kvinnan 
skulle läggas in, än lasarettsläkaren som nekade henne vård. Vad var 
det då stadsläkaren såg som lasarettsläkaren missade? Artikeln i Eira 
ger inget svar på den frågan, men för att ge en bild av hur 
kunskapsläget såg ut för en samtida 1800-talsläkare har jag valt att 
utveckla resonemanget för att på så sätt kasta ljus över frågan, även 
om inget svar kan ges. Konsten att mäta blodtryck var känd sedan 
1896, men vad som utgjorde ett normalt blodtryck var ännu okänt 
vilket gjorde det omöjligt att diagnostisera en blodtrycksstegring.3 
Istället undersöktes pulsen och möjligen beskrevs den i så fall som 
snabb, vilket indikerar en tryckstegring. Vidare undersöktes 
antagligen urin för att finna rester av äggvita, ett protein som visar på 
nedsatt njurfunktion. Kvinnan var kanske plufsig i ansiktet eller hade 
svullna ben vilket är tecken på vätskeansamling, ödem. Sammantaget 
pekade dessa symtom på eklampsi, en sjukdom och ett medicinskt 
problem som stadsläkaren visste krävde sådana vårdinsatser som 
endast ett sjukhus kunde ge.  

Sjukdom kan beskrivas och förstås som problem definierade med 
medicinska termer, vilket är vad stadsläkaren gjorde när han 
diagnostiserade Gävlekvinnan med eklampsi. Lasarettsläkaren å sin 
sida verkade inte ha delat stadsläkarens problemdefinition. Han 
gjorde en annan bedömning av läget som resulterade i att kvinnan 
förvägrades vård. Här synliggörs läkarens dubbla roll, dels som 
diagnostiker och tolkare av symptom, men även som gatekeeper, 
grindvakt; han avgjorde vilken vård som var tillgänglig för patienten. 
Det är två roller som ibland kolliderar och som kräver att den ena 
rollen prioriteras framför den andra.  

                                                        
3 Jeremy Booth, ”A Short History of Blood Pressure Measurement”, Proceedings of the Royal Society of 

Medicine 70 (1977) s. 797. 
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I kontrast till Gävlefallet från 1894 står ett modernt fall av eklampsi 
från 2007 som höll på att sluta riktigt illa. En kvinna sjuk i eklampsi 
inkom akut och förberedelser för ett akut kejsarsnitt tog vid, men 
något brast i kommunikationen mellan de behandlande läkarna. 
Prover fattades och intubation för att öka syresättningen hos modern, 
och i sin tur hos barnet, var svår att genomföra. Efter det tredje 
misslyckade försöket att intubera kallades en ny läkare in som också 
misslyckades med intubering innan han begärde att få en skalpell för 
att göra ett snitt i strupen för att förhindra kvävning. Bakjouren 
stoppade ingreppet och bad att de skulle börja om från början. När de 
nya provsvaren kommit och ryggmärgsbedövning kunde ges 
plockades ett friskt barn ut. Kvinnan började sedan krampa så mycket 
och kraftigt att det krävdes tio personer för att hålla fast henne. Hon 
behandlades därefter för hjärnödem,4 men blev efter behandlingen 
fullt återställd.5  

Ännu vid denna tid fanns ingen samstämmig rekommendation i 
Sverige för hur eklampsi skulle behandlas. Först 2014 publicerades 
den första sammanställningen och utvärderingen i Sverige av 
rekommenderad behandling av eklampsi, och det som idag kallas 
preeklampsi, baserad på evidensstyrka i det vetenskapliga underlaget 
till respektive behandling. Den behandling som idag rekommenderas 
går att dela in i tre grupper. Första gruppen utgörs av kvinnor med 
hög risk för preeklampsi, ett förstadium till eklampsi, som behandlas 
med acetylsalicylsyra, en behandling som fortsätter vid behov även 
efter förlossningen. Den andra gruppen består av gravida med högt 
blodtryck som behandlas med blodtryckssänkande medel. Tredje 
gruppen utgörs av gravida med begynnande eklampsi eller vad som 
kallas för svår preeklampsi. Dessa rekommenderas att behandlas med 
magnesiumsulfat – som verkar kramplösande – och inducerad 
förlossning.6 

Den här kvinnan hade antagligen, utifrån hur den samtida 2000-
talsvården är konstruerad, under lång tid varit i kontakt med vården 
och hennes hälsotillstånd hade troligtvis varit noga övervakat. Kanske 
blev hon då diagnostiserad med preeklampsi, ett förstadium till 
eklampsi, en diagnos som inte fanns 1894. Genom att läkare idag 
identifierar och definierar olika stadier av sjukdomen skapas fler 
möjligheter för intervention och möjlighet att skräddarsy behandling. 
Trots all denna övervakning och tillgång till avancerad medicinsk 

                                                        
4 Vätskeansamling i hjärnan. 
5 Tom Ahlgren, ”Missförstånd på missförstånd nära döda både mor och barn”, Läkartidningen 104, nr 39 

(2007) s. 2810–2811. 
6 Matts Olovsson (red.), Preeklampsi (Stockholm, 2014) s. 92. 
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teknik höll både kvinnan och barnet på att förlora livet. Den stress 
som fanns i Gävle 1894 fanns antagligen även i akutrummet 2007, 
tillsammans med en vanmakt över att inte kunna kontrollera och 
hantera situationen. Dålig kommunikation var i det här fallet att 
förskylla, men tack vare ett radikalt annorlunda synsätt på eklampsi 
skrevs den här kvinnan in och behandlades i tid. De dubbla roller som 
lasarettsläkaren 1894 hade att ta ställning till hade 2007 förändrats. 
Läkare fyller fortfarande en viktig roll som gatekeepers, men i och 
med en förändrad syn på graviditet nekas dessa kvinnor aldrig vård.  

Prioriteringarna i fall som dessa har radikalt förändrats över tiden. 
Från att ha varit ett relativt diffust sjukdomstillstånd har eklampsi 
blivit en av de allvarligaste och mest resurskrävande sjukdomarna för 
gravida under modern tid. I västvärlden är det relativt få som drabbas 
av eklampsi, men sjukdomen är ett stort gissel i utvecklingsländer. 
Eklampsi klassades av WHO 2005 som den tredje största 
dödsorsaken bland gravida, efter blödningar och infektioner.7 Årligen 
avlider 63 000 kvinnor av eklampsi i hela världen.8 Sjukdomen svarar 
inte bara för stora personliga tragedier, den utgör även en stor 
ekonomisk börda för hela sjukvården. År 1992 beräknades eklampsi 
kosta den amerikanska sjukvården mellan 18 och 22 miljarder dollar.9 
Den höga kostnaden har sin grund i att eklampsi kräver stora 
medicinska resurser för att upptäckas och behandlas. Det går inte 
idag att på förhand säga vilken kvinna som kommer drabbas av 
sjukdomen vilket medför att alla gravida ses som en riskgrupp som 
behöver undersökas, trots att endast ett fåtal kommer att drabbas.10  

Medicinen har, i generell mening under 1900-talet, gått från att bota 
akuta fall av sjukdom och skada till att även verka förebyggande. 
Eklampsi är en sjukdom som speglar denna historiska utveckling, och 
idag ges både förebyggande insatser och akutvård. Det är en sjukdom 
som varit svår att definiera och därmed även svår att bota och 
behandla. Av den tyske läkaren Paul Zweifel fick eklampsi, vid slutet 
av 1800-talet, epitetet ”de tusen teoriernas sjukdom”, till följd av den 
uppsjö medicinska uttolkningar som åtföljt sjukdomen. Varje teori 
om sjukdomens ursprung och behandling som läkare framfört ger en 
bild av den samtida synen på både eklampsi, kvinnokroppen och 
vilken roll läkarna ansågs ha i behandlandet av eklampsi. Under 
perioden 1840–1930 intensifierades diskussionen om behandling av 

                                                        
7 The World Health Report 2005: Make every mother and child count (Genève, 2005) s. 63. 
8 Ibid., s. 45. 
9 Amir Shmueli, Hamutal Meiri och R Gone, ”Economic assessment of screening for pre-eclampsia”, Prenatal 

diagnosis 32 (2012) s. 29–32.  
10 Olovsson (red.), (2014) s. 7. 
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och teorier om eklampsi i svensk medicinsk press. Den kom att 
centrera sig kring två behandlingsmetoder: Aktiv metod och 
Stroganoffs metod. Det är denna historia som här avhandlas. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna licentiatavhandling är att undersöka 
medikaliseringsprocessen av eklampsi i Sverige mellan 1840 och 
1930, en period då eklampsi diskuterades återkommande i svensk 
medicinsk press. Trots att den medicinska kunskapen om eklampsi 
har utvecklats och förändrats, saknas botemedel och behandlingen av 
eklampsi har genomgått små förändringar. Licentiatavhandlingens 
fokus ligger på den svenska medicinska expertisens diskussioner och 
debatter i frågan, med vissa internationella utblickar. Mer specifikt 
fokuserar studien på dessa frågeställningar:  

o Vilka olika teorier och metoder användes för att förstå och 
behandla eklampsi under denna tid, och på vilket sätt speglade 
dessa metoder skillnader i medicinska expertområden och 
erfarenheter?  

o Hur argumenterade de samtida läkarna för de olika 
behandlingsmetoderna?  

Licentiatavhandlingen följer hur de begrepp som använts för att 
beskriva sjukdomen har växlat, och hur de också uttryckt skiftande 
idéer om sjukdomens orsaker, karaktär och behandling. Symtom, 
förklaringsmodeller och botemedel är under ständig förändring, en 
förändring som är kopplad till samtidens förståelse och tolkning av 
kroppen. Studien utgår från sociologen Peter Conrads 
medikaliseringsbegrepp, och fokuserar på den tidsperiod, från 1840-
talet, då eklampsi genomgick en begynnande medikalisering, till 
1900-talets första årtionden, då medikaliseringen gick in i en mer 
intensiv fas. Studien avslutas när behandlingen av eklampsi övergick 
till att i huvudsak handla om förebyggande vård, en process som 
hängde samman med uppbyggnaden av den svenska mödravården. 
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Analytiskt verktyg 

 
Medikalisering 

Medikalisering kopplas ofta samman med patologiserandet av 
tidigare icke medicinska problem. Medikalisering, i den betydelse 
som Peter Conrad lägger i begreppet, sträcker sig dock mycket längre 
än så. ”[A]ctually medicalization must include all problems that come 
to be defined in medical terms.”11 På så sätt vidgas begreppet 
medikalisering med fokus på det medicinska problemet:  

a problem in medical terms, using medical language to describe a 
problem, adopting a medical framework to understand a problem, 
or using a medical intervention to ’treat’ it. This is a sociocultural 
process that may or may not involve the medical profession, lead 
to medical social control or medical treatment, or be the result of 
intentional expansion by the medical profession.12 

Den främsta förtjänsten med den här definitionen är dess 
värdeneutralitet. Ingen vikt läggs vid huruvida ett problem är ”äkta” 
eller ”falskt”.13 Grundläggande är istället definitionen av ett problem 
som sedan avgör ifall en medicinsk intervention ska sättas in. Sker 
ingen medicinsk inblandning – i form av exempelvis medicinskt 
språkbruk – så har ingen medikalisering skett. Medikalisering kan 
även ske i olika grader, där förlossning idag helt har medikaliserats, 
medan exempelvis drogmissbruk bara delvis har medikaliserats.14 Det 
finns en inbyggd flexibilitet i begreppet då problem som en gång 
medikaliserats även kan avmedikaliseras.15 Homosexualitet är ett 
sådant exempel, från att ha betraktats som en mentalsjukdom 
avmedikaliserades homosexualitet officiellt i Sverige av 
Socialstyrelsen 1979.  

 
 

                                                        
11 Peter Conrad, ”Medicalization and Social Control”, Annual Review of Sociology, 18 (1992) s. 211. 
12 Conrad, (1992) s. 211. 
13 Erik Parens har kritiserat Conrad för att med den här definitionen av medicinska problem inbjuda till 

essensialism då medikalisering tenderar att bli ett för vittomfattande begrepp. Allt och inget kan vara 

medikalisering. Erik Parens, ”On good and bad forms of medicalization”, Bioethics 27 (2013), s. 28-35. 

Medikaliseringsbegreppets begränsningar har även behandlats av Ann Garry i ”Medicine and Medicalization: 

A Response to Purdy”, Bioethics 15 (2001), s. 262-268. 
14 Conrad, (1992) s. 220.  
15 Peter Conrad, ”Medicalization: Changing Contours, Characteristics, and Context” i William C. Cockerham 

(red.), Medical Sociology on the Move (Dordrecht, 2013) s. 197. 
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Medikalisering kan enligt Conrad ske på tre nivåer: 
 

I. Konceptualisering av ett medicinskt problem, hur ett problem 
definieras och en diagnos skapas. Detta kan ske i och med 
publicerandet av medicinska artiklar eller då icke-medicinska 
grupper, exempelvis patientgrupper, använder sig av medicinska 
definitioner och förklaringar.16 
 

II. Institutionalisering av medicinsk behandling, när 
organisationer specialiserar sig på en medicinsk behandling för 
ett specifikt problem. Läkare kan här agera gatekeepers och 
legitimera organisationens syfte. Det vardagliga arbetet i 
organisationen behöver däremot inte nödvändigtvis utföras av 
läkare.17  

 
III. Interaktion mellan läkare och patient, när läkaren definierar 

ett problem som medicinskt och behandling inleds eller när 
läkare behandlar ”sociala” problem med medicinsk behandling, 
exempelvis då en läkare behandlar en trasig familjerelation med 
lugnande medel. Relationen och samspelet mellan läkare och 
patient står här i fokus.18 

Medikalisering kan ske på alla tre nivåer eller inom endast en nivå. 
Dessa tre nivåer fungerar som ett ramverk inom vilken 
medikaliseringsprocesser kan fångas upp för analys.19 I den här 
licentiatavhandlingen kommer jag främst studera den historiska 
medikaliseringen av eklampsi så som den uttryckts på nivå I och II. 
Konceptualisering: Utifrån Conrads definition av medikalisering kan 
diagnos beskrivas som konstruktioner av problem utformade med 
medicinska termer. I fallet med eklampsi betyder detta att symtom, så 
som ödem, högt blodtryck och äggvita i urin, tillsammans skapar 
diagnosen eklampsi. Var för sig utgör symtomen medicinska problem 
som om än ovälkomna inte behöver vara livshotande, vilket eklampsi 
är. Institutionalisering: Handlar om hur vården anpassas för att 
kunna hantera en sjukdom, i detta fall en svårhanterad sjukdom som 
både involverade medicinare och kirurger, under den här tiden två 
konkurrerande discipliner inom det medicinska fältet, men även 
barnmorskor och deras roll för att upptäcka sjukdomen i ett tidigt 
stadium. Det är även en fråga om vilken behandlingsmetod som 

                                                        
16 Peter Conrad och Joseph Schneider, ”Looking at levels of medicalization: a comment on Strong’s critique of 

the thesis of medical imperialism” Social Science & Medicine 14 (1980) s. 75. 
17 Ibid., s. 76. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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valdes och hur vården anpassades och formades utifrån den valda 
behandlingsmetoden. Den tredje nivån, interaktion, kan inte studeras 
inom ramen för denna avhandling då samspelet mellan läkare och 
patient inte är i fokus, och då material kring denna nivå i stort sett 
saknas. 

Conrads användning av medikaliseringsbegreppet bryter med de mer 
kritiskt hållna medikaliseringsstudier som växte fram på 1960- och 
1970-talen.20 Även i uppslagsverk som den svenska 
Nationalencyklopedin definieras termen som ”förhållandet att ett 
problem som i grunden inte är av medicinsk karaktär diskuteras eller 
betecknas som en medicinsk företeelse.”21 Sociologen Catherine 
Kohler Riessman har gett ytterligare en definition av medikalisering, 
här som två sammanflätade processer: Vissa beteenden och tillstånd 
ges medicinsk betydelse och definieras utifrån termer som hälsa och 
ohälsa. Det resulterar i att medicin blir ett medel för att eliminera och 
kontrollera problematiska erfarenheter vilka definieras som 
avvikande i syfte att säkra sociala värderingar.22 De två ovanstående 
definitionerna av medikalisering utgår från olika idéer om vad 
medikalisering innebär men de har ändå en gemensam grund. Båda 
grundar sig i en tanke om att det finns sociala faktorer som i vissa fall 
definierar vad som betraktas och tolkas genom medicinska termer. 
Skillnaden mellan de två definitionerna utgörs av att den senare, 
Riessman, inte lägger någon värdering i huruvida det är ett problem 
av medicinsk eller social karaktär som den medicinska definitionen 
ringar in.  
 

Medikaliseringen av eklampsi 

Eklampsi har rört sig i gränslandet mellan det som ansetts vara sjukt 
och friskt.23 De symtom som förknippats med sjukdomen tydde inte 
alla gånger på ett sjukdomstillstånd. Definierandet av det medicinska 
problemet, konstruerandet av sjukdomen, låg även till grund för 
skapandet av nya sjukdomsteorier som också kan spåras i 
namngivandet av sjukdomen. Behandlingen av sjukdomen kunde till 
viss del bygga på sjukdomsteori, men den behövde inte vara beroende 

                                                        
20 För fler kritiska studier se: Irving Kenneth Zola, ”Culture and Symptoms – An Analysis of Patient’s 

Presenting Complaints” American Sociological Review 31(1966). Ivan Illich, ”Limits to Medicine – Medical 

Nemesis: The Expropriation of Health” (London, 1973). 
21 Nationalencyklopedin, medikalisering, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/medikalisering 

[2015-05-08]. 
22 Catherine Kohler Riessman, ”Women and medicalization: a new perspective”, Social Policy 14, nr 1 (1983) 

s. 4. 
23 Enligt dagens sätt att se är det ett förstadium, pre-eklampsi, som manifesterats men för att underlätta för 

läsaren har jag valt att konsekvent använda mig av termen eklampsi.  
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av en specifik sjukdomsteori, utan mer på de praktiska 
förutsättningarna. Det fanns även ett samspel mellan konstruerandet 
av sjukdomsteori och behandling. En behandling som saknade stöd i 
sjukdomsteori kunde förlora sin auktoritet, sitt existensberättigande. 
Eklampsi behandlades i början av 1900-talet av representanter för två 
konkurrerande läkarinriktningar, medicinare och kirurger. Denna 
konkurrens tillsammans med interaktionen mellan läkare och patient 
påverkade utformningen av eklampsivården.  

Under den tidsperiod som denna avhandling undersöker förekom ett 
antal olika namn på sjukdomen. Det mest frekventa namnet som 
användes var eklampsi, som då inbegrep alla de symtom som idag har 
delats upp i ett sjukdomsspektrum. Idag kan det uppfattas som 
problematiskt, eller okunnigt, att använda termen för att med 
svepande drag fånga in hela sjukdomens register av symtom. Ur ett 
historievetenskapligt perspektiv vore det dock anakronistiskt att 
anpassa de termer källmaterialet använder sig av till den 
sjukdomsterminologi som används idag för att beskriva sjukdomen. 
Jag har därför valt att använda mig av eklampsi som term för det vi 
idag beskriver som ett spektrum av diagnoser.  

 

Metod och materialbeskrivning 

Valet av och arbetet med materialet har utgått från en tematisk 
innehållsanalys styrd av syfte och frågeställningar, samt det teoretiska 
perspektivet. Materialet ger i huvudsak röst åt den medicinska 
expertisens syn på sjukdomen, så som den kommit till uttryck i 
medicinska tidskrifter, i handböcker och läroböcker, samt i mindre 
utsträckning sjukjournaler och brevsamlingar. 

Sökandet efter material har utgått från register ur medicinska 
tidskrifter, databaser och arkiv. Arbetet har därför varit beroende av 
rätta söktermer, något som har komplicerats av det faktum att 
eklampsi bara är ett av många namn på sjukdomen som förekommit 
under den studerade perioden.24 Allt eftersom en ny benämning har 
tillkommit har jag metodiskt följt varje namn på sjukdomen i 
materialet genom de register jag använt och har på så sätt kunnat ta 
ett helhetsperspektiv på eklampsi som sjukdom istället för att enbart 
koncentrera arbetet till en eller två behandlingar av sjukdomen. För 
att idag vara en så omtalad sjukdom har eklampsi en historisk 
                                                        
24 Andra namn som användes var graviditetstoxikos, albuminuria som även kunde vara en hänvisning till 

andra sjukdomar som påverkade njurar, konvulsioner eller graviditetskramp.  
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bakgrund höljd i dunkel, vilket bara har gjort studien mer aktuell i 
mina ögon. Jag har många gånger sporrats vidare i jakten på källor av 
frågan varför – varför finns det så litet skrivet? Och vart kommer 
nästa spår att leda mig? Det är främst läkare som upprepade gånger 
mött sjukdomen och som haft resurser och kunskap att utveckla nya 
teorier och behandlingsmetoder vilket avspeglar sig i mitt materialval 
som till största del utgörs av texter skrivna av just läkare.  

Jag har velat komma nära de tankar och idéer som låg bakom de olika 
behandlingarna av eklampsi. Vilka argument för behandling likväl 
som emot behandling användes? Ett sätt hade varit att ta del av det 
forskningsmaterial som låg till grund för de olika behandlingarna, 
men ett sådant material finns inte att tillgå. Forskningen om eklampsi 
och behandlingen av eklampsipatienter var intimt förknippade med 
varandra vilket innebär att inget särskilt forskningsmaterial rörande 
utveckling av behandling finns bevarat för eftervärlden. Inledningsvis 
hade jag förhoppningar om att i patientjournaler hitta beskrivningar 
av behandling, men intressant nog fann jag få beskrivningar av 
behandling och inget resonemang om varför en viss behandling 
användes. Istället var det i medicinska tidskrifter som behandlingar 
presenterades, diskuterades och bedömdes. Det var även genom 
dessa tidskrifter som kunskap om eklampsi och nya 
behandlingsformer spreds. Därför utgörs det empiriska materialet 
som denna avhandling bygger på till stor del av artiklar ur svensk 
medicinsk press så som Hygiea, Allmänna Svenska Läkartidningen, 
och Jordemodern, samt till mindre del ur Eira, artiklar från andra 
hälften av 1800-talet till 1930-talet som berör sjukdomen på något 
sätt. Det var genom artiklar i den svenska medicinska pressen som 
landets läkare kunde hålla sig à jour med fältets utveckling och 
aktuella spörsmål, så som lediga tjänster och dödsfall inom kåren. I 
och med att en majoritet av materialet som studerats är skrivet av 
läkare är det i huvudsak deras perspektiv som återges i avhandlingen. 
Jag har letat efter material som skulle kunna återge ett 
patientperspektiv, men utan större framgång.  

 
Materialpresentation  

År 1839 grundades Sveriges första medicinska tidskrift Hygiea av 
Svenska läkaresällskapet. Artiklarnas karaktär skilde sig åt. 
Tidskriften innehöll referat av internationella vetenskapliga rön, 
artiklar och essäer skrivna av svenska läkare rörande forskning och 
praktik inom medicin samt offentliga meddelanden såsom dödsrunor 
och information om lediga tjänster. Hygiea utgavs en till två gånger i 
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månaden. Efter en tids olönsamhet lades tidskriften ned 1939 och 
Hygiea övergick då till att bli vinjett i Nordisk Medicin.25 Mellan åren 
1899 och 1930 publicerades det i Hygiea 32 artiklar som behandlade 
eklampsi. Artiklarna är jämnt fördelade över åren. Under det första 
och andra decenniet av 1900-talet publicerades 24 artiklar som 
presenterade statistiska uppgifter, behandling och profylax. Under 
det tredje decenniet publicerades ytterligare åtta artiklar på samma 
tema, varav en på engelska. 

Majoriteten av artiklar har karaktär av statistikpresentation, andra 
innehåller mer information om nya behandlingar. I Hygiea 
publicerades föredrag hållna vid Obstetrisk-gynekologiska sektionens 
förhandlingar, med efterföljande diskussion, vilket är ett material 
som varit särskilt värdefullt för mig då enskilda läkares åsikter tydligt 
kommer fram där. Jag har gått igenom Obstetrisk-gynekologiska 
sektionens protokoll från grundandet 1905 och fram till 1960 utan att 
ha hittat kompletterande material till det som publicerades i Hygiea. 
Protokollen hade mer formen av en kalender där datum för 
sektionens möten fanns nedtecknade, ibland tillsammans med ett 
ytterst kortfattat referat av vad som sagts under mötet. Allmänna 
Svenska Läkartidningen grundades 1903 av Allmänna Svenska 
läkarföreningen, Sveriges läkares fackliga organisation. Syftet med 
tidskriften var att den skulle ge plats åt fackliga frågor, så som lön och 
sociala frågor, men utrymme skulle även ges åt kortare vetenskapliga 
artiklar. Med tiden kom de vetenskapliga artiklarna att tilldelas mer 
utrymme och tidningen växte sig större. Då Hygiea och Allmänna 
Svenska Läkartidningen konkurrerade om samma läsekrets väcktes 
frågan om en potentiell sammanslagning mellan tidningarna. Någon 
sammanslagning skedde dock aldrig och idag finns bara 
Läkartidningen kvar.26  

I Allmänna Svenska Läkartidningen publicerades under perioden 
1904 till 1930 totalt 27 artiklar om eklampsi; sex artiklar mellan 1905 
och 1910, nio artiklar mellan 1911 och 1920, tolv artiklar mellan 1921 
och 1930. Artiklarna är i stort sett fristående från varandra och i den 
mån de refererar till tidigare artiklar om eklampsi handlar det om 
artiklar författaren tidigare själv skrivit. Det finns ett stort undantag 
mellan åren 1912 och 1923 då alla artiklar om eklampsi bygger på 
varandra. Artiklarna är skrivna av flera författare där några utmärker 
sig genom att skriva fler artiklar än andra. 

                                                        
25 Yngve Karlsson, “Riskfylld start för läkartidningen”, Läkartidningen 101, nr 1–2 (2004).  
26 Karlsson, (2004). 
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Jordemodern, barnmorskornas husorgan, grundades 1888 av läkaren 
Erik Wilhelm Wretlind (1838–1905).27 År 1906 övertog gynekologen 
och obstetrikern Edvard Alin (1859–1935)28 ansvar för tidskriften.29 
Jordemodern publicerade under början av 1900-talet medicinska 
artiklar med teman som kunde vara av nytta för barnmorskor, 
skriftliga versioner av föredrag, information om lediga tjänster och 
dödsrunor. Många av de medicinska artiklarna som publicerades 
rörande eklampsi hade tidigare publicerats i Allmänna Svenska 
Läkartidningen. 

Jag har även använt mig av handböcker för nyblivna mödrar och 
sjuksystrar samt läroböcker i obstetrik och gynekologi som vände sig 
till läkare respektive barnmorskor. Från och med 1870-talet och fram 
till 1955 fanns det bara en bok som vände sig direkt till barnmorskor 
– Lärobok för barnmorskor. Läroboken utkom första gången 1874, 
då författad av obstetrikern Fredrik August Cederschjöld (1813–1883) 
som även varit barnmorskelärare vid Karolinska Institutet och vid 
Stockholms barnmorskeläroanstalt. 1894 övertogs författarskapet av 
den dåvarande professorn och läkaren vid Stockholms 
barnmorskeläroanstalt, Carl Magnus Groth (1831–1908)30 och Frans 
Lindblom (1854–1897), som fram till 1892 varit amanuens vid 
Allmänna barnbördshuset i Stockholm.31 Läroboken utgavs i sex olika 
upplagor från 1874 till och med 1955 och utgjorde den enda 
litteraturen vid barnmorskeläroanstalterna i Stockholm. Upplagorna 
från år 1896, 1908 och 1911 omarbetades delvis av Edvard Alin samt 
upplagorna från 1943 och 1955 av Birger Lundqvist (1888–1972)32. 
Boken Kliniska föreläsningar i obstetrik skriven av obstetrikern och 
gynekologen Elis Essen-Möller (1870–1956) var en samling av 
föreläsningar han hållit för läkarstudenter i Lund. Anteckningar från 
Essen-Möllers föreläsningar hade spridits mellan studenter i Lund 
och boken blev ett resultat av Essen-Möllers försök att komma 
tillrätta med de felaktigheter han upplevde att vissa av dessa 
anteckningar spred. Boken kom ut i sju revideringar mellan åren 1916 

                                                        
27 Nordisk familjebok, Erik Vilhelm Wretlind, http://runeberg.org/nfcl/0615.html. [2015-12-13] Utbildad i 

Uppsala och promoverades till medicine doktor år 1867. Han var verksam som överläkare vid Djursätra brunn 

mellan åren 1879–1891. Wretlind redigerade den medicinska tidskriften Eira mellan åren 1882–1897 och den 

populärmedicinska tidskriften Hälsovännen från år 1886 fram till sin död. Wretlind var även riksdagsman i 

andrakammaren och nykterhetsvän.  
28 Svenskt biografiskt lexikon, Edvard F E Alin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=5664. 

[2015-05-22]. 
29 Nordisk familjebok, Jordemodern, http://runeberg.org/nfbm/0079.html. [2014-08-02]. 
30 Svenskt porträttgalleri, Carl Magnus Groth, http://runeberg.org/spg/13/0173.html. [2014-08-02]. 
31 Svenskt porträttgalleri, Frans Peter Lindblom, http://runeberg.org/spg/13/0280.html. [2014-08-02]. 
32 Vem är det: Svensk biografisk handbok, Ernst Birger Lundqvist, 

http://runeberg.org/vemardet/1957/0657.html. [2014-08-02]: Vem är det: Svensk biografisk handbok, 

http://runeberg.org/vemardet/1977/1192.html. [2014-08-02]. 
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och 1946. För en internationell och kontextualiserande utblick har jag 
använt historiska medicinska läkarböcker som gjorts tillgängliga 
genom det digitala biblioteket Internet Archive. 

Materialets tyngdpunkt står att finna i de medicinska artiklarna. 
Annat material som jag använt, om än i mindre utsträckning, utgörs 
av brev från Essen-Möllers brevsamling. Den medicinska praktiken, 
verkligheten utanför artiklarna, har jag närmat mig via sjukjournaler 
från Essen-Möllers kvinnoklinik i Lund, Stockholms Allmänna 
barnbördshus och den kirurgiska kliniken vid Skellefteå lasarett – dit 
alla akutfall från Skellefteåtrakten, så även graviditetskomplikationer, 
inkom vid denna tid – valda utifrån kunskap om att eklampsi 
behandlades vid klinikerna. Tyvärr har sjukjournalerna gett ett 
torftigt material att arbeta med, vilket begränsar den roll de kunnat 
spela i en kvalitativ studie som denna. 

 

Tidigare forskning 

 

Eklampsins historia är tämligen outforskad. Att skriva om sjukdomen 
har hittills enbart lockat läkare och sjuksköterskor, som då skrivit 
kortare artiklar och kapitel i ämnet. Det senaste bidraget till 
historieskrivningen om eklampsi utgörs av läkaren Stephen Ongs 
”Pre-eclampsia: a historical perspective” som utgör bakgrundskapitlet 
i Pre-eclampsia: current perspectives on management, ett 
översiktsverk om eklampsibehandling, utgivet 2003. Fokus ligger på 
hur eklampsi har behandlats och förståtts i historien, samt hur detta 
skiljer sig från moderna behandlingar. Detta kapitel bygger i sig på 
artiklar skrivna av läkaren Leon C Chesley, som var mycket aktiv 
inom eklampsiforskningen i USA.33 Under 1970-talet publicerade han 
två artiklar i vilka han kartlade och diskuterade användningen av 
termen eklampsi i antika och tidigmoderna medicinska texter från 
Europa.34 En annan läkare som också intresserat sig för eklampsi är 

                                                        
33 Ralph M. Wynn, ”Pages in memoriam” http://agosonline.org/member-pages-in-memoriam/chesley-l-

2000.html. [2015-05-15]. Leon Chesley var bland annat involverad i den forskning som först identifierade den 

recessiva gen som misstänktes kunna orsaka eklampsi.  
34 Leon C Chesley, ”The Origin of the Word ’Eclampsia’: A Vindication of de Sauvages”, Obstetrics and 

Gynecology 39, nr 5 (1972); ”After office hours; A short history of eclampsia”, Obstetrics and Gynecology 43, 

nr 4 (1974). Chesleys historiska översikt återkommer även oförändrad sedan första utgåvan år 1978 i den 

fjärde utgåvan av Robert N. Taylors (red.) Chesley’s Hypertensive Disorders in Pregnancy, (Massachusetts, 

2014). 
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Irvine Loudon som i sin bok Death in Childbirth: An International 
Study of Maternal Care and Maternal Mortality 1800-1950 ägnade 
ett kapitel åt eklampsi.35 Syftet med boken är att undersöka vilken roll 
mödravården har haft för de sjunkande mödramortalitetstalen under 
1900-talet. I och med att eklampsi, efter infektion och blodförlust, är 
en av de stora orsakerna till mortalitet är det viktigt att ta med 
eklampsi. Sjuksköterskan Mandy J. Bell presenterar i artikeln ”A 
Historical Overview of Preeclampsia – Eclampsia” en historisk 
genomgång av sjukdomen, som tar sin början i antiken och avslutas i 
2000-talet, i syfte att visa hur nutida behandling av eklampsi har 
formats av historiska behandlingar. Artikeln vänder sig till 
sjuksköterskor och fokuserar på den roll sjuksköterskor spelat i den 
förebyggande vården.36 I artikeln ”The Power to Terrify: Eclampsia in 
19th-Century American Practice” lyckas läkaren Sandra W Moss inte 
bara redogöra för den medicinska kunskapsutvecklingen utan även, 
genom källtexter, fånga läkarnas känslor när de ställdes inför fall av 
eklampsi.37 Hon går djupare in på ämnet i artikeln ”Historical 
Perspective: The Stroganoff Method for the Treatment of Eclampsia”, 
där fokus ligger på utvecklandet och mottagandet av Stroganoffs 
metod samt vilka medicinska komponenter metoden bestod av.38 Den 
svenske läkaren Ulf Högberg nämner eklampsi som en av de fem 
stora dödsorsakerna för gravida svenska kvinnor i jubileumsskriften 
Svensk kvinnosjukvård under ett sekel 1904–2004.39 Texten bygger 
på en artikel, även den skriven av Högberg, om den historiska 
utvecklingen av mödravården i Sverige.40 Högberg utgår från den 
förebyggande vårdens roll för behandling av eklampsi för att förklara 
nedgången av dödstal kopplade till sjukdomen i Sverige.41  

                                                        
35 Irvine Loudon, Death in Childbirth: An International Study of Maternal Care and Maternal Mortality 

1850-1900 (Oxford, 1992). Kapitlet kan ses som en vidareutveckling av artikeln ”Some historical aspects of 

toxaemia of pregnancy. A review”, British Journal of Obstetrics and Gynaecology 98, nr 9 (1991), ett 

referensverk över preeklampsi och blodtrycksstegring under graviditet. 
36 Mandy J. Bell, ”A Historical Overview of Preeclampsia – Eclampsia”, Journal of Obstetric & Neonatal 

Nursing 39, nr 5 (2010). 
37 Sandra W. Moss, ”The Power to Terrify: Eclampsia in 19th-Century American Practice”, Journal of 

Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing 31, nr 5 (2002). 
38 Sandra W. Moss. ”Historical Perspective: The Stroganoff Method for the Treatment of Eclampsia”, 

American College of Obstetricians and Gynecologists Clinical Review 5, nr 5 (2000). 
39 Ulf Högberg, ”Barnet och badvattnet – från bekämpande av mödradöd till familje-BB och tidig hemgång” i 

Bo Lindberg (red.), Svensk kvinnosjukvård under ett sekel 1904-2004 (Uppsala, 2004). 
40 Ulf Högberg, ”Förebyggande mödravård från kinesiska urkunder till moderna MVC”, Läkartidningen 80, 

nr 51 (1983). 
41 Högbergs text om eklampsi är delvis problematisk i jämförelse med internationell litteratur. Högberg utgår 

exempelvis från att upptäckten av äggvita i urin, gjord av Rayer 1830, och tryckstegring vid preeklampsi, gjord 

av Vinay 1894, ursprungligen kopplades samman med sjukdomen eklampsi. Det här är påståenden som 

tillbakavisas av Marshall D. Lindheimer m. fl som istället associerat dessa upptäckter med Bright’s disease 

och inte eklampsi. Se Robert N. Taylors (red.) Chesley’s Hypertensive Disorders in Pregnancy 

(Massachusetts, 2014) s. 4–5.  
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Det finns idéhistoriker, medicinhistoriker och sociologer som gett 
andra perspektiv på eklampsi. Sociologen Anja Hiddinga har i 
avhandlingen Changing Normality använt eklampsi för att visa på 
den ”indeterminism”, det osäkerhetsmoment, som finns inom 
medicin. Den osäkerhet som rådde kring bedömningen av vilka 
symtom som gick att koppla till eklampsi resulterade i att mycket 
forskning gick åt till att diskutera vilka symtom som skulle tillskrivas 
pre-eklampsi.42 Till skillnad från de tidigare nämnda texterna saknar 
Hiddinga resonemang om vad som är det korrekta sättet att behandla 
eklampsi på. Istället ligger fokus på vad som händer med medicinsk 
vetenskap och forskning när kunskapsläget brister. 
 

Eklampsi nämns även i idéhistorikern Emma Shirrans avhandling 
Samhälle, vetenskap och obstetrik. I avhandlingen tas ett 
helhetsgrepp på den svenske obstetrikern Elis Essen-Möllers 
medicinska verksamhet i Lund för att på så sätt visa på samspelet 
mellan samhälle och medicin i Sverige under början av 1900-talet. Ett 
av de forskningsområden som särskilt intresserade Essen-Möller var 
eklampsi. Sjukdomen ges därför ett mindre utrymme i avhandlingen 
för att exemplifiera Essen-Möllers uppfattning om vad som utgjorde 
ett korrekt medicinskt ingripande, det vill säga att hellre ingripa och 
behandla än att vänta och se. Den del av texten som rör eklampsi 
innehåller några missuppfattningar, som att Stroganoffs metod var 
uppkallad av en förespråkare när den egentligen var uppkallad efter 
upphovsmannen och vad som var metodens egentliga syfte.43  
 

Utvecklingen av vård riktad mot kvinnor i Sverige har studerats 
utifrån många olika perspektiv. Historikern Lisa Öberg har undersökt 
relationen mellan barnmorskor och läkare i sin avhandling 
Barnmorskan och läkaren: Kompetens och konflikt i svensk 
förlossningsvård 1870–1920. Fokus låg på hur den 
professionalisering och institutionalisering barnmorskorna upplevde 

                                                        
42 Anja Hiddinga, Changing Normality: Pregnancy and scientific knowledge claims 1920–1950, with 

special reference to the USA (Amsterdam, 1995) s. 200–201. 
43 Emma Shirran, Samhälle, vetenskap och obstetrik: Elis Essen-Möller och kvinnokliniken i Lund (Uppsala, 

2007) s. 82–83. 
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under denna epok ledde till att barnmorskorna slöt sig samman för 
att på så sätt värna sina yrkesmässiga intressen.44  
 

Historikern Maria J Wisselgren har i avhandlingen Att föda barn 
undersökt institutionaliserandet av förlossningsvården under 1900-
talet i Sverige med fokus på Sundsvallsområdet. I avhandlingen driver 
Wisselgren tesen att förlossningsvården gick från att ha varit privat 
till att bli en offentlig angelägenhet i och med tillkomsten av den 
institutionaliserade förlossningsvården. Den nya synen på förlossning 
resulterade enligt Wisselgren i att ett delat ansvar för barnets hälsa 
lades på samhället och mödrarna.45 
 

Idéhistorikern Ulrika Nilsson undersöker i Kampen om Kvinnan: 
Professionalisering och konstruktioner av kön i svensk gynekologi 
1860–1925 etableringen av gynekologi som medicinsk disciplin i 
Sverige. Konstruktionen av kön och professionalisering flätades 
samman då gynekologin både definierade kön och etablerade sig som 
profession. Könsaspekten återkommer även inom den professionella 
nivån, då både män och kvinnor verkade som gynekologer.46 
 

Inom medicinhistoria kommer tyvärr sällan patienter till tals. Detta 
beror mer på källbrist än på brist på intresse från historiska forskare. 
Det finns dock intressanta studier som lyckats med detta, men som 
tidsmässigt ligger utanför den studerade perioden för denna 
avhandling. Historikern Christina Jansson har med avhandlingen 
Maktfyllda möten i medicinska rum: Debatt, kunskap och praktik i 
svensk förlossningsvård 1960–1985 lagt fokus på hur den gravida 
och födande kvinnans kropp och psyke representerades i 
samhällsdebatten under 1960–1980-talet i Sverige.47 Ett liknande 
perspektiv ges i antropologen Birgitta Hellmark Lindgrens 
avhandling Pregnoscape: Den gravida kroppen som arena för 
motstridiga perspektiv på risk, kön och medicinsk teknik. Hellmark 
Lindgrens studie bygger på material hämtat bland annat från en 

                                                        
44 Lisa Öberg, Barnmorskan och läkaren: Kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920 

(Stockholm, 1996). 
45 Maria Wisselgren, Att föda barn – från privat till offentlig angelägenhet. Förlossningsvårdens 

institutionalisering i Sundsvall 1900–1930 (Umeå, 2005) s. 42. 
46 Ulrika Nilsson, Kampen om Kvinnan: Professionalisering och konstruktioner av kön i svensk gynekologi 

1860-1925 (Uppsala, 2003). 
47 Christina Jansson, Maktfyllda möten i medicinska rum: Debatt, kunskap och praktik i svensk 

förlossningsvård 1960-1985 (Lund, 2008). 
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fältstudie vid en barnmorskemottagning i Uppsala, samt 
diskussionsforum på nätet där samspelet mellan patient och vård går 
att synliggöra, samtidigt som patientens perspektiv ges stor plats.48 

 

Disposition 
 

Licentiatavhandlingen är kronologiskt upplagd och avslutas med en 
sammanfattande analys. Det förekommer viss upprepning av teman i 
texten, dels för att underlätta för läsaren att orientera sig, dels för att 
vissa teman återkommer i källmaterialet vilket gör det svårt att 
undvika upprepning. 

Kapitel ett innehåller inledning, frågeställningar, syfte, metod, 
analytiskt verktyg och tidigare forskning. Teoretiska nyckelbegrepp 
som kommer att återkomma i de övriga delarna presenteras och 
förklaras.  

Kapitel två inleder diskussionen om behandling av och teorier om 
eklampsi med ett avstamp i 1840-talets Sverige och den första 
fallbeskrivningen av eklampsi i Hygiea för att sedan via 
internationella utvikningar röra sig närmare 1900-talet.  

Kapitel tre handlar om hur den kirurgiska obstetriken kom att 
förändra behandlandet av eklampsi och skapande en ny 
behandlingsmetod, Aktiv metod. Även andra mindre spridda samtida 
behandlingar av eklampsi tas upp. 

Kapitel fyra undersöker ett mer passivt behandlande av eklampsi och 
det svenska mottagandet av vad som kallades Stroganoffs metod, 
samt den intensifierade medikalisering som blev ett resultat av 
motsättningarna mellan behandlingsmetoderna.  

Kapitel fem är det avslutande kapitlet som sammanfattar och drar 
ihop trådarna från avhandlingens empiriska delar, samt resonerar 
kring resultaten i förhållande syfte och analytiskt perspektiv.  

I studien använder jag många medicinska termer som kan verka 
främmande för läsaren. Ordförklaring återfinns i notapparaten.  

                                                        
48 Birgitta Hellmark Lindgren, Pregnoscape: Den gravida kroppen som arena för motstridiga perspektiv på 

risk, kön och medicinsk teknik (Uppsala, 2006). 
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Eklampsi som sjukdom: Den 
konservativa behandlingsmetoden tar 
form 

Eklampsi, på engelska omtalad av läkare som en gåta – a riddle – 
eller ett mysterium – an enigma, står ännu idag utan botemedel, men 
har under 1900-talet kommit närmare en lösning eller ett svar. En 
kombination av ny kunskap om den mänskliga kroppen och upptäckt 
av nya medicinska behandlingar har skapat rätt förutsättning för att 
rädda livet på de kvinnor som drabbas av eklampsi. Det här är en 
utveckling som tar sin början under 1800-talet. De nya 
förutsättningarna öppnade upp för en diskussion kring vad som 
egentligen konstituerar eklampsi och hur sjukdomen kan behandlas 
medicinskt likväl som kirurgiskt. Sedan 1721 var det känt att 
förlossning via exempelvis kejsarsnitt kunde häva men inte bota 
eklampsi.49 Utgångspunkten för kapitlet utgörs av Sverige och 
internationella exempel från de medicinska tidskrifterna Hygiea och 
Jordemodern. Dessa kopplas sedan till en internationell kontext. I det 
här kapitlet ges en bakgrund till den stora diskussion om 
eklampsibehandling som skedde mellan två, delvis, rivaliserande, 
behandlingsmetoder under 1900-talet första tre årtionden. Det är en 
bakgrund som sträcker sig från 1840-talet till 1890-talet.  

 

En gåta med antika rötter 

Historiskt sett har eklampsi varit känd under många olika namn. 
Sprunget, likt många andra medicinska termer, från grekiskan 
betyder eklampsi ljungeld, blixtnedslag. Termen består av orden ekto 
(utanför) och lampein (att lysa). Namnet går att betrakta som en 
liknelse för sjukdomens dramatiska utveckling. De till synes friska 
gravida kvinnorna drabbas likt en blixt från klar himmel av eklampsi. 
Det här har länge varit den gängse etymologiska förklaringen av 
namnet. Trots detta så råder det viss osäkerhet kring ordets ursprung 
och koppling till den havandeskapssjukdom vi idag känner som 
eklampsi. Leon Chesley, eklampsiforskare och stor kännare av 
eklampsihistoria, har i en artikel bidragit till att reda ut ordets 
historiska ursprung. Den moderna betydelsen av eklampsi spårade 

                                                        
49Mabel L. Purkerson och Lilla Vekerdy, ”A History of Eclampsia, Toxemia and the Kidney in Pregnancy”, 

American Journal of Nephrology 19, nr 2 (1999) s. 316. 
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Chesley till den franske läkaren Bossier de Sauvages som 1739 var den 
förste att skilja mellan epilepsi och eklampsi. De Sauvages klassade 
epilepsi som en kronisk sjukdom. Eklampsi däremot identifierades 
här som en tillfällig akut kramp. I sig är det här en betydelsefull punkt 
i eklampsins historia.50 Att skilja tillfällig kramp från kronisk 
krampsjukdom, som epilepsi, öppnade upp för nya sätt att diskutera 
och förstå sjukdomar på som kom att utvecklas till att bli en 
diskussion om anfall av kramp, som är unik för gravida. 

De Sauvages hänvisade, i sin tur, till Hippokrates som upphovsman 
till namnet ”eclampsi”. Namnet återfinns även i ett verk tillskrivet 
Hippokrates, sektion I nr 5 Epidemics, ett verk vars äkthet idag har 
ifrågasatts. Eklampsia användes i verket som en generell term för 
krampanfall och har översatts till epilepsi. Ordet kopplades alltså inte 
som idag enbart till krampanfall vid graviditet.51 Användandet av 
grekiska termer inom medicinen utgår från disciplinens antika 
västerländska ursprung hos Hippokrates. De grekiska medicinska 
termerna övertogs av romarna och spreds av praktiserande grekiska 
läkare inom imperiet. Många av dessa termer finns fortfarande kvar 
idag, så som diarré – flyta igenom – och melankoli – svart galla.52 

Det här kan tolkas som en form av historiebruk som är vanligt 
förekommande inom medicin. Ett annat exempel på denna form av 
historiebruk är Hippokrates ed. Det är en ed med lånade rötter från 
antiken men som i själva verket skapades under 1800-talet. Den 
medicin som praktiserades under antiken skiljer sig mycket från vår 
moderna medicin. Den medicinska disciplinen har under historiens 
gång dock byggt ett starkt symboliskt kapital på kopplingen till den 
grekiska antiken. Det kan därför vara vanskligt att tvärsäkert genom 
namnet spåra eklampsi till antika Grekland. Vad som går att säga är 
att det har sedan antiken funnits idéer om en sjukdom med symptom 
så som huvudvärk och plötslig kramp som endast drabbat gravida. En 
sjukdom som manifesterat sig utan förvarning och med ett ofta 
våldsamt uttryck. Den här problemformuleringen är väldigt oprecis, 
den säger inte särskilt mycket om sjukdomens ursprung eller 
progression, men utgjorde ändå en tillräcklig stabil grund för en 
vidare kunskapsutveckling om eklampsi. Det var en term som läkare 
kunde samlas kring.  

 

                                                        
50 Chesley, (1972) s. 802. 
51 Ibid. 
52 Christopher C. Chute, ”Clinical Classification and Terminology: Some History and Current Observations”, 

Journal of American Medical Information Association 7, nr 3 (2000) s. 298. 
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Från hjertesprång till eklampsi 

Det tidigaste omnämnandet i Sverige av vad som idag benämns 
eklampsi gjordes av läkaren Johan von Hoorn, känd som den svenske 
obstetrikens fader, i Den Swenska Wäl-Öfwade Jord-Gumman från 
1697. Enligt Vilhem Djurberg beskrev Von Hoorn sjukdomen med 
orden:  

att somliga hustrur, när de börja våndas, bliva angripna av 
förskräckliga konvulsioner och ’sendrag’: ’dhe bijta sunder Tungan, 
slåå Hufwudet jämpte de andra Lemmarna alt förderfwade, och fluta 
bort utaf Swett. Hwilka effter the hafwa förlorat Förståndet, kunna 
the ingenting hielpa til sin Förlossning, så att offta Modern och 
Barnet måste jämmerligen mista Lijwet’.53 

Prognosen var död för både mor och foster, om hustrun ej fick hjälp. 
Både ”senedrag” och ”hjertesprång” beskrivs i Svenska 
sjukdomsnamn i gångna tider som synonymer till kramp och den 
beskrivning von Hoorn gav av tillståndet tyder på att det mest troligt 
var eklampsi som beskrevs.54 Det främsta skälet till varför von Hoorn 
inte använde sig av termen eklampsi är att eklampsi, som tidigare 
påpekats, ännu var en allmän term som användes för att beskriva alla 
former av krampanfall. Von Hoorn studerade medicin i både 
Nederländerna och Frankrike vilket gav honom en god inblick i den 
samtida obstetriska utvecklingen i Europa. Hade termen använts där 
under hans studietid hade han med största sannolikhet tagit med sig 
termen till Sverige. En annan anledning till att eklampsi inte nämns 
kan vara att det egentligen inte var eklampsi som åsyftades av von 
Hoorn. Mitt val att ändå ta upp von Hoorns beskrivning av 
sjukdomen som eklampsi bygger på läkaren Elis Essen-Möllers, 
obstetriker och gynekolog i Lund, identifiering av tillståndet som 
eklampsi i en obstetrikbok från 1946.55 Det finns inte heller något 
annat tillstånd som skulle kunna beskrivas med liknande ord. Von 
Hoorns framställning av tillståndet koncentrerades vid ett symptom – 
kramp, både senedrag och hjertesprång är äldre synonymer till 
kramp. Inga andra symptom som kunde förvarna om eklampsi hade 
ännu upptäckts vilket gjorde sjukdomen synonym med det enda 
kända symptomet – kramp. 

Det namn som gavs sjukdomen, eklampsi, var målande och 
dramatiskt. Det avspeglade både läkarens känsla inför sjukdomen och 

                                                        
53 Citat från Vilhelm Djurberg, Läkaren Johan von Hoorn (Uppsala, 1942) s. 227.  
54 Gunnar Lagerkranz, Svenska sjukdomsnamn i gångna tider (Stockholm, 2008) s. 37, 54. ”Hjärtsprång”: 

Svåra kramper hos barn. ”Senedrag”: Olika former av mer eller mindre livshotande kramptillstånd. 
55 Elis Essen-Möller, Föreläsningar i obstetrik (Stockholm, 1946) s. 169. 
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sjukdomens förlopp. Dock avslöjade namnet inget om vad som utlöste 
eklampsi. Men utan namn gick det inte att diskutera vad som hände 
dessa kvinnor som i samband med förlossning började krampa. 
Möjligen fanns det under antik tid ingen anledning att skilja olika 
typer av krampanfall åt; utan tillgång till de antika källorna är det 
svår att uttala sig om denna fråga. När de Sauvages särskilde de två 
typerna av kramp, tillfällig kramp (eklampsi) och kronisk kramp 
(epilepsi), gjordes det för att det fanns ett behov av att särskilja på 
olika typer av kramp. Det var inte längre samma kramp som drabbade 
alla sjuka i eklampsi. Genom att skilja mellan olika typer av kramp 
öppnades en diskussion om olika typer av behandling som kunde 
ordineras. Det blev även möjligt för läkarna att vidga det teoretiska 
orsakssambandet bakom symtomen. Det som orsakade kramp hos 
gravida behövde nu inte stämma överens med det som orsakade 
kramp hos exempelvis män.  

 

Begynnande medikalisering 

Medikalisering är uttryck för ett pågående samtal om vad som är att 
betrakta som sjukt och friskt. Det är ett samtal som kan ske inom den 
medicinska sfären, mellan vårdpersonal, men även utanför vården. Så 
länge samtalet sker utifrån en medicinsk problemformulering går det 
att tala om en medikaliseringsprocess. Detta samtal finns 
dokumenterat i text och går på så sätt att studera.  

Eklampsi avhandlades inledningsvis väldigt sporadiskt i Hygiea 
under 1800-talet. Första gången som sjukdomen nämns vid namn var 
1841, två år efter tidningens grundande, i en fallbeskrivning av ett 
ovanligt förlossningsfall av läkaren Joseph Elliot (1799–1855), vid 
tiden adjunkt i obstetrik vid Karolinska institutet.56 Beskrivningar av 
olika sjukdomsfall och den följande behandlingen var vanligt 
förekommande i Hygiea vid denna tid. Det var ett sätt för läkare att 
dela med sig av erfarenhet från den egna praktiken och sprida 
kunskap om mindre vanliga sjukdomar och nya behandlingar. Denna 
gång handlade fallet om en gravid kvinna som under 
förlossningsarbetets förstadium förlorade synen och utvecklade 
kramper. Kvinnan, ”29 år gammal, förstföderska, af medelmåttig 
växt, god stark kroppsbyggnad, med svart hår, bruna ögon, något 
mörklagd hy, och af ett mycket nervretligt temperament”,57 hade varit 

                                                        
56 Svenskt biografiskt handlexikon, Joseph Elliot, http://runeberg.org/sbh/a0295.html. [2015-08-29]. 
57 Joseph Elliot, ”Förlossningsfall med fullkomlig blindhet och convulsioner; meddelat af D:r Jos. Elliot”, 

Hygiea november, nr 11, (1841) s. 535. 
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frisk under graviditeten med undantag för återkommande huvudvärk 
och ”olidelig klåda i stolgången” vilket läkaren härledde till 
springmask.58 När förlossningsarbetet påbörjades förlorade hon sakta 
synen tills hon inte kunde skilja mellan ljus och mörker. Blindheten 
följdes sedan av ett kortare krampanfall. En husläkare tillkallades 
som ordinerade åderlåtning och antispasmodiskt lavemang men trots 
behandling upphörde inte krampanfallen. När Joseph Elliot besökte 
patienten för första gången var hon vid medvetande men blind och 
gick med stöd av barnmorskan av och an över golvet. Elliot 
ordinerade ”sinapismer på vadorna, spansk fluga i nacken, lavemang 
med 2 drachmer ass foetida, Linm. Sapon. Camphor. Cum T:a Opii 
till ingnidning på magen”.59 Några av dessa medikament har jag 
spårat i samtida 1800-talstexter för att på så sätt ta reda på varför de 
ordinerades. I Smärre skrifter af medicinskt innehåll beskrevs 
sinapismer, även känd som senapsdegar, och spansk fluga verkade på 
liknande sätt, men med skillnaden att den spanska flugan var svagare 
och kunde därför läggas på nacken som var känsligare än vaderna, de 
verkade retande på huden men den starkare senapsdegen kunde ge 
upphov till blåsbildning och sveda det vill säga en ytlig brännskada.60 
Dessa medel kallades även för derivatoriska medel och betraktades 
såsom det ”förnämsta och kraftigste man emot den ifrågavarande 
sjukdomen kan bruka.”61 Den sjukdom som här åsyftades var 
erethism, överstimulering, ett tillstånd som särskilt ansågs drabba 
tarmar med smärta och häftiga krampanfall som symptom.62 
Lavemanget hade två funktioner, dels skulle foetida verka 
kramplindrande, dels skulle liniment sapon och camphor verka 
smärtlindrande.63 Mest troligt var Cum T:a Opii en salva 
innehållande opium som skulle verka lugnande för magen och kanske 
på så sätt stilla krampanfallen.  

När patienten återigen började krampa och även blev medvetslös för 
en kort stund beslutades om ytterligare åderlåtning. Krampanfallen 
fortsatte under kvällen. För att påskynda förlossningsarbetet 
spräcktes fostervattenhinnorna och borax ordinerades men 
barnmorskan gav istället mjöldryga.64 Strax efteråt infann sig ett 
krampanfall som Elliot beskrev utförligt och som ger eftervärlden en 
unik inblick i hur eklampsi tedde sig för behandlande läkare.  

                                                        
58 Ibid. 
59 Ibid., s. 536. 
60 Israel Hwasser, Smärre skrifter af medicinskt innehåll (Uppsala, 1839) s. 96. 
61 Ibid., s. 168. 
62 Ibid., s. 453. 
63 Ibid., s. 98. Robley Dunglions Medical Text Book Volym 2 (Philadelphia, 1843,) s. 357. 
64 Elliot, (1841) s. 337. 
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Det börjades med darrningar i armarne och benen, synnerligast i 
knäna, ögongloberna hvälfde sig uppåt, tänderna sammanbetos 
våldsamt kring den i munnen instruckna silfverskeden, tummarne 
intrycktes i de sammanknutna händerna och de vanliga häftiga 
ryckningarne inställde sig. Sedan dessa varat omkring 5 minuter 
följde det soporösa stadiet, men icke synnerligt starka 
snarkningar; ingen fradga framträngde vid detta anfall ur 
munnen.65 

Risken för ytterligare krampanfall ledde till att Elliot påbörjade 
tångförlossning. Halvvägs genom införandet av tången vaknade 
patienten och hon ville då resa sig upp men tångförlossningen 
lyckades ändå och ett friskt barn föddes.66 Varför Elliot ordinerade 
borax framgick inte, kanske syftade Elliot på borsyra som utvanns ur 
borax och användes som antiseptiskt medel.67 I fallbeskrivningen 
kopplade Elliot samman de plötsliga krampanfallen med 
barnmorskans misstag. Ett vanligt symptom vid förtäring av 
mjöldryga var just kramp.68  

Vad var det då som hade hänt i denna kammare? En till synes frisk 
gravid kvinna blev blind och började sedan krampa, varpå läkare 
tillkallades. Den behandling, med bland annat åderlåtning och 
antispasmodiskt lavemang, som ordinerades inriktades på att 
behandla symptom. Ingen behandling gavs för en eventuellt 
underliggande sjukdom som manifesterade sig via krampanfall, vilket 
kan ha sin förklaring i att det ännu rådde viss ovisshet huruvida det 
faktiskt rörde sig om eklampsi i detta fall. Elliot fastnade för två 
symptom, blindheten och krampanfallen, som han sedan sökte 
information om i både nationella och internationella skrifter. I de 
internationella artiklar Elliot refererade till hade liknande 
sjukdomsfall, blindhet och krampfall under förlossning, klassificerats 
som eklampsi. Det var dock ingen enhällig diagnos, hysteri var en 
annan diagnos som förekom.69 Inom Sverige fann han ingen rapport 
om ett liknande fall vilket gjorde den här fallbeskrivningen unik, 
”något fall der fullkomlig blindhet varit ibland förebuden eller sällat 
sig till convulsioner, har jag ej funnit anfördt hvarken i 
Sv.Läk.Sällskapets Handlingar eller årsberättelser eller i någon af 
våra äldre eller nyare tidskrifter; icke heller har något sådant fall, före 
det här anförda förekommit mig.”70  

                                                        
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Nordisk familjebok, Borsyra, http://runeberg.org/nfab/0474.html. [2015-12-13]. 
68 Nordisk familjebok, Ergotism, http://runeberg.org/nfad/0327.html. [2015-12-13]. 
69 Elliot, (1841) s. 338. 
70 Ibid., s. 539. 
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Internationellt hade Elliot stött på ett liknande fall beskrivet som 
eclampsia gravidarum et parturientium men där nämndes inte 
synförlusten.71 Jag vill här dröja mig kvar vid den terminologi som 
användes för att beskriva sjukdomen. Elliot beskrev inte själv det som 
drabbade patienten som eklampsi. Det var hans urval av artiklar som 
använde termen och de artiklar som nämnde sjukdomen gjorde så 
under olika namn. Förutom eclampsia gravidarum et parturientium, 
som specificerar att detta rör sig om kramp kopplad till graviditet och 
förlossning, förekom även termen eclampsie för att beskriva tillfällig 
kramp som drabbade gravida i samband med förlossning.72 Den här 
termen skulle med tiden komma att avgränsas och tydligt definieras i 
takt med att ny kunskap om sjukdomen upptäcktes. Trots att Elliot 
här presenterades för en term, eklampsi, som beskrev det tillstånd 
kvinnan uppvisade valde han bort det. Möjligen för att han var 
inställd på att det här rörde sig om en annan, okänd, sjukdom.  

Även om Elliot inte direkt talade om det aktuella fallet som eklampsi 
visade han, genom kopplingen till den internationella litteraturen, en 
medvetenhet om vilka symptom som tillhörde eklampsi och hur dessa 
gick att koppla till det aktuella fallet. Den första förklaringsmodellen 
Elliot vände sig till utgick från så kallad nervretlighet. ”Jag skulle 
derföre ej vilja söka dessa orsaker längre bort än i 
förlossningsarbetets invärkan på ett af naturen nervretligt subjekt; 
hvartill likväl de ifrågavarande lidandena i så måtto bidragit, som de 
naturligtvis ytterligare betydligen stegrat den konstitutionella 
nervretligheten.”73 Han spårade blindheten till en förändring i 
synnerven orsakad av förlossningen. Tanken var att nerver i magen, 
av Elliot kallade ”abdominal-ganglier”, påverkades av graviditeten 
vilket ledde till en kedjereaktion där synnerven påverkades och 
blindhet uppträdde.74  

 

                                                        
71 Ibid., s. 538. 
72 Ibid., s. 539. 
73 Ibid. 
74 Ibid., s. 540. ”Betänker man huru lätt en affection af abdominal-ganglierna bör kunna öfverflyttas till 

halsganglierna, och att man från första halsgangliet kan förfölja grenar af sympathiska nerven till det i Sinus 

carvernosum belägna gangliet, samt att grenar derifrån afgå, hvilka stå i förbindelse med 3:dje nervparet, 

första grenen af 5:te paret och med 6:te paret: Vidare att grenar af ganglion cavernosum gå omedelbart till 

ganglion lenticulare, och slutligen att arteria carotis interna vid sitt inträde ionm hufvudskålen är ledsagad 

af sympathiska nerven, som följer den i alla sina förgreningar, äfvensom att arteria ophtalmica är omklädd af 

denna nerv samt att de af dessa grenar som gå till Iris, Choroidea, och retina äro försedda dermed, så framstår 

causalitetsförhållandet i närvarande och dulika förlossningsfall myucket klarare och åskådligare än i de flesta 

andra sjudomshäldeser inom den sensibla sferen.” 
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Ett af naturen nervretligt subjekt 

När Elliot talade om nerver verkar det som att han menade fysiska 
nervknutor, ganglier. Men vid den här tiden gjordes ingen större 
skillnad mellan fysiska och psykiska nerver, dessa två kunde betraktas 
som sammanflätade vilket innebar att själsliga bekymmer ansågs 
kunna ta kroppsliga uttryck.75 Ett tydligt exempel på detta återfinns i 
den franske läkaren Armand Trousseaus (1801–1867) 
patientbeskrivning från 1840-talet, samtida med Elliots fall. Fallet 
utgjorde ramen för en föreläsning om eklampsi given vid det anrika 
franska förlossningssjukhuset Hotel-Dieu som 1867 publicerades i 
skriften Lectures on clinical medicine, delivered at the Hotel-Dieu, 
Paris. Eklampsi beskrevs av Trousseau som en ovanlig sjukdom, det 
fall han presenterade speglade denna föreställning men var för den 
delen inte att betrakta som kuriosa. Trousseau utgick från att 
eklampsi var att betrakta som en nervös sjukdom, ”it is 
unquestionable that the nervous excitability which, in some women, 
manifested itself during infancy by convulsive seizures, and later by 
hysterical symptoms more or less curious nervous disorders, is a 
predisposing cause which should engage the attention of the 
physician.”76 Det vill säga den kvinna som under barndom haft 
krampanfall eller som vuxen drabbats av nervösa sjukdomar ansågs 
som gravid vara mer mottaglig för eklampsi. Trousseau identifierade 
här patientens tidigare sjukdomshistoria som ett sätt att tidigt 
upptäcka fall av eklampsi redan innan sjukdomen hade manifesterat 
sig. Eklampsi upptäcktes sällan innan krampanfallen satt in. Läget 
var då akut då krampanfallen oftast följdes av koma och sedan död. 
Att i ett tidigare stadium kunna upptäcka sjukdomen skulle då ge 
läkaren större behandlingsutrymme och möjlighet att eventuellt 
förhindra sjukdomens progression. Trousseaus koppling låg rätt i 
tiden, neurologin låg ännu i sin linda och först vid 1880-talet skulle 
neurologin formeras som egen disciplin. Genom att hänvisa till 
nerverna kunde Trousseau ge en förklaring till de svårtydda symptom 
som följde med eklampsi. Enligt idéhistorikern Karin Johannisson låg 
neurologins framgångar ”i att den tycktes förklara en rad vaga 
symtombilder och subjektiva lidanden i termer av objektiv sjukdom. 
Den byggde en brygga mellan kropp och själ i form av en biologisk, 
naturvetenskaplig modell.”77 

                                                        
75 Ibid. 
76 Arman Troussau, Lectures on clinical medicine, delivered at the Hotel-Dieu, Paris volym 1 (London, New 

Sydenham Society, 1868), s. 365.  
77 Karin Johannisson, Den mörka kontinenten: Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle (Stockholm, 1994), s. 
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Även om eklampsi och epilepsi sedan 1700-talet hade delats upp som 
två skilda sjukdomar fanns det mycket som kopplade ihop dem. I 
texten var Trousseau mycket tydlig med att det tillstånd som 
patienten befann sig i var eklampsi, inte epilepsi eller chorea 
(danssjuka) som även de manifesterade sig med krampanfall.78 Detta 
resonemang tyder på att diagnosen eklampsi ännu inte var klart 
definierad och skild från andra sjukdomar som manifesterades via 
krampanfall. Trousseau spårade den utlösande faktorn för 
krampanfallen hos både eklamptiker och epileptiker till 
överväldigande känslor som tog sig fysiskt uttryck som kramp. Men 
hos eklampsi var kopplingen till mani större vilket förstärkte idén om 
eklampsi som delvis psykologiskt grundad. På så sätt fick eklampsi en 
psykologisk förklaringsmodell. Förutom denna känslomässiga 
ursprungsteori nämnde han även mycket kort, och utan att nämna 
det eventuella giftets ursprung, förgiftning som möjlig orsak till 
albuminuria, ytterligare ett symptom som vid denna tid kopplades till 
eklampsi.79 Trousseau var inte ensam om att koppla eklampsi till 
neuroser.  

Den koppling Trousseau gjorde mellan eklampsi och hysteri skulle 
kunna ses som en avart, icke representativ, om det nu inte var så att 
fler läkare under den här tiden delade hans tankar. En annan fransk 
läkare som Trousseau själv refererade till, Pierre Cazeaux (1808–
1862), kopplade även han samman eklampsi med hysteri via 
krampanfallen. Cazeaux satte dock inga likhetstecken mellan de två 
tillstånden. Han började diskutera eklampsi som ett separerat 
tillstånd.  

In my opinion, therefore, it must be admitted that, during the 
gestation, the parturition, or the lying-in, women may have attacks 
of hysteria, of tetanus, or catalepsy, [...]; but these are so many 
distinct affections, having but one common symptom with 
eclampsia, – the convulsion.80  

Cazeaux var dock medveten om att det fanns de som härledde 
krampanfallen till starka känslor. Även om han själv höll sig 
avvaktande till huruvida denna koppling gick att göra var han inte 
främmande inför tanken att en irritation härstammande från mage, 
livmoder eller liknande kunde ge upphov till kramp.81 Kopplingen 
mellan kropp och själ, som i de ovan beskrivna fallen, går att spåra till 
den skillnad mellan andlig och fysiologisk galenskap som det sena 

                                                        
78 Trousseau, (1867) s. 366. 
79 Ibid., s. 366. 
80 Pierre Cazeaux, A Theoretical and practical treatise on midwifery (Philadelphia, 1857) s. 714. 
81 Ibid., s. 718. 
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1700-talets borgerskap gjorde. Medicinen börjar nu identifiera och 
definiera galenskap efter biologiska modeller. Karin Johannisson 
beskriver det som att ”dårskapen är en sjukdom bunden till hjärna, 
hjärta, nerver eller rubbad inre balans.”82 Det är inom biologin som 
orsaken till galenskap ansågs finnas. Tidigare hade galenskap setts 
som själsligt orienterad, förklarad under 1600-talet med demoner 
som förvred kropp och själ.83 

Under 1800-talet beskrevs, enligt Johannisson, den typiska kvinnliga 
dåren som vild, våldsam och sexualiserad.84 Den eklampsidrabbade 
kvinnan var visserligen inte galen men hon rörde sig längs 
galenskapens rand. De känslor som rörde sig i hennes inre återfanns i 
nervsystemet som genom ett signalsystem förenades med hjärnan och 
på så sätt gjorde henne mer påverkad av känsloyttringar.85 Den 
kvinnliga galenskapen fick hos den eklamptiska kvinnan ett förstärkt 
uttryck. Hennes, i förhållande till mannens, försvagade nervsystem 
utsattes för ytterligare påfrestning av graviditeten som när som helst 
kunde kasta henne över vansinnets brant. Den behandling som oftast 
användes vid behandling av eklampsi under denna tid kom att bli 
känd som den Konservativa behandlingen. Genom att bland annat ge 
lugnande medel såsom morfin försökte läkarna stävja sjukdomens 
progression. Med lugn och ro skulle eklampsi hejdas. 

Elliot beskrev den 29-åriga kvinnans temperament i Hygiea 1841 som 
hetsigt. Till en början kan det te sig underligt och som en, för ämnet, 
ovidkommande detalj. Vilken roll spelade egentligen temperamentet 
för behandling av eklampsi? Under den här tiden arbetade läkarna 
med tesen att det fysiska och psykiska nervsystemet var förenat vilket 
då aktualiserade en kommentar om patientens temperament då det 
kunde ha en direkt verkan på de fysiska symptom som uppvisades.  

 

Förgiftningsteorin och Konservativ metod 

Elliot återkom 1844 med ett kortare referat rörande eklampsi samt 
ytterligare en sammanfattning av en internationell artikel. Det 
handlade om upptäckten av ett nytt symptom till eklampsi, äggvita i 

                                                        
82 Karin Johannisson, Kroppens tunna skal: Sex essäer om kropp, historia och kultur (Stockholm, 1998) s. 

139. 
83 Ibid., s. 138. 
84 Ibid., s. 139–140. 
85 Ibid., s. 142. 



 

32 
 

urin.86 År 1843 hade den skotske läkaren John Lever nämligen 
kopplat samman förekomsten av äggvita i urin med kvinnor som 
utvecklade kramper i samband med förlossning.87 Lever var inte den 
första att uppmäta äggvita hos gravida men han var den första som 
kopplade samman förekomsten av proteinet med krampanfall hos 
gravida. Upptäckten hade ännu, enligt Elliot, inte lett till förändring 
av eklampsibehandling. ”Urinens albuminösa beskaffenhet påkallar 
icke heller något serskildt afseende vid behandlingen.”88 Det skulle 
komma att dröja några år innan urinprov för diagnostisering av 
eklampsi blev aktuellt. Ännu var krampanfallen det symptom som det 
lades störst vikt vid. Ytterligare ett fall av vad som skulle ha kunnat 
vara eklampsi presenterades 1845 i Hygiea och som behandlades 
med opium. Denna gång rörde det sig om krampanfall som 
manifesterades efter förlossning. ”Förlossningen gick lätt och lyckligt, 
men en half timma derefter inställde sig utan känd orsak 
konvulsioner, vilka sedan reguliert återkommo hvar ¾ timma.”89 
Genom att ge opiumdroppar lyckades André, den behandlande 
läkaren, stilla krampanfallen och bota patienten från krampanfallet.90 
Ingenstans i artikeln nämns eklampsi vid namn. Möjligen var 
eklampsi som diagnos ännu inte befäst, för som tidigare påpekats, 
kramp förekom vid fler sjukdomar än eklampsi. Behandlingen som 
bedrevs med opium ledde 1860 till en kortare diskussion i Obstetrisk-
Gynekologiska sektionens förhandlingar, publicerade i Hygiea. 
Upprinnelsen till diskussionen kom från en notis i Edinburgh 
Medical and Surgical Journal om ett framgångsrikt behandlande av 
eklampsi genom injektioner av morfin. De församlade svenska 
läkarna som uttalade sig, Gustaf Düben (1822–1892)91 och Axel 
Lamm (1819–1889)92, uttryckte skepsis mot behandlingen. I det 
tryckta protokollet synliggjordes en pågående diskussion om vad 
eklampsi egentligen var. Düben, då sekreterare för Svenska 
Läkarsällskapet, påpekade ”att man borde akta sig för att antaga att 
denna ecklampsi alltid är en ursprunglig nevros, hvilken kunde 
ogeneradt behandlas med narkotika”.93 Det uppfattades som riskabelt 
att ordinera opium alltför generöst då läkaren sällan visste hur stor 
                                                        
86 Joseph Elliot, ”Hr Elliot meddelade utur The Edinburgh Medical and Surgical Journal, Julihäftet 1844”, 

Hygiea, juni, nr 6 (1845) s. 375. 
87 John Lever, ”Cases of puerperal convulsions with remarks”, Guys hospital reports, nr 2 (1843).  
88 Elliot, (1845) s. 376. 
89 Gustaf Cederschjölde, ”Konvulsioner efter förlossning, botade med opium af A André”, Hygiea, september, 

nr 9 (1845) s. 385. 
90 Ibid., s. 386. 
91 Svenskt biografiskt lexikon, Gustaf Wilhelm Johan Düben, 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=17745. [2015-07-29].  
92 Svenskt porträttgalleri, Axel Lamm, http://runeberg.org/spg/13/0262.html. [2015-07-29]. 
93 Ferdinande Tholander, ”Hr Tholander refererade ur »Edinburgh Med. Journal», Maj 1860”, Hygiea, 

september, nr 9 (1860) s. 678. 
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dos som kunde ges till patienten. Lamm förespråkade istället 
kloroform.  

De särskilta konvulsiva anfallen afbrytas derigenom eller 
åtminstone förkortas, och återkomma slutligen allt mindre och 
mindre ofta. Det fordrades dock mycken påpasslighet och möda, 
att under flera dygn bevaka den sjuka, för att vid minsta tecken till 
ett inträdande anfall vara till hands med inandningsstruten.94 

Den behandling Lamm, läkare vid barnbördshuset Pro Patria,95 
förespråkade var resurskrävande och inriktades mot behandling av 
krampen. Parallellt förespråkade han även behandling mot vad han 
beskrev som en blodförgiftning. Tanken att krampen var orsakad av 
en förgiftning hade i Sverige presenterades av William Netzel (1834–
1914) professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet,96 
och som tidigare sagt spekulerade Troussau i Frankrike i liknande 
banor. Avslutningsvis avrådde Lamm från att överge ”denna från så 
många håll väl vitsordade behandling, för att adoptera en ny”.97  

Eklampsi uppmärksammades 21 år senare även i årsberättelsen från 
Göteborgs barnbördshus från 1881. Ibland publicerades 
årsberättelser från svenska sjukhus i Hygiea. Dessa innehöll förutom 
ett schema över intagna patienter ibland även en diskussion om 
sjukdomsfall och behandling. Eklampsi avhandlades här ytterst kort 
tillsammans med andra åkommor som hade drabbat de inlagda 
kvinnorna vid barnbördshuset. Av de fyra fallen förlöstes två med 
tång och de andra två föddes naturligt. Ingen annan medicinsk eller 
kirurgisk behandling nämndes än, just, förlossning.98 Denna brist på 
behandling kunde bli problematisk när eklampsi utvecklades efter 
förlossning, vilket skedde i ett rapporterat fall från barnbördshuset.99 
Ingen behandling angavs. Istället nämndes en undersökning som 
Elliot inte tog upp i sin fallbeskrivning. Urinprov hade tagits från de 
fem kvinnorna för att finna äggvita i urin vilket visar att 
diagnostisering av eklampsi via urinprov hade etablerats i Sverige.  

Efter Elliots fallbeskrivning från 1841 skulle det komma att dröja till 
1872 innan eklampsi återigen nämndes i Hygiea. Denna gång rörde 
det sig om tre kortare sammanfattningar av artiklar publicerade 

                                                        
94 Ibid., s. 679. 
95 Svenskt porträttgalleri, Axel Lamm.  
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internationellt. De två första artiklarna hade hämtats från Tyskland. 
Den första behandlade förekomst av ammoniak i blodet hos gravida 
med eklampsi och huruvida detta skulle kunna ses som en orsak till 
krampanfall.100 Den andra tog upp en teori om eklampsi som orsakad 
av en förgiftning och kopplades av Netzel till den första artikeln. 
Förutom ammoniak i blodet hade även äggvita i urin uppmätts.101 
Den tredje var hämtad från USA och handlade om behandling av 
eklampsi med veratrum viride,102 en ört som i USA och England 
används för att bland annat stilla feber och ”en för hastig 
hjertverksamhet”.103 Eklampsi hade sedan 1841 inte varit föremål för 
skriverier, men intresse för sjukdomen fanns ändå. Dessa tre 
sammandrag var skrivna av Netzel som vid denna tid var verksam 
som obstetriker och gynekolog vid Karolinska Institutet.104 Hans 
namn kommer att återkomma under senare tid i artiklar rörande 
behandling av eklampsi, då han efter sin död blev utsedd till 
förespråkare för den Konservativa metoden. Netzel hade under sin tid 
som läkare vid Allmänna Barnbördshuset i Stockholm stött på fall av 
eklampsi vilket skapade intresse för vidare studier kring ämnet. 
Svenska läkare var på intet sett isolerade från internationell 
forskning. Netzels sammandrag visar att i alla fall han hade tillgång 
till internationella tidskrifter och såg till att sprida kunskapen vidare 
inom Sverige. Dessa sammandrag visar även på att det florerade ett 
flertal teorier om orsaken till eklampsi och hur sjukdomen bäst 
behandlades.  

Behandling av eklampsi uppmärksammades även i Jordemodern som 
beskrev ett för tiden vanligt sätt att behandlad sjukdomen på. 
Patienten hade inkommit med krampanfall och behandlades 
inledningsvis med morfin och ett långt bad som till en början verkade 
ge viss lindring. För att påskynda förlossningen gjordes heta 
insprutningar i syfte att vidga livmoderhalsen och hinnorna spräcktes 
för att öka värkarbetet. Trots insatserna överlevde barnet inte 
förlossningen. Efter förlossningen drabbades patienten av feber som 
lindrades något genom inpackning i kallvåta lakan. Efter åderlåtning 
på 45 centiliter blod verkade hon kvickna till något, följde instruktion 
och svalde vatten, men återföll snart i vad som beskrevs som tung 
sömn. Nya insatser sattes in för att väcka henne. ”Förnyade 
inpackningar, lavemang, insprutningar under huden af hvarjehanda 

                                                        
100 Wilhelm Netzel, ”O. Spiegelberg: Ammoniak i blodet vid eklampsi”, Hygiea 34, nr 7 (1872) s. 432. 
101 Wilhelm Netzel, ”Jacquet: Om behandling af eklampsi”, Hygiea 34, nr 7 (1872) s. 433. 
102 Wilhelm Netzel, ”H. Fearn: Veratrum viride i stora doser vid eklampsi”, Hygiea 34, nr 7 (1872) s. 434. 
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medicin voro utan verkan.”105 Då patienten inte svarade på 
behandling, ”antogs att här förelåg en blödning i hjärnan, hvarföre 
sattes koppor i nacken och lades senapsdegar på vadorna”.106 
Patientens dåliga andning behandlades utan framgång med en tidig 
form av andningshjälp.  

För att sammanfatta: två behandlingar, morfin och varmt bad, 
användes för att inledningsvis lindra krampanfallen och varma 
insprutningar och hinnsprängning gjordes för att påskynda 
förlossning. Därefter användes inpackning i kallvåta lakan för att 
sänka feber och åderlåtning. En sista insats gjordes med nya 
inpackningar, lavemang, injektioner och koppor. Det var ett hopplock 
av olika behandlingar inriktade mot hantering av symptom, på 
samma sätt som Elliots fall år 1841. Syftet med artikeln i 
Jordemodern, skriven av instruktionsbarnmorskan Carolina 
Magnusson, var att dela med sig av erfarenheter från ett ovanligt 
sjukdomsfall.107  

 

Nervretning och nikotin 

Alla sjukdomar har ett ursprung, något som gett upphov till 
sjukdomen. Genom att förstå vilka faktorer som ligger bakom 
insjuknandet kan läkarna rikta in sig mot att bota. Teorin om att 
retning av nervsystemet kunde leda till fall av eklampsi var seglivad. 
Nedan presenteras en sådan teori och en behandling som byggde på 
den. I det här fallet ansågs retningen bero på en kombination av 
nikotinförgiftning och graviditet. År 1898 presenteras i Hygiea tre fall 
av eklampsi från 1896 och 1897 där två av patienterna var arbeterskor 
vid tobaksfabriken i Gävle. Dessa tre fall är några exempel på hur 
eklampsi diskuterades och förstods vid förra sekelskiftet. Den 
behandlande läkaren Per Åberg såg ett samband mellan att två av de 
drabbade kvinnorna arbetade vid tobaksfabriken, vilket gjorde dem 
utsatta för nikotin som ledde till förgiftning.108 De två patienterna var 
ett litet studiematerial men varje eklampsifall var av intresse.  
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Den första patienten var en 18-årig och ogift förstagångsmor som var 
anställd vid tobaksfabriken i Gävle. Kvällen innan hon inkom hade 
värkar börjat för att sedan följas av krampanfall. Totalt hade hon haft 
tre krampanfall innan hon inremitterades av läkare till lasarettet. 
Hon var då gravid i åttonde månaden. På lasarettet beslöts att 
påskynda förlossningen genom att vidga livmoderhalsen med 
”upprepade heta vaginalinsköljningar med kreolinlösning”.109 När 
värkarna tilltog och livmoderhalsen var tillräckligt vid samt 
livmodermunnen öppen vändes fostret och förlöstes omedelbart. 
Patienten var nedsövd i kloroformnarkos från inkomst till efter 
förlossning. Både kvinna och barn överlevde. 

Den andra patienten var en 23-årig hustru och även hon arbeterska 
vid tobaksfabriken, samt förstagångsmor. Vid inkomst till lasarettet 
hade hon haft åtta-nio krampanfall. Hon var medvetslös och hade 
svag puls, och fostret uppvisade inga livstecken. Patientens dåliga 
allmäntillstånd ledde till att den behandlande läkaren beslutade om 
omedelbar förlossning med bilateral incision, det vill säga snitt i 
buken för att öppna upp livmodern.110 Barnet överlevde inte men 
kvinnan överlevde och skrevs ut elva dagar efter inkomst. Den tredje 
patienten var en 28-årig hustru och fyrabarnsmor som i nionde 
månaden inkom till lasarettet efter att ha haft ett tjugotal 
krampanfall. Vid inkomsten beskrevs hon som ”blek, cyanotisk och 
befann sig i djupt komatöst tillstånd”.111 Fostret bedömdes vara 
livlöst. Förlossning skedde även här genom bilateral incision, fostret 
var dödfött. Kvinnan skrevs ut efter egen begäran tio dagar efter 
inkomst.112  

Två av de tre patienterna behandlades alltså med operation och den 
enda av de tre som inte sövdes med narkos var den tredje kvinnan 
som inkom medvetslös i koma. I artikeln lades stor vikt vid att två av 
de tre kvinnorna arbetade vid tobaksfabrik. Ett samband mellan 
nikotinförgiftning och eklampsi tycktes kunna skönjas.  

Nikotinförgiftning hos fabriksarbetare är mycket vanlig, och vid 
denna förgiftning är det framförallt nervsystemet, som är 
afficieradt. Med stöd af Massins nyss nämnda sats, anser jag det 
derför icke osannolikt, att arbete i tobaksfabrik, resp. kronisk 

                                                        
109 Ibid., s. 82. Kreolinlösning användes som desinfektionsmedel. 
110 Bilateral incision i cervix beskrivs som en sätt att påskynda förlossningen. Genom ett snitt i livmodern 

hjälps barnet ut ur livmodern ner genom livmoderhalsen. Exakt hur operationen gick till framgår ej i artikeln. 

Det rör sig inte om kejsarsnitt då fostret inte plockas ut ur livmodern och det framförs en varning om att 

barnets huvud möjligen kan förstöra stygnen på väg genom livmoderhalsen. 
111 Ibid., s. 83. 
112 Ibid. 
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nikotinförgiftning kan verka åtminstone som en framkallande 
orsak till eklampsi.113 

En rysk läkare som Åberg hade kommit i kontakt med, Massin, hade 
efter djurförsök tyckt sig kunna koppla samman eklampsi med en 
retning av nervsystemet. En sådan retning kunde utgöras av ”stark 
ängslan och oro för hvad som komma skall, vidare vid långvarigt 
förlossningsarbete såsom vid trångt bäcken, vid hydramnios af 
tvillinghafvandeskap.”114 Nikotinets påverkan på nervsystemet var 
känd sedan tidigare och gick att koppla till Massins teori om eklampsi 
som uttryck för retning av nervsystemet. I teorin höll kopplingen väl 
men i praktiken fanns det få belägg. Tobaksfabriksarbeterskor 
rapporterades av Åberg statistiskt sett inte vara mer drabbade av 
eklampsi än den övriga befolkningen.115  

Kopplingen mellan retning av nervsystemet och eklampsi var 
väletablerad. Denna retning eller psykiska stress ansågs kunna 
utlösas av många olika faktorer. Nikotinet i tobaken är ett exempel på 
en mindre omdiskuterad faktor. Betydligt mer utbredd var tanken att 
psykisk stress, utlöst av den osäkerhet förstagångsmödrar antogs 
känna under graviditeten, kunde utlösa eklampsi.116 I eklampsifallen 
från Gävle förenades teorin om eklampsins psykiska och 
känslomässiga grund med teorin om eklampsi som en förgiftning. 
Den antagna nikotinförgiftningen ansågs utgöra en katalysator för 
sjukdomsförloppet. Eklampsi drabbade inte alla kvinnor trots att alla 
kvinnor utifrån samtidens medicinska perspektiv hade ett känsligare 
nervsystem styrt av känslor. Sjukdomen antogs följa sin egen logik, 
som ännu var dold för läkarna. Valet av behandling, inducerad 
förlossning,117 som förlöste kvinnorna kan även ses som en följd av att 
sjukdomen spårades till fostret. I och med att själva graviditeten var 
ett krav för att eklampsi skulle manifesteras skulle ett hävande av 
graviditeten möjligen resultera i att det kritiska sjukdomstillståndet 
hävdes. Genom att graviditeten avslutades försvann även stressen 
förknippad med tillståndet.  

 

                                                        
113 Ibid., s. 85. 
114 Ibid., Hydraminos, ett tillstånd där kroppen producerat mer fostervatten än normalt. Det kunde upplevas 

som så obehagligt av kvinnan att graviditeten var tvungen att avbrytas. Svensk uppslagsbok Band 13 (Malmö, 

1959) s. 1037. 
115 Åberg, (1898) s. 85. 
116 Olivia Ekman, Eclampsia the Disease of a Thousand Theories: Cause and Treatment of Eclampsia in the 

Western World Between 1840–1930, Magisteruppsats (2009) s. 18. 
117 Inducerad förlossning är när förlossningen sätts igång i förtid, antingen genom att fosterhinnan spräcks, 

livmoderhalsen vidgas eller barnet förlöses genom kejsarsnitt. 
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Den Konservativa metodens koppling till operation 

Utifrån de refererade fallbeskrivningarna utkristalliserar sig en 
behandling som kom att bli känd som den Konservativa metoden. 
Den eklampsibehandling som var förhärskande under 1800-talet 
saknade egentligen ett utarbetat enhetligt behandlingsschema och 
skilde sig därför mycket läkare emellan. Namnet, Konservativ metod, 
kommer sig av att behandlingen i stort sett gick ut på att ge opium 
eller annat lugnande medel för att stävja krampanfallen och sedan 
invänta spontanförlossning, alternativt påskynda förlossning genom 
att spräcka fosterhinnan och vidga livmoderhalsen. Den Konservativa 
metoden kunde även inbegripa åderlåtning i syfte att sänka 
blodtrycket och tömma kroppen på det gift som misstänktes orsaka 
eklampsi.  

En annan förekommande behandling av eklampsi som ingick i 
Konservativ metod var konstförlossning, då exempelvis tång eller 
hinnspräckning användes för att påskynda förlossningen. Två av 
kvinnorna förlöstes med hjälp av ett ingrepp som Åberg kallar för 
bilaterala snitt, ett ingrepp som endast återfinns i den här artikeln.118 
Operationen utsatte kvinnorna för stor hälsofara. Risken för infektion 
var överhängande. De bilaterala incisionerna går att tolkas som en 
form av inducerad förlossning, ett sätt att påskynda förlossningen. 
Enbart den första patienten hade inkommit med värkarbete och 
igångsatt förlossningsarbete, vilket därför inte krävde operation för 
att barnet skulle födas.119 Operationen utfördes antagligen för att 
påskynda förlossningen då patientens allmäntillstånd ansågs vara så 
dåligt att det inte gick att invänta spontan förlossning. Åberg förlöste 
två av kvinnorna med hjälp av bilaterala incisioner med lycklig 
utgång. Det faktum att de två patienterna överlevde ingreppet kan 
spåras till introducerandet av narkos, bättre hygien och ny 
operationsteknik. Patient ett sövdes i kloroformnarkos vid inkomst, 
medan patient två och tre inkom i koma och därför inte behövde 
sövas. Att söva medförde risk för narkosförgiftning, speciellt då 
narkostekniken ännu inte var helt utvecklad. Det fanns därför länge 
en stor ovilja bland läkare att söva patienter under operation. Den 
första kända obstetriska operationen under eternarkos skedde i USA 
1845.120 Eternarkos medförde olika komplikationer så som 
kräkningar och irriterade bronkiter. Eter ersattes därför snart av 

                                                        
118 Åberg, (1898). 
119 Ibid., s. 83. 
120 Meyer Friedman och Gerald W Friedland (red.), Medicine’s greatest 10 discoveries (New Haven, 1998) s. 

100. 
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kloroform som inte medförde samma komplikationer.121 Narkos 
användes inte bara vid operation utan även för att behandla och 
hantera eklampsi. Fördelen med att söva eklampsipatienter var att 
krampanfallen tycktes kunna undertryckas, vilket ledde till att 
patientens allmäntillstånd stabiliserades. Möjligen hängde detta 
samman med tanken på att psykisk stress kunde utlösa eklamptiska 
krampanfall. Var patienten sövd skonades hon från ytterligare stress 
och läkaren kunde ostört fortsätta vald behandling. Det var en 
riskabel behandling som i värsta fall kunde ta livet av patienten.  

Det bilaterala incisionen kan ses som en första glimt in i den 
kirurgiska obstetrikens era. Kejsarsnitt var ännu en väldigt riskabel 
och stor operation, vilken kanske var orsaken till varför ingen av de 
tre Gävlekvinnorna som presenterade i Hygiea 1888 förlöstes genom 
kejsarsnitt. Operationen må ha varit riskfylld men den var även 
väldigt effektiv. Istället för att vänta på att livmoderhalsen skulle 
utvidgas kunde läkarna helt undvika det momentet med hjälp av 
kejsarsnittet. Ett alternativ till kejsarsnitt kallat det vaginala 
kejsarsnittet presenterades 1890 av den tyske obstetrikern och 
gynekologen Alfred Dührssen (1862–1933).122 Operationen innebar 
att även kvinnor med sluten cervix, livmoderhals, kunde förlösas utan 
att buken behövde öppnas.123 Det vaginala kejsarsnittet var en del av 
den medicinska utvecklingen där narkos, teknik och hygien utgör 
nyckelord. Det kom emellertid att dröja tills vikten av god hygien 
hade anammats och innan det vaginala kejsarsnittet fick sitt 
genombrott inom obstetriken, vilket ledde vägen för en kirurgisk 
obstetrik.  

Exakt när det första kejsarsnittet genomfördes i Sverige går inte att 
säga, historikern Lisa Öberg har placerat tiden för det första 
kejsarsnittet till någon gång före 1870-talet.124 Ett av de första 
genomförda kejsarsnitten i Svensk historia där i alla fall barnet 
överlevde utfördes 1862 av Carl Benedict Mesterton, (1826–1889) 
professor i obstetrik och kirurgi i Uppsala.125 Patienten, en 34-årig 
piga, bedömdes ha ett för trångt bäcken för att kunna förlösas 
vaginalt. Barnmorskan tillkallade Mesterton som intresserade sig för 
fallet som eventuellt kunde resultera i ett kejsarsnitt. Mesterton hade 
hittills inte haft tillfälle att utföra operationen. I takt med att värkarna 

                                                        
121 Ibid., s. 109. 
122 Neue deutsche Biographie, Alfred Dührssen, http://www.deutsche-biographie.de/sfz11968.html. [2015-

08-29]. 

123 Alfred Dührssen, ”Vaginala operationsmetoder i gynekologien och obstetriken.: Föredrag hållet d. 18 sept. 

1908 i Svenska läkaresällskapets obstetrisk gynekologiska sektion”, Hygiea 70, december (1908) s. 1. 
124 Öberg, (1996) s. 189. 
125 Nordisk familjebok, Karl Benedict M Mesterton, http://runeberg.org/nfbr/0133.html. [2015-12-01]. 
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blev starkare och starkare framåt kvällen ställdes patienten inför valet 
att antingen opereras eller föda barnet vaginalt. Operationen skulle 
utsätta henne för en stor risk men var det enda sättet att rädda barnet 
på. En vaginalförlossning kunde endast ske via embryotomi där 
barnet först styckades i livmodern. Patienten valde operation och sent 
samma kväll genomfördes operationen. Ett välskapt flickebarn 
plockades ut och upplivades, patienten avled ett dygn senare efter 
svåra blödningar och smärtor. Barnet döptes till Carola Benedicta 
Caesaria som hyllning till läkaren som räddat livet på barnet.126  

Behandling utifrån den Konservativa metoden fick en tillbakagång 
under slutet av 1800-talet i och med att operationer blev säkrare och 
den operativa obstetriken utvecklades. Den Konservativa metoden 
utgjordes inte heller av någon egentlig enhetlig behandling. Det var 
mer av ett samlingsnamn för behandling av eklampsi som inte 
inkluderade kejsarsnitt. När möjligheten för obstetrisk operation 
öppnades aktualiserades frågan om att ändra inriktning på 
eklampsibehandlingen till en behandling som faktiskt svarade mot då 
rådande teori om eklampsins etiologi.127 Då operationer blev säkrare 
och säkrare fanns det ingen anledning att helt utesluta kejsarsnitt vid 
behandling av eklampsi. Kunskapsläget hade nu ändrats vilket ledde 
till att tidigare rekommendationer och ställningstaganden började 
ifrågasättas. 

 

Avslutning 

Det fanns intresse bland läkare att sprida kunskap om sjukdomen 
eklampsi, dess uttryck och eventuella behandlingar, via artiklar i 
Hygiea. Den beskrivning av eklampsi som gavs satte ton för hur 
sjukdomen senare skulle komma att uppfattas, som allvarlig men med 
rätta behandlingen behandlingsbar om ännu ej botbar. Det fanns en 
tydlig koppling till internationell forskning om sjukdomen som 
användes som fond för de svenska läkarnas egna funderingar om 
sjukdomen. Via artiklarna i Hygiea, utbytet av egna inhemska och 
internationella kliniska erfarenheter konstruerade – identifierade, 
särställde och diskuterade – läkarna eklampsi som en egen sjukdom 
som endast drabbade gravida kvinnor. Namnet eklampsi har spårats 
till antika Grekland och betyder blixtnedslag då sjukdomen likt en 
blixt från klar himmel drabbade sjukdomen tillsynes friska gravida 

                                                        
126 Nilsson, (2003) s. 122. 
127 Hjalmar Forssner, ”Om behandlingen af eklampsi med särskild hänsyn till den Stroganoffska metoden”, 

Allmänna Svenska Läkartidningen 9, nr 42, (1912) s. 960. 
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med krampanfall. Eklampsi användes länge som synonym till allmän 
kramp som även drabbade andra än gravida. År 1739 börjar 
begreppet ta form för att bli det vi idag identifierar som eklampsi. 
Den franske läkaren Bossier de Sauvages skiljde då på epilepsi, 
kronisk kramp, och eklampsi, tillfällig kramp. Skapandet av ett 
begrepp för tillfällig kramp, vilket eklampsi kan beskrivas som, gav 
läkarna ett nytt sätt att resonera kring sjukdomen på. Det var ett 
första steg i konceptualiseringen av eklampsi så som sjukdomen är 
känd idag. 

Krampanfallet som i ett sent stadium identifierade sjukdomen, och 
som var upphovet till namnet, var på inget vis ett unikt symptom för 
eklampsi vilket därför gjorde det svårt att särskilja eklampsi från 
andra sjukdomar med liknande symptom. När den skotske läkaren 
John Lever 1843 kopplade ytterligare ett symptom till eklampsi, 
förekomsten av äggvita i urin, befästes eklampsi som en egen diagnos 
skild från andra sjukdomar med krampanfall. Dessutom gav 
symptomen upphov till nya teorier om sjukdomens upphov vilket i sin 
tur ledde till nya behandlingar av eklampsi. Detta innebar i sin tur att 
ramverket kring eklampsi blev klarare.  

Vad som utgjorde och skiljde eklampsi från andra sjukdomar som 
manifesterade sig med liknande symptom hade blivit tydligare. 
Läkarna hade nu börjat definiera eklampsi via medicinsk terminologi. 
Utsöndrandet av äggvita tydde på att kroppen var oförmögen att ta 
hand om egna avfallsprodukter, vilket i sig byggde på tanken att 
kvinnan hade en fragil kropp som ibland inte var förberedd på de 
påfrestningar en graviditet innebar fysiskt. Själva graviditeten var 
ännu inte medikaliserad, det vill säga att vara gravid var ännu inte 
synonymt med att vara i behov av medicinsk intervention. Att just 
gravida kvinnor drabbades av eklampsi var snarare en följd av att 
kvinnors allmänna konstitution ansågs vara svag där graviditeten var 
ytterligare en påfrestning som knuffade henne över sjukdomens rand. 
Läkarna behandlade inte själva graviditeten som ett medicinskt 
problem. I det här fallet var det eklampsi som utgjorde problemet och 
som var i behov av lösningar, så som lugnande medel och inducerad 
förlossning.  

Under mitten av 1800-talet var definitionen av eklampsi kopplad till 
en idé om att kvinnans fysiska och psykiska nervsystem var 
sammankopplade vilket då innebar att psykisk stress kunde 
manifestera sig fysiskt i exempelvis krampanfall. Det här var en tanke 
som nu började ifrågasättas. Fler och fler läkare började tänka i banor 
kring vilken roll albuminuria hade för eklampsi, symptom som inte 
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kopplades till nervretlighet eller hjärnan utan förde tankarna till lever 
och njure. Kanske var det här symptom som låg närmare en lösning, 
ett möjligt botemedel. 

Konceptualiseringen av eklampsi hade tagit form men den vård som 
gavs var ännu rudimentär. Vården gavs för det mesta i hemmet, få 
kvinnor tog sig till sjukhus för att få vård där. Institutionaliseringen 
hade inte kommit lika långt. Vården, i form av läkare och 
barnmorskor, kom till patienten i dennes hem. Hemförlossning var 
vanligt förekommande och vård vid sjukhus var mindre vanligt 
förekommande. 
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Aktiv metod tar form: Att avbryta 
graviditeten  

Kunskapsspridningen om eklampsi accelererade i de svenska 
medicinska tidskrifterna under slutet av 1800-talet. Genom 
fallbeskrivningar delades kunskap om vilka uttryck sjukdomen tog sig 
och vilka behandlingar som brukades för att lindra och bota. De 
läkare och barnmorskor som läste om dessa fall hade nu ett 
referensverk att gå till när de själva mötte liknande fall. Dessutom 
hade det utvecklats en diskussion om vad som var att betrakta som 
bästa sättet att behandla eklampsi på, med morfin eller kloroform. De 
artiklar som publicerades under 1800-talet om nya teorier om 
eklampsi och behandling av sjukdomen utgick till övervägande del 
från internationella artiklar och notiser. Detta kom att förändras 
under början av 1900-talet. Nu började de svenska läkarna göra sina 
röster hörda och en intensifierad diskussion om olika 
behandlingsformer tog vid. Den här diskussionen utgör huvudtemat 
för det här kapitlet.  

 

Utvecklingen av kejsarsnittet och den kirurgiska 
obstetriken 

Att eklampsi uppmärksammades mer av läkare i början av 1900-talet 
bekräftades i ett protokoll från Göteborgs Läkare Sällskaps 
Förhandlingar från 1900, publicerad i Hygiea 1901.128 Läkarna delade 
egna erfarenheter om behandling av sjukdomen och artiklar om 
eklampsi diskuterades. Avslutningsvis diskuterades kejsarsnitt som 
en expansiv behandling av eklampsi. Det var en behandling som vid 
denna tid sällan brukades vid Göteborgs barnbördshus. Den 
rekommenderade behandlingen bestod av ”mjölkdiet, bad, narkotica, 
venesektion åtföljd av koksaltstransfusion. Därtill påskyndad 
förlossning, t. o. m. accouchement forcé.”129 Den här var en variant av 
den Konservativa metoden. Kejsarsnitt krävde att patientens 
hälsotillstånd inte var allt för dåligt. Det kirurgiska ingreppet utgjorde 
en hälsorisk och fara för livet. Ingreppet hade en blodig historia full 

                                                        
128 Walter, ”Göteborgs Läkaresällskaps Förhandlingar 1900: Statistiska uppgifter om eklampsi”, Hygiea 

(1901) s. 65. 
129 Ibid., s. 67. 
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av misslyckade ingrepp och var länge en operation som läkare drog 
sig från att utföra.130  

Kejsarsnittet var under ingreppets tidiga historia omgivet av stor 
mystik. Då operationen var mycket riskabel för både mor och barn 
ansågs alla överlevande barn vara ämnade för stordåd då deras 
överlevnad sågs som bevis på gudomligt ingripande. Enligt grekisk 
mytologi förlöstes Asklepios, läkekonstens gud, genom kejsarsnitt 
efter att hans mor Coronis hade dött. Operationen utfördes av guden 
Apollo som även var Asklepios far.131 Kejsarsnitt förblev under en lång 
tid ett sätt att rädda fostret efter att modern avlidit. Under medeltiden 
fanns det en lag i de katolska länderna som sa att ingen gravid kvinna 
fick begravas utan att livmodern först tömts. Ingreppet bedömdes 
dock vara så pass farligt att det avråddes från att användas på levande 
kvinnor. Bristen på effektiv narkos och den överhängande 
infektionsrisken gjorde att kejsarsnittet dömde fler kvinnor till döden 
än vad ingreppet räddade.132 

Under tidigmodern tid skiftade fokus något och kejsarsnitt började 
utföras för att förlösa stora barn, döda foster, missformade foster och 
tvillingar. Ingreppet användes också i fall med mycket unga eller 
gamla mödrar, samt kvinnor med för små bäcken. Det fanns här en 
spirande medvetenhet om moder- och fostersäkerhet; kvinnor med 
små bäcken genomgår ofta svåra förlossningar. Detta förändrade 
dock inte det faktum att så gott som alla kejsarsnitt slutade med att 
kvinnan avled. Den engelske 1600-talsobstetrikern Francois 
Mauriceau (1637–1709) lär om kejsarsnitt ha sagt: ”I do not know 
that there was ever any law, Christian or civil in which both ordain the 
martyring and killing the mother to save the child”.133 Den allmänna 
opinionen bland läkare förblev negativt inställd till kejsarsnitt. 
Operationen öppnade för möjligheter men riskerna var alltför stora. 
Under 1800-talet hade mortalitetstalen kopplade till kejsarsnitt 
sjunkit något, till 75 procent.134 Dödsorsaken som kopplades till 
kejsarsnitt var infektion, förblödning, bukhinneinflammation, 
utmattning och även eklampsi. Operationen utfördes nu vid svåra och 
ofta långdragna förlossningar där fostret redan var dött. De höga 
mortalitetstalen går att sammanfatta som resultat av de då rådande 
operationsförhållandena. Bättre operationsteknik, hygien, 

                                                        
130 Öberg, (1996) s. 189. 
131 Samuel Lurie, ”The changing motives of cesarean section: from the ancient world to the twenty-first 

century”, Archives of Gynecology and Obstetrics 4 (2005) s. 281. 
132 Ibid., s. 282. 
133 Ibid., s. 283. 
134 Ibid.  
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blodtransfusion och tidigt genomförda kejsarsnitt bidrog till att få ned 
mortalitetstalen under mitten av 1900-talet. Den här utvecklingen 
ledde även till att fokus nu kunde läggas på att se till både moderns 
och barnets bästa.135 Det var en operation som utfördes då absolut 
inga andra behandlingar gick att utföra och en säker död var det enda 
återstående valet. Som vi ska se var det här en inställning som vid 
sekelskiftet 1900 kom att förändras i och med att förutsättningarna 
för operation förändrades.  

 

Kejsarsnittet i behandling av eklampsi 

Vid Göteborgs Läkare Sällskaps Förhandlingar 1900 handlade 
ställningstagandet till kejsarsnittet som behandling om hur läkarna 
betraktade eklampsi. Förespråkaren för kejsarsnitt gjorde så med 
orden ”det raskaste sättet att afsluta förlossningen är det mest 
gynnsamma för kvinnan, och kejsarsnittet erbjuder ju i vissa fall den 
raskaste metoden.”136 Avbrytandet av graviditeten som ett sätt att 
häva det eklamptiska tillståndet uppmärksammades redan 1721 av 
Guillaume Mauquest de la Motte (1615–1737) i Traité complet des 
accouchements naturels, non naturels et contre nature, ”Jag förlöste 
modern och krampanfallet upphörde omedelbart”.137 De la Mottes 
korta kommentar har av efterkommande forskare tolkats som en tidig 
rekommendation av konstförlossning som enda sättet att avbryta 
eklampsi.138  

Det argument som användes mot kejsarsnitt i Göteborg 1900 
centrerades runt tanken på eklampsi som en förgiftning, ”man 
lämpligen bör välja ett operativt ingrepp, som förorsakar en större 
blodförlust, då det hastiga afslutandet af förlossningen icke här torde 
vara hufvudsaken, utan snarare aflägsnandet af en mängd toxiskt 
blod.”139 Med dessa ord avslutades diskussionen om eklampsi och 
samtalet gick över till att diskutera en annan sjukdom. Det här 
protokollet visade att behandlingen av eklampsi väckte åsikter och att 
läkarna var långt ifrån överens om hur eklampsi skulle behandlas och 
varför, i det här fallet, morfin och kloroform behandling – även kallad 
Konservativ metod – var att föredra framför kejsarsnitt.  

                                                        
135 Ibid. 
136 Walter, (1901) s.69. 
137 Purkerson och Vekerdy, (1999) s. 316. ”I delivered the mother, and the convulsions immediately ceased”. 
138 Ibid.  
139 Walter, (1901) s. 69.  
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Kejsarsnittet hade ännu en konnotation av fara över sig. Det var en 
behandling som nu började omvärderas. Faran, att patienten inte 
skulle överleva ingreppet, fanns kvar men här går det även att se hur 
operationen öppnade upp för behandling och en chans att rädda 
patienter som annars skulle möta en säker död obehandlade.  

Ett aktivt behandlande av eklampsi med kirurgi 
gavs ett fortsatt stort utrymme i både Hygiea och 
Allmänna Svenska Läkartidningen under 1900-
talet första årtionde. Fler läkare än Essen-Möller 
identifierade nu en schism mellan förespråkare 
för olika eklampsibehandlingar. En av dessa var 
läkaren Olof Lundblad som 1907 konstaterade i 
en artikel att ”Dödligheten har varit stor bland 
såväl mödrar som foster. Den [Konservativa 

metoden] har ej fyllt krafven på en rationell 
terapi.”140 En mer rationell behandling utgick 
från förgiftningsteorin och ämnade avlägsna 
giftkällan för att på så sätt helt avbryta sjukdomens progression. 
Lundblad presenterade tre olika sätt att påskynda förlossningen på, 
det vill säga avlägsna fostret. För det första, det klassiska abdominala 
kejsarsnittet som han ansåg var säkrast för barnet. För det andra, det 
vaginala kejsarsnittet utvecklat av den tyske läkaren Dührssen. En 
operation där livmoderhalsen öppnades upp via vaginan och barnet 
på så sätt kunde plockas ut. För det tredje, utvidgning av 
livmoderhalsen med Bossis instrument. Alla metoder hade för och 
nackdelar som Lundblad radade upp i texten och som redovisas 
nedan.  

Det klassiska kejsarsnittet var enligt Lundblad ett relativt säkert och 
väl beprövat ingrepp. De tre fall han inledde artikeln med var alla 
förlösta via kejsarsnitt vilket pekar på att Lundblad av dessa tre 
ingrepp föredrog det klassiska kejsarsnittet. Den största faran med 
ingreppet som han identifierat var risken att stygnen gick upp. Något 
han beskrev som en olycklig omständighet som inte helt gick att 
undvika men som ändå kunde förebyggas via noggrant sydda stygn.141 

                                                        
140 Olof Lundblad, ”Tre kejsarsnitt, jämte några ord om eklampsiens behandling”, Hygiea 7, juli (1907) s. 

717. 
141 Ibid., s. 720. 

Bild 1: Elis Essen-
Möller (1870-1956)  
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Det vaginala kejsarsnittet medförde en mindre risk för infektion, 
jämfört med klassiskt kejsarsnitt vilket talade till det vaginala 
kejsarsnittets fördel.142 Förutom farhågor om patienten och barnets 
överlevnad lyfte Lundblad även frågan om huruvida det vaginala 

kejsarsnittet påverkade framtida graviditeter. ”De 
berättelser om nya hafvandeskap efter det vaginala 
snittet som föreligga, äro ännu jämförelsevis få, men 
synas gifva vid handen, att i allmänhet inga 
olägenheter behöfva befaras af ärren i cervix och 
vagina. Fall talande för motsatsen finnas dock också 
omnämnda.”143 Det här uttalandet visar att det fanns 
tankar om att patienten inte bara skulle komma att 
överleva operationen utan även att på nytt kunna bli 
gravid. Fokus hade alltså flyttats från samtid till en 
möjlig framtid. Det vaginala kejsarsnittet hade 
presenterats som revolutionerande. Men Lundblad 
höll sig avvaktande och pekade på att ingreppet var 
så pass nytt att litet var känt om operationens 
framtida komplikationer för patienten.144 
Anhängarna av operationen ville gärna se den som 
en av de vanligaste förlossningsoperationerna. En 
operation som alla läkare skulle vara beredda att 
utför i hemmen.145 Lundblad avvisade denna tanke 
med hänsyn till att operationen ”bör naturligtvis ej 
företagas af någon annan än en med vaginala 

ingrepp förtrogen operatör, och under full betryggande aseptiska 
förhållanden, helst på sjukhus.”146 

Bossis dilator beskrevs av Lundblad som ett mindre invasivt ingrepp. 
Instrumentet bestod av fyra metallpinnar som genom en skruv 
tvingade livmoderhalsen att öppna sig. Ingreppet resulterade ofta i 
skärsår som markant ökade risken för infektion. Mindre våldsamma 
metoder som användes för att öppna upp livmoderhalsen var massage 
som gick ut på att med hjälp av fingrar och hand sakta och försiktigt 
öppna livmoderhalsen.147 Den mekaniska metoden Bossis dilator stod 
för var effektiv och gav snabbt resultat till följd av att patienten 
utsattes för ökad infektionsrisk. Manuella och mjukare metoder så 
som livmoderhalsmassage var visserligen lindrigare för patienten 

                                                        
142 Ibid. 
143 Ibid. 
144 Ibid. 
145 Ibid., s. 719. 
146 Ibid. 
147 Janet Isaacs Ashford, ”A History of Accouchement Forcé: 1550–1985”, Birth 13, nr 4 (1986) s. 243. 

  Bild 2: Bossis 
   dialator. 
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men tog längre tid att utföra. På grund av riskerna med Bossis dilator 
höll sig många läkare, enligt Lundblad, från att använda ingreppet. 
”Tillsvidare förhålla sig många absolut afvisande gent emot 
användande af såväl Bossis dilatator som andra efter samma idé 
konstruerade instrument vid de tillfällen, då cervix är bibehållen och 
mycket återstår att vidga”.148 Det fanns därför ett behov av att hitta 
alternativ till den här formen av inducerad förlossning.  

 

Operationsteknik under utveckling 

Intresset för det vaginala kejsarsnittet var stort. Den 18 september 
1908 höll Dührssen ett föredrag för Obstetrisk-gynekologiska 
sektionen i Sverige om två olika operationer som båda utgick från 
vaginan.149 Den första operationen som 
avhandlades var vaginalt coelitomi som 
Dührssen skapat som alternativ till 
coelitomi, en operation där hela buken 
öppnades upp. Coelitomi ansågs ha hög 
mortalitet med varbildning i såret, fistel 
och bråckbildning, sammanväxningar 
mellan bukhinna och tarmar med såret 
som komplikationer. Nackdelarna med 
operationen var många och ”– last but not 
least – patienternas fruktan för bukens 
öppnande”. Genom att istället utföra en 

vaginal coeliotomi, ”hvilken tilläte att göra 
alla bäckenorganen så åtkomliga för ögat 
att man kunde på dem utföra alla 
operationer, för hvilka dittills den ventrala 
coelitomien erfodrats.”150, kunde många av problem förknippade med 
coelitomi undvikas.151 Den nya metoden var dock tekniskt svårare att 
lära sig och kunde leda till förlossningshinder på grund av vaginifixur. 
Dührssen ansåg själv att en lösning på dessa problem fanns i 
utvecklandet av en förbättrad operationsteknik.  

För att sprida kunskap om ingreppet hade Dührssen låtit skapa 20 
bilder av operationens olika moment. Bilderna var ”vunna genom 

                                                        
148 Lundblad, (1907) s. 718. 
149 Dührssen, (1908) s. 1. 
150 Ibid., s. 1–2. 
151 Ibid., s. 1.  

Bild 3: Dührssens 
vaginala kejsarsnitt, 
cervix är frilagt för första 
snitt.  
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ögonblicksfotografier af operationer på lefvande”.152 Bilderna är 
svartvita och visar vaginan uppfläkt och synliggjord för operation. 
Varken patient eller läkare syns direkt i bild. Patienten utgör platsen 
för operationen där läkaren representeras av operationsverktyg. Här 
synliggörs att den här bilden skiljer sig mycket från tidigare 
anatomiska bilder så som William Hunters 
Anatomia uteri humani gravidi från 1774.153 
De tidiga bilderna porträtterade avtäckta 
organ genom att bokstavligt talat dra det 
skyddande täcket av hud åt sidan. 
Dührssens kliniska bild andas paradoxalt 
mer liv i och med att den visar mindre av 
kroppen som ligger under kniven. 
Gemensamt för båda bilderna är att de 
användes i syfte att lära ut anatomi och 
öppna upp kvinnokroppen för läkarens 
nyfikna ögon. Under obduktion kunde 
kroppens alla organ friläggas utan att 
läkaren var tvungen att ta hänsyn till 
patientens hälsa. En lyckad operation 
däremot krävde att de organ som skulle 
opereras kunde synliggöras men på ett sätt 
som var så skonsam som möjligt för patienten. Den andra 
operationsmetoden som beskrivs i föredraget var det vaginala 
kejsarsnittet som tidigare omnämnts i artiklar men först nu ordentligt 
presenterades för svenska läkare. Operationen beskrevs av Dührssen 
som ett alternativ till dilatation av livmoderhalsen vid förlossning.154 

Det vaginala kejsarsnittet blev ett alternativ till dilatation av 
livmoderhalsen. Lundblad, som tidigare uttryckt sig skeptisk till 
ingreppet, beskrev nu operationen som en sista utväg för att rädda 
livet på den gravida kvinnan. Han var dock öppen för att även 
använda sig av ingreppet för att rädda livet på fostret då kvinnans liv 
inte var i fara. ”Visserligen måste metoden då utföras så, att den 
möjliggör en skonsam extraktion så att barnet icke aflider till följd af 
en svår extraktion.”155 Kvinnan var den huvudsakliga patienten vid 
behandling av eklampsi då det var svårt att bilda sig en uppfattning 
om fostrets hälsotillstånd. Det skulle komma att dröja fram till slutet 
av 1960-talet och början av 70-talet innan läkare med hjälp av en 

                                                        
152 Dührssen, (1908) s. 2. 
153 William Hunter, Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata (Briminghamiae, 1774) Tabula. VI. 

http://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-2491060R-bk. [2015-12-13].  
154 Dührssen, (1908) s. 14. 
155 Ibid.  

Bild 4: Anatomia uteri 
humani gravidi tabulis 
illustrata av William 
Hunter (1774). 
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CTG-apparat kunde bilda sig en uppfattning om fostrets hälsa i 
livmodern.156 För läkarna under det tidiga 1900-talet innebar detta att 
den enda patient de hade någorlunda översikt över var kvinnan. En 
ökad användning av kejsarsnitt visar dock att det nu fanns verktyg för 
att slippa offra barnets hälsa för kvinnans liv. Det fanns nu möjlighet 
att i större utsträckning rädda båda två. Kejsarsnittet hade på så sätt 
gått från att rädda det fullgångna fostret efter att kvinnan avlidit till 
att ha gjort kvinnan till den huvudsakliga patienten och potentiellt 
även rädda barnet. Johannisson har noterat att en påtaglig 
intresseförskjutning från mor till barn skedde i hela västvärlden 
under 1930-talet, något som hon kopplat samman med att riskerna 
vid förlossning hade minskat markant.157 När kvinnans liv inte längre 
stod på spel flyttades fokus, men ännu under det tidiga 1900-talet 
utgjorde graviditet och förlossning en stor risk för kvinnans hälsa.  

Ingen operation var utan risk. Medvetenheten om infektionsrisken 
var hög och det var ofta infektionen som var orsak till att obstetriska 
operationer skördade liv. Trots denna samtida medvetenhet 
framförde Dührssen inga risker med ingreppet i föredraget. Han 
redovisade en mortalitet ner mot cirka 2 procent av 2 000 
operationer med vaginal coelitomi, vilket enligt Dührssen liknande 
mortalitetstalet för den konkurrerande operationsmetoden, 
coeliotomi. Det som antogs skulle komma att göra den vaginala 
coeliotomin populär var ”dock alltid den fördel att patienterna mycket 
lättare besluta sig för en sådan »inre operation«, att uppehållet på 
sjukhuset blir kortare och att arbetsförmågan fortare återställes.”158 
Det var alltså inte bara färre komplikationer kopplade till ingreppet 
som talar till operationens fördel utan även patientens antagna ökade 
vilja att genomgå operationen samt kortare vårdtid vid sjukhus.  

Vid en majoritet av de eklampsifall som opererades med det vaginala 
kejsarsnittet var det läkaren och inte patienten som valde ingreppet. I 
de tre fallen från Gävle 1889 nämndes inte ett enda samtycke från 
patientens sida till operation.159 Inte heller Lundblad nämner något 
om att ha tillfrågat patienten om tillåtelse att utföra, i dessa fall, 
kejsarsnitt.160 De situationer som beskrevs i de två artiklarna 
handlade om akuta situationer där beslutet att operera fattades på 
stående fot då hälsotillståndet inte tillät patienten att göra sin röst 

                                                        
156 Christina Jansson, Maktfyllda möten i medicinska rum: debatt, kunskap och praktik i svensk 

förlossningsvård 1960–1985, (Lund, 2008) s. 84. 
157 Johannisson, (1994) s. 118. 
158 Dührssen, (1908) s. 13. 
159 Åberg, (1898). 
160 Lundbland, (1907). 
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hörd. Jag ser två skäl till att kvinnornas röster inte hördes, dels var 
många kvinnor medvetslösa när beslut om operation togs, dels var 
deras hälsa så dålig att operation ansågs av läkaren vara enda sättet 
att rädda hennes på. Att Dührssen för fram patientens ökade vilja att 
genomgå operationen som en fördel för det vaginala kejsarsnittet 
visar dock på att läkarna ibland behövde förhandla med patienten om 
behandling. Läkaren stod högt upp både inom den medicinska och 
den sociala hierarkin men var ändå beroende av patienten för att 
kunna utföra sitt yrke.161 Svårigheten att komma i kontakt med 
patienterna var vanlig. Ett annat återkommande problem som nämns 
i artiklarna var patientens ovilja att komma på efterkontroll.162 Här 
får läkaren ofta nöja sig med patienten eller dennes familjs 
konstaterande att hälsan är åter.  

I Sverige hade det vaginala kejsarsnittet tre välkända 
anhängare vid tiden för föredraget: Gustaf 
Wennerström (1866–1927) – sedan 1904 
lasarettsläkare i Söderhamn,163 Essen-Möller och 
Carl David Josephson (1858–1939) – docent i 
obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet.164 
Av dessa tre tog Essen-Möller tydligt 
ställningstagande för den Aktiva metoden, 
behandling av eklampsi med kejsarsnitt. Det fanns 
ett växande intresse för obstetriska och vaginala 
operationstekniker som mest troligt lockade en 
intresserad grupp läkare.  

Kopplingen mellan kejsarsnitt och död gjorde att beslut att 
genomföra operationen kunde tolkas som ett medicinskt 
misslyckande. Den allmänna opinionen bland läkare var den att 
förlossning var en naturlig process och inget sjukligt, en föreställning 
som avspeglas i antalet ingrepp vid förlossning. Mellan 1920 och 1960 
förlöstes cirka 1,5 procent med tång medan antalet kejsarsnitt ökade 
från 0,4 procent till 1,6 procent vid Uppsala Akademiska sjukhus.165 I 
USA däremot hade förlossningen medikaliserades redan under 1800-
talets slut vilket innebar att läkare där var mer benägna att aktivt gå 
in och försöka styra förlossning med hjälp av tång och kejsarsnitt. 

                                                        
161 Johannisson, (1997) s. 200. 
162 Dührssen, (1908). 
163 Svenskt porträttgalleri, Gustaf Wennerström, http://runeberg.org/spg/13/0472.html. [2015-12-13]. 

Wennerström föddes i Haparanda och utbildade sig till läkare i Uppsala mellan åren 1884–1895. Efter 

utbildningen arbetade han som underläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, sedan som underläkare i 

Hudiksvall, Helsingborg och därefter som andre läkare vid Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.  
164 Dührssen, (1908) s. 13. 
165 Jansson, (2008) s. 65. 

Bild 5: Gustaf 
Wennerström 
(1866-19). 
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Bild 6: Hjalmar 

Forssner 1867-

1930 

Sjukvård och medicinska ingrepp så som tångförlossning ansågs vara 
nödvändiga för en bra förlossning.166  

Det vaginala kejsarsnittet markerade en 
attitydförändring när det gällde behandlandet av 
eklampsi, som ”till största delen bero på den mer 
aggressiva terapi mot eklampsi, som börjat 
bedrifvas af åtskilliga obstetrici med Bumm i 
spetsen.”167 En önskan om att i ett tidigt stadium, 
”helst efter första [kramp] anfallet”,168 avsluta 
förlossningen för att på så sätt avbryta 
sjukdomens progression hade länge funnits men 
först nu fanns det teknik att förverkliga denna 
önskan, detta enligt Hjalmar Forssner (1873–1930), 
docent i obstetrik och gynekologi vid Karolinska 
institutet169. Tekniken som låg bakom det vaginala 
kejsarsnittet hade funnits längre än så. Forssner spårade en tidigare 
version av snittet till 1881 då den tyske läkaren Vincenz Czerny 
(1842–1916)170 hade skapat ingreppet för att avlägsna myom, en 
godartad tumör.171  

Genom omfattande arbete av Dührssen och hans följeslagare gavs 
utrymme åt det vaginala kejsarsnittet på bekostnad av andra 
mekaniska ingrepp, så som Bossis dilator, och medicinsk behandling, 
så som den Konservativa metoden. Dessa var metoder som läkare, så 
som Essen-Möller, aktivt argumenterade emot. 

 

Förgiftningsteorin i omvandling 

Under 1800-talet hade orsaken till eklampsi som sagt ofta kopplats 
till nervsystemet. Med tiden ändrades dock synen på sjukdomen. 
Istället gav upptäckten av albuminuria hos eklampsipatienter, som vi 
ska se, upphov till tankar om eklampsi kunde vara en form av 

                                                        
166 Ibid. 
167 Hjalmar Forssner, ”Om colpohysterotomi (s.k. vaginalt kejsarsnitt) med anledning af tvänne fall”, 

Allmänna Svenska Läkartidningen 5, nr 15 (1908) s. 267. 
168 Forssner, (1908) s. 267. 
169 Svenskt biografiskt lexikon, Hjalmar Forssner, 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=14390. [2015-12-13]. Forssner utbildade sig i obstetrik 

och gynekologi under ledning av professorerna Westermark och Salin. 
170 Whonamedit? – A dictionary of medical eponyms, Vincenz Czerny, 

http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/2678.html. [2015-11-24]. 
171 Forssner, (1908) s.266. 
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förgiftning, orsakad av en ännu okänt patogen. Det här var lösa 
tankar som under 1900-talet utvecklades till en teori.  

I Essen-Möllers artikel från 1903 nämndes en teori om eklampsins 
ursprung som en slags förgiftning. Det fanns länge tecken som 
antydde att det kunde röra sig om en förgiftning då obduktioner av 
avlidna eklampsipatienter visat att sjukdomen påverkade lever och 
njurar särskilt hårt. Dessutom visade äggvita i urin att njurarna var 
oförmögna att utföra sin uppgift. Lever och njurar är organ som 
ansvarar för gifthantering i kroppen och som därför blir särskilt hårt 
angripna av gifter. Tidigare har jag visat att det fanns teorier om att 
eklampsi kunde utlösas av starka känslor. Det fanns samtidigt även de 
som hävdade att eklampsi utlöstes av felaktig kost eller 
vitaminbrist.172 Den engelske läkaren William Tyler Smith beskrev 
redan 1849 i Parturition and the Principles and Practice of 
Obstetrics fem olika orsaker till eklamptiska krampanfall där gift 
angavs som en möjlig orsak.173 

Giftet härstammade enligt Smith från ökad utsöndring av avfall från 
kvinnan och fostret. Lyckades kvinnans kropp inte göra sig av med 
avfallet samlades det i blodet och orsakade därefter förgiftning som 
tjänade till att retade nervsystemet resulterande i eklamptiska 
krampanfall.174  

 

Bakgrund till förgiftningsteorin  

Vad var bakgrunden till Smiths teori? Förgiftningsteorin hade Smith 
kommit fram till efter att ha reviderat sin syn på samtidens teorier om 
eklampsi som härstammande från hjärnan. De föregående teorierna 
hade betraktat eklampsi som en konsekvens av att blod tryckte på 
hjärnan. Blodet antogs ha tryckts upp mot hjärnan då fostret vid 
slutet av graviditeten och under förlossningen tagit större plats i 
kvinnans kropp, när magen ockuperades av ett foster pressades 
blodet upp mot hjärnan. Hjärnan kunde även påverkas av ”distant 
irritation, either in the uterus or in the digestive organs; and again in 

                                                        
172 Marshall D. Lindheimer, James M. Roberts, F. Gary Cunningham och Leon Chesley, ”Introduction, 

History, Controversies, and Definitions” i Marshall D Lindheimer, m. fl. (red.), Chesley’s Hypertensive 

Disorders in Pregnancy (Massachusetts, 2009) s. 1–23. 
173 Smiths text är det äldsta exemplet som Leon Chesley, en av 1900-talets mest kända eklampsiforskare, har 

funnit som tar upp eklampsi som en form av förgiftning.  

Marshall D. Lindheimer, James M. Roberts, F. Gary Cunningham och Leon Chesley, (2009) s. 8. 
174 Mandy J. Bell, ”A Historical Overview of Preeclampsia-Eclampsia”, Journal of Obstetric, Gynecologic, & 

Neonatal Nursing 39, nr 5 (2010) s. 512. 
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some cases, puerperal convulsions are induced by a peculiar 
irritability of the nervous system.”175  

Det här resonemanget känns igen från fallet som presebterades i 
inledningen till denna licentiatavhandling. Denna gång var det inte 
tarmarna som ansågs ligga till grund för krampanfallen. Fokus låg 
istället på hur hjärnan påverkades av olika retningar i kroppen 
kopplade till graviditeten. En anledning till detta kan vara att 
eklampsi och epilepsi ännu sågs som besläktade sjukdomar. Smiths 
kritik grundade sig i att han inte såg någon koppling mellan denna 
förklaringsmodell och den samtida forskningen om hjärnans 
funktioner, som visat att retning av hjärnan kunde ske även utan att 
personen för den delen upplevde krampanfall.176 Han var däremot 
inte främmande för att krampanfallen kunde påverka hjärnan, vilket 
kunde förklara de förändringar i hjärnan som visat sig vanligt 
förekommande vid obduktion av eklampsipatienter.177 Smith sökte sig 
därför till andra förklaringsmodeller, där förgiftning orsakad av 
överbelastning av lever och njure utgjorde en av dessa förklaringar.  

It deserves to be borne in mind that the depuratory functions 
ought, in order to preserve health, to be increased during 
gestation, as the debris of foetal, as well as the maternal system, 
have to be eliminated by the organs of the mother. Beside these 
forms of toxaemia, the state of the blood which obtains in fevers, 
or during the excitement of the first secretion of milk, may excite 
convulsive disorder.178  

Inom förgiftningsteorin skedde det ett skifte från att betrakta 
eklampsi som en konsekvens av kvinnans psykiska hälsa till att se 
sjukdomen som en konsekvens av kvinnas fysik. Med tanke på att 
graviditet under denna tid i det närmsta beskrevs som kvinnans plikt, 
något som var både naturligt och eftersträvansvärt för kvinnan, ter 
det sig underligt att hennes kropp beskrevs som så dåligt konstruerad 
för en graviditet. Hur kvinnans kropp beskrevs framstår som 
paradoxalt för mig, samtidigt som graviditeten var en självklar del av 
kvinnans liv framställdes det som en händelse hon var dåligt 
förberedd inför. En förklaring till denna beskrivning går att finna i att 
den medicinska kunskapen om människokroppen utgick från 
mannen. Det var den manliga kroppen som utgjorde normen. 
Kvinnokroppen var, som Johannisson beskriver det, en mörk 

                                                        
175 William Tyler Smith, Parturition and the Principles and Practice of Obstetrics (Philadelphia, 1849) s. 

284. 
176 Ibid., s. 286. 
177 Ibid., s. 292. 
178 Ibid., s. 296. 
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kontinent som ännu i stort sett var outforskad.179 Fostret var den 
gemensamma utgångspunkten för de olika sjukdomsteorierna och 
den största skillnaden mellan män och kvinnor var att kvinnor kunde 
bli gravida. De retade nerverna och oförmågan att ta tillvara på 
kroppens restavfall går att koppla till tanken på kvinnan som en 
undermålig människa. Kvinnan var inte lika välutvecklad som 
mannen. Mannen var den enda fullt utvecklade människan.180 

Under 1800-talet bortförklarades kvinnans relativa större hjärna, i 
förhållande till kroppsmassa, med en jämförelse med barn. Även barn 
hade större hjärna än kropp vilket för den delen inte gjorde dem mer 
intelligenta. Som Linda Schiebringer skriver, ”both women and 
children have the fissure separating the frontal skull bone; both have 
smaller bones compared to men; the rib cage, jaw shape, and feet size 
of women are more similar to those of children than to men.”181 Det 
fanns därför en koppling mellan barn och kvinnors outvecklade fysik 
och psyke som förde dem samman och särställde dem från mannen.  

Vilken som var förgiftningens utlösande faktor skiftade i början av 
1900-talet som sagt från kvinnans psyke till hennes fysik. Det 
handlade fortfarande om att hon var svag och inte klarade av 
omgivningens påfrestningar. De teorier som såg placenta och fostret 
som orsak till förgiftningen beskrev hur kvinnans kropp vände sig 
emot henne själv. Det liv hon skulle ge höll på att ta hennes liv.  

 

Den rationella lösningen 

Den teori som Essen-Möller använde för att visa på fördelen att 
behandla med Aktiv metod beskrev han enligt följande. 

Fostret är en organism, i hvilken antagligen omsättningen är liflig. 
Produkterna häraf måste öfvergå till modern för att afskiljas af 
hennes excernerande organ. Det är tydligt att undert sådana 
förhållanden moderns organism har ett dubbelt arbete, dels för 
henne själf, dels för fostret.182  

Essen-Möller fann ytterligare bevis för den här teorin i faktumet att 
sjukdomen upphörde då fostret dog och produktionen av 

                                                        
179 Johannisson, (1994). 
180 Ibid., s. 43. 
181 Linda Schiebinger, Feminism and the body (Oxford, 2000) s.43. 
182 Elis Essen-Möller, ”Några ord om behandling af eklampsi”, Allmänna Svenska Läkartidningen 3, nr 39 

(1906) s. 610–611. 
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avfallsproduckter ansågs ha avstannat. En liknande effekt kunde även 
uppnås genom en snabb förlossning där fostret snabbt avlägsnades 
vilket kunde rädda livet på både kvinna och barn. ”Den moderna 
förlossningskonsten finner sig icke i denna roll af passiv åskådare 
inför en så öfverhängande fara.”183 Den moderna förlossningskonsten 
var en hänvisning till den kirurgiska obstetriken som möjliggjorde en 
myriad av nya gynekologiska och obstetriska behandlingar varav 
kejsarsnitt var en. Den äldre obstetriken hade ett större medicinskt 
fokus på behandling något som avspeglades i den Konservativa 
metoden och som gav den karaktär av ett mer passivt agerande.  

Det var en metod som Essen-Möller kritiserade hårt för det frekventa 
användandet av lugnande medel som riskerade att förgifta patienten. 
Metoden var, enligt Essen-Möller, att betrakta som irrationell ”därför 
att det är liktydligt med att till en redan förut förgiftad organism 
tillföra ett nytt gift, som därtill icke kan åstadkomma annat än att 
förebygga anfallen, men icke påverka själfva sjukdomskällan.”184 Till 
stöd för denna tes vände sig Essen-Möller till statistik från Tyskland 
som angav lägre mortalitet vid behandling av eklampsi med operativ 
behandling jämfört med avvaktande behandling, det vill säga 
Konservativ metod.185  

Här synliggjordes det att Essen-Möller skapade en gräns mellan den 
behandling han föredrog, den Aktiva metoden, och den äldre 
Konservativa metoden. Den Aktiva metoden utgjorde framtiden men 
var relativt oprövad i Sverige, vilket möjligen kan förklara varför 
Essen-Möller vände sig till Tyskland för att finna statistiska bevis till 
fördel för den Aktiva metoden. Den kirurgiska obstetriken öppnade 
inte bara upp kvinnokroppen för läkaren, och här främst mannens, 
blick. Den utmanade även den äldre medicinska obstetriken som 
tidigare hade haft monopol på diagnostisering och behandling av 
obstetriska besvär. Inom det vetenskapliga fältet finns det ett 
begränsat utrymme inom vilket olika discipliner, och i det här fallet 
medicinska behandlingar, behöver samsas. När en ny behandling 
skapats behöver den ta sig in i detta begränsade utrymme vilket 
betyder att den utmanar de redan existerande behandlingarna. Via 
förgiftningsteorin kunde Essen-Möller argumentera för varför den 
Konservativa metoden skulle ge upp viss del av sitt utrymme till 
förmån för den Aktiva metoden. Det handlade dels om att den Aktiva 
metoden behandlade orsaken till eklampsi, fostret, vilket verkade 
legitimerande, dels om att via den tyska statistiken bevisade den 

                                                        
183 Ibid., s. 613. 
184 Ibid., s. 617. 
185 Ibid., s. 614. 
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Aktiva metodens effektivitet, något som även gav metoden 
trovärdighet. 

Den tanke att kvinnan, i jämförelse med mannen, var fysiskt och 
psykiskt outvecklad kan ses som en fingervisning om vilken väg den 
efterföljande diskussionen om eklampsibehandling skulle komma att 
ta i Hygiea. Mårten Sondén (1846–1913), sedan 1896 professor vid 
barnmorskeundervisningsanstalten i Stockholm,186 var skeptisk till 
behandling av eklampsi med morfin och kloroform. Han föredrog 
kejsarsnitt något han inte var ensam om att göra.187 Elis Essen-Möller 
publicerade sin första artikel rörande eklampsi på ämnet. 1903 hade 
han genomfört ett kejsarsnitt på en eklampsidrabbad kvinna medan 
hon låg medvetslös efter ett krampanfall, vilket innebar att han då 
inte behövde använda sig av narkos. Kvinnan överlevde men barnet 
dog.188 Största delen av artikeln ägnades åt Essen-Möllers tankar 
kring de då rådande eklampsibehandlingarna. Han tyckte sig i 
samtiden se en förskjutning ”i riktning mot en mera aktiv terapi”, det 
vill säga mot kejsarsnitt som behandling. Essen-Möller resonerade 
som så att om förgiftningsteorin stämde ”då är det rationellt att 
genom äggets aflägsnande söka eliminera giftkällan.”189 Operationen 
skedde inte bara för att rädda kvinnan utan även för att rädda barnet. 
Essen-Möller hade att välja mellan tre olika operationsmetoder för att 
avlägsna vad han kallade för ägg: vaginalt kejsarsnitt, utvidgning av 
livmoderhalsen med Bossis instrument och klassiskt kejsarsnitt. 
Essen-Möller valde det klassiska kejsarsnittet då han dels hade 
erfarenhet av operationen som han genomfört sex gånger, dels för att 
det ”gällde en förstföderska med trånga och icke förut dilaterade 
förlossningsvägar.”190 Essen-Möller bedömde att det fanns en risk för 
att de vaginala ingreppen skulle dra ut på tid och utsätta barnet för 
onödig risk.191 Denna korta artikel kom att ta upp frågor som pekar 
vidare mot den fortsatta diskussionen om vilken metod som var att 
föredra vid behandling av eklampsi, Aktiv metod mot behandling med 
morfin och narkos.  

Ytterligare en anhängare av ett aktivt behandlande av eklampsi 
presenterade ett fall av eklampsi behandlad med kejsarsnitt detta år, 
1905. Själva fallbeskrivningen, som hölls av Lars Lindquist (1864–

                                                        
186 Nordisk familjebok, Karl Mårten Sondén, http://runeberg.org/nfcf/0227.html. [2015-12-13]. 
187 Josephson, (1904) s. 246. 
188 Elis Essen-Möller, ”Meddelanden från obstetrisk-gynekologiska kliniken i Lund”, Hygiea 67 (1904) s. 

705. 
189 Ibid., s. 706. 
190 Ibid., s. 707. 
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1932) – då lärare vid Barnmorske-undervisningsanstalten i Göteborg 
– för Göteborgs Läkaresällskaps Förhandlingar, var kort. Istället gavs 
större plats åt artikelförfattarens funderingar kring vilken 
operationsteknik som var att föredra. Dialator hade Lindquist själv 
använt med framgång, främst på omföderskor med ”delvis utplånad 
och föröfrigt ej rigid cervix”.192 Det fanns för- och nackdelar med alla 
operationstekniker. Huruvida patienten överlevde handlade inte bara 
om läkarens tekniska skicklighet utan även om att använda rätt 
teknik vid rätt tillfälle. En förstföderska hade bättre 
överlevnadschanser med ett vaginalt kejsarsnitt än med dialator 
medan det omvända kunde gälla för en omföderska. Oavsett vilken 
operationsteknik som användes var det viktigt att minimera 
infektionsrisken. Det vaginala kejsarsnittet beskrev som ”mindre 
ingripande och mindre farligt med hänsyn till infektionsrisken. 
Buksåret med dess olägenheter bortfaller.”193 Första prioritet var att 
rädda kvinnans liv men inte till viket pris som helst. Artikelförfattaren 
höjde ett varnande finger för det vaginala kejsarsnittet kunde leda till 
framtida komplikationer för patienten. ”Å andra sidan är 
erfarenheten ännu ej tillräckligt stor, om icket ärren i cervix efter det 
vaginala snittet kunna orsaka vissa svårigheter vid en kommande 
förlossning.”194 Detta var en påminnelse om att den obstetriska 
kirurgin ännu var ung. Det fanns lite kunskap om eventuella 
komplikationer. 

Som framkommit grundade sig förgiftningsteorin i ett ifrågasättande 
av hjärnan och nervsystemets roll i eklampsins etymologi. Levers 
upptäckt av albuminuria hos eklampsipatienter öppnade upp för nya 
förklaringsmodeller till eklampsi. Förekomsten av äggvita i urin tydde 
på nedsatt njurfunktion vilket kombinerat med de lever- och 
njurförändringar som vanligtvis förekom hos obducerade 
eklampsipatienter ledde till att en idé om eklampsi orsakad av 
förgiftning. Denna förgiftning spårades så småningom till det 
befruktade ägget och fostret.195 Förgiftningsteorin blev den 
dominerande sjukdomsteorin och blev något alla läkare som 
behandlade eklampsi behövde ta ställning till. Teorin användes i 
diskussionen om eklampsibehandling av Essen-Möller för att visa det 
så kallade rationella med att behandla med Aktiv metod, då metoden 
enligt honom avlägsnade källan till förgiftningen. Fokus flyttade nu 

                                                        
192 Lars Lindquist, ”Göteborgs Läkaresällskaps Förhandlingar 1905: Fall af eklampsi, opereradt genom s. k. 

vaginalt kejsarsnitt.”, Hygiea (1906) s. 25. Varken kvinnan eller barnt överlevde operationen.  
193 Ibid., s. 24. 
194 Ibid., s. 25. 
195 Essen-Möller, (1906) s. 617. 
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från det farliga med att genomföra ett kejsarsnitt till att handla om 
det farliga med att vänta med ett avlägsnande av giftkällan.  

Medicin är del av samhället och är reglerad av lagar som inte bara 
garanterar vård och reglerar den vård som ges, utan även kan komma 
på koalition med medicinen. Det som här beskrevs var abort, 
fosterfördrivning, då graviditeten avbröts i förtid med resultatet att 
fostret avled. Abort var förbjuden i Sverige fram till 1938 då abort på 
särskilda grunder blev tillåten.196 Den Aktiva metoden kunde därför 
betraktas som varande utan legal grund. Det fanns dock ett undantag 
för läkare. År 1901 beskrev läkaren Gunnar Hedrén (1865–1941), 
verksam vid Karolinska institutet,197 det som ”Rättigheten att, där 
kvinnans lif genom hos henne förefintligt hafvandeskap sväfvar i fara 
och där hennes lif endast genom uppoffrande af fostrets lif kan 
räddas, företaga sådan åtgärd att fostrets lif tillintetsgöres”.198 Enligt 
Hedrén var detta en rättighet som ”väl numera vara i allmänna 
rättsmedvetandet fullständigt erkänd.”199  

Denna rättspraxis, så som Hedrén beskrev det, gav läkarna rätt att 
utifrån medicinska indikationer genomföra abort. Läkarna straffades 
inte men saknade juridiskt skydd, de verkade i en juridisk gråzon. 
Endast legitimerade läkare kunde avgöra om en abort var berättigad 
för att rädda kvinnans liv. Ingreppet fick inte heller riskera kvinnans 
liv. Barnmorskor var inte inräknade, de fick endast utföra abort då 
fostret redan hade dött ”oberoende af i huru stor lifsfara modern må 
befinna sig. Genom denna bestämmelse är sålunda barnmorska 
förbjuden att vid födseln döda fostret i och för räddande af moderns 
lif.”200 Hedrén kunde inte tänka sig något tillfälle där den gravida 
kvinnan plötsligt insjuknade och ett akut hävande av graviditeten 
skulle krävas. Eklampsi skulle ha kunnat vara ett sådant exempel, 
speciellt om vi utgår från den Aktiva metodens hanterande av 
sjukdomen där tidig förlossning, alternativ avbrytande av 
graviditeten, premierades. Det handlade dels om att skydda patienten 
men även läkaren från juridiska påföljder. I det här fallet hamnade 
läkarnas kall, att rädda liv, på koalitionskurs med lagens syn på 
medicinens ramverk. Att i fall som eklampsi vägra avbryta 
graviditeten med hänvisning till lagen kunde potentiellt kosta två liv. 
Att avbryta graviditeten saknade legalt stöd med kunde rädda minst 
                                                        
196 Lena Lennerhed, Historier om ett brott: Illegala aborter i Sverige på 1900-talet (Stockholm, 2008) s. 

149. 
197 Nordisk familjebok, Gunnar Hedrén, http://runeberg.org/nfcp/0179.html. [2015-12-13]. 
198 Gunnar Hedrén, Om fosterfördrifning från rättsmedicinsk sunpunkt, särskildt med hänsyn till svenska 
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ett liv. Det här hade kunnat utvecklas till en konflikt, med läkare och 
jurister på var sin sida. Men då praxis var utformad som så att 
läkarna hade tolkningsföreträde när det gällde terapeutiskt abort, då 
abort användes för att behandla en sjukdom eller annan medicinsk 
komplikation, fanns det inget behov för läkare att hävda eller försvara 
sin rätt att välja behandling. 

 

Vid sidan om kejsarsnittet: Bröstmjölkning, 
åderlåtning och profylax  

Ingen konsensus kring vilken behandlingsmetod som var att föredra 
rådde vid början av 1900-talet. Aktiv metod och Stroganoffs metod 
var de mest omskrivna metoderna men långt ifrån de enda 
behandlingarna. Här presenteras tre alternativa behandlingar som 
presenterades och diskuterades vid Obstetrisk- gynekologiska 
sektionens förhandlingar. 

Via kalvningsfeber till eklampsi 

Mitt i diskussionen om den obstetriska kirurgins 
framtågande publicerades en alternativ teori och 
behandling av eklampsi av läkarstudenten Gottfrid 
Persson (1879–1954) i Obstetrisk-gynekologiska 
sektionens förhandlingar.201 Persson skrev artikeln 
under sin tid som student vid Karolinska Institutet, 
1910 avlade han sin medicine licentiatexamen, 
motsvarande dagens läkarexamen. Utgångspunkten 

för den här behandlingen var likheten mellan 
eklampsi och kalvningsfeber,202 då kon drabbades av 
förlamning och koma som liknade eklampsi. 
Förutom liknande symptom, så som krampanfall, 
koma och äggviteutsöndring i urin, var kunskapen om vad som 
utlöste båda sjukdomarna liten. Kalvningsfeber drabbade främst ”väl 
närda och speciellt med konstgjorda födoämnen fodrade djur, som 
komma i fråga […] Djur, som hållas i ladugård, äro mer utsatta än de, 

                                                        
201 Svenskt porträttgalleri, Per Gottfrid Persson, http://runeberg.org/spg/13/0356.html. [2015-12-13]. 

Utbildad i Uppsala och vid Karolinska Institutet, medicin licentiat vid Karolinska Institutet 1910. Samma år 

anställdes han av Sundsvalls länslasarett som underläkare för att 1912 åter flytta till Uppsala. Gottfrid Persson 

bytte någon gång efter flytten efternamn till Salwén. År 1918 publicerades hans artikel ”Provinsialläkarna och 

ladets sjukstugor” i Allmänna Svenska Läkartidningen.  
202 Även kallad paris puerperalis och mjölkningsfeber. 

Figur 7: Per 
Gottfrid Persson 
(1879-1954).  
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som beta ute.”203 Ursprunget till kalvningsfeber spårades till höga 
halter av gift i juvret.  

Ett inledande försök av Persson för att bota sjukdomen gick ut på att 
spruta in bland annat jodkaliumlösning i juvret för att späda ut giftet. 
Under försöket kom luft in i rören som tillförde lösningen till juvret. 
Luften som tillfördes verkade ha bättre verkan än jodkaliumlösningen 
vilket föranledde fler experiment med enbart luft. Luftinpumpning 
reducerade mortaliteten bland drabbade kossor från 50-60 procent 
till 10-15 procent.204 Det var en markant minskning av dödlighet för 
en sjukdom med okänd etiologi, orsak, och det fanns en förhoppning 
om en liknande utveckling rörande behandling av eklampsi. 

Men, det är mycket som skiljer kvinnor från kor. Fokus i Perssons 
bevisföring låg på juvret och produktionen av mjölk vilket här 
användes för att föra samman ko och människa. Likheten mellan kor 
och människor låg i hur mjölkningen gick till. Persson tog fasta på att 
människor, till skillnad från andra däggdjur, ofta hade problem med 
amning och att kor skiljdes tidigt från kalv vilket innebar att 
mjölkning skedde på konstgjord väg.205 Hos korna var det juvret som 
var nyckeln till hävning av kalvningsfeber och med tanke på de många 
problem som amning orsakade kvinnor var det tänkbart att även 
eklampsi kunde kopplas till bröstet. Till en början försökte Persson 
pumpa in luft i bröstkörtlarna hos eklampsipatienter, dock utan 
framgång. Han gav dock inte upp. ”Genom olika litteratur på området 
fördes jag snart till en egen uppfattning om luftens inverkan vid 
paresis puerperalis, som afviker från de vanliga.”206 Han tolkade 
behandlingen som så att det handlade inte så mycket om vad som 
sprutades in i mjölkkörtlarna utan snarare om ”det mekaniska 
momentet”. Luften som pumpades in i juvret ledde till att ”ånyo 
igångsätta den afstannade mjölksekretionen dels genom att utvidga 
de fina körtelgångarna, dels genom att reta sekretionsmekanismen till 
verksamhet.”207  

Varför lade Persson så mycket vikt vid mjölkproduktionen? Under 
graviditeten och under spädbarnstiden var det kvinnan som gav 

                                                        
203 Gottfrid Persson, ”Eklampsia gravidarum i belysning af paresis puerperalis jämte försök till en ny 

behandlingsmetod”, Läkartidningen 6, nr 32 (1909) s. 614. 
204 Ibid., s. 614. 
205 Persson, (1909) s. 616. ”Såsom ganska egendomlig måste ju vidare den omständigheten betecknas, att 

ekl. gravid. å ena sidan träffar just människor, bland hvilka anomalier med afseende på digifning så ofta 

förekomma, och pares. puerp. å andra sådan träffar nötkreaturen, där man genast efter partus beröfvar 

modern hennes unge.” 
206 Ibid. 
207 Ibid., s. 617. 
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barnet näring. Först genom moderkakan, placenta, sedan via 
bröstmjölken. Den näring som producerades av kroppen var 
densamma, det enda som förändrades var hur näringen nådde barnet, 
via moderkaka eller bröst. Efter förlossningen behövde kroppen 
under en mycket kort tid ställa om flödet av näring till barnet från 
moderkakan till bröstet. Denna omdirigering av näring kunde leda till 
att blodet blev för koncentrerat, detsamma gällde om modern 
producerade mer näring än vad barnet kunde tillgodogöra sig, vilket 
enligt Persson kunde utvecklas till eklampsi.208  

Beväpnad med denna nya hypotes påbörjade Persson en ny 
behandling – bröstmjölkning. Under året hade han behandlat fem fall 
av eklampsi med ”urmjölkning af […] colostrum-mjölk och massage 
af körtlarna.”209 Av dessa fem patienter avled en. Stimuleringen av 
bröstkörtlarna skulle påskynda tillströmningen av mjölk för att sedan 
även frigöra kroppen från överflödig näring. Fallstudien var liten och 
Persson medgav att det var svårt att dra någon större slutsats kring 
vilken roll hans behandling hade spelat i tillfrisknandet av de fyra 
patienterna. Han tyckte sig ändå se ett samband mellan 
bröstmjölkning och lägre halter av äggvita i urin. Behandlingen och 
kopplingen till kalvningsfeber utgick från förgiftningsteorin och visst 
var det möjligt att tolka överskottet av näring i blodet som ett gift. 
Bröstmjölkningen lanserades som ett sätt att underlätta för njurarna 
genom att tappa kroppen på den mängd äggvita som annars via 
njurarna hade utsöndrats i urin. Njurarna skulle på så sätt skonas. 
Det här var en behandling som även kunde användas på patienter 
som utvecklade eklampsi efter förlossning, de fall som den Aktiva 
metoden inte kunde behandla.  

Den överflödiga näringen tydde, enligt Persson, på att det här var en 
sjukdom som främst drabbade kvinnor med god tillgång till mat, och 
som kanske till och med hade för god tillgång till mat. ”Det är nog 
ingen tillfällighet, att eklampsien ofta träffar väl nutrierade kvinnor 
och gödda djur, ej heller kunna dessa på grund af sitt goda hull vara 
mer mottagliga för specifika toxiner.”210 Levnadsstandarden för kor 
hade liksom för människor förändrats genom historiens gång. Nya 
grödor åts och mindre energi krävdes för införskaffande av föda. Här 
anknyter Persson till en civilisationskritisk teori där den moderna 
tidens leverne gavs skulden för många hälsoproblem. Den moderna 
människan ansågs ha vandrat iväg för långt bort från ursprunget. 
Men det var inte kosten i sig som beskrevs som problemet, i så fall 
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hade ordinerandet av en diet varit på plats. Med tanke på att eklampsi 
inte drabbade alla gravida så var det kanske ändå inte kosten som det 
var fel på. Bröstmjölkningen var en relativt enkel behandling som 
även kunde utföras på barnsängseklamptiker utan att ställa fler 
kvinnor än nödvändigt under behandling, vilket en förebyggande diet 
gjorde. Däremot saknade Perssons behandling de förebyggande 
ansatserna som dieten hade. Det här var lika mycket en 
akutbehandling som kejsarsnittet, om än mindre invasiv än 
operation.  

Persson var inte ensam om att se en koppling mellan eklampsi och 
kalvningsfeber. År 1912 publicerades två studier som undersökte ett 
möjligt samband mellan eklampsi och kalvningsfeber i The Journal of 
Infectious Diseases. En förfrågan från direktören för Kentucky 
Agricultural Experiment Station om att utreda etiologin kring 
parturient paresis, kalvningsfeber, ledde in artikelförfattarna Daniel 
Joseph Healy (1873–1934)211, professor i bakteriologi vid Kentucky 
Agricultural Experiment Station,212 och Joseph H Kastle (1864–1916), 
dekan vid College of Agriculture, Food and Environment mellan åren 
1912 och 1916,213 på spåret om en möjlig koppling till eklampsi. Efter 
att noggrant ha undersökt den då kända etiologin till både 
kalvningsfeber och eklampsi kom Healy och Kastle fram till att de två 
sjukdomarna mest troligt orsakades av ett snarliknande gift. De 
rekommenderade därefter, utifrån J Schmidts behandling av 
kalvningsfeber, en eklampsibehandling som byggde på liknande 
tankar som Perssons bröstmjölkning. ”[We] would strongly 
recommend, as the most promising treatment, dialation of the breasts 
with oxygen or sterile air, accompanied by vigorous massage of the 
breasts, or forcible compression of them by means of a properly 
applied bandage, at the same time using whatever medical measures 
may be indicated.”214 Men tillskillnad från Persson så hade varken 
Healy eller Kastle själva behandlat eklampsipatienter utifrån denna 
metod. Eklampsibehandling var trots allt sekundärt i förhållande till 
deras forskning om kalvningsfeberns etiologi.215   

Med våra ögon sett var behandlingen av ett ovanligare slag. Persson 
höll sig inom ramarna för förgiftningsteorin men behandlingen 

                                                        
211 A. M. Peter, Transactions of the Kentucky Academy of Science 7, (1938) s. 4. 
212Amber Fogle Sergent, ”The Pastime of Millions”: James B. Haggin’s Elmendorf Farm and the 

Commercialization of Pedigree Animal Breeding, 1897-1920 (University of Kentucky, 2012) s. 338, not 44. 
213 ”Joseph H Kastle” Past Deans, https://administration.ca.uky.edu/past-deans [2015-01-26]. 
214 Daniel J. Healy och Joseph H. Kastle, ”Parturient Paresis (Milk Fever) and Eclampsia: Similarities 

between These two Diseases”, The Journal of Infectious Diseases (1912) s.232. 
215 I den efterföljande artikeln ”The Toxic Character of the Colostrum in Parturient paresis” presenterar 

Healy och Kastle djurförsök på marsvin för att på så sätt finna orsaken till kalvningsfeber. 
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möttes ändå av mer ris än ros vid föredragets efterföljande diskussion 
i Hygiea. Kopplingen mellan kalvningsfeber och eklampsi beskrevs av 
Persson som väldigt ny. Han var dock inte den första att notera 
likheter mellan de två sjukdomarna. Två andra läkare,216 hade 
oberoende av varandra redan vid sekelskiftet 1900 undersökt 
likheterna mellan eklampsi och kalvningsfeber. De hade konstaterat 
att likheterna var obetydliga vilket gjorde vidare efterforskningar i 
ämnet överflödiga. Det var inte samma sjukdom därför var det inte 
önskvärt att försöka behandla eklampsi med behandlingen mot 
kalvningsfeber.217 Persson var inte ensam om att ha missat den här 
undersökningen, Healy och Kastle kände inte heller till att den här 
behandlingen av eklampsi hade falsifierats. Även nyttan med den 
beskrivna behandlingen av kor med kalvningsfeber som Persson 
byggde sin undersökning på ifrågasattes. De insjuknade korna kunde 
utan behandling lika plötsligt som de insjuknat åter friska resa sig 
vilket i sig ifrågasatte nödvändigheten av behandling. 
Bröstmjölkningen av kvinnor byggde enligt Persson på behandling av 
kalvningsfeber men den behandling han presenterade var i praktiken 
det motsatta. ”Beträffande behandlingen framhöll tal., att den 
Persson’ska behandlingen, så vidt man ur teoretisk synpunkt kunde 
förstå, verkade i motsatt riktning mot den Schmidt’ska;218 under det 
den förra borde verka hyperemiserande [mycket blod] på 
bröstkörteln, borde den senare verka anemiserande [lite blod].”219 
Och handlade det om att minska mängden gift i blodet så fanns det 
andra mer effektiva behandlingar att tillgå. Om ”P:s hypotes vore 
riktig, kunde tal. ej finna annat än att ett betydligt verksammare 
medel i så fall borde vara en ordentlig åderlåtning.”220 Åderlåtning 
gav även läkaren möjlighet att själv bestämma hur mycket blod och 
gift som kroppen skulle tappas på, vilket bröstmjölkning inte kunde 
göra.  

Perssons metod beskrevs i den efterföljande diskussionen som ett 
antagande, ”beträffande etiologien till eklampsien [hade Persson] 
utan några objektiva grunder uppställt en hypotes”.221 Vad gjorde 
behandlingen till en hypotes och inte till en metod, så som Persson 
själv kallade den? En hypotes kan beskrivas som en utgångspunkt för 

                                                        
216 Vilka de två läkarna, Jörgensen och Bolle, var och vilka artiklar som åsyftas har jag inte funnit något svar 

på.  
217 Gottfrid Persson, ”Eclampsia gravidarum i belysning af paresis puerperalis jämte försök till en ny 

behandlingsmetod” Obstetrisk- gynekologiska sektionens förhandlingar 1909–1910, Hygiea 72, 

februari (1910) s. 185. 
218 Schmidt’ska behandlingen – behandling av kalvningsfeber.  
219 Persson, (1910) s. 185.  
220 Ibid., s. 187. 
221 Ibid., s. 185. 
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en slutsats som inte behöver överensstämma med verkligheten.222 
Persson hade begått ett tankefel i sin behandling. En tolkning av 
Persson tanke om att omdirigeringen av näring i samband med 
förlossning kunde som orsaka eklampsi var att det här helt gick emot 
allt man tidigare kände till om eklampsi, nämligen att tillståndet 
endast gick att häva genom förlossning. Dessutom innebar det här att 
alla de kvinnor som aldrig ammade sina barn borde ha drabbats av 
eklampsi, vilket inte var fallet. ”Minst ett dussin olika eklampsiteorier 
hafva varit uppställda. Dr P:s skulle således bli n:r tretton […] Finnes 
något underlag för alla dessa hypoteser? Knappast!”223 Den 
presenterade behandlingen ledde inte till någon ny revolution inom 
behandling av eklampsi. Den var bara en av de tusen teorierna som 
visade på det svåra med att försöka skapa ny behandling av eklampsi. 
Det var dock inte Perssons mening att revolutionera obstetriken. Han 
var väl medveten om att en studie med fem fall var för få för att dra 
någon större slutsats av. Meningen med behandlingen var att ge 
läkarna ytterligare en metod att pröva för att häva sjukdomen.  

Varför mötte Perssons metod sådant mothugg? Fallstudien var liten, 
vilket han dock inte var ensam om att ha presenterat, och med ett 
utfall som inte ens han själv alla gånger kunde spåra till metoden. 
Tillfrisknandet av de fyra kvinnorna kunde lika gärna bero på den 
snabba förlossningen via vaginalt kejsarsnitt.224 När Persson 
genomförde studien och presenterade resultatet var han student och 
inte etablerad läkare. Han saknade därför den erfarenhetsmässiga 
och hierarkiska legitimiteten som de övriga deltagarna i diskussionen 
hade. De som uttalade sig under diskussionen var: Erik Ahlström 
(1877–1949) kvinnoläkare vid Karolinska Institutet som 1910 blev 
professor i obstetrik och gynekologi,225 Edvard Alin (1859–1935) vid 
denna tid docent i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet 
samt professor och överläkare vid barnmorskeläroanstalten mellan 
åren 1896-1924,226 och Jacob Felländer (1874–1910). Bland docenter 
och blivande professorer gjorde ändå Persson sin stämma hörd och 
han lovade att återkomma med en uppföljning av studien om han fick 
möjlighet att komplettera den presenterade undersökningen med 
djurförsök. Persson återkom i en notis till ämnet där han bad kollegor 
i landet som använt sig av bröstmjölkning som behandlingsmetod att 
dela sina erfarenheter med honom. För Persson sporrade den kritik 

                                                        
222 Svenska Akademiens Ordbok, Hypotes, 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/100/137.html [2014-11-11]. 
223 Persson, s. 186. 
224 Ibid., s. 187. 
225 Svensk uppslagsbok, Erik Olof Magnus Ahlström. (Malmö, 1957) s. 360. 
226Svenska Dagbladets Årsbok, Edvard Alin, http://runeberg.org/svda/1936/0259.html. [2015-12-13]. 
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han mötte vid Obstetrisk-gynekologiska sektionens möte till att finna 
fler bevis för metodens nytta. ”Då det är mängden fall, som skall 
verka bevisande, är detta tydligen enda sättet.”227 Huruvida han 
faktiskt lyckades få ihop tillräckligt många belägg för sin behandling 
framgick inte då denna notis var det sista han publicerade i det här 
ämnet. År 1911, två år efter publicerandet av uppsatsen, var Persson 
anställd som underläkare vid länslasarettet i Sundsvall.  

Det här kan ses som ett exempel på hur teorier som inte går i linje 
med de härskande vetenskapliga rönen behandlades. Persson var en 
ung läkare som saknade bundsförvanter som kunde ställa sig på hans 
sida i den efterföljande diskussionen. Den teori han framförde gick på 
tvären mot den allmänna förståelsen om eklampsi och skapade på så 
sätt en yttre ram för vilken tolkning av förgiftningsteorin som var den 
rätta samt vad som var att betrakta som korrekt behandling utifrån 
teorin. Perssons teori blev till en ytterlighet som de övriga läkarna 
kunde ta avstånd från för att på så sätt stärka och tydliggöra den då 
allmänt accepterade behandlingen av eklampsi samt vad som var den 
rätta tolkningen av förgiftningsteorin. Den tolkning som Persson stod 
för bedömdes sakna trovärdighet. Persson i sin tur gick inte i clinch 
med kritikerna utan försökte istället framföra tolkningen som ett steg 
på vägen mot en bättre eklampsibehandling.  

Persson var inte den ende som fick utstå kritik för sin tolkning av 
eklampsi. Läkaren Jacob Felländer presenterade 1910 två fall av vad 
han kallade för eklampsi utan konvulsioner. Det rörde sig om två 
patienter, i åttonde respektive sjunde graviditetsmånaden, ”som, utan 
att konvulsionsanfall af något slag uppträdt, förlorade medvetandet 
och inom kort afledo utan att hafva återfått sansen.”228 Felländers 
diagnos, eklampsi utan konvulsioner, ledde till en diskussion om 
huruvida det gick att tala om atypisk eklampsi när så litet var känt om 
eklampsi. Forssner utryckte sig som så att ”[e]klampsien vore kliniskt 
en symptomkomplex, hvars etiologi vi icke kände till och dess 
patologiska anatomi kunde dock icke sägas vara i den grad utredd, att 
man vid sektionen för hvarje fall med full säkerhet kunde säga: i detta 
fallet föreligger, i detta föreligger icke eklampsi.”229 Det vill säga 
atypisk eklampsi kunde mycket väl förekomma men så som det 
aktuella kunskapsläget såg ut var det inte möjligt att skapa en atypisk 
eklampsikategori när så litet var känt om den typiska eklampsin. Det 
främsta symptomet som kännetecknade eklampsi var krampanfall, 

                                                        
227 ”Insändt”, Svensk Allmän Läkartidning 9, nr 39 (1909) s. 781.  
228 Jacob Felländer, ”Om eklampsi utan konvulsioner”, Obstetrisk-gynekologiska sektionens förhandlingar 
1909–1910. Hygiea 72, maj (1910) s. 546. 
229 Ibid., s. 547. 
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det symptom som saknades i de två fall Felländer presenterade. Även 
doktor Josephson höll sig avvaktande men var öppen för möjligheten 
att fall av eklampsi kunde yttra sig utan observerade krampanfall. 
”Det torde ofta vara svårt med de fall, som inlevererades till anstalten 
i djup koma utan att ha observerats t. ex. under natten eller då pat. 
någon stund varit ensam. Hvad borgade att ej sjukdomen mången 
gång börjat med konvulsioner.”230 Eklampsi skulle därför kunna 
diagnostiseras utan att läkaren observerat krampanfall. Observera 
dock att Josephson inte talade om att helt bortse från kramp som 
symptom. Det handlade snarare om ett metodproblem som 
Josephson uppmärksammade.  

Den här diskussionen synliggör en ökad medvetenhet om vikten att 
definiera vad som utgjorde gränserna för eklampsi. Den efterföljande 
diskussionen där Forssner och Joesphson uttalade sig synliggjorde en 
accelererande konceptualisering av eklampsi som sammanstrålade 
kring olika tolkningar av förgiftningsteorin. Det fanns vissa ramar för 
denna svår definierade sjukdom som läkarna var tvungna att förhålla 
sig till. Vilket även läkaren Mauritz Salin (1851–1927), vid denna tid 
verksam som professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska 
institutet, framförde. ”[N]är man vid s. k. typisk eklampsi rörde sig 
med ett så föga utredt sjukdomsbegrepp vore det i  högsta grad af 
nöden att iakttaga största försiktighet med uppställandet af atypiska 
former, då man därigenom lätt kunde motverka lösningen af den 
viktigaste frågan: sjukdomens natur.”231 Problemet med att 
klassificera eklampsi syntes tydligare i hur sjukdomen klassificerades 
i svensk hälsostatistik vid sekelskiftet 1900.  

Konceptualiseringen av sjukdomen var integrerad med 
upprätthållandet av gränserna kring det vetenskapliga fältet. När 
Felländer ville integrera, vad han kallade för, atypiska fall av eklampsi 
till diagnosen, kom diskussionen att handla om vad som egentligen 
utgjorde eklampsi. Krampanfallet var centralt i diagnostiserandet av 
eklampsi och utan krampanfallet vad skiljde då eklampsi från andra 
sjukdomar som drabbade gravida? Felländer försökte med termen 
atypisk eklampsi gå utanför den accepterade beskrivningen av 
eklampsi. Han tog inte heller hänsyn till att eklampsism redan fanns 
som beskrivning av ett eklampsistadium utan krampanfall. Det var en 
diagnos som om än inte lika spridd som eklampsi redan brukades av 
läkare. Sociologen Hiddinga har beskrivit det Felländer försökte göra 
som så här: 
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Once it was named (in the act of classifying), it could be talked 
about, whatever doubts an individual researcher might have about 
its nature. Classifying and reclassifying constituted important 
ways for researchers on eclampsia to present their knowledge 
claims and extend their working terrain.232  

Själva handlingen att diskutera andra möjliga termer eller variationer 
av eklampsi var viktig för presentationen av kunskap kring 
sjukdomen. Det var även ett sätt för läkaren att hävda sig och det 
egna behandlandet av eklampsi framför andra behandlingsmetoder.  
 

Åderlåtning 

Behandlingar, metoder och teorier togs upp då och 
då för utvärdering vid bland annat Obstetrisk-
gynekologiska sektionens förhandlingar. I början av 
1900-talet fick åderlåtningen ett uppsving. 
Behandlingen hade sedan antiken varit populär för 
behandling av allehanda åkommor, men hade även 
mött kritik. Under 1700-talet började främst 
veterinärer ifrågasätta nyttan med behandlingen. I 
mitten av 1800-talet kunde den franske statistikern 
Paerre Louise genom statistik visa att åderlåtning 
orsakade mer skada än nytta. Med undersökningen 
ville Louise visa att alla behandlingar borde 
genomgå en vetenskaplig utvärdering.233 Åderlåtning var en vanligt 
förekommande del av behandling av eklampsi och sågs som ett 
effektivt sätt att sänka blodtrycket och minska halten gift hos 
patienten. Läkaren Carl Schoug (1869–1959)234 beskrev ingreppet 
1910 som särskilt användbart vid ”svårare former af eklampsi, då 
förlossningen ej omedelbart kan afslutas samt då efter förlossningen 
de eklamptiska anfallen fortfara.”235 Schoug var stadsläkare i 
Linköping vilket innebar att han ombesörjde hälsan för befolkningen i 
staden. Han var inte specialiserad inom varken obstetrik eller 
gynekologi. Varför just Schoug intresserade sig för behandling av 
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Special Reference to the USA (Amsterdam, 1995) s. 61. 
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eklampsi med åderlåtning under sin tid som stadsläkare går inte att 
svara på men åderlåtning hade under början av1900-talet åter 
populariserats som behandling. Uppsvinget för åderlåtning ledde till 
att behandling av eklampsi med åderlåtning utvärderades 1913 av 
Edvard Alin för att fastställa om behandlingen ”uppmuntrar till 
fortsättning eller kan bortläggas som så tidigare sätt att behandla 
eklampsi (som bekant är den för närvarande högst på modet, mycket 
använd och som alla nya eller rättare sagdt återupplifvade metoder 
mycket prisad).”236 Det var svårt att säga exakt vilken roll 
åderlåtningen spelade i behandlingen av eklampsi. Åderlåtning 
sänkte tillfälligt blodtrycket hos friska individer men medförde enligt 
utvärderingen även biverkningar så som ödem, ökning av urin och 
urinämnen samt trötthet.237 I och med att biverkningarna liknade de 
symptom som kopplades till eklampsi fanns det anledning att börja 
ifrågasätta nyttan av behandling med åderlåtning. Alin noterade att 
det fanns lite som talade för nyttan av åderlåtning men att 
”vederhäftiga personer”238 ändå tillskrev behandlingen ”mycket stor 
nytta vid åtskilliga sjukdomar såsom urämi och andra sjukdomar 
såsom en trycknedsättande och giftaflägsnande åtgärd.”239  

Alin byggde sin utvärdering på eklampsifall inkomna till Södra 
Barnbördshuset, under 1912 inkom 25 kvinnor varav en dog. När Alin 
skrev sammanställningen 1913 hade 12 kvinnor inkommit varav två 
dog på grund av hjärnblödning.240 Diskussionen övergick snart till att 
undersöka vilken som var det bästa sättet att åderlåta på. I och med 
att behandlingen hade fallit i glömska under en tid hade läkarna 
förlorat det korrekta handlaget för att åderlåta. Schoug 
rekommenderade öppnande av artär för en enkel och snabb 
åderlåtning. För att behandlingen skulle ha någon effekt ansåg han att 
det var viktigt att en större mängd blod åderläts. Det vanliga sättet att 
åderlåta genom att öppna upp en ven hade inte gett Schoug önskad 
effekt då blodet koagulerade för snabbt. Istället öppnade han upp en 
artär som efter att ha tömts på önskad mängd blod förslöts.241 Det här 
var ett ingrepp som några av de närvarande läkarna vid Obstetrisk-
gynekologiska sektionens förhandlingar vände sig emot. Det korrekta 
sättet att åderlåta bestod i att använda sig av en åderlåtningsbinda. 
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”Om man blott droge åt denna lagom, ej för hårdt, står blodet i stråle 
ur venen och man behöfver alls ej göra artersnitt.”242  

Den kritik som åderlåtning mötte under diskussionen handlade 
enbart om vilket som var det korrekta sättet att utföra ingreppet på. 
Nyttan och risken med själva ingreppet i sig gick det inte att säga så 
mycket om. Den kunskapsbrist som fanns angående det korrekta 
sättet att åderlåta på ledde till att ingreppet inte alltid fick önskad 
effekt, det vill säga kroppen tömdes på en mindre mängd blod än vad 
läkaren önskat.243 Även Essen-Möller var försiktigt inställd till 
åderlåtning. Han ansåg sig ha för lite erfarenhet av behandlingen för 
att närmare kunna uttala sig om behandlingens eventuella nytta. I 
teorin skulle åderlåtning fungera väl som en blodtryckssänkande 
åtgärd och för att minska giftmängden i blodet. Men åderlåtning 
krävde noggrann kontroll över pulsen för att undvika att patienten 
kollapsade, någon som var vanligt i de publicerade 
fallbeskrivningarna hade Essen-Möller hade tagit del av. Dessutom 
var han skeptisk till att åderlåta kvinnor innan förlossning ”då man 
icke kan veta, hur stor blodförlusten blir vid förlossningen.”244 Essen-
Möller kom senare att ändra åsikt i frågan till sin vän Emil Bovins 
glädje ”Gläder mig att du numera tillstyrker bruk av åderlåtning även 
för eklampsism. Ty nyttan därav tror jag fast på.”245 Åderlåtning fick 
ett kortare uppsving för att sedan åter bli en historisk relik. Det var en 
behandling som visar på läkarnas stora frihet i fråga om val av 
eklampsibehandling. Det fanns inga allmänrådande 
rekommendationer utan det var läkarens skolning och erfarenhet som 
vägledde val av behandling. För även då åderlåtning var ett effektivt 
sätt att minska giftmängden i blodet hos eklampsipatienten, så 
utfördes ingreppet med risk för kvinnans hälsa. De läkare som 
brukade åderlåtning gjorde så med hänvisning till att blodtryck 
sänktes och giftmängden i kroppen minskade. De läkare som inte 
åderlät, i likhet med Essen-Möller, gjorde så med hänvisning till att 
kvinnan behövde allt blod för att överleva en eventuell blodig 
förlossning. Det fanns alltid möjlighet att åderlåta efter förlossning 
om situationen så krävde. Behandling av högt blodtryck kopplat till 
eklampsi med åderlåtning fortsatte att rekommenderas under 1940-
talet, då som en insats för att minska risken för hjärnblödning genom 
att drastiskt sänka blodtrycket.246  

                                                        
242 Alin, (1913) s. 1076. 
243 Ibid. 
244 Elis Essen-Möller, Obstetrik (Stockholm, 1916) s. 156. 
245 Emil Bovin till Elis Essen-Möller 10/11 1926, Essen-Möllers brevsamling. 
246 Clarence Malmnäs, ”Om graviditetstoxemien och dess behandling”, Jordemodern 59, nr 10 (1946), s. 
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Åderlåtning hade gått från att ha varit en standardbehandling av 
många sjukdomar till att bli en riktad specialbehandling. Av alla de 
behandlingar och teorier som följt eklampsi genom århundraden så är 
åderlåtning den behandling som överlevt längst. Det var en 
behandling vars syfte, att minska giftmängd och sänka blodtryck, 
följde och förändrades i takt med att teorier förändrades. Den var 
anpassningsbar och välkänd. Det kan tänkas att den historiska 
tyngden åderlåtning hade gav de behandlande läkarna en annan 
trygghet vid ordinering. Det här var en välbeprövad och kritiserad 
behandling vars nytta hade omprövats och bevisats gång efter gång. 
Under början av 1900-talet var de närvarande läkarna vid Obstetrisk-
gynekologiska sektionens förhandlingar medvetna om vikten av att 
kunna bevisa nyttan respektive skadan med åderlåtning, status quo 
fortsatte att gälla för åderlåtning. Det fanns en terapeutisk erfarenhet 
som talade för fortsatt behandling med åderlåtning som fick 
vågskålen att tippa över till förmån för åderlåtning. Det första 
kemiska blodtryckssänkande medicinen kom 1900, men blev snabbt 
impopulär på grund av svåra bieffekter. Andra sätt att sänka 
blodtrycket på var genom saltfattig diet, vilket rekommenderades till 
gravida.247 Men åderlåtning var fortfarande det snabbaste och 
säkraste sättet för läkaren att sänka blodtryck på. Vid Skellefteå 
lasarett åderläts fyra eklampsipatienter mellan åren 1916–1936, det 
var med andra ord ingen vanligt förekommande behandling av 
eklampsi. För att hantera blodtrycket hos dessa patienter användes 
tre olika metoder: åderlåtning, diet och hjärtmedicin i form av 
digitotal.248 Åderlåtning var en akut insats, medan medicin och diet 
tillät läkarna att ingripa förebyggande. Dessutom kunde 
behandlingen kombineras med någon annan behandlingsmetod av 
eklampsi, så som Stroganoffs metod eller Aktiv metod. Åderlåtning 
fungerade även som en fast punkt i den ständiga förändringen av 
teorier och terapier kopplade till eklampsi.249 Det blev för samtiden 
en föga kontroversiell gemensam nämnare för eklampsibehandling 
och en länk tillbaka genom historien som förenade den samtida 
läkaren med dess föregångare. 

 

                                                        
247 P M Esunge, ”From blood pressure to hypertension: the history of reserach”, Journal of the Royal Society 

of Medicine 84, nr 10 (1991), s. 621. 
248 FASS, Digitotal, http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=AP_00003689. [2015-02-18]. 

Framställd ur fingerborgsblomman, tillverkad av Astra mellan åren 1914-1957 då läkemedlet avregistrerades i 
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Skellefteå lasarettarkiv Sjukjournaler från Kirurgiska kliniken 1916-1936. 
249 Malmnäs, (1946) s. 390. 



 

72 
 

Profylax – ett tredje spår 

 
Eklampsi hade hittills diskuterats och behandlats som en 
akutsjukdom i Sverige, men detta kom att sakta förändras när läkaren 
Carl David Josephson vid Läkaresällskapets Förhandlingar 1904 
presenterade ett nytt sätt att se på behandling av sjukdomen. 
Josephson föreslog nämligen att eklampsi kunde förebyggas med rätt 
behandling.250  

Det här nya sättet att se på eklampsi grundades sig i Levers upptäckt 
av äggvita i urin hos kvinnor med eklampsi. Då de allra flesta kvinnor 
med eklampsi även uppvisade äggvita hade läkarna här funnit ett sätt 
att innan sjukdomen manifesterades via krampanfall diagnostisera 
patienten. Det fanns två sätt att testa halten äggvita på. Det första gick 
ut på att koka provet; fanns det äggvita så stelnade den. Till det andra 
testet tillfördes salpetersyra som då ledde till att äggvitan skiktade sig 
från urinen.251 Josephson hade inspirerats av två franska läkare, 
Stéphane Tarnier (1828–1897) och Augustin Charpentier (1852–
1916). Tarnier hade utvecklat en diet baserad på mjölk som han ansåg 
skulle kunna förebygga utbrott av eklamptiska krampanfall. 
Charpentier förespråkade en striktare form av samma diet som 
Tarnier men där patienten enbart tilläts dricka mjölk, dock utan 
restriktion kring hur mycket.252 Josephson presenterade den 
förebyggande behandlingen som en tredje behandlingsväg, vid sidan 
av behandling med morfin och kloroform eller kejsarsnitt. 
Mjölkdieten var enligt Josephson inte att betrakta som ett botemedel. 
”Man kan dock förebygga en eklampsi af svårare art och i varje fall 
förebygga en eklampsi med dödlig utgång.”253 En orsak till dietens 
framgång, som beskriven av Josephson, gick tillbaka till fallet 1841 
där retning av magen misstänktes kunna utlösa krampanfall. 
Josephson beskrev det som ”öfverfyllnad af tarmen synes kunna 
framkalla anfallet vid hotande eklampsi”,254 vilket även medförde att 
mjölkdieten som kunde ge upphov till förstoppning och kolik behövde 
kompliteras med ”afföringsmedel och lavemang” för att säkerställa 
regelbunden tarmverksamhet.255 Att inte behandla eklampsi 
förebyggande, där äggvita hade upptäckts, beskrev Josephson som 

                                                        
250 Carl David Josephson, ”Om eklampsiens profylax”, Svenska Läkaresällskaptes förhandlingar 1903–1904. 

Hygiea 66 (1904), s. 235. 
251 Hellerstest, se även Elis Essen-Möller, ”Meddelanden från obstetrisk-gynekologiska kliniken i Lund”, 
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katastrofal.256 Det var starka ord som pekar på att äggvita som 
symptom hade förändrats jämfört med hur den hade beskrivits 
tidigare av Elliot 1844, då som ett symptom utan betydelse för 
behandlingen av eklampsi. Nu, 1904, hade äggvita givits status som 
ett symptom som krävde läkarnas uppmärksamhet.  

När Josephson presenterade profylaxbehandlingen handlade det inte 
bara om att presentera en ny behandling. För att den förebyggande 
behandlingen skulle fungera krävdes ett tätare samarbete mellan 
barnmorskor och läkare.257 Han hade själv kommit i kontakt med ett 
flertal fall där barnmorskan tillfrågat läkaren om behandling för 
patient som uppvisat äggvita men där hon fått till svar ”att det var 
bäst att ej oroa patienten med sådant” och en annan fick höra ”att 
saken icke angick henne”.258 Barnmorskorna spelade en viktig roll i 
den profylax som Josephson presenterade. Det var de som först hade 
kontakt med de gravida och även de som skulle komma att upptäcka 
eventuell äggvita. Vilket då krävde att de var väl bevandrade i testet 
för att upptäcka äggvita, något Josephson betvivlade att alla 
barnmorskor var.259 

Barnmorskornas uppgift var annars att assistera läkarna. Historikern 
Lisa Öberg har beskrivit barnmorskornas roll under det tidiga 1900-
talet som sådan att hon endast i undantagsfall kunde fungera som 
rådgivare. Det var läkarens roll att ställa diagnos och ordinera 
behandling.260 I den hierarkiska ordningen som medicinen utgjorde 
handlade läkarna här, enligt Öberg, utifrån en överordnad grupp, 
vilket innebar att de slog vakt över sitt område från eventuella hot 
underifrån, i det här fallet barnmorskorna.261 Utifrån denna bakgrund 
var Josephsons förslag att involvera barnmorskorna 
anmärkningsvärt. Det handlade nämligen om att släppa in dem, till 
viss del, inom ramarna för läkarnas verksamhet. Josephsons 
avvaktande inställning till barnmorskornas kunnande gällande testen 
för upptäckt av äggvita byggde möjligen till viss del på en ovilja att 
som läkare släppa in barnmorskorna på ett område som tidigare 
dominerats av läkare.  

I den efterföljande diskussionen ägnades stort utrymme åt huruvida 
äggvita var ett tillförlitligt symptom på hotande eklampsi. Med tanke 
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på den vikt Josephson lade vid äggvitan var det inte konstigt. Om 
äggvita inte var att betrakta som ett tillförlitligt tecken så föll hela den 
förebyggande behandling som Josephson hade föreslagit, för var 
äggvita inte ett symptom på eklampsi fanns det ingen mening med att 
behandla den som ett symptom. Kritiken uttrycktes av Sondén som 
istället för äggvita pekade på ödem, vätskeansamling i kroppen, som 
ett återkommande symptom för eklampsi.262 Sondéns kritik till trots 
så var han positivt inställd till förebyggande behandling av eklampsi. I 
sin tjänst som lärare och professor vid barnmorskeanstalten i 
Stockholm hade Sondén uppmuntrat barnmorskorna att utföra 
urinprov på alla gravida kvinnor de kallades till för att sedan hänvisa 
misstänkta fall till läkare. Men han gick även längre. ”Ja, jag har 
t.o.m. tillrådt barnmorskorna att, tills läkare taga behandlingen om 
hand, för tillfället anordna en mer eller mindre fullständig 
mjölkdiet.”263 Sondén uppmuntrade barnmorskorna att själva ta 
initiativ till behandling och på så sätt eventuellt gå mot läkarens 
ordination. Han utökade på så sätt barnmorskornas autonomi både 
när det gällde diagnostisering och behandling av eklampsi. Sondén 
var i övrigt avvaktande inställd till att behandla sjukdomen med 
morfin. Kejsarsnittet framstod för honom som ett bättre alternativ. 
”En ljusning tycktes inträda efter operationen vare sig blodförlusten 
verkat gynnsamt – venæsektion har ju ansetts fördelaktig – eller på 
grund af förlossningens afslutande”.264 

En förebyggande, profylax, behandling krävde inte bara att 
barnmorskorna var välskolade i att testa urin den krävde även att de 
gravida kvinnorna besökte vården. För detta krävdes information och 
att ”upplysa allmänheten om urinundersökningarnas betydelse sista 
månaderna av ett havandeskap.”265 I Malmö, där Otto Gröné var 
verksam, hade läkarna sedan 1907 låtit trycka upp små lappar med 
information om urinprov till alla som anmälde sig till 
barnbördsavdelningen. Informationsspridningen kan betraktas som 
en tredje väg att förekomma de eklamptiska krampanfallen på. Gröné 
delade Essen-Möllers bedömning om den Aktiva metoden som 
”rationellast, enär man ju då icke blott med ett slag upphäver 
graviditetstillståndet utan även enligt all samlad erfarenhet har större 
utsikter än på något annat sätt att förekomma nya eklamptiska 
anfall”.266  
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Avslutning 

Dessa tre eklampsibehandlingar fick olika mottagande. Persson mötte 
hårt motstånd, han blev avfärdad och den behandling han 
förespråkade – bröstmjölkning – realiserades inte. Behandlingen 
byggde på en tolkning av förgiftningsteorin som saknade stöd hos de 
församlade läkarna. Den här behandlingen låg utanför den idé om 
behandling av eklampsi som nu formades. Den passade inte in i 
konceptualiseringen av sjukdomen. Till detta kom även vad som 
betraktades som en avvikande konstruktion av eklampsi – den 
atypiska eklampsin. När fokus flyttades från nervretlighet som 
sjukdomsorsak till att undersöka äggvitans roll ifrågasattes även 
krampanfallets roll som symptom för eklampsi. Försök gjordes att 
lansera begreppet atypisk eklampsi, då patienten insjuknade utan att 
manifestera krampanfall. Idén mötte motstånd då krampanfallet var 
vad som skilde eklampsi från andra sjukdomar – utan krampanfallet 
blev det onödigt svårt för läkarna att diagnostisera eklampsi. Atypisk 
eklampsi kom på så sätt att definiera den yttre gränsen för 
konceptualiseringen av eklampsi. Det var viktigt för läkarna att så 
tydligt som möjligt identifiera och definiera sjukdomen. 

Åderlåtning återkom ofta som behandling av eklampsi vid sekelskiftet 
1900, det kan ses som en rest från 1800-taletsbehandling av 
eklampsi. Få tog aktiv ställning mot behandlingen men ännu färre såg 
den som en avgörande del av eklampsibehandlingen. Det var en 
behandling som hade fallit i glömska med resultat att få läkare hade 
kunskap och handlag att korrekt öppna åder vilket gav resultat att få 
använde sig av behandlingen. 

Den tredje behandlingen, eklampsiprofylax, möttes med entusiasm. 
Det var en behandling alla läkare kunde ställa sig bakom då det 
uppfattades finnas ett gemensamt behov av ett tidigt 
diagnostiserande av sjukdomen. Den förebyggande behandlingen 
kunde också kombineras med andra metoder. Institutionaliseringen 
av eklampsi tog nu fart, i alla fall i tankevärlden hos läkarna. Det här 
var en vårdinstans vars uppgift var att identifiera eventuella fall av 
eklampsi för att sedan skicka dessa vidare för läkarvård. 
Verksamheten var tänkt att skötas av barnmorskor som inte ansågs 
ha kunskap nog att diagnostisera eller behandla eklampsi. De kunde 
dock utföra den initiala sållningen av patienter i egenskap av 
gatekeeper. Det här var en mycket resurskrävande insats som skulle 
kräva stöd av staten för att genomföra. Det var även en vårdform som 
vid början av 1900-talet var helt okänd. Vårdens uppgift var att bota 
och lindra sjukdom, inte att förebygga. 
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Behandlingsmetoder av eklampsi bedömdes utifrån en ny teori, 
förgiftningsteorin. Upphovet kom från ett ifrågasättande av vilken roll 
nerver och hjärnan hade för utvecklandet av eklampsi. Kombinerat 
med upptäckten av äggvita i urin hos eklamptiker började allt fler 
läkare söka orsakssamband mellan eklampsi och kroppens 
reningsverk, njurar och lever. Utsöndrandet av äggvita i urin var ett 
tecken på att kroppen inte renade urinen tillräckligt. Teorin utgick 
från att ett okänt gift överbelastade njurar och lever vilket resulterade 
i utsöndring av äggvita. Några läkare, där ibland Essen-Möller, 
spårade det okända giftkällan till fostret vilket passade väl in i den 
behandling han förespråkade – den Aktiva metoden.  

Den Aktiva metoden centrerade behandlingen kring att så tidigt som 
möjlig avlägsna giftkällan, fostret, för att få så sätt rädda kvinnan. Det 
snabbaste sättet var via kejsarsnitt, men det var också en mycket 
farlig operation som kunde riskera livet på både kvinna och barn. 
Kejsarsnittet har en lång historia och det var länge en operation som 
läkare drog sig från att genomföra då utgången var vansklig. Under 
början av 1900-talet förändrades förutsättningarna för operationer i 
stort då bättre hygien, nya operationstekniker och narkos förbättrade 
överlevnadschanserna för patienterna. En ny operationsteknik var det 
vaginala kejsarsnittet som presenterades som ett mindre invasiv 
ingrepp. Då snittet inte gjordes via buken undveks många av de 
problem som var kopplade till det abdominala kejsarsnittet. Det 
vaginala kejsarsnittet ställde även mindre krav på operationssal och 
det talades om att ingreppet skulle kunna utföras i patientens hem. 
Befolkningen i Sverige var vid sekelskiftet 1900 utspridd i landet och 
det fanns begränsad tillgång till sjukhus. Ingreppet var inte utan sina 
risker men all behandling av eklampsi var förenad med risker. Den 
främste förespråkaren för Aktiv metod i Sverige, Essen-Möller, såg 
det här som den enda rätta behandlingen av eklampsi, det var vad 
han ville kalla för en rationell behandling.  
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Stroganoffs metod gör sitt intåg: 
Behandling genom stresslindring 

 

Det fanns vid sekelskiftet 1900 två dominerande behandlingar av 
eklampsi. Den Aktiva metoden, som hittills har avhandlats, 
utmanades av det som kallades Stroganoffs metod, uppkallad efter 
upphovsmannen Vasilij Stroganoff. När Hjalmar Forssner 1912 
presenterade denna behandling gjorde han det med diskussionen om 
den obstetriska kirurgin som fond. Presentationen var upplagd som 
en uppdatering av rådande eklampsibehandling. Med tanke på den 
utveckling som hade skett inom obstetriken under sekelskiftet 1900 
var det en behövd uppdatering som väl summerar det då rådande 
kunskapsläget kring eklampsi. Det vaginala kejsarsnittet 
presenterades som en relativt modern innovation vars framgång var 
beroende av operationstekniska landvinningar och befästandet av 
förgiftningsteorin. Forssner vände sig sedan, liksom Essen-Möller 
hade gjort 1906 i Hygiea, till tysk statistik för att visa på 
behandlingens verkan. Det var ingen allmän statistik som användes, 
istället hade Forssner aktivt valt att utgå från en specifik läkare.  

Mest öfvertygande syntes mig Zweifels erfarenhet, icke blott 
därför att den är vunnen af en man, å samma ställe, den stora 
Leipzigkliniken, utan ock därför att de äro vunna på ett sätt, som 
så nära som möjligt påminner om en exakt experimentanordning, 
och bedömda med den kritiska försiktighet, som syntes mig 
utmärka Z. mer än de flesta af Tysklands kinici.267 

Den statistik som kom från Zweifels klinik var därför, enligt Forssner, 
att betrakta som särskilt trovärdig. Han hade funnit få, till inga, 
metodologiska avvikelser som kunde kasta en tvivlets skugga över den 
redovisade statistiken. De mortalitetstal som presenterades från 
kliniken var imponerande. Från att med den Konservativa metoden 
ha uppvisat mellan 28,5 till 32,6 procents mortalitet sjönk 
mortalitetstalen med Aktiv metod, det vaginala kejsarsnittet, till 15 
och som lägst 11,25 procent. Den positiva utvecklingen höll dock inte i 
sig och steg senare till mellan 15,49 och 17,24 procent. Därefter 
började Zweifel återinföra vad Forssner kallade för ”en mer 
individualiserande, mindre konsekvent aktiv terapi med påföljd att 
mortaliteten steg till 23,5 %.”268 Hur skulle då denna statistik tolkas? 
Var resultatet till fördel för den Aktiva metoden eller visade den på ett 
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möjligt misslyckande då mortaliteten faktiskt steg något? Och hur 
skulle den individualiserade behandlingen, som resulterade i stigande 
mortalitetstal, tolkas? Forssner lyfte upp denna statistik för att visa på 
den Aktiva metodens verkning men även dess begränsning. Utifrån 
förgiftningsteorin gällde det att så tidigt som möjligt genomföra 
ingreppet efter insjuknandet, något som sällan i praktiken skedde, 
”ity att hon [patienten] ytterligt ofta legat länge sjuk innan hon 
infördes till kliniken.”269 Den tid som gick mellan insjuknande och 
behandling bedömdes vara alltför lång, och tillika en möjlig förklaring 
till varför mortalitetstalen fluktuerade. 

Stroganoffs metod presenterades därefter av Forssner som ett 
diametralt motsatt sätt att bekämpa eklampsi på, det vill säga 
förhindra krampanfallet istället för att så snabbt som möjligt avlägsna 
fostret. Stroganoffs metod innebar att kvinnan isolerades från sådana 
sinnesintryck – syn, hörsel och känsel – som ansågs kunna utlösa de 
fruktade eklamptiska krampanfallen. Metoden gick ut på att reducera 
stress samt lindra de symptom som följde med sjukdomen, så som 
högt blodtryck. I praktiken innebar det här att patienten ordinerades 
sängläge i ett mörkt och tyst rum, samt att antalet undersökningar av 
patienten begränsades eller skedde under narkos. I särskilt allvarliga 
fall kunde patienten sövas i narkotisk koma för att på så sätt helt 
isolera henne från störande intryck. Stroganoffs metod kunde 
anpassas fritt efter patientens tillstånd och omgivning; det gick att 
behandla patienten såväl på sjukhus som hemma.270  

Stroganoffs metod gick helt på tvären mot den Aktiva metoden och 
den rådande normen rörande lugnande medel. Forssner hade 
inledningsvis fördömt den Konservativa metoden med orden;  

Den gamla terapeutiska principen, att söka motverka 
krampanfallen genom att ge narkotika af olika slag, var för det 
första irrationell, emedan den [Konservativa metoden] tog sikte ej 
på sjukdomen själf, förgiftningen, utan på ett af dess symtom, 
anfallen, och för det andra rent af skadlig, emedan den tillförde 
den förut intoxikerade organismen nya gifter. Fullt rationellt vore 
det däremot att snarast möjligt eliminera giftkällan genom att 
utskaffa ägget.271 

Det här var ett resonemang som känns igen från Essen-Möller och 
som väcker frågan, om det nu var ”fullt rationellt” att avbryta 
graviditeten, varför leta efter andra behandlingsmetoder än den 
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Aktiva metoden? Det fanns dock en patientgrupp som inte gick att 
behandla med en hastig förlossning – de så kallade 
barnsängseklamptikerna, kvinnor som efter förlossning utvecklade 
eklamptiska krampanfall. Stroganoffs metod som brukade andra 
medel, än enbart förlossning, kunde behandla denna grupp. Det fanns 
dock andra skäl som vägde tyngre, nämligen mortalitetstalen 
kopplade till Stroganoffs metod. 

Metoden hade Stroganoff utarbetat vid sin klinik i Sankt Petersburg. 
År 1900, då behandlingen presenterades vid den nionde 
obstetrikerkonferensen i Paris hade Stroganoff behandlat 92 
eklampsipatienter under en treårsperiod med mortalitetstal kring 5 
procent.272 Den stora fallstudien skiljde Stroganoff från de fall 
presenterade av svenska läkare i bland annat Hygiea. De fallstudier 
svenska läkarna presenterade utgjordes av en handfull patienter, 
vilket i sig gjorde det väldigt svårt att dra några större generella 
slutsatser om vilken verkan de behandlingar som användes hade. 
Stroganoff var först ut med att presentera en så pass stor fallserie med 
eklampsipatienter och rönte därför stor uppmärksamhet. Då de flesta 
eklampsipatienter som läkarna kom i kontakt med rörde sig om 
akutfall var det svårt att få ihop större patientgrupper att studera; 
patienter med eklampsi men utan krampanfall sökte antagligen inte 
vård och blev därför inte del av läkarnas fallstudier. Det var den låga 
mortaliteten i en stor fallstudie som fick Forssner att fastna för 
Stroganoffs metod. 

Man må hysa den ena eller den andra uppfattningen om 
lämpligheten att göra metoden i fråga till normalmetod vid 
eklampsibehandlingen, det går ej längre att gå den förbi med en 
axelryckning åt den »föråldrade» narkotikametoden, en heller att 
bortförklara Stroganoffs resultat (som Seitz, Fromme, Zweifel m. 
fl. vilja) med det ytterst litet sannolika påståendet, att i Petersburg 
är eklampsien af en annan, mycket mer godartad karaktär, något 
som f. ö. icke stämmer med andra statistiker från Petersburg 
(Beckmann).273 

Dessa tyska exempel knöt Forssner avslutningsvis till behandlingen 
av eklampsi vid Allmänna barnbördshuset åren 1880–1911, en 
eklampsibehandling som egentligen inte var att betrakta som 
Stroganoffs metod, utan snarare den äldre hårt kritiserade 
Konservativa metoden. Detta var en koppling som kom att kritiseras i 

                                                        
272 Stroganoff, B.B., ”The treatment of eclampsia: An improved conservation method”, Journal of the Royal 
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den efterföljande diskussionen.274 Diskussionen rörde sig främst om 
hur eklampsi behandlats i Sverige fram till 1912 och vilka lärdomar 
som kunde dras av dessa erfarenheter.  

Viss kritik riktades mot Forssners beskrivning av den Konservativa 
metoden som länge varit den härskande eklampsibehandlingen vid 
Allmänna barnbördshuset. Forssner drog paralleller mellan den 
version av Konservativ metod som hade använts vid barnbördshuset 
och Stroganoffs metod. ”Vid Allmänna barnbördshuset i Stockholm 
har eklampsibehandlingen allt sedan Netzels tid varit i det närmaste 
fullständigt öfverensstämmande med den som af Stroganoff nu 
förordats.”275 Professor Edvard Alin (1859–1935), vid den här tiden 
överläkare med professors namn och direktör vid Södra 
barnbördshuset i Stockholm,276 såg dock likheten mellan Forssners 
version av Konservativ metod och Stroganoffs metod som något 
överdriven. Att i början av behandlingen ge patienten morfin var inte 
detsamma som att hålla patienten nedsövd, vilket var en del av 
Stroganoffs metod. 

Det fanns de vid förhandlingen som ansåg att 
Allmänna barnbördshuset istället hade använt en 
mer aktiv metod för behandling av eklampsi än vad 
som Forssner gjort gällande. Speciellt Bossis dialator 
användes med varierande framgång då ”lokala 
förhållanden, hvilka ej gjorde det rådigt, att på 
anstalten utföra vaginalt kejsarsnitt eller andra rent 
kirurgiska operationer.”277 Den efterföljande 
diskussionen kom att handla mer om vad den 
Konservativa behandlingen vid Allmänna 
barnbördshuset innehöll, än vilken möjlig framtid 
Stroganoffs metod hade i Sverige, vilket var vad artikeln handlade 
om. Metodens status och diskussionens riktning sammanfattas väl av 
Emil Bovin (1868–1962), vid tiden verksam som docent i obstetrik 
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eklampsi?”, Obstetrisk-gynekologiska sektionens förhandlingar 1911–1912. Hygiea 74, november (1912) s. 

1283–1289. 
275 Forssner, (1912) s. 966. 
276 Vem är det: Svensk biografisk handbok, Edvard Alin, http://runeberg.org/vemardet/1933/0019.html. 

[2015-12-13]. Efter sin tid som student i Upsala arbetade han som biträdande läkare och senare även 

överläkare vid Pro Patria. Därefter som lärare och mellan åren 1911–1924 professor vid Barnmorskeanstalten 

i Stockholm. 
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meningar om: Professor M. Salin ”En tid – han kunde inte säga hur länge – hade man mycket användt Bossi; 
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Bild 9: Emil 
Bovin (1868-
1962). 
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och gynekologi vid Karolinska Institutet.278 ”Metoderna växla raskt 
inom obstetriken, utan att därför så ofta något nytt framkommer […] 
Den nya metoden heter nu Stroganoffs och är icke annat än en 
återvändo till den gamla exspektativa metoden med bekämpande af 
anfallen medelst narkotika och kloroform.”279 Stroganoffs metod 
betraktades inte som ny. Den sågs snarare som en gammal idé i ny 
förpackning.  

 

En öppning för Stroganoffs metod  

Varför fanns det då ett intresse bland läkare att återuppta en så 
potentiellt farlig behandling som Stroganoffs metod? Några 
anledningar går att spåra i diskussionen som följde Forssners artikel. 
Det fanns inte alltid möjlighet att utföra det vaginala kejsarsnittet då 
operationssal saknades. Dessutom gav Stroganoffs metod läkarna 
möjlighet att minska antalet krampanfall hos patient under transport 
till sjukhus.280 Intresset för Stroganoffs metod kan även ses som en 
reaktion på ökad kritik riktad mot den Aktiva metoden, då den Aktiva 
metoden ”som nu en tid rådt framför allt inom Tyskland, har tydligen 
icke gifvit allt hvad man hoppats, och reaktionen är uppenbarligen i 
antågande.”281 Hos Forssner framställdes denna kritik som något 
positivt i och med att kritiken aktualiserade behandling med 
Stroganoffs metod. Avslutningsvis kom han fram till att det ”synes 
mig såväl i moderns som fostrets intresse det hastiga förlösandet vara 
den mest rationella metoden för eklampsiens behandling.”282 

Genomgången av Stroganoffs metod hade inte övertygat Forssner om 
metodens förträfflighet i förhållande till den Aktiva metoden. Till stor 
del föll Stroganoffs metod på att den var oprövad av andra än 
Stroganoff. Metoden hade fått en del teoretiskt medhåll av läkare men 

                                                        
278 Vem är det: Svensk biografisk handbok, Emil Bovin, http://runeberg.org/vemardet/1943/0116.html. 
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1896-1899. Amanuens och underkirurg vid Sabbatsbergs sjukhus åren 1899-1901 samt docent i obstetrik och 

gynekologi vid Karolinska institutet åren 1906-1917. År 1911 blev han lärare vid Stockholms 

barnmorskeläroanstalt för att sedan även mellan åren 1924-1933 utses till professor och överlärare dessutom 

var han under den här perioden överläkare och direktör vid Södra barnbördshuset. Bovin var ordförande i 

Sveriges läkarförbund mellan åren 1928-1932 samt ordförande i Svenska Läkaresällskapet åren 1932-1933. 

Han var även medlem i Medicinalstyrelsens vetenskapliga råd åren 1930-1935. 
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det fanns lite praktisk erfarenhet rapporterad.283 ”En ny 
behandlingsmetod, kan aldrig fordra, att få uttränga en redan 
pröfvad, blott därför att den kan prestera en vackrare siffra för 
resultaten.”284 Stroganoffs metod var dock inte helt ute för räkning. 
Genomgången av metoden hade lett till att Forssner omvärderat 
vilken vikt krampanfallet spelade för sjukdomens utkomst. Fall där 
krampanfallet hävts ledde till betydligt färre avlidna än fall som 
behandlats med den Aktiva metoden så snart patienten inkommit till 
sjukhus.285 Stroganoffs metod framstod till slut mer som ett sätt att 
eliminera och mildra krampanfallsutlösande faktorer genom att 
ordinera lugnande medel så som opium, än som den Aktiva metoden 
söka upphäva orsaken till sjukdomen.  

Det synes mig omöjligt att tveka om, hvilken af dessa bägge 
metoder är mest rationell, äfven om man blott tar hänsyn till 
uppgiften att mest möjligt skydda mot anfallen. Att genom det 
hastiga operativa förlösandet dessutom organismen fortare 
undandrages giftkällans inverkan och icke behöfver tillföras så 
betydande mängder narkotika, kan väl ej vara annat än ytterligare 
fördelar, äfven om man erkänner att faran af de sistnämnda 
öfverdrifvits.286  

Kritiken till trots öppnades det ändå upp för att använda Stroganoffs 
metod som ett komplement till den Aktiva metoden. Främst tänkte 
sig Forssner att de lugnande medlen som Stroganoff föreskrev kunde 
användas för att köpa tid för läkaren att komma fram till rätt 
behandling. Han var fortfarande skeptiskt inställd till att ge större 
doser lugnande medel till eklampsipatienter.287 

Den avvaktande inställning till Stroganoffs metod som Forssner 
inledningsvis uppvisade övergav han snart då han 1913 lade om 
eklampsibehandlingen vid sin klinik, Allmänna barnbördshuset, till 
att enbart behandla efter Stroganoffs metod.288Även om den terapi 
som Stroganoffs metod byggde på till en början möttes med 
tveksamhet fanns det uppenbarligen element i behandlingen som 
kunde komplettera – den enligt vissa mer rationella – Aktiva 
metoden. Behandling med den Aktiva metoden begränsades av 
tillgång till operationssal vilket även höll nere antalet patienter som 

                                                        
283 Ibid., s. 965. 
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286 Ibid., s. 976. 
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Läkartidningen 18, nr 8, (1921) s. 130. 



 

83 
 

kunde behandlas, begränsningar som Stroganoffs metod inte hade. 
Det fanns därför en möjlighet att på ett tidigare stadium behandla fler 
patienter tidigare med Stroganoffs metod i väntan på att den Aktiva 
metoden eventuellt skulle sättas in. Forssner var uppenbarligen mer 
nyfiken på Stroganoffs metod än vad som framgick i hans inledande 
artikel från 1912. Genom att övergå från Aktiv metod till Stroganoffs 
metod – mest troligt var han ensam i Sverige om att göra det vid den 
här tiden – tog han tydlig ställning i diskussionen om 
eklampsibehandling i Sverige. Övergången till den nya metoden 
motiverade Forssner som ett kliniskt försök då han hoppades kunna 
få ned mortalitetstalen vid de svenska klinikerna på samma sätt som 
Stroganoffs metod hade pressat mortalitetstalen i Europa och 
Ryssland, ”[i]cke därför att frågan kunde anses löst till denna terapis 
förmån, men därför att egen erfarenhet vid en svensk klinik borde 
åstadkommas angående en behandlingsprincip, som givit så märkliga 
resultat.”289 

Diskussionen om eklampsibehandling som fördes i den svenska 
medicinska pressen vid början av 1900-talet kom att följa en mall 
eller ett ramverk bestående av fyra teman. För det första, Forssners 
tolkning och förhållning till förgiftningsteorin. Teorin spelade som 
tidigare påpekats en avgörande roll för utvecklandet av de nya 
eklampsibehandlingarna och tolkades på olika sätt beroende på 
vilken behandling författaren var anhängare av.290 För det andra, i 
och med att eklampsi hade en lång och brokig historia fanns det här 
mycket material att hämta för att mana till försiktighet och finna stöd 
för respektive behandling, antingen för att visa på hur väl den 
avhandlade behandlingen fungerat tidigare eller för att peka på hur 
fel det gick i historien och hur läkarna därför borde ta till sig nya rön 
istället.291 För det tredje, användning av statistik som objektiv 
måttstock för hur väl en viss behandling fungerar utifrån författarens 
egen praktik i jämförelse med nationell och internationell statistik. 
Inledningsvis jämförde Forssner statistik från olika tyska kliniker för 
att visa på utfall för Stroganoffs metod jämte den Aktiva metoden.292 
Därefter undersökte han utfallet för den Konservativa metoden som 
behandling av eklampsi vid Allmänna barnbördshuset åren 1880–
1911. Detta eftersom den version av Konservativ behandling som 
användes ansågs av Forssner visa likheter med Stroganoffs metod.293 
För det fjärde, koppling till internationell forskning. Varken 
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Stroganoffs metod eller den Aktiva metoden var utvecklade i Sverige 
vilket innebar att det fanns mindre material att bygga utlåtanden om 
för respektive metod. Den diskussionen som fördes i Sverige under 
den här tiden fördes även i övriga delar av Europa och världen. Den 
internationella statistiken blev på så sätt ett substitut för det 
bristande svenska underlaget. Influenser från Tyskland var starka och 
viktiga. Forssner hänvisade i sin text till 16 olika artiklar publicerade i 
tyska medicinska tidskrifter men endast två källor hänvisade till 
svenska artiklar vilket visar att den svenska diskussionen inte var 
isolerad utan del av en större europeisk diskussion.294 

Dessa fyra teman var återkommande och innehöll exempel på delar 
som alla parter var tvungna att förhålla sig till. Den dominerande 
sjukdomsteorin, i detta fall förgiftningsteorin, utgjorde navet för 
diskussionen om eklampsins uppkomst och behandling. Det gick inte 
att bortse från eklampsins långa historia och de många olika 
behandlingar som hade använts i försök att bota och lindra. Statistik 
var ett viktigt instrument för att visa och bevisa verkan av en viss 
behandling. Den svenska kontexten var del av ett globalt medicinskt 
nätverk som delade med sig av kliniska erfarenheter, tankar och 
idéer. Det här kan ses som del av medikaliseringen av eklampsi. Via 
dessa fyra teman skapas konsensus kring vad som definierar eklampsi 
som sjukdom. 

 

Debatt och legitimering av behandling 

Elis Essen-Möller, som tidigare publicerat artiklar om behandling av 
eklampsi med vaginalt kejsarsnitt, var kritisk till Stroganoffs metod. 
År 1913 höll Essen-Möller ett föredrag vid den skånska läkardagen om 
behandling av eklampsi, som både publicerades i Allmänna Svenska 
Läkartidningen och Jordemodern. Det var med andra ord ett väl 
spritt föredrag med en större målgrupp än enbart läkare. Syftet med 
föredraget var att sprida information om eklampsi, vilka symptom 
som kopplades till sjukdomen samt vilka behandlingar av eklampsi 
som gick att använda. Stora delar av det Essen-Möller tog upp i 
föredraget byggde på sådant som han hade tagit upp i tidigare 
artiklar.  

Anhängarna av Stroganoffs metod såg ingen konflikt mellan 
behandling via denna metod och förgiftningsteorin. De använde sig av 
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metoden för att den bland annat erbjöd fler behandlingsmöjligheter 
än att endast operera. Förlossning var fortfarande målet för 
Stroganoffs metod. Mycket av den kritik som Essen-Möller riktade 
mot Stroganoffs metod handlade om att metoden byggde på en för 
samtiden daterad behandling som inte längre följde de senaste 
forskarrönen, det vill säga förgiftningsteorin. Essen-Möller gjorde 
ingen större skillnad mellan Stroganoffs metod och den Konservativa 
metoden.295 De problem som präglade den Konservativa metoden, så 
som kloroformförgiftning och okunskapen om förgiftningsteprin, 
kopplades på så sätt till Stroganoffs metod även då Essen-Möller inte 
presenterade några konkreta bevis för att så var fallet även för den 
nya metoden.  

Det är vemodigt att tänka på, hur den tidens läkare på detta sätt, 
utan att veta det och i bästa avsikt lade en ny förgiftning med 
kloroform till den redan bestående förgiftningen. […] Man gör sig 
också den frågan, om icke på den tiden såsom eklampsidödsfall 
rubricerades åtskilliga, som i verkligheten voro narkosdödsfall. I 
medeltal uppgick dödligheten i eklampsi med denna behandling 
till 20-25 %.296  

Krampanfallen, som av Stroganoff betraktades som de viktigaste 
symptomen, reducerades av Essen-Möller till ”blott ett symtom av 
den, som visar, att förgiftningen nått en viss grad.”297 Stroganoffs 
metod framstod här som både potentiellt farlig och dåligt 
vetenskapligt underbyggd.  

De äldre kollegorna som brukat den Konservativa metoden var 
förlåtna då de enligt Essen-Möller handlat efter bästa förmåga. 
Förgiftningsteorin hade ännu inte utvecklats vilket gjorde det 
omöjligt för dem att konstruera behandlingar utifrån den teorin. De 
misstag dessa läkare gjort i sin behandling av eklampsi var nu kända 
och gick att undvika. Det fanns därför ingen nåd att ge åt de läkare 
som valde att ignorera de nya forskarrönen, förgiftningsteorin, för att 
istället välja Stroganoffs metod framför den Aktiva metoden. Detta 
förutsatte dock att Stroganoffs metod gick emot förgiftningsteorin, 
vilket företrädarna för metoden bestred. Likheterna till den 
Konservativa behandlingen var dock för många och blev under 
diskussionens gång ett ok Stroganoffs metod fick dras med. 
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Det som skiljde Stroganoffs metod från den Konservativa metoden 
var främst att Stroganoffs metod utgick från att eklampsi var en form 
av förgiftning. Behandlingen hade som mål att förbättra patientens 
överlevnadschans genom att undertrycka krampanfallen och på så 
sätt ge kroppen en chans att bekämpa förgiftningen på egen hand. 
Den Konservativa metoden hade främst koncentrerat sig på att 
bekämpa de olika symptomen, så som krampanfall och högt 
blodtryck, utan att ta hänsyn till underliggande sjukdomsorsaker så 
som förgiftning. Det var alltså det terapeutiska utgångsläget som 
skilde de två behandlingarna åt. Betraktat utifrån förgiftningsteorin 
så framstod den Aktiva metoden som en mer logisk behandling än 
Stroganoffs metod. 

Denna teori, även om den inte gick att bevisa då källan till 
förgiftningen ännu inte var spårad, var härskande under stora delar 
av 1900-talet och den eklampsiforskning som presenterades var 
tvungen att förhålla sig till teorin. Då förgiftningens ursprung var 
okänd fanns det stort utrymme för läkarna att formulera egna teorier.  

Giftet, säga somliga, bildas i placenta, kommer därifrån över i 
moderns blod och framkallar eklampsi. Placenta är därtill 
fullständigt oskyldig, säga andra, det är fostret, som utgör 
giftkällan, placenta är blott en övergångsstation på vägen från 
fostret till modern. I blodet är sjukdomen att söka, heter det från 
ett annat håll, vare sig det nu beror på en ökad bildning eller 
minskad avsöndring av trombbildande substanser, eller på andra 
abnorma beståndsdelar, sönderfallande ägghvita, lipoider, 
syncytiala element eller annat.298 

Elis Essen-Möller använde sig ofta av förgiftningsteorin som 
argument för den Aktiva metodens överlägsenhet i jämförelse med 
Stroganoffs metod, vilket inte hindrade honom från att ställa sig 
avvaktande till huruvida ”den experimentella, den kemiska, den 
patologiskt-anatomiska eller den kliniska forskningen hittills kunnat 
lyfta den slöja, som döljer eklampsiens gåta”.299 Men för den delen 
övergav han inte förgiftningsteorin utan vände sig till vad han kallade 
för den praktiska läkekonsten för vägledning. Utifrån sitt egna 
praktiska arbete med eklampsipatienter vid sin klinik i Lund delade 
Essen-Möller med sig av tre lärdomar: ”[E]klampsi förekommer 
endast i sammanhang med havandeskap och förlossning […] 
eklampsien i det ojämförligt största antalet fall upphör med 
förlossningen […] eklampsien relativt oftare förekommer hos 
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förstföderskor och vid tvillingar.”300 Utifrån dessa tre lärdomar drog 
han sedan slutsatsen att förgiftningen – och därmed även eklampsins 
ursprung – gick att spåra till fostret. Den mest logiska eller rationella 
lösningen blev för Essen-Möller att avlägsna fostret, antingen genom 
kejsarsnitt eller – i allvarliga fall där kvinnans liv var i akut fara – 
med abort. 

Den tidiga tanken från 1800-talet om eklampsi orsakad av 
kvinnokroppens oförmåga att hantera havandeskapets påfrestningar 
kan även identifieras i den tolkning av förgiftningsteorin som Essen-
Möller gjorde 1913. Kvinnans kropp sågs som ett slutet system, 
perfekt utformat för att hålla en individ vid liv. Fostret sågs även det 
som ett eget slutet system, men med ett undantag. Till skillnad från 
kvinnan kunde inte fostret självt göra sig av med restprodukter från 
näringssystemet. Dessa restprodukter leddes från fostret via placenta 
ut i kvinnans blod som sedan renades av lever och njurar. För en frisk 
kvinna var detta inget problematiskt. Var däremot lever och njurar 
sjuka eller försvagade ”så kan det dubbla arbetet överanstränga dem, 
och de skadas.”301 Han var noga med att poängtera att detta inte var 
en teori ”därtill är den både för grov och summarisk”.302 Den här 
tanken var inte unik för Essen-Möller.  

Essen-Möller såg kritiken som till viss del oförtjänt, ”[e]klampsien är 
en sådan sjukdom, att i den komma vissa fall att få en olycklig utgång, 
vilken behandling som än användes”.303 Han var ändå öppen för att 
alla fall av eklampsi inte behöver behandlas med Aktiv metod. En 
större variation av behandling som speglade sjukdomens progression 
var nödvändig. Liksom den tidigare nämnda Zweifel hade Essen-
Möller därför valt att behandla patienter individuellt, så att 
behandlingen anpassades efter patientens tillstånd. Utgången för de 
patienter som behandlades med en mer individualiserad version av 
den Aktiva metoden var varierande. År 1908, då Essen-Möller inledde 
denna individualiserade behandling av eklampsi vid sin kvinnoklinik i 
Lund, låg mortalitetstalen på 9,76 procent för att under 1913 stiga till 
13,6 procent. Den ökade mortaliteten sågs inte som bevis för att 
behandlingen misslyckats. De stigande mortalitetstalen var snarare 
en följd av att fler långt gångna eklampsifall behandlats där chansen 
för överlevnad hur som helst var lång.304 Det var alltså inget fel på den 
Aktiva behandlingens upplägg utan det var sjukdomens nyckfullhet 
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som fick mortalitetstalen att stiga, enligt Essen-Möller. Utvecklingen 
av den Aktiva metoden kom med en förhoppning om att lyckas pressa 
ner de höga mortalitetstalen kopplade till eklampsi. Detta var en 
förhoppning som nu kommit på skam. Genom att individualisera 
behandlingen hoppades läkarna kunna få kontroll över de fall som 
hindrade den Aktiva metoden från att nå sin fulla potential.  

 

Omvärdering av krampanfallets vikt som symptom 

När Obstetrisk-gynekologiska sektionen höll möte lördag den 4 
december 1915 hade en särskild inbjudan gått ut till landets kirurger 
och gynekologer. Första punkten för mötet var Essen-Möllers 
föredrag ”Aktiv eller avvaktande eklampsibehandling?”. Essen-Möller 
tyckte sig se formerandet av ”en motrörelse mot denna [Aktiva] 
behandling, och man fordrar nu (Stroganoff, Zweifel) en återgång till 
en narkosbehandling i modifierad form, den s.k. Stroganoffska eller 
avvaktande behandlingen.”305 Stroganoffs metod hade visserligen 
lyckats uppvisa låga mortalitetstal men var långt ifrån den första 
metoden som till en början lyckats pressa statistiken för att senare se 
dödstalen återgå till högre nivåer. Dessutom ifrågasatte Essen-Möller 
underlaget för de låga mortalitetstal som Stroganoffs metod 
redovisade.  

Hittills hade utbrottet av eklampsi kopplats samman med 
krampanfall och när Felländer 1910 redogjorde för vad han kallade 
för atypisk eklampsi hade han mötts av skepsis inför tanken på att 
även inkludera patienter utan det typiska krampanfallet i 
patientgruppen eklampsi. Essen-Möller hade nu omvärderat 
manifesterandet av eklampsi. Krampanfallet markerade, enligt Essen-
Möller, inte utbrottet av eklampsi, ”anfallet är endast ett symtom på 
sjukdomen, som finnes redan före anfallet”.306 Denna omvärdering av 
krampanfallet var viktig då en anledning till att Stroganoffs metod 
hade avancerat var ifrågasättandet av vilken roll det snabba 
förlösandet egentligen hade för hävandet av eklampsi. De kvinnor 
som utvecklade krampanfall efter förlossning talade för att ”snabb 
förlossning visst icke äro bättre än av den avvaktande utan 
tvärtom.”307 Här är det viktigt att notera att Essen-Möller höll fast vid 
att det enda sättet att häva sjukdomen var via avlägsnande av ägget. 
Det gällde ”att icke vänta med havandeskapets avbrytande, tills de 
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eklamptiska anfallet utbrutit, utan göra detta redan tidigare i de fall, 
där symtomen av eklampsism tilltaga trots noggrant genomförd 
intern behandling.”308 Detta innebar att han var beredd att offra 
fostret för att rädda kvinnan, om så krävdes.309 Den interna 
behandlingen var en hänvisning till dietföreskrifter ämnade att sänka 
halten av äggvita i urin. För att distansera eklampsi från 
krampanfallet skapade Essen-Möller en ny term – eklampsism. 
Termen hade han mest troligt fått från den franske obstetriken Paul 
Bar.  

 

Att avgränsa med terminologi 

I takt med att mer och mer ny kunskap om eklampsi utvecklades och 
olika behandlingar presenterades förändrades beskrivningen av 
eklampsi. Det kompletterande namnet eklampsism innefattade alla 
sjukdomsfall hos gravida som uppvisade symptom såsom ”äggvita, 
ödem, huvudvärk, illamående, kräkningar, retinitis albuminurica med 
eller utan synrubbningar, förhöjt blodtryck”.310 Eklampsi beskrev de 
fall som även hade utvecklat krampanfall. ”En kvinna har alltså 
eklampsism, innan hon får eklampsi; hon kan ha eklampsism utan att 
alls få eklampsi.”311 Essen-Möller återkom ofta till vikten av att se 
krampanfallet som en av många symptom på sjukdomen. 
Behandlingen av eklampsi bestod för Essen-Möller av mer än att 
hantera och förebygga krampanfallet, han ansåg att lika stor vikt 
skulle läggas vid att behandla övriga symptom. Under den 
efterföljande diskussionen tog Forssner upp Essen-Möllers 
lanserande av eklampsism. ”Det är svårt att på rak arm yttra sig om, 
ifall det nya namnet är det lyckligaste; en fördel är det dock 
otvivelaktigt att äga ett kort namn för vad förr – ej särdeles lyckligt – 
vanligen kallats eklampsiens prodromer eller dylikt.”312 Även om 
Forssner inte var helt övertygad så fyllde termen en funktion och han 
anammade termen i sitt fortsatta resonemang om vikten av 
eklampsismprofylax för att ”förebygga behovet av en 
eklampsibehandling”.313  

                                                        
308 Ibid., s. 388. 
309 Ibid. 
310 Elis Essen-Möller, ”Bidrag till frågan om eklampsiens behandling”, Hygiea 14, nr 42 (1917) s. 1384. 
311 Elis Essen-Möller, ”Aktiv eller avvaktande eklampsismbehandling?”, Allmänna Svenska Läkartidningen 

13, nr 1 (1916) s. 3. 
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Termen eklampsism återfanns även i Allmän hälso- och 
sjukvårdsstatistik från 1916, under den tyska termen eklampsismus, 
och upphörde att användas under 1920.314 Essen-Möller började själv 
använda eklampsism vid diagnostisering av patienter vid 
kvinnokliniken i Lund 1912,315 något Forssner inte tycks ha gjort i sina 
patientjournaler från Allmänna barnbördshuset i Stockholm.316 
Termen spred sig även till Skellefteå lasarett där skillnad mellan fall 
av eklampsi och eklampsism gjorde en smygande entré från och med 
1922.317 Färre och färre fall diagnostiserades med eklampsi. Istället 
kom termen eklampsism att bli förhärskande vilket visar på att det 
även utanför Essen-Möllers klinik fanns behov av att utvidga och 
särställa sjukdomsbegreppet eklampsi.  

Att det här var ett helt nytt koncept som presenterades för läkarna 
togs i diskussionen upp av Otto Gröné (1872–1960), vid denna tid 
lasarettsläkare och överläkare vid barnbördsavdelningen vid Malmö 
allmänna sjukhus.318 ”Inom parentes ber jag få fråga föredraganden, 
var denna sjukdomsbild, eklampsism, anses börja eller med andra ord 
huru många av de uppräknade symtomen böra minst vara närvarande 
för att berättiga diagnosen eklampsism?” Essen-Möller gav inget rakt 
svar på denna fråga och ansåg att ”ur behandlingssynpunkt är frågan 
av underordnad betydelse, ty när ett avbrott av havandeskapet 
kommer ifråga är sjukdomsbilden så utpräglad, att ingen tvekan om 
sjukdomen längre råder.”319 Men varför då skapa en ny terminologi 
om det namngivna stadiet inte gick att beskriva? Hur skulle det då 
vara till hjälp för läkarna i diagnostiserandet och behandlandet av 
eklampsi? Enligt Essen-Möller handlade det om att förändra hur 
läkarna betraktade eklampsi. Sjukdomen skulle inte längre betraktas 
som en överrumplande akutsjukdom. Det handlade istället om att 
förekomma sjukdomen och avbryta progressionen innan 
krampanfallet utbröt.  

Liksom man vid ett hotande oväder söker skydd och icke 
dumdristigt utsätter sig för faran, så skulle jag vilja framställa den 
frågan: varför skola vi, som står omkring den blivande modern och 
se den annalkande faran, vänta på den blixt, som det eklamptiska 

                                                        
314 Suffixet -ism, som Bar la till eklampsi, är en vanlig substantivmarkör i svenskan inlånad från franskans -

isme. Internationellt kom även eklampsism att sprida sig som beskrivning av eklampsi innan krampanfallen 

satt in. I anglosaxiska länder som eklampsism och bland tysktalande som eklampsismus. 
315 Arkivcentrum Syd, Journal Essen-Möller, 1912, Nr 480.  
316 Stockholms stadsarkiv, patientliggare Allmänna BB 1900–1920. 
317 Skellefteå lasarettarkiv, patientliggare år 1916–1936. 
318 Svenskt biografiskt lexikon, Otto Gröné, https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=13266. 
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319 Elis Essen-Möller, ”Aktiv eller avvaktande ekllampsibehandling?”, Obstetrisk-gunekologiska sektionens 
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91 
 

anfallet i så mycket liknar? Är det icke bättre att söka draga henne 
undan faran, redan innan hon blivit träffad?320 

Även Gröné kunde stämma in i den ansatsen. Termen pre-eclampsia 
har återkommande använts sedan 1800-talet av olika forskare med 
varierande klassifikationssystem. Prefixet ”pre” betyder inget annat 
än att det rör sig om ett förstadium till eklampsi, exakt vad som sedan 
klassades som ett förstadium varierade historiskt sett.321  

Att skapa underkategorier, så som eklampsism och pre-eklampsi, 
validerade konceptualiseringen av eklampsi. Genom att dela in 
sjukdomen i kategorier skapades en känsla av progression hos 
sjukdomen vilket då gav läkarna möjlighet att tidigare gå in och 
behandla. Ett tidigare ingripande innebar även att en större del av 
graviditeten medikaliserades. Den nya termen öppnade upp för ett 
annat sätt att se på och resonera kring eklampsibehandling, från att 
ha varit en akutsjukdom till att bli en sjukdom i stadier som alla 
potentiellt kunde avbrytas med den rätta behandlingen.  

När Essen-Möller omformulerade utgångspunkten för den Aktiva 
metoden, att verka i preventivt syfte, förändrade detta även synen på 
eklampsi. Stroganoffs metod hade under en längre tid utgått från 
premissen att eklampsi verkade i olika allvarliga stadier, och att det 
därför var viktigt att börja behandla avvaktande för att sedan sätta in 
mer behandling. Sjukdomen som så länge betraktats och behandlats 
som en akutsjukdom omdefinierades nu till en sjukdom som, till viss 
del, gick att förebygga. Detta är en utveckling som går att följa genom 
de olika namn eklampsi fick under 1900-talet.  

Under 1900-talets första årtionden var eklampsi den dominerande 
termen för sjukdomen, eklampsism var mindre vanligt 
förekommande. I Allmänna Svenska Läkartidningen publicerades 
under perioden 1905–1930 totalt 23 artiklar rörande eklampsi, av 
dessa kategoriserades 22 artiklar under ”Eklampsi”, detta oavsett om 
artikeln handlade om eklampsism eller eklampsi. Terminologivalet 
var inte helt klart, förutom Essen-Möllers introducering av 
eklampsism fanns det andra förslag på namn. Gröné ville 1916 
inkorporera eklampsi under samlingsbegreppet havandeskapsnjure. 
Då sjukdomen angrep njurarna hårt även i fall utan kramp, 
resulterande i äggviteutsöndring i urin, tyckte Gröné sig se kopplingar 
till andra njursjukdomar ”vilka äro etiologiskt beroende av 
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havandeskapet.”322 I det nya begreppet rymdes en ny tolkning av 
albuminuria som symptom. Förekomst av äggvita i urin hade länge 
varit ett tecken på, bland annat, eklampsi.  

Det Gröné argumenterade för var tydligare avgränsningar för hur 
förekomsten av äggvita skulle tolkas. Detta innebar för det första att 
han delade in patienter i två grupper, albuminuria gravidarum – 
mindre äggvita – och nephropathia gravidarum – mer äggvita. För 
det andra satte han upp ett gränsvärde för förekomsten av äggvita i 
urin. Det var en problematisk avgränsning då det ”från rent 
vetenskaplig ståndpunkt måste man fasthålla vid, att mellan 
albuminuria och nefropati endast finnes en graduel skillnad mellan 
talrika, glidande övergångar och att de genetiskt äro att föra tillbaka 
till samma primära, etiologiska faktor.”323 Gränsdragningen hade 
praktisk betydelse då det nu gick att dela in patientgruppen och på så 
sätt göra riktade behandlingsinsatser där så behövdes. Eklampsi stod 
inte i fokus, det var en sjukdom bland andra som påverkade njurarna 
under graviditeten. Fokus låg istället på havandeskapet och hur 
”företeelser utan egentlig patologisk betydelse [under havandeskapet 
utvecklades] till sådana av mycket grav eller t.o.m. gravaste art. Jag 
erinrar t.ex. […] om ödem såsom naturliga och oskyldiga följder av ett 
havandeskap och såsom symtom av de allvarligaste sjukdomar 
(eklampsi) o. s. v. På samma sätt förhåller det sig nu med 
albuminurierna.”324 Gröné gav i sin artikel en bild av vad samtida 
läkare undersökte för att hitta eklampsi.  

Detta kan ses som ett försök att flytta fokus från det plötsliga och 
våldsamma krampanfallet som namnet eklampsi åsyftade. 
Graviditetsnjure kan även ses som en mer specifik definition av 
albuminuria, äggvita i urin, som även användes som diagnos för 
kvinnor i det tidiga stadiet av eklampsi. Det är det stadium som idag 
är känd som pre-eklampsi. Termen albuminuria inbegrep även andra 
grupper än gravida kvinnor, vilket gjorde det nödvändigt att särställa 
albuminuria funnet hos gravida från andra patientgrupper. Grönés 
term, havandeskapsnjure, fick inget genomslag men visar att 
eklampsi som namn på sjukdomen inte längre räckte för att beskriva 
vad som hände med patienten. Sjukdomsbilden hade blivit mer 
komplex och rymdes inte längre under ett namn.  
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En annan tidskrift med internationell publik, den amerikanska 
referenstidskriften Index medicus som samlade ett urval av 
medicinska artiklar från hela världen, visar hur artiklar om eklampsi 
klassificerades. Tidskriften ordnade, mellan åren 1898–1920, artiklar 
om eklampsi under två andra rubriker, ”Pregnancy convulsions”, 
graviditets kramp, och ”Cesearean section”, kejsarsnitt. Rubriken 
”Pregnancy convulsions” för tankarna till det karaktäristiska 
eklamptiska krampanfallet samtidigt som den inte tar ställning till 
vad som eventuellt orsakade sjukdomen, vilket toxemia med sin 
hänvisning till förgiftningsteorin gjorde. Det intressanta här är att 
under rubriken ”Pregnancy convulsions” fanns hänvisning till 
”Cesearean section”. Kejsarsnittet verkar ha varit så pass synonymt 
förknippat med eklampsibehandling att det föll sig naturligt för Index 
medicus redaktion att länka samman de två. 325 

 

Allegorier och metoder i förändring 

Eklampsi, både som sjukdom och som begrepp, har beskrivits väldigt 
målande via blixtnedslag och orosmoln som för tankarna närmare en 
stormvarning än ett sjukdomstillstånd. Via omskrivningar som dessa 
kommer vi närmar sjukdomen, lämnar det teoretiskt abstrakta och 
närmar oss läkarnas subjektiva upplevelse av sjukdomen. Essen-
Möller var den som främst använde sig av stormliknelsen för att dels 
beskriva sjukdomens utbrott och dels för att visa på det logiska med 
att behandla eklampsi med den Aktiva metoden.  

När anhängarna för den Aktiva metoden inte lyckats med att vinna 
tillräckligt stor opinion för att göra Stroganoffs metod till 
komplement till den Aktiva metoden, fanns det nu ett större 
handlingsutrymme för Stroganoffs metod att presenteras som den 
främsta behandlingsmetoden av eklampsi. Detta tog Forssner tillvara 
på 1916 när han aktivt valde att distanserade Stroganoffs metod från 
den Konservativa metoden med orden: ”Det är icke riktigt att, som 
metodens vedersakare alltjämt göra, afärda den med ordet 
»narkosterapi», i stort sett likvärdig med den gamla, för övligt ren 
nihilistiska metoden med ett givande av narkotika då och då efter 
anfallen och för övrigt ett rent passivt avvaktande.”326 De 
”vedersakare” som Forssner här hänvisade till var den Aktiva 
metoden som hade använt kopplingen mellan Stroganoffs metod och 
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Konservativ metod för att undervärdera Stroganoffs metod vilket var 
en metod för att stöta ut rivaliserande behandlingsmetoder.  

Det här var inte första gången som Forssner i en artikel beskrivit de 
behandlingar som utgjorde Stroganoffs metod. Denna gång följde 
beskrivningen ett annat narrativ än tidigare. Metoden beskrevs denna 
gång som, till en början, hårt kritiserad till följd av att metoden bland 
annat inte tolkade förgiftningsteorin på samma sätt som den Aktiva 
metoden. Teoretiskt sett saknade Stroganoffs metod stöd men i 
praktiken var metoden verksam, Forssner beskrev statistiken som ”ej 
blott lika vackra utan t. o. m. vackrare än dem den aktiva uppnått”.327  

Den Aktiva metodens starka koppling till förgiftningsteorin, som 
länge hade framförts som huvudargument för metoden riktighet, 
vändes av Forssner till kritik. Han ansåg att den Aktiva metoden hade 
stirrat sig allt för blind mot den teoretiska kopplingen mellan teori 
och praktik istället för att se till de kliniska bevis som framfördes, där 
Stroganoffs metod enligt Forssner var överlägsen. Det Forssner 
gjorde här var att öppna upp för en annan alternativ 
förklaringsmodell till uppkomsten av eklampsi. Om förgiftningsteorin 
visade sig vara ett villospår, vilken behandlingsmetod var då att 
betrakta som vetenskapligt riktig? Ingen alternativ teori angavs av 
Forssner då han inte såg någon anledning till att låsa sig vid en teori. 
”Man måste akta sig för att stirra – och framför allt stirra sig blind – 
var och en endast på den färg han funnit av sanningsljusets 
spektrum.”328 

Forssner ville här visa att den Aktiva metoden var ombytlig medan 
den formen av Stroganoffs metod som han stod för, ”en aktiv terapi, 
understödd av den Stroganoffska”, fortfarande höll för granskning. 
Det här var en attack på den Aktiva metodens medicinska relevans. 
Essen-Möller hade byggt upp stora delar av metodens relevans utifrån 
påståendet att avlägsnandet av giftkällan skulle häva sjukdomens 
progression. När nu praktiken inte lyckades uppfylla denna profetia 
fanns det anledning att ifrågasätta den. Forssner gick så långt som till 
att även omformulera Essen-Möllers allegori, om eklampsi som ett 
blixtnedslag.  

Liksom varje klok människa söker skydd mot faran, då han ser 
molnen skicka sig såsom ett förebud till det annalkande ovädret, 
så skall ock läkaren söka skydda sin patient, medan tid därtill är, 
och icke vänta på, att blixten slår ned. […] Blixten kommer helt 
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säkert att alltjämt slå ned och anställa eldsvådor. Det vore därför 
ett stort fel att ej även vaka över att våra brandredskap befinna sig 
i den bästa möjliga författning.329 

Allegorin bestod av två delar, definition av sjukdomen och tankar 
kring behandling. Eklampsi definierades av Forssner som två delad, 
förebådande och akut, vilket säger en del om hur eklampsi 
betraktades. Det var inte längre en sjukdom som oväntat 
manifesterade sig, det fanns några ”förebud” som läkaren kunde 
använda för att identifiera en förestående akutsituation. Den sista 
meningen, rörande brandredskapen, var en liknelse rörande de olika 
behandlingsmetoderna som fanns att tillgå. Det var en uppmaning 
som knöt samman med Forssners budskap i artikeln om att ständigt 
ompröva metodernas korrelation till nya teorier och klinisk 
verklighet.  

Forssner anknöt här till Essen-Möllers artikel från januari samma år 
där Essen-Möller återigen använde sig av allegorin för att poängtera 
vikten av att i tid avbryta eklampsins progression genom ett aktivt 
ingripande. ”Varför skola då vi, som stå omkring den blivande 
modern och se den annalkande faran, vänta på den blixt, […], och 
söka rädda henne först sedan hon blivit träffad? En sådan fråga synes 
mig berättigad”.330 Essen-Möller hämtade inspiration för allegorin 
från eklampsins grekiska etymologiska ursprung, där sjukdomen 
liknades vid ett blixtnedslag. Allegorin koncentrerade sig kring 
eklampsins plötsliga utbrott, likt en blixt från klar himmel, och det 
som Essen-Möller såg som viktigast, att rädda patienten innan hon 
blev träffad av blixten. Essen-Möller var tydlig med att det endast 
fanns ett sätt att undvika blixten, genom att avbryta graviditeten och 
därigenom även rädda kvinnan innan blixten slog ned.  

Essen-Möllers tanke om att förekomma sjukdomen fanns kvar i 
allegorin, om än på ett annat sätt än vad Forssner ansåg var rätt. Det 
verkar inte ha varit Forssners mening att gå i polemik mot Essen-
Möller. Den omformulerade allegorin är ett gott exempel på detta. 
Forssner ville inte att Stroganoffs metod skulle ersätta den Aktiva 
metoden. Han såg en framtid för båda metoderna, sida vid sida. Den 
Stroganoffska metoden var åter enkel att administrera: ”så lätt att den 
t. o. m. kan anordnas per telefon, tills läkaren hinner anlända 
själv”.331 Det fanns även en framtid för metoden så länge som 
sjukdomens upphov var okänt, och ett botemedel ännu saknades. 
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”Det är också min fasta övertygelse, att den kommer att bibehålla en 
hedersplats i vår terapeutiska arsenal, åtminstone så länge vi i brist 
på kausal terapi måste nöja oss med symtomatisk.”332 Forssner 
öppnade upp för att eklampsi kanske inte gick att behandla med bara 
en metod. Liksom att en brand kan släckas på många olika sätt kunde 
kanske även eklampsi utsläckas på mer än ett sätt.  

Forssner försökte här bygga en bro mellan de två 
behandlingsmetoderna. Men med ett tydligt budskap om att 
Stroganoffs metod var här för att stanna. ”Min tro är, att den kommer 
att bli vår grundbehandling, som ofördröjligen anordnas i varje fall 
av eklampsi, men jag tror lika fast, att den icke kommer att förbli 
allenahärskande.”333 Stroganoffs metod tillhörde framtiden enligt 
Forssner.  

Medan Forssner sökte gjuta olja på vågorna fortsatte Essen-Möller att 
distansera den Aktiva metoden från Stroganoffs metod. Han var ännu 
övertygad om att den Aktiva metoden var den enda rätta metoden för 
att behandla eklampsi. Det handlade inte bara om en teoretisk 
övertygelse, Essen-Möller appellerade även till känslomässiga skäl. 
”Då det dessutom oftast gäller unga kvinnor [som insjuknar i 
eklampsi], som står inför utsikterna till den första modersglädjen, så 
är det blott naturligt, att icke endast vetenskapligt intresse, utan i 
kanske ännu högre grad mänsklig medkänsla tvingar forskaren att 
ånyo upptaga problemet.”334  

Essen-Möller höll fast vid att det var logiskt ”att äggets avlägsnande 
borde medföra sjukdomens upphörande, och den praktiska 
konsekvensen utdrogo förtröstan därhän, att varje eklamptica borde 
omedelbart förlösas.”335 Den Aktiva metoden symboliserade för 
Essen-Möller obstetrikens framtid medan Stroganoffs metod utgjorde 
en tillbakagång till den gamla tidens obstetrik som nu hotade de 
medicinska landvinningar som hade gjorts. ”Den tiden ligger icke 
längre tillbaka, än att man livligt minnes den glädje, som då 
genomströmmade obstetrikern, och som höjde hans gärning vid 
eklampsibädden till något över det vardagliga måttet.”336 Den enda 
skillnaden mellan Konservativ metod och Stroganoffs metod som 
Essen-Möller kunde se var mängden lugnande som ordinerades, 
Stroganoff använde sig av mindre mängd morfin och kloral istället för 

                                                        
332 Ibid. 
333 Ibid., s. 275. 
334 Essen-Möller, (1917) s. 1377. 
335 Ibid., s. 1378. 
336 Ibid. 
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stora doser kloroform.337 Oavsett om Aktiv metod utgjorde den mest 
logiska behandlingen så kunde inte heller Essen-Möller negligera det 
faktum att mortalitetstalen kopplade till Stroganoffs metod, 5-8 
procent, var lägre än de kopplade till Aktiv metod, 10-15 procent.338 
Idéhistorikern Emma Shirran har beskrivit Essen-Möllers inställning 
till eklampsibehandling som typisk för hans syn på läkarrollen att 
hellre verka än att vänta och inta en passiv hållning.339  

Språket fyller en viktig funktion i skapandet av ett sjukdomsbegrepp. 
Hur en sjukdom beskrivs berättar något om hur den uppfattas. 
Eklampsi visade sig vara svårdefinierat. Det komplexa 
sjukdomstillstånd som drabbade kvinnan beskrivs idag utifrån ett 
spektrum som tillåter viss form av tolkningsflexibilitet och grundar 
sig i 1900-talets förändrade syn på eklampsi. Sociologen Anja 
Hiddinga har beskrivit behovet av standardisering så här: 

The abundance of articles on the (re)classification of eclampsia is 
therefore not only an indication of the ongoing attempts to deal 
with uncertainties about the nature of the disease. It should also 
be seen as a sign of the need to standardise research outcomes in 
order to increase their statistical validity (which was hard to attain 
for individual researchers) and make data from different places 
and traditions comparable.340 

Eklampsi har gått från att vara ett koncept, en beskrivning av ett 
svårbehandlat tillstånd, till att behöva bli ett ord med exakt 
definiering utan behov av tolkning. Den målande omskrivningen av 
eklampsi som ett blixtnedslag innefattade den kunskap läkare hade 
om sjukdomen fram till sekelskiftet 1900. Dess oberäknelighet, 
obarmhärtighet och ovilja att låta sig styras. Det som sedan sker 
under hela 1900-talet är att konceptet ersätts av ett behov av ord och 
termer som exakt beskriver sjukdomens progression och natur. Den 
tekniska utvecklingen och en större förståelse av människokroppen 
ledde till att konceptet eklampsi inte längre täckte all erfarenhet och 
kunskap om sjukdomen. Det gick inte längre att låta ett koncept 
beskriva sjukdomen. Konceptet dekonstruerades och rekonstruerades 
utifrån samtidens rådande sjukdomsteorier. Denna utveckling 
återspeglas exempelvis i patientliggaren från Skellefteå lasarett där 
diagnosen för patienter med någon typ av eklampsi kompletterades 
med termer så som retinit albuminuriea och anemia.341 Enbart 

                                                        
337 Ibid. 
338 Ibid., s. 1378–9. 
339 Shirran, (2007) s. 83. 
340 Hiddinga, (1995) s. 63. 
341 Skellefteå lasarettarkiv, patientliggare år 1934, fall 265, 21. 
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diagnosen eklampsi eller eklampsism räckte inte för att beskriva 
patientens sjukdomstillstånd.  

Det narrativ som skapades kring eklampsi som en storm avspeglade 
inte bara hur sjukdomen uppfattades. Det var även en liknelse över 
hur Essen-Möller ansåg att eklampsi skulle behandlas, snabbt innan 
läget hann förvärras. När Forssner tog till sig Essen-Möllers liknelse 
och förändrade den för att ge plats åt Stroganoffs metod, där 
behandlingen i liknelsen gick ut på att ge de bästa förutsättningarna 
för en snabb insats innan läget så krävde, var det även en markering 
om att båda behandlingarna behövdes.  

 

Den objektiva måttstocken: Att argumentera med 
statistik 

Det skiljde tio år mellan introduktionen av Dührssens vaginala 
kejsarsnitt, som kom att utgöra huvudparten av den Aktiva metoden, 
och Stroganoffs metod. Bovins uttalande om att ingen ny behandling 
kunde förvänta sig att bli godtagen innan den bevisat sin riktighet 
stämmer för båda metoderna. Det räckte inte med att bygga metoden 
på de senaste teoretiska rönen. Praktisk erfarenhet krävdes för att 
visa på behandlingens duglighet. För även teorier gick att omkullkasta 
och böjas efter egen vilja. Till syvende och sist handlade det om att 
rädda liv.  

Var, om inte i statistik syntes den praktiska erfarenheten av 
behandlingarna bäst? Läkarna behövde omformulera sin praktiska 
erfarenhet till teoretisk kunskap som gick att sprida och som kunde 
förstås av andra läkare. Statistik blev medel och propaganda för 
denna teoretiska kunskapsspridning. Till skillnad från de tidigare 
enstaka fallen som det rapporterades om i Hygiea handlade det här 
om fler än en handfull fall. Stroganoffs bedrift låg inte bara i att han 
lyckades visa på en – enligt honom och hans anhängare – fungerande 
behandlingsmetod, utan också i hans stora fallserier. Där andra 
läkare i samma situation fick nöja sig med en handfull fall byggde 
Stroganoff sin slutsats på hundratals fall. Målet med att skapa en 
behandling var att hjälpa så många patienter som möjligt. En del av 
diskussionen i Hygiea och Svensk Allmän Läkartidning ägnades 
därför åt att diskutera och problematisera statistik kopplad till 
eklampsi, mortalitetstal i förhållande till patientens allmäntillstånd, 
samt kategoriserandet av patienter.  
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Mellan 1834 och 1843 beräknade den engelske läkaren Lever att 25 
procent av mödradödligheten kopplad till hemförlossning var orsakad 
av eklampsi.342 Exakt hur många kvinnor som dog i sviterna av 
eklampsi under 1800-talet fram till 1930-talet är svårt att säga. 
Statistiken varierar mycket mellan olika länder.343 Den brittiske 
läkaren och medicinhistorikern Irvine Loudon sammanställde 1991 
en tabell över eklampsirelaterade dödsfall i Europa och USA mellan 
åren 1872 och 1936. Tabellen är långt ifrån komplett. Det är svårt att 
säga något om vilket land som var värst drabbad av sjukdomen då det 
saknades ett enhetligt sätt att ställa upp statistik mellan länderna. 
Den bygger på nationell statistik och moderna rapporter om 
mödramortalitet. Under den här tiden varierar mortalitetstalen från 
11,6 procent för England och Wales, åren 1872–1876, till 43 procent 
bland vita i South Carolina, åren 1934–1935.344 Ett problem med att 
tolka statistik från sekelskiftet 1900 är att kategorierna förändras. I 
Storbritannien under 1840-talet delades eklampsi och pre-eklampsi 
in i två olika kategorier där pre-eklampsi sammanfördes med ”other 
diseases of the kidney”.345 Det är därför mycket svårt att presentera 
exakta siffror för hur många fall av eklampsi som diagnostiserades då 
sjukdomen ibland slogs samman med andra sjukdomar. Till detta hör 
även att de läkare som rapporterade in mortalitetstalen först gjorde 
en egen bedömning av vad som orsakade respektive dödsfall. Det 
faktum att den döde hade varit sjuk i eklampsi var inte det samma 
som att hon avled till följd av eklampsi, det fanns andra dödsorsaker 
så som tuberkulos och exempelvis komplikationer som följde 
kirurgiska ingrepp, att ta ställning till.  

De låga mortalitetstalen var högintressanta men bemöttes med viss 
skepsis av läkarkåren. Även äldre metoder hade i början presenterat 
mycket låga mortalitetstal men som med tiden steg, allt efter att fler 
provat metoden.346 Statistik var ett enkelt sätt att ge en klinisk bild 
över hur väl respektive metod fungerade. 

Intresse för att använda statistik i artiklar rörande 
eklampsibehandling härstammar antagligen från Stroganoff och 
Zweifels rapporter. Stroganoff imponerade både med stora fallstudier 
och låga mortalitetstal347 och kunde på ett kvantitativt sätt övertyga, 

                                                        
342 Irvine Loudon, ”Some historical aspects of toxaemia of pregnancy. A review”, British Journal of 

Obstetrics and Gynaecology 98, nr 9 (1991) s. 854. 
343 Ibid., s. 855. 
344 Ibid. 
345 Ibid., s. 854. 
346 Essen-Möller, Hygiea (1916) s. 387. 
347 Forssner, (1916) s. 258.  
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där hans föreslagna metod föll till korta teoretiskt sett, med sin 
kritiserade hållning till förgiftningsteorin. 1911 hade Zweifel övergått 
till Stroganoffs metod efter att först ha försökt individualisera den 
Aktiva metoden utan att ha lyckats förbättra mortalitetstalen.348 I och 
med sin övergång började Zweifel producera statistiktunga artiklar 
över behandling med Stroganoffs metod.  

Den statistik som presenterades i de svenska artiklarna rörande 
Stroganoffs metod och den Aktiva metoden mellan 1912 och 1928 
hämtades från läkarnas egna kliniker och sträcker sig tillbaka till 
slutet av 1800-talet. Vid Allmänna barnbördshuset i Stockholm 
diagnostiserades 150 kvinnor med eklampsi mellan åren 1880 och 
1911, av dessa dog 24 vilket innebar att kliniken hade 16 procents 
mortalitet.349 Essen-Möller presenterade 1913 en studie med 66 
eklampsifall varav 9 döda, 13,6 procents mortalitet.350 I jämförelse 
med de internationella mortalitetstal Loudon presenterade är detta 
varken anmärkningsvärt höga eller låga tal. Men då Forssners 150 fall 
över en trettioårsperiod var en relativt liten fallserie kunde enskilda 
dödsfall spela stor roll för det totala statistiska utfallet. I den 
presenterade statistiken hade Forssner räknat bort tre fall som efter 
obduktion saknat för eklampsi typiska förändringar, vilket då fått 
honom att dra slutsatsen att dessa patienter avlidit av andra orsaker, 
bland annat tuberkulos.351 De mortalitetsserier som presenterades 
följdes av en uppräkning av fall som inte skulle tas med i beräkning 
då dessa dödsfall ansågs vara orsakade av annat än eklampsi. Genom 
att vara strikt med vilka fall som räknas in i statistiken över 
eklampsimortalitet kunde dödstalen pressas ner. Essen-Möller utgick 
från de fall som inkommit under 1913 och räknade inte bort några 
fall. ”Detta är den totala dödligheten, alltså även de fall medräknade, 
där utgången berott på annat än eklampsien, pneumoni o. d.”352 Idag 
räknas alla dödsfall inom en fyrtiodagarsperiod efter förlossning som 
förlossningsrelaterade dödsfall. Under början av 1900-talet gjordes 
ingen sådan avgränsning, någon uttalad regel för vilka fall som ska, 
kan och bör klassas som förlossning- eller graviditetsrelaterade 
dödsfall fanns inte. 

                                                        
348 Emil Jerlov, ”Om Eklampsibehandlingen å Allmänna Barnbördshuset åren 1913 – 1920”, Svenska 

Läkartidningen 18, nr 8 (1921) s. 129. 
349 Emil Bovin, ”Eklampsibehandlingen vid Södra Barnbördshuset i Stockholm 1 okt, 1911-31 mars 1920”, 

Svenska Läkartidningen 17, nr 41, (1920) s. 905. 
350 Essen-Möller, (1913) s. 852. 
351 Forssner, (1912) s. 967. Med de tre borträknade fallen hade Allmänna barnbördshuset 18 procents 

mortalitet.  
352 Essen-Möller, (1913) s. 847. 
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Den Aktiva metoden hade lyckats pressa mortalitetstalen för eklampsi 
ner mot 10 procent men hade svårt att nå lägre siffror.353 Om 
Stroganoffs metod lyckades pressa dessa siffror lägre än så fanns det 
anledning att omvärdera den allmänna hållningen till 
eklampsibehandling. Även om behandlingen inte helt följde 
förgiftningsteorin lades större vikt vid lägre mortalitetstal än teori. 
”Probieren heisst mehr als studieren, […] Det är både en rätt och en 
skyldighet att först studera och probera, endast om man af studiet 
finner sig därtill föranledd.”354 Genom att redovisa statistik för 
eklampsifall och mortalitet ville man visa på respektive metods 
verkan ute på klinik i möte med praktiken. I och med att båda 
metoderna sade sig utgå från förgiftningsteorin var det inte särskilt 
meningsfullt att försöka särskilja på metoderna utifrån deras 
respektive tolkning av teorin. Det fanns även bara så mycket ny 
kunskap om enskilda fallbeskrivningar kunde tillföra diskussionen. I 
det här skedet handlade det inte om att skapa en ny behandling. Nu 
fanns det två behandlingar som var kompatibla men där anhängarna 
av respektive metod gärna såg att den ena metoden gjordes till 
förstahandsval. Statistik och procent möjliggjorde en mer generell 
diskussion om behandling av eklampsi än vad enskilda 
fallbeskrivningar kunde göra. 

Det rörde sig ännu inte om något större statistiskt underlag läkarna 
hade att utgå från. Istället använde de sig av statistik från de egna 
klinikerna vilket Forssner gjorde då han i artikeln från 1912 tog med 
en genomgång av utfallet för behandling med Stroganoffs metod vid 
Allmänna Barnbördshuset i Stockholm. Essen-Möller jämförde dessa 
med tal från hans egen klinik i Lund, där eklampsi behandlades med 
Aktiv metod. Sammanfattningsvis visade uppställningen att 
Stroganoffs metod hade mycket lägre mortalitetstal kopplade till 
barnsängseklampsier, de som utvecklade eklampsi efter förlossning, 
jämfört med Aktiv metod. Bland de så kallade förlossningseklampsi, 
eklampsi utvecklad under och i samband med förlossning, skiljde 
knappt en procent mortalitet mellan metoderna. Essen-Möller lät sig 
dock inte nedslås av dessa tal. Han tyckte sig fortfarande ha skäl för 
sin skeptiska inställning mot Stroganoffs metod. Av de patienter som 
avled under Essen-Möllers vård och behandlades med Aktiv metod 
drogs slutsatsen att ”åtminstone ett par av de övriga [dödsfallen] är 
jag övertygad om, att ingreppet kom för sent.”355  

                                                        
353 Ibid., s. 846. 
354 Forssner, (1912) s. 977. Forssner anspelade på det tyska ordspråket ”Probieren geht über studieren”, som 

på svenska betyder: pröva säger mer än att studera. 
355 Essen-Möller, (1917) s. 1382. 
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Att den Aktiva metoden inte lyckades rädda dessa patienter berodde 
på den behandlande läkarens, Essen-Möllers, tvekan. Det var inte en 
brist i metoden som låg till skuld. Efter en närmare genomgång av 
behandlingen vid Allmänna Barnbördshuset konstaterade Essen-
Möller att ett flertal konstförlossningar – förlossning medhjälp av 
tång, dilator, samt både vaginalt och abdominalt kejsarsnitt – hade 
utförts. ”För en aktivist är det av ett särskilt intresse att konstatera så 
mycket aktiv terapi i ett Stroganoffmaterial, och man frågar sig om 
anledningen härtill.”356 Den här retoriska frågan knyter an till Essen-
Möllers egna inkonsekventa användning av Stroganoffs metod, vid 
behandling av barnsängseklampsier. Han förklarade denna 
inkonsekvens med att det var ”en principiell skillnad på att låta en 
eklampsipatient ligga oförlöst med narkosbehandling och på att giva 
henne sådan narkos, då hon redan är förlöst.”357  

Efter genomgången av materialet från de båda klinikerna kom Essen-
Möller fram till att ”ingen av de båda metoderna visat sig överlägsen 
den andra”.358 En anledning till detta nedslående resultat kunde, 
enligt Essen-Möller, vara att eklampsi drabbade olika hårt. Men även 
tidpunkten för påbörjad behandling var viktig och kunde i vissa fall 
vara avgörande för behandling av svår eklampsi. Den här insikten fick 
Essen-Möller att ompröva synen på eklampsibehandling. Det var nu 
av överordnad vikt att patienten tidigt innan eklampsi utvecklades, 
behandlades. Essen-Möller hade därför börjat behandla patienter 
med eklampsism, förstadiet till eklampsi, med sträng diet, sängvila 
och diuretica, en behandling som känns igen från Stroganoffs metod. 
I de fall där patienten inte svarade på denna förebyggande behandling 
valde Essen-Möller att istället avbryta graviditeten. Den enda kritik 
denna behandling hade mött handlade om avbrytandet av 
graviditeten. Hur nödvändigt var det egentligen? Det fanns ju alltid 
en möjlighet att patienten skulle tillfriskna även utan ingreppet. 
Återigen rörde sig Essen-Möller i abortlagstiftningens gråzon. 
Kvinnans liv kunde vara i livsfara, men han kunde inte garantera att 
alla patienter hade rört sig i gränslandet mellan liv och död. ”Det enda 
man därvid kan lita till, är den behandlande läkarens erfarenhet och 
omdöme, och det är intet nytt ord, att erfarenhet är bedräglig och 
omdömet svårt.”359 Kvinnan var patienten, det var hennes liv som 
gick att rädda, ”hänsynen till modern måste gå före den till fostret.”360  
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Essen-Möller omformulerade nu Aktiv metod till att bli en 
förebyggande metod, en aktiv profylax.361 Den behandlade inte längre 
det akuta skedet utan var en förebyggande insats. Varken Stroganoffs 
metod eller Aktiv metod betraktades av Essen-Möller som botemedel 
av eklampsi. Vilket i sig innebar att det egentligen inte fanns någon 
kamp om att vara den enda behandlingen av eklampsi. Eklampsi gick 
här från att ha varit ett akutsjukdomstillstånd till att bli ett långt, 
utdraget, tillstånd som med rätta insatser gick att häva.  

Men när den teoretiska förståelsen av eklampsi kopplades samman 
med statistik från kliniker som behandlade med Stroganoffs metod 
framträdde en annan bild. Teoretiskt sett framstod den Aktiva 
metoden som mer rationell. Praktiskt sett spelade det mindre roll 
vilken metod som användes, både lyckades pressa ned 
mortalitetstalen. I ljuset av detta blev det allt svårare för den Aktiva 
metoden att via teori argumentera för behandlingen, något Essen-
Möller var väl medveten om.362 Detta var en utveckling som Forssner 
tog fasta på. ”För några år sedan var denna den enda riktiga metoden 
som ganska ringaktande såg ned på den avvaktande. Nu inskränker 
man sig till att söka visa, att den aktiva metoden ej ger sämre resultat 
än den andra. Redan däruti ligger dock en mycket stor svaghet hos en 
operativ metod.”363  

Forssner försökte inte ställa Stroganoffs metod mot den Aktiva 
metoden. Han såg en framtid för båda behandlingarna, sida vid sida, 
medan Essen-Möller tidigt hade argumenterat för Aktiv metod som 
enda vägen fram. Det var en strategi som inte längre fungerade. 
Sjukdom och ohälsa är problem som kräver meningsskapande, ingen 
blir sjuk utan orsak. Det finns alltid bakomvarande faktorer – 
exempelvis bakterier – som ger mening och förklarar insjuknandet. 
Styrkan och svagheten i den Aktiva metoden var den tydliga 
kopplingen till förgiftningsteorin. Oavsett om behandlingen utgick 
från att befria patienten från symptom eller orsak till sjukdom var 
Stroganoffsmetod rätt svar. För Stroganoffs metod spelade det ingen 
roll om behandlingen inleddes med anledning av symptom eller 
orsak. Metoden syftade endast till att kvinnan skulle vara stark nog 
att överleva graviditetens avslutning, vare sig det var genom 
förlossning eller abort. Den Aktiva metoden å andra sidan kunde bara 
ordineras utifrån att läkaren ville lösa orsak och inte symptom. 
                                                        
361 Ibid., s. 1385. 
362 Elis Essen-Möller, ”Aktiv eller avvaktande eklampsismbehandling?”, Obstetrisk-gynekologiska sektionens 

förhandlingar 1914–1915, Hygiea 78, nr 6 (1916), s. 411. “Att på grundval av den ena eller andra teorien följa 

en viss behandlingmetod går ej, och talaren [Essen-Möller] har numera fullständigt uppgivit alla försök att på 

teoretisk väg finna en eklampsibehandling. Det enda som duger är det erhållna resultatet”. 
363 Ibid., s. 411. 
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Statistik under kritik 

Uppräkning av statistik hade dock sina 
begränsningar. Mauritz Salin (1851–1927), då 
professor i gynekologi och obstetrik vid Karolinska 
institutet,364 höll en kortare redovisning av 
eklampsifall vid Allmänna barnbördshuset, från 5 
januari 1913 till 16 mars 1915, vid Obstetrisk-
gynekologiska sektionens förhandlingar 1915.365 
Totalt behandlades 28 kvinnor varav fyra dog; alla 

behandlades utifrån Stroganoffs metod samt med 
åderlåtning. Salins redovisning handlade inte om att 
undersöka möjligheten att få ner mortalitetstal med 
Stroganoffs metod. Han ville istället visa på det 
orimliga med att använda små fallserier från enskilda barnbördshus 
för att bilda sig en allmän uppfattning om behandlingsmetoders 
effektivitet. Salin föreslog därför ”att [obstetrisk-gynekologiska] 
sektionen toge i övervägande, huruvida den ej skulle anse det lämpligt 
att försöka åstadkomma ett samarbete mellan Sveriges alla 
barnbördshus på så sätt, att man överenskom att på dem alla under 
en viss period införda ett likartat behandlingssätt för alla 
eklampsifall.”366 Salins förslag visar på en medvetenhet om de små 
fallseriernas begränsning, men visar även på en möjlig lösning. 
Genom att låta en behandling härska vid alla barnbördshus, eller 
åtminstone de två allmänna barnbördshusen i Stockholm,367 skulle 
större fallserier med säkrare statistiskt utfall kunna göras.  

Salin var anhängare av Stroganoffs metod men han poängterade att 
hans förslag inte byggde på att alla skulle anamma denna metod.368 
Då flertalet kliniker behandlade enligt den Aktiva metoden var det 
dock nödvändigt med att fler gick över till Stroganoffs metod för att 
överhuvudtaget kunna diskutera en storskalig undersökning.369 
Hjalmar Forssners klinik, Allmänna barnbördshuset i Stockholm, 
övergick 1913 till att enbart behandla med Stroganoffs metod och kan 
på så sätt sägas ha hörsammat Salins förslag. Kliniker som 

                                                        
364 Nordisk familjebok, Maurits Johan Salin, http://runeberg.org/nfcd/0257.html. [2015-12-13].  
365 Maurits Salin, ”Några eklampsisiffror från Allmänna barnbördshuset”, Obstetrisk-gynekologiska 

sektionens förhandlingar 1914–1915. Hygiea 77, nr 18 (1915), s. 1048. 
366 Ibid., s. 1049. 
367 Ibid. 
368 Ibid. 
369 Emil Jerlov, ”Om Eklampsibehandling å Allmänna barnbördshuset åren 1913 – 1920”, Svenska 

Läkartidningen 18, nr 8 (1921) s. 129. 

Bild 10: Mauritz 
Salin (1851-
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behandlade utifrån Stroganoffs metod var få i både Sverige och övriga 
Norden. Vid ett nordiskt gynekologimöte i Köpenhamn 1916 
rapporterades att endast en klinik i Norden, Allmänna 
barnbördshuset i Stockholm, behandlade med Stroganoffs metod. I 
Danmark rapporterade tre kliniker den Aktiva metoden som 
huvudsaklig behandling. I Norge hade kvinnokliniken i Kristiania 
1912 övergått från Aktiv metod till en blandad behandling.370 Det 
statistiska underlaget för utvärdering av Stroganoffs metod var alltså 
bristfällig inte bara i Sverige utan i hela Norden. Detta hindrade dock 
ingen från fortsatt diskussion om metodens framgång baserad på 
statistik.  

Det fanns som sagt ingen enhetlig standard för hur statistik skulle 
grupperas eller vilka fall som skulle ingå. Förutom att ange fall av 
eklampsi och mortalitetstal för kliniker delades patientgruppen upp 
efter hur många krampanfall de hade haft innan förlossning. Men 
uppdelning efter antal krampanfall tog inte hänsyn till hur länge 
patienten varit under läkaruppsyn. Gruppen med endast ett 
krampanfall innefattade många fall där patienten redan var inskriven 
och under läkarkontroll. Få svåra fall av eklampsi manifesterade sig 
endast genom ett krampanfall innan förlossning, vilket då gjorde att 
de låga mortalitetstalen inte kunde tillskrivas behandlingen.371 Denna 
statistik blev därför värdelös som bevis för en behandlings duglighet. 
Kritik som riktades mot detta sätt att dela upp patientgruppen 
handlade även om att krampanfallet inte var lika med början av 
sjukdomen.372 En bättre uppdelning av statistiken behövdes som både 
tog hänsyn till sjukdomen progression och när behandling sattes in.  

Essen-Möller förespråkade en uppdelning av eklampsifall beroende 
på vilka symptom som uppvisades. Patienter med albuminuria, ödem 
och huvudvärk fördes till kategorin eklampsism. När krampanfallen 
manifesterade sig användes kategorin eklampsien.373 Den här 
uppdelningen kom även att anammas av fler läkare.374 

Frågan om hur eklampsipatienter skulle kategoriseras avspeglas även 
i den offentliga statistiken. 1916 års statistik rörande sjukdomar hos 
gravida inlagda vid barnbördshus delar upp eklampsifall i två 
huvudgrupper. Den första gruppen kallas för eklampsismus och är 
mest troligt samma grupp som eklampsism. Den andra gruppen, 

                                                        
370 Emil Jerlov, (1921) s. 130. 
371 Forssner, (1912) s. 261. 
372 Essen-Möller, (1913) s. 847. 
373 Elis Essen-Möller, Kliniska föreläsningar i obstetrik (Stockholm, 1916) s. 128. 
374 Bovin, (1920) s. 909. 
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eklampsia, var uppdelad i tre undergrupper, gravidarum, 
parturientium och puerperarum, beroende på när krampanfallen 
manifesterade sig.375  

Det fanns en utbredd misstänksamhet mot hanterandet av 
mortalitetstalen bland de aktiva i diskussionen. Presentationen av 
statistik beskrevs av en läkare med orden ”till en del är det troligen 
siffrornas lek”.376 Detta hindrade honom dock inte från att ansluta sig 
till Stroganoffs metod då han såg det som troligt att metoden kunde 
leda till lägre mortalitetstal. Den Aktiva metoden dömdes ut då 
”mortalitetssiffrorna, ehuru i allmänhet lägre än förr visade till 
allmän besvikelse ingen benägenhet att närma sig den av Bumm 
förutsagda, och den sänkning som vanns köptes med ökad 
operationsrisk för pat. såsom läsioner, infektioner, blödningar, 
narkosskador.”377 Den Aktiva metoden gav lägre mortalitetstal än den 
Konservativa metoden men till priset av att utsätta patienten för 
större risk. De låga talen i förhållande till behandlingens utformning 
användes här för att tala emot den Aktiva metoden genom att be 
läsaren se riskerna bakom en statistiskt sett lyckosam metod. 

Det var inte bara läkarna som uppvisade inkonsekvent statistik, även 
den offentliga statistiken uppvisade samma problem. Den offentliga 
statistiken över eklampsifall i Sverige var ännu inte enhetlig och 
speglar på så sätt den samtida förståelsen av eklampsi. Ett litet 
exempel med statistik från sekelskiftet 1900 fram till 1900-talets 
första årtionde visar att eklampsi gick från att 1898 ha klassats som 
”Sjukdom bland efter förlossning insjuknade barnaföderskor” till att 
ingå i tabell ”Sjukdomar med obestämd lokalisation”.378 År 1901 
återkom eklampsi som kategori i den nyskapade tabellen ”Sjukdomar, 
komplikationer till hafvandeskap och förlossning”. Under året hade 
34 fall av eklampsi rapporterats varav sju hade avlidit.379 Men 
sjukdomen återfanns även i tabell ”Å lasarett, sjukstugor och 
epidemisjukhus +) intagna sjukdomsfall äfvensom döda++) år 1901” 
i kategori nervsystemets sjukdomar, nu med 19 fall av eklampsi varav 

                                                        
375 Socialstyrelsen, Allmän hälso- och sjukvård år 1916 (1919) s. 55. Gravidarum, krampanfall under 

graviditeten. Parturientium, krampanfall i samband med förlossning. Puerperarum, krampanfall efter 

förlossning. 
376 Emil Bovin, ”Eklampsibehandling vid Södra Barnbördshuset i Stockholm 1 okt, 1911-31 mars 1920.” 

fortsättning från föregående nummer”, Hygiea 17, nr 42, (1920), s. 934. 
377 Ibid, s. 906. Bumm var tysk läkare och anhängare av Dührssens vaginala kejsarsnitt. Han förespådde 

1905 mortalitetstal ner mot noll om kvinnan kunde förlösas genom det vaginala kejsarsnittet så nära det 

första krampanfallet som möjligt.  
378 Medicinal-styrelsens underdåniga berättelse året 1898 (1900), Tab. Nr 18, sjukdom 165, s. XXVIII. 
379 Sundhetskollegium, Medicinal-styrelsens underdåniga berättelse året 1901 (1903), s. 43.  
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fyra döda.380 Varför eklampsi stod med på två olika ställen framgick 
ej. I och med att eklampsi under 1900-talet var starkt förknippad med 
graviditet borde kategorin nervsystemets sjukdomar härleda till 
någon annan sjukdom än eklampsi, möjligen epilepsi. 1911 års hälso- 
och sjukvårdsstatistik utkom i en egen serie, vilket innebar att 
uppställningen för mödradödlighet och förlossningskomplikationer 
ytterligare förändrades jämfört med tidigare år. Eklampsi listades 
även här två gånger, bland ”Dödsorsakerna för de å de offentliga 
barnbördshusen aflidna kvinnorna hafva varit”, med sex avlidna i 
eklampsi, och ”Bland de intagna kvinnorna hafva af följande 
sjukdomar samt komplikationer till hafvandeskap och förlossning 
iakttagits”, 75 drabbade kvinnor i eklampsi.381  

I enlighet med de klassifikationer som tog upp eklampsi som 
graviditetskomplikation kopplades sjukdomen till graviditeten. 
Sundhetskollegium delade möjligen samtida läkares visshet om 
eklampsi som endast en sjukdom som drabbar gravida. Det kan vara 
svaret på frågan varför eklampsi även återfinns i kategorin 
nervsjukdom. Intressant nog klassas eklampsi aldrig som förgiftning 
vilket, med tanke på förgiftningsteorins genomsyrande av samtidens 
förståelse av eklampsi, hade varit en möjlig kategori. Då en viss 
förvirring verkar ha rådit i den offentliga statistiken är frågan vilka 
slutsatser som går att dra av de fall som redovisas. 

Det var svårt att tydligt definiera eklampsi, få sjukdomen att passa in i 
en kategori. Det var dock ett problem som inte gick att förbise och via 
dessa omflyttningar av sjukdomen i statistiken synliggjordes en 
kontinuerlig diskussion om var eklampsi som sjukdom hörde hemma. 
Utifrån diskussionen som följde Felländers presentation och den 
offentliga statistiken utkristalliserar sig några punkter som 
konceptualiseringen av eklampsi utgick från; symptom, 
sjukdomsteori och patient. Hur manifesterade sig sjukdomen, vad 
utlöste tillståndet och vem drabbades? Av dessa tre punkter var det 
bara den sista som vid denna tid hade en tydlig konsensus, bara 
gravida kvinnor drabbades av eklampsi.  

 

                                                        
380 Ibid., s. XLIX. År 1910 finns eklampsi kvar som del av nervsystemets sjukdomar, nu med åtta manliga 

och 46 kvinnliga patienter varav fyra kvinnor avled. Under lång tid blandades eklampsi och epilepsi ihop 

vilket kan förklara varför män återfinns bland eklampsifall. Epilepsi återfinns dock ovanför eklampsi med än 

fler patienter inrapporterade än för eklampsi. Medicinal-styrelsens underdåniga berättelse året 1910 (1912), 

sjukdom 80, s. XL. 
381 Socialstyrelsen, Allmän hälso- och sjukvård år 1911, (1913) s. 45. Eklampsi återfanns även här bland 

nervsystemets sjukdomar, sjukdom 80, sex män och åtta kvinnor drabbade varav en kvinna avled, s. 155.  
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Avslutning 

Antalet artiklar om eklampsi i Svensk Allmänna Läkartidningen 
avtog under 1920-talet. Möjligen hängde det ihop med att Forssner 
under en längre tid hade varit sjuk, vilket då innebar att Stroganoffs 
metod saknade sin högljuddaste anhängare i Sverige. Utifrån de 
artiklar som producerades är det idag svårt att utse en tydlig segrare. 
Det verkar istället som att de två behandlingarna fortsatte att verka 
sida vid sida, som komplement till varandra. Detta är en tes som även 
stöds av de efterföljande artiklarna från 1930-talet. Sune Genell, 
(1897–1960) professor i obstetrik och gynekologi vid Lunds 
universitet och överläkare vid Malmö allmänna sjukhus 
kvinnoklinik,382 beskrev denna debatt som ”Nu långt efteråt kan 
kanske dessa fejder karaktäriseras på samma sätt som historien 
skildrar något fältslag i förgången tid, ’mörkret skilde de stridande åt, 
båda tillskrevo sig segern’.”383 Genell ansåg själv att den Aktiva 
metoden ”ur biologisk synpunkt är den riktiga.”384Men rent praktiskt 
och empiriskt hade Stroganoffs metod visat sig, så som Genell 
uttryckte det, hållbar. Det gick inte att förkasta den ena eller den 
andra metoden istället hade en så kallad ”mittlere Linie”, mellan linje, 
utvecklats som sammanförde de två metoderna.385 Det var i linje med 
den väg som Forssner hade pekat ut för framtiden där Stroganoffs 
metod tog en ledande roll med Aktiv metod som ett komplement.  

I Sverige var Stroganoffs metod stundom hårt ansatt medan den 
Aktiva metoden gick relativt fri, något som skiljde sig från den 
internationella diskussionen där den Aktiva metoden utsattes för 
kritik.386 Gemensamt för både kritiken mot Stroganoffs metod och 
Aktiv metod var de risker metoderna utsatte patienten för. Även om 
operation blivit säkrare tack vare narkos och antiseptik så utsattes 
patienten för stor infektionsrisk – speciellt om patientens 
allmäntillstånd redan var försämrat, som det var för eklamptiker. Den 
roll kejsarsnittet kunde spela i behandlingen av eklampsi var 
begränsad till att avlägsna vad läkarna betraktade som källan till 
sjukdomen, fostret. Om sjukdomen inte avbröts med denna 
behandling var läkaren tvungen att vända sig till kompletterande 
behandlingar, som Stroganoffs metod. Bakom det här resonemanget 

                                                        
382 Svenskt biografiskt lexikon, Sune Genell, https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=13008. 

[2015-12-13]. 
383 Sune Genell, ”Om graviditetstoxikoser – teori och praxis”, Svenska Läkartidningen 37 (1940), s. 1099.  
384 Ibid, s. 1100. 
385 Ibid, s. 1101-1102.  
386 John C Irwin, ”The role of caesarean section in the treatment of eclampsia”, California and Western 

Medicine 24, nr 2 (1926). 
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döljer sig en interdisciplinär strid mellan medicinare och kirurger 
som snabbt skymtar förbi i den svenska diskussionen. För att bättre 
illustrera hur denna konflikt kunde beskrivas från medicinarnas 
perspektiv vänder jag mig till USA 1926. Den amerikanske 
obstetrikern John Irwin gjorde här skillnad på vem som skulle 
behandla eklampsi utifrån vem som bäst förstod och respekterade 
sjukdomens allvarlighet. 

Its use is more prevalent among general surgeons than among 
obstetricians both on account of their surgical training and their 
lack of appreciation of the danger of eclampsia; they are called 
upon rarely to deal with this most dangerous complication of 
pregnancy. The obstetrician, on the other hand, is coming on 
contact with eclampsia frequently, and realizes more fully that he 
has to deal with a condition that is as much medical as surgical, if 
not more so.387  

Vem var att betrakta som bäst lämpad att behandla eklampsi, 
medicinare eller kirurger? I det här citatet synliggörs etablerandet av 
en institutionalisering av eklampsibehandling. Diskussionen om 
vilken behandling av eklampsi som ansågs vara bäst lämpad utgick 
inte bara från olika tolkningar av förgiftningsteorin, det handlade 
även om vilken medicinsk disciplin, medicinare eller kirurger, som 
var bäst lämpade att behandla patienterna. Den konflikten fick aldrig 
riktigt fart i Sverige. Essen-Möller försökte gång på gång driva fram 
den, men utan större framgång. Forssner var inte negativt inställd till 
operation eller kirurgi, han såg däremot större fördelar med att 
kombinera de två behandlingarna framför att uteslutande behandla 
med en metod. Det viktiga var att skapa en sammanhållen vård av 
dessa patienter, att skapa en institutionalisering vilket anhängarna av 
Stroganoff metod menade att de gjorde. När eklampsidiskussionen 
dog ut vid 1920-talet hade diagnosen eklampsi fått tydligare 
definierade ramar och läkarna stod nu bättre rustade för behandling 
av eklampsi än vad de gjort vid mitten av 1800-talet. Både för- och 
nackdelar med de två stora behandlingsmetoderna hade diskuterats, 
vilket Genell tog fasta på då han redogjorde för diskussionens 
eftermäle. I diskussionen mellan metoderna tydliggjordes problem 
med hur behandlingar utvärderades. Det visade sig vara mycket svårt 
att jämföra resultaten av behandlingsmetoderna, och på så sätt 
komma fram till vilken behandling som hade lägst mortalitetstal, då 
det saknades ett enhetligt sätt att räkna statistik vilket i sig gav 
upphov till omfattande diskussion. 

                                                        
387 Ibid., s. 209. 
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Sammanfattande analys: Eklampsins 
medikalisering 

 

Inledningsvis hävdade jag att eklampsi genomgick en intensifierad 
medikalisering under 1900-talets första årtionden. Detta då symtom, 
förklaringsmodeller och botemedel var under ständig förändring, en 
förändring som var kopplad till samtidens förståelse och tolkning av 
kroppen. Syftet med denna licentiatavhandling har varit att 
undersöka medikaliseringsprocessen av eklampsi i Sverige mellan 
1840 och 1930, en period då eklampsi diskuterades återkommande i 
svensk medicinsk press. När licentiatavhandlingen tar vid, 1841, var 
eklampsi kopplad till de krampanfall som vissa gravida kvinnor 
drabbades av och som ibland följdes av medvetslöshet och död. 
Krampen och möjliga orsaker till krampanfallen var den första tråd 
läkarna började nysta i för att finna orsaken till eklampsi och på så 
sätt bota sjukdomen. Den vikt som lades vid detta symptom 
återspeglades i sjukdomens antika namn, eklampsi, som målande 
beskrev hur sjukdomen ansågs drabba patienten, då krampanfallen 
tycktes drabba de gravida kvinnorna likt en blixt från klar himmel – 
utan förebud. Till detta symptom lades nya symptom som även de 
kom att definiera hur eklampsi uppfattades och behandlades. Varje 
ny behandling som lanserades bidrog till en ökad medikalisering av 
eklampsi. Inledningsvis ställde jag två frågor: Vilka olika metoder 
användes för att behandla eklampsi under denna tid, och på vilket 
sätt speglade dessa metoder skillnader i medicinska expertområden 
och erfarenheter? Hur argumenterade de samtida läkarna för de olika 
behandlingsmetoderna?  

 

Teorier och behandling under 1800-talet 

Under 1800-talets andra hälft var det kopplingen mellan graviditet 
och krampanfall som definierade eklampsi, en sjukdom som endast 
drabbade gravida kvinnor. Det här utgjorde grunden för eklampsins 
fortsatta konceptualisering under 1900-talet. Att just gravida kvinnor 
drabbades av eklampsi ansågs vara en följd av att kvinnors allmänna 
konstitution ansågs vara svag, där graviditeten var ytterligare en 
påfrestning som knuffade henne över sjukdomens rand. Läkarna 
behandlade inte normalt själva graviditeten som ett medicinskt 
problem. Inte heller patienterna, de gravida kvinnorna, upplevde 
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graviditeten som skäl att uppsöka vård, här fanns det undantag. 
Graviditeten var att betrakta som en naturlig del av kvinnans liv. I det 
här fallet var det eklampsi som utgjorde problemet och som var i 
behov av lösningar, så som lugnande medel och inducerad 
förlossning. Det var en behandling som senare kom att omtalas som 
den Konservativa metoden. Det var en metod som saknade 
gemensamt behandlingsschema, den behandlande läkaren utgick från 
den kunskap och erfarenhet han hade för att behandla. Behandlingen 
med lugnande medel skulle häva krampanfall och var i vissa fall även 
tänkt att förebygga krampanfall. Eklampsi ansågs vara starkt 
förknippad med överaktiva nerver. Det ansågs finnas en klar koppling 
mellan fysiska och psykiska nerver, så att starka emotioner kunde ta 
sig fysiska uttryck så som i krampanfall. Genom att ge morfin, kloral 
eller kloroform lugnades patientens nerver och krampanfallen kunde 
på så sätt hävas. Risken för överdosering av lugnande medel var dock 
överhängande, vilket i sin tur kunde resultera i att patienten miste 
livet.  

Sedan 1739 var det känt att en avbruten graviditet, via kejsarsnitt eller 
abort, hävde eklampsins progression. Det var inget botemedel men en 
sista utväg när lugnande medel inte räckte till för att rädda patientens 
liv. Kejsarsnitt var dock länge ett omfattande och riskfyllt ingrepp 
som många läkare drog sig från att utföra. Det var först i slutet av 
1800-talet som hygien, narkos och bättre operationsteknik lyfte 
kejsarsnittet till en säkrare nivå. Det innebar även att den operativa 
obstetriken fick ett uppsving vilket stärkte kirurgernas ställning inom 
det medicinska området. Men det var en behandling som även var 
kritiserad på grund av de risker som följde ingreppet, så som 
blodförlust och infektion. Vid sekelskiftet 1900 betraktades 
kejsarsnitt som en experimentell behandling som ännu inte hade 
bevisat sin verkan. Det fanns ett stort intresse bland läkare för 
operationen vilket ger föraningar om vilken roll ingreppet skulle 
komma att spela i behandlingen av eklampsi. Under 1800-talet fanns 
det bara en egentlig behandling av eklampsi, den Konservativa 
metoden. När kejsarsnittet populariserades innebar det även att 
behandlingen av eklampsi kom att revideras.  

Den ökade medikaliseringen av eklampsi tog fart då den skotske 
läkaren John Lever 1843 upptäckte ytterligare ett symptom, äggvita i 
urin, albuminuria, som stärkte misstanken om eklampsi som en form 
av förgiftning. Fokus skiftade nu från krampanfallet till njurar och 
lever. Vad som ansågs utlösa förgiftningen skiftade i början av 1900-
talet från kvinnans psyke till hennes fysik. Det handlade fortfarande 
om kvinnans svaga fysik och att hon inte klarade av de påfrestningar 
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som en graviditet ansågs innebära. De teorier som såg ägget och 
fostret som orsak till förgiftningen beskrev hur kvinnans kropp vände 
sig emot henne själv. Förändringar i lever och njurar, hittade hos 
avlidna patienter, tillsammans med kunskapen om att hävandet av 
graviditeten avbröt eklampsins progression, gav upphov till tanken att 
kvinnans kropp i vissa fall inte klarade av att ta hand om de 
restprodukter som fostret producerade. Det ansågs att restprodukter 
förgiftade kvinnan och orsakade krampanfallen. I Sverige 
presenterades även andra eventuella orsaker till förgiftningen, såsom 
nikotin som även påverkade nervsystemet och på så sätt förenade två 
olika sjukdomsteorier, men det här var en koppling som saknade 
bevis. För att stävja förgiftningen fanns det förutom att avlägsna 
giftkällan – fostret – två andra behandlingar som användes. Den ena 
var diet på mjölk, som om det ordinerades i ett tidigt stadium där 
endast albuminuria ännu hade manifesterats som symptom ansågs 
kunna mildra och även häva sjukdomens progression. Den andra var 
åderlåtning, som både minskade mängden gift i blodet och verkade 
blodtryckssänkande. Det här var dock en behandling som krävde rätt 
teknik för att säkert kunna slå hål på en ven utan att skada patienten 
onödigt mycket. Det var kunskap som få läkare vid denna tid hade då 
behandlingen under en längre tid hade bedömts som omodern.  

 

Fortsatt medikaliseringen av eklampsi i början av 
1900-talet 

Under 1900-talets början ökade intresset för obstetrisk kirurgi. Det 
var ännu i mycket en oprövad teknik, men som för många läkare 
bedömdes lovande. Den operationstekniska utvecklingen som gjorde 
kejsarsnitt mer attraktivt för behandling av eklampsi var ett mindre 
kejsarsnitt känt som det vaginala kejsarsnittet. Det var en operation 
som alla läkare skulle kunna utföra i patientens hem och betraktades 
av vissa läkare som framtiden för eklampsibehandling. Operationen 
öppnade bokstavligen upp kvinnokroppen inför läkarens blick och 
markerade en förändrad syn på kejsarsnittet bland samtidens läkare, 
så som Essen-Möller. Det livsfarliga ingreppet höll nu på att 
omdefinieras till ett livsviktigt ingrepp.  

Det vaginala kejsarsnittet presenterades i Sverige av upphovsmannen 
Alfred Dührssen som även lät skapa bilder av ingreppet för att sprida 
kunskap om hur det skulle utföras. Operativa ingrepp framfördes som 
den självklara vägen framåt för obstetriken. Nu kunde kvinnokroppen 
bokstavligt talat öppnas upp och avtäcka sina hemligheter för läkaren. 
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Syftet vid behandling av eklampsi var inte så mycket att avtäcka 
kroppens hemligheter som att på ett enkelt sätt avlägsna källan till 
den förgiftning som antogs ligga till grund för eklampsi – fostret. 

Att behandla eklampsi med kejsarsnitt kom att bli känt som den 
Aktiva metoden. Det var en behandling som av samtida läkare 
beskrevs som rationell, med tanke på kopplingen till 
förgiftningsteorin, och där läkarna ansågs spela en aktiv roll i 
behandlingen. I kontrast till detta beskrevs den Konservativa 
metoden, som ett passivt behandlande där läkaren riskerade 
patientens liv genom att ordinera för stora doser lugnande medel. 
Anhängare av den Aktiva metoden, så som Elis Essen-Möller, beskrev 
det som att lägga en förgiftning till en redan existerande förgiftning.  

Då eklampsi var en graviditetssjukdom fanns det två patienter att ta 
hänsyn till, kvinnan och fostret. Det var allmänt känt bland läkare att 
barn till kvinnor med eklampsi oftast fötts i dåligt skick, det var inte 
säkert att de skulle överleva. Ett tidigt kejsarsnitt kunde resultera i att 
barnet avled men att kvinnan överlevde. Läkarna ställdes här inför ett 
svårt val av att antingen operera och riskera barnets liv eller inte 
operera och riskera livet på både kvinna och barn. Operation 
framställdes av anhängare till den Aktiva metoden som det bästa valet 
i en svår situation.  

Då det var svårt att skapa sig en helhetsbild av hur väl en behandling 
fungerade, eftersom relativt få insjuknade i eklampsi, utgjorde 
mortalitetsstatistik och egen klinisk erfarenhet viktig information när 
det gällde att ta ställning till en eller en annan behandling. Till en 
början rapporterades det att Aktiv metod lyckats sänka 
mortalitetstalen med cirka 15 procent men där stannade sedan 
nedgången. Den hade nått en platå och steg även i vissa fall. Ett 
möjligt skäl till detta som angavs var att de kvinnor som opererades 
redan var så pass sjuka att de hur som helst riskerade att avlida. 
Kvinnorna kom ofta alldeles för sent under läkarkontroll när 
krampanfallen redan manifesterat sig.  

Samtidigt som den kirurgiska obstetriken utvecklades skapades även 
en ny form av avvaktande metod kallad Stroganoffs metod, efter 
upphovsmannen Vasilij Stroganoff. Metoden gick ut på att stabilisera 
patienten, med hjälp av lugnande medel och sensorisk isolering för 
att minska risken att utlösa stressrelaterade krampanfall, till dess att 
barnet kunde förlösas. Den här metoden tog inte aktivt avstånd från 
instrumentalförlossning men betraktade kejsarsnitt som en sista 
utväg.  
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Stroganoffs metod kritiserades för att inte följa förgiftningsteorin, i 
och med att metoden premierade en avvaktande kanske till och med 
passiv inställning till behandling av eklampsi. För anhängare av 
Stroganoffs metod var det här i mycket en icke-fråga. Stroganoffs 
metod och förgiftningsteorin gick mycket väl ihop då målet med 
metoden var en, för modern, säker förlossning. Metoden påminde om 
den Konservativa metoden, något anhängare av den Aktiva metoden 
ofta återkom till. Den största skillnaden mellan de två behandlingarna 
utgjordes av att Stroganoff hade utvecklat ett behandlingsschema 
vilket gjorde behandlingen av eklampsi mer enhetlig och i teorin 
mindre beroende av den behandlande läkarens kunskap och 
erfarenhet av tidigare behandlingar av eklampsi.  

Essen-Möller återkom ofta till kopplingen mellan dessa två metoder i 
sin kritik av Stroganoffs metod. Han försökte på så sätt misskreditera 
och ifrågasätta Stroganoffs metods legitimitet och trovärdighet. 
Hjalmar Forssner, anhängare av Stroganoffs metod, höll till viss del 
med Essen-Möller i kritiken av Konservativ metod. Stroganoffs metod 
byggde på den kritiserade metoden men utan de problem som Essen-
Möller kopplade till den Konservativa metoden. Forssner hänvisade 
ibland till behandling av eklampsi vid Allmänna Barnbördshuset i 
Stockholm från 1800-talet för att ge historisk tyngd åt den samtida 
behandlingen med Stroganoffs metod. Både Stroganoffs metod och 
Aktiv metod hade emellertid problem att bevisa verkan. Det var svårt 
att få fram tillräckligt stora fallstudier för att på statistisk väg kunna 
avgöra vilken behandling som pressade ned mortalitetstalen mest. 
Genom att även inkorporera föregångaren till Stroganoffs metod 
skapade Forssner ett större statistiskt underlag för Stroganoffs 
metod. Det var dock, som sagt, ett tvåeggat svärd då det inte var något 
eftersträvansvärt att förknippas med Konservativ metod.  

Vid sidan av dessa två behandlingar av eklampsi växte en tredje fram, 
profylaxvård eller förebyggande vård. Alla involverade parter var 
överens om att det var viktigt att patienten tidigt kom i kontakt med 
vården, vilket för både Stroganoffs metod och Aktiv metod skulle 
underlätta behandlandet av eklampsi. Idén om profylax byggde på 
upptäckten av albuminuria hos eklampsipatienter och visar på en 
förändrad syn på eklampsi. Sjukdomen gick från att ha varit ett 
akuttillstånd till att bli en sjukdom som uppträdde i stadier och som 
därför även kunde behandlas i olika stadier. Förstadiet som kunde 
behandlas med mjölkdiet kallades för eklampsism och skiljdes från 
eklampsi då det manifesterades utan krampanfall.  



 

115 
 

Förekomsten av eklampsi utan krampanfall hade diskuterats tidigare 
och fått ett svalt mottagande i Sverige. Eklampsi var länge förknippad 
med krampanfall och att lägga till nya symptom suddade ut gränserna 
ytterligare för vad som utgjorde eklampsi. När sjukdomen istället 
delades in i två stadier med en tydlig progression till eklampsi 
minskade fokus på krampanfallet som symptom men det var 
fortfarande kvar i steg två, eklampsi. Det här var ett synsätt som 
passade Stroganoffs metod väl och som hade framförts av anhängare 
av metoden tidigare i diskussionen. Den hade behandling som 
passade för båda stadier. Aktiv metod omformulerades delvis men 
förblev förknippad med kejsarsnitt.  

Diskussionen om eklampsibehandling avstannade vid mitten av 1920-
talet utan att konsensus uppnåtts angående val av behandlingsmetod. 
Stroganoffs metod öppnade upp för ett mer individuellt behandlande, 
till skillnad från Aktiv metod där fokus låg på kejsarsnittet. Det var 
attraktivt för många läkare då det öppnade upp för andra former av 
behandling, där även kejsarsnitt ingick.  

Vad som utgjorde eklampsins gränser var under ständig och gradvis 
förändring. Det var enklare för aktörerna att uttala sig om vad 
eklampsi inte var, snarare än vad som definierade sjukdomen. Hur 
sjukdomen uppfattades avspeglades i hur behandlingar diskuterades. 
I och med att eklampsi blev en sjukdom i två stadier svarade 
Stroganoffs metod bättre än Aktiv metod mot den förändrade synen 
på sjukdomen. Men det kan lika gärna sägas att behandlingar till slut 
kom att definiera sjukdomen. Lösningen ramade in och definierade 
problemet – eklampsi.  

 

Konceptualisering 

Medikalisering sker enligt Peter Conrad i tre olika nivåer. En av dessa 
nivåer är konceptualiseringen av ett medicinskt problem, då diagnos 
skapas. Eklampsi har av läkare sedan 1800-talet beskrivits som en 
gåta, ett mysterium. Den här beskrivningen av eklampsi säger en hel 
del om hur läkarna initialt greppade sjukdomen, det gällde att lösa 
gåtan, skingra mysteriets dimma. Länge låg fokus på krampanfallet 
som ursprunget till sjukdomen och ett hävande av krampanfallet 
utgjorde därmed även lösningen på eklampsi och kom i sin tur att 
definierade eklampsi. Men att enbart koncentrera sig på 
krampanfallet var inte tillräckligt. Sjukdomen beskrevs av läkare som 
nyckfull och liknades vid ett väsen som följde sin egna gåtfulla logik. 



 

116 
 

Krampanfallet utgjorde bara en pusselbit av sjukdomen. Kopplingen 
till nerverna, både fysiska och psykiska, var en annan pusselbit. 
Genom att söka orsaken till eklampsi hos överaktiva nerver försköts 
fokus från krampanfallet något. Sjukdomen internaliserades 
samtidigt; patienten, hennes kropp blev del av problemet då det inte 
var någon yttre påverkan som misstänktes vara grunden till eklampsi. 
Det här sade dock mer om samtidens generella syn på kvinnor, och 
särskilt gravida kvinnor, än om eklampsi specifikt. Men inte heller 
den biten gav en fullständig överblick över eklampsi. Om det nu var 
så att kvinnans fragila fysik orsakade eklampsi så borde fler ha 
insjuknat. 

Eklampsi blev med tiden ett alltför omfattande begrepp. Sjukdomen 
kunde delas in i undergrupper som därmed även gav läkarna 
möjlighet att vidga behandlingsspektrumet till olika stadier. Två 
gånger presenterades behovet av att specificera eklampsi 1908 då 
Essen-Möller introducerade termen eklampisism och 1910 då Jacob 
Felländer försökte introducera begreppet atypisk eklampsi. När 
Essen-Möller introducerade eklampsism möttes han inte av något 
motstånd. Däremot fanns det en viss tvekan kring vad begreppet 
egentligen innebar. Men när Felländer presenterade diagnosen 
atypisk eklampsi blev han ifrågasatt. Det fanns här två stora 
skillnader som spelade roll. Essen-Möller hade större legitimitet att 
verka utifrån. Det sätt som han beskrev eklampsism på vidgade 
sjukdomsbegreppet till att inbegripa två stadier.  

Felländer å sin sida saknade den legitimitet som Essen-Möller hade 
och diagnosen atypisk eklampsi uppfattades som otydlig. För att 
kunna tala om ett problem behövs ord att beskriva problemet med. 
Eklampsi har länge dragits med problemet att namnet inte ansetts 
helt och fullt representera sjukdomen, då termen mer var en 
hänvisning till den plötsliga kramp kvinnan drabbades av än en 
beskrivning av sjukdomstillståndet. Det var dock en term som läkarna 
kunde samlas kring. Förändringen av termen skedde i takt med att 
symptom kopplad till eklampsi upptäcktes, så som upptäckten av 
albuminuria.  

De olika termer som skapades för att diskutera eklampsi speglade den 
samtida forskningen, både i fråga om sjukdomsteori och behandling 
av sjukdomen. Eklampsi hade till en början en väldigt flytande och 
svårdefinierbar karaktär där krampanfallet utgjorde den viktigaste 
igenkännesfaktorn. Via valet av terminologi kopplad till sjukdomen 
avslöjas dels hur läkarna uppfattade sjukdomen och vad som var den 
dominerande inställningen till behandling.  
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Via konceptualiseringen av eklampsi avmystifierades sjukdomen. Den 
blev konkret och formbar. Det gick att bemästra den vilket gjorde att 
läkarna kunde behandla den. Konstruerandet av sjukdomen 
uppmuntrade till omvärdering av vetenskaplig metod och teori. Den 
gav upphov till omtolkning av resultat och diskussion om 
begränsningar med forskningsmaterialet. Många metoder som 
användes vid behandling av eklampsi i Sverige under 1900-talets 
första årtionden hade liknande problem. De var nya, oprövade och 
byggde på små fallserier vilket gjorde det statistiskt svårt att dra säkra 
slutsatser om vilken metod som var mest effektiv.  

 

Institutionalisering 

En annan nivå av medikalisering utgörs, enligt Conrads, av 
institutionalisering av medicinsk behandling, då vården organiseras 
för att passa en specifik behandling. Eklampsi behandlades på två 
sätt, medicinskt och kirurgiskt. Det skulle därför förefalla naturligt 
om det då också uppstod en konflikt mellan de två angreppssätten. 
Aktiv metod var, till en början, helt inriktad mot att kirurgiskt 
behandla eklampsi. Den främsta företrädaren, Essen-Möller, var även 
känd kirurg och tog aktivt ställning för ett kirurgiskt ingripande. I de 
artiklar han skrev om eklampsibehandling framställde han det som 
att Stroganoffs metod stod i opposition mot Aktiv metod. Genom att 
framställa Aktiv metod som framtidens behandling av eklampsi, även 
beskriven som den mest rationella behandlingen, försökte han få 
läkare att ta ställning i frågan om eklampsibehandling.  

I Sverige var motsättningen mellan medicinare och kirurger inte lika 
framträdande som i England. Även Forssner hade gjort sig känd som 
förespråkare av kirurgi, bara inte som första val vid behandling av 
eklampsi. Forssner motsatte sig polarisering och på så sätt blev det 
ingen riktig debatt med två tydliga sidor. Forssner såg ingen 
anledning till att upprätthålla en tydlig gräns mellan de två 
behandlingarna. Han verkade istället för att inkorporera den Aktiva 
metoden som del av Stroganoffs metod. 

Båda behandlingarna hade inslag som gick att utföra i patientens 
hem, något som framfördes som positivt. Detta innebar ändå att 
läkarna hade monopol på diagnostisering och behandling, vilket 
framgår av det begränsade handlingsutrymme som barnmorskor 
hade som läkarens förlängda arm. Läkaren hade beslutsrätt gällande 
diagnos och behandling men var beroende av att patienten 
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genomförde urinprov tidigt och kontinuerligt under graviditeten för 
att läkaren skulle ha en utökad möjlighet till val av behandling om 
hon drabbades av eklampsi.  

För läkarna utvecklades eklampsi från att ha varit en akutsjukdom till 
att bli en progressiv sjukdom i stadier som därmed även gick att 
behandla på fler än ett sätt. Genom att skapa ett förstadium till 
eklampsi, eklampsism, öppnade läkarna upp för att kunna ta emot 
patienter som inte passade in i kategorin eklampsi. Skapandet av en 
underkategori verkade även legitimerande av huvudkategorin. Det 
förstärkte tanken på en naturlig progression i sjukdomen, från 
förebyggande till kritiskt läge.  

Näst efter barnsängsfeber beskrevs eklampsi som det stora 
obstetriska problemet att lösa. Det låg prestige i att lösa problemet 
men även vanmakt över att inte kunna rädda patienten, något Essen-
Möller ofta återkom till. Det handlade inte bara om vilken behandling 
som vetenskapligt passade bäst. Det var även en fråga om vad som var 
bäst för patienten. Till syvende och sist var det den här frågan som 
avgjorde vilken behandling som skulle sättas in och här hade 
Stroganoffs metod ett övertag genom att betoningen på individuellt 
behandlande ställde lägre krav på sjukhus och läkare. Aktiv metod 
krävde kirurgisk kunskap av läkaren samt tillgång till operationssal. 
De flesta förlossningar skedde ännu under 1930-talet i hemmet vilket 
innebar att sjukhus endast uppsöktes när hälsotillståndet blev 
allvarligt och hjälp inte gick att få i hemmet. Det medförde även att 
behandling av eklampsi inledningsvis fick en akut karaktär som 
passade Aktiv metod väl men när sänkningen av mortalitetstalen 
stagnerade och målet att oskadliggöra eklampsi inte gick att uppnå, 
krävdes nya tag.  

En annan alternativ behandling till Aktiv metod var den 
förebyggandevården av eklampsi. Vården gick från att ha behandlat 
eklampsi som en akutsjukdom till att behandla den som en, till viss 
del, sjukdom som gick att förebygga. En följd av denna omvärdering 
av sjukdomen var att Stroganoffs metod nu svarade bättre mot 
beskrivningen av sjukdomen. Stroganoffs metod hade tidigt 
förespråkat förebyggande insatser för att förhindra sjukdomens 
progression och nu definierade denna syn behandlingen av eklampsi. 
Det ökade fokus som helhet på förebyggande insatser och tidig 
diagnostisering förändrade i sin tur synen på läkarens roll vid 
graviditeter. Då alla gravida potentiellt kunde drabbas av eklampsi 
blev alla gravida potentiella patienter och behandlades som sådana. I 
syfte att rädda kvinnornas liv fick läkaren ökad insyn och inflytande 
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över kvinnans förehavanden under graviditeten. Själva 
institutionaliseringen av eklampsi, skapandet av inrättningar för 
behandling, hade hittills fört en blygsam tillvaro. Stroganoffs metod 
och Aktiv metod ställde olika krav på vårdinrättning vilket gjorde det 
svårt att skapa en enhetlig vårdform för landsomfattande 
implementering. Det fanns en vilja bland aktörerna att 
institutionalisera behandlingen av eklampsi, diskussionen om 
eklampsiprofylax var ett uttryck för denna vilja. Institutionalisering 
av eklampsidiagnostisering och behandling skulle bli en framtida 
fråga då medikaliseringen av sjukdomen gick in i en ny fas.  

Behandlingen av eklampsi under 1900-talets första årstionden följde 
den medicinska utvecklingen på så sätt att nya operationstekniker 
inkorporerades i behandlingen av eklampsi och blev även till en egen 
behandlingsmetod av sjukdomen. De behandlingar som utvecklades 
förhöll sig alla till en speciell sjukdomsteori som dominerade 
diskussionen, förgiftningsteorin. Fältet var i stort öppet för vilken 
behandling som helst men för att vinna gehör bland läkare behövde 
behandlingen knyta an till förgiftningsteorin. Genom teorin 
försvarade och angrep företrädare för de olika behandlingsmetoderna 
varandra och försökte stundom tvinga fram avståndstaganden från en 
viss behandlingspraxis till förmån för en annan. Den kliniska 
behandlingen av eklampsi skulle dock komma att visa sig vara mer 
komplex än så. De olika behandlingsmetoderna hade alla delmoment 
som andra sidan kunde ta till sig och mortalitetstalen gav inget 
definitivt svar på vilken behandling som var att föredra. Behandlingen 
av eklampsi gick därför in i ett nytt stadium som koncentrerade sig på 
förebyggande insatser istället för att försöka bota sjukdomen utifrån 
en metod. Det fanns ett gemensamt mål för alla aktörer, att bota 
eklampsi, aktörerna var inte överens om hur detta skulle ske. De 
behövde å andra sidan inte heller vara överens om hur eklampsi 
skulle behandlas för att kunna utföra sina uppdrag. En utvidgad 
institutionalisering skulle dock komma att underlätta arbetet.  

Eklampsi beskrevs gärna som en gåta av läkarna som krävde ett svar 
vilket syns i hur de tog sig an problemet. Det här var dock något 
mycket större än en gåta. Under 1900-talets början komplicerades 
bilden av eklampsi vilket även ledde till att den problemställning 
sjukdomen utgjorde kom att delas upp vilket gav läkarna större 
behandlingsmöjligheter. Gåtan eklampsi gick inte att lösa men 
problemet eklampsi gick på så sätt att hantera.  
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Epilog 

Den inledande tesen för denna studie var att eklampsi har genomgått 
en intensifierad medikalisering som tog sin början vid mitten av 
1800-talet och fortsatte in på 1900-talet för att sedan avta något. 
Under arbetets gång upptäckte jag ett intressant sidospår som 
sträckte sig längre in i 1900-talet ända in i vår samtid idag – den 
förebyggande mödravårdens roll vid behandling av eklampsi. Den 
kallades för eklampsiprofylax och var ingen egen behandling av 
eklampsi. Här förenades diagnostisering av eklampsi innan 
sjukdomen blivit ett akut problem med förebyggande insatser för att 
förhindra sjukdomens progression. Det var ett nytt sätt att se på 
vården, där insatserna förflyttades till innan sjukdomen ännu brutit 
ut. Vården ställde nya krav inte bara på sjukvårdspersonalen utan 
även på samhället att bekosta denna nya vårdform. Läkarna hade 
tidigt konstaterat att ett problem med eklampsivården var 
avsaknaden av en vårdinstans, exakt hur denna instans skulle se ut 
var oklar men många idéer och lösningar var i omlopp. Det här var en 
del av en omformulering av graviditets- och förlossningsvårdens 
syfte. Den förebyggande vården av gravida kvinnor blev del av en 
större organisatorisk förändring av den praktiska medicinen som kom 
att få stor betydelse för hanterandet av eklampsi i Sverige.  
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