
[54]. Vikten av att inkludera psykolo-
giskt omhändertagande och bearbet-
ning påpekas i litteraturen. I Sverige på-
går olika utvärderingar av denna form
av rehabilitering vid kroniska symtom
efter pisksnärtstrauma.
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Summary

Spectrum of whiplash injury sequelae;
localisation and development in relation
to the clinical picture

Bo Levander, Björn Gerdle
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Neck sprain, a common sequela of motor
vehicle trauma, is characterised by soft tissue
lesions in the facet joints (the capsule), cervical

discs (the annulus), ligaments, muscles, and
sometimes in the nerve roots or the central ner-
vous system. The cardinal manifestation of
whiplash injury is neck pain, which may arise
from any innervated part of the injured joints or
muscles except the disc nucleus, the articular
surface of facet joints, or the flaval ligaments.
Pain may be referred to the skin or muscles via
the respective sensory nerves. The tissue le-
sions, together with post-traumatic nerve root
degeneration or medullary compression, may
give rise to the complex neck sprain syndrome.
Localisation of the source of symptoms by
means of meticulous physical examination,
MRI (magnetic resonance imaging), or accu-
rately sited local anaesthetic injections is de-
scribed in the article, and operative and multi-
modal rehabilitation procedures are discussed.

Correspondence:Professor Bo Levander,
Swedish Neuro-orthopaedic Centre, Länssjuk-
huset Ryhov, SE-551 85 Jönköping, Sweden.
Fax: +46 36 321506.
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Min morfar, Anders Petter Lidberg,
blev vårdare vid Sankta Birgittas

sinnessjukhus – det hette så – i Vadste-
na. Han var född i Östergötlands skogs-
bygd, en fattig småbrukarbygd öster om
den bördiga Vadstenaslätten. Han hade
visserligen beslutat sig för att lämna
Sverige för USA eftersom arbetstillfäl-
lena var få, men plötsligt erbjöds han ar-
bete vid det växande sinnessjukhuset i
Vadstena. Detta blev han trogen i hela
sitt liv. 

Vadstena var sedan gammalt en sjuk-
husstad, med anor av vård i de byggna-
der tillhörande Heliga Birgittas kloster
som blev tomma då Gustav Vasa kasta-
de ut munkar och nunnor. Ännu under
mina skolpojksår användes det gam-
la nunneklostret väsentligen oföränd-
rat som sjukhus för kvinnliga sinnessju-
ka. 

Disciplin
och hierarki
Disciplinen för en sjukhusvårdare

var sträng, olydnad mot överordnad
medförde omedelbart avsked. Uniform
skulle man bära förstås, blå vadmal un-
der vintern och tunn ljus dräkt då som-
maren kom i maj. På bilden ses hela
sjukhusets personal; en noggrann blick
avslöjar indelning i förste och andre
vårdare, samt överskötare. Syssloman-
nen, ansvarig för ekonomin, bar inte
uniform och så naturligtvis inte heller
läkarna. Så som än idag är förhållandet

Min morfar
var mentalvårdare
vid Sankta Birgittas
sjukhus i Vadstena
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hos polisen bär de som är högst i rang
inte uniform. 

Överläkarens makt var stor. Han be-
stämde allt, till och med om och när per-
sonalen kunde gifta sig, och det var han
som beviljade permission, även för vår-
dare. Den stränga hierarkin var inte nå-
got speciellt för mentalsjukhusen, den
fanns denna tid i hela vårt samhälle. 

Sjukhusarkitektens roll viktig
Jag växte upp i mina morföräldrars

hem, en villa. Den var byggd efter en
tanke hos Medicinalstyrelsens chefsar-
kitekt, Carl Westman. Han ville skapa
»sjukhussamhällen» liknande dem som
fanns vid de stora bruken. Än idag kan
man se dessa sjukhusvillor i städer som
Säter och Västervik. Detta skulle ge
identifikation med arbetet. 

Sjukhusbyggnaden var viktig och
fick ritas av de bästa arkitekterna. Sjuk-
husen sågs med stolthet. Den tidens
främste arkitekt, hovintendent Hjalmar
Kumlien, anlitades i Vadstena. Han
hade ritat ett av Stockholms vackraste
hus, Jernkontoret, liksom även det hus
där jag numera bor. I min våning känner
jag från Sankta Birgittas sjukhus igen
de vackra höga fönstren mot Humlegår-
den; arkitekterna hade en schablon de
följde från uppdrag till uppdrag. 

Hårt nattarbete
Min morfar arbetade natt. Vårdarna

låstes då in utan nycklar på »stormen».

Här fanns de oroliga patienterna.
Stormavdelningen var farlig, medicine-
ring saknades. Brom och opiater kunde
förekomma, senare även barbiturater.
Långbad var lugnande. Patienterna
stoppades ned i badkar med tjugofyra-
gradigt vatten under veckolånga tider.
Det var ett hårt och slitsamt jobb för vår-
darna att hålla de vrenskande, plaskan-
de patienterna kvar i badet. 

Först då min morfar pensionerades,
nämligen 1935, infördes insulinkoma-
behandling. Morfar fortsatte som vika-
rie på natten. Nattjänstgöringen blev
långdragen; jag minns att morfar, strax
innan han dog i hjärtinfarkt hemma i
sjukhusvillan  frågade: »Är det inte
morgon snart?» 

Patienterna fick arbeta
med trädgårdsskötsel
Hemma hos oss hjälpte patienterna

ibland till med höstgrävning och annan
trädgårdsskötsel på den kolonilott som
hörde till villan. Detta utgjorde en vik-
tig del av hushållsekonomin. Jag satt
vid vårt köksbord och betraktade pati-
enterna som främmande och farliga.
Alla var klädda i tjock vadmal, med
bondmössa i rysk stil och ryska grova
halvstövlar.

Klockan sju på kvällen, även på
sommaren, sattes träskivorna för i de
höga fönstren och patienterna tvingades
till sängs att sova i de stora gemensam-
hetssalarna. På morgonen väntade det

jordbruk som tillhörde sjukhuset eller,
för de sjukaste, rastgården, vars plank
först 1954 ersattes av ett nätstaket. 

En verklig sjukhusstad
Sjukhuset hade mer än 1 000 patien-

ter, medan själva staden Vadstena hade
endast 3 000 invånare. Vadstena, som
även hyste ett stort länslasarett, gjorde
sannerligen under min barndom skäl för
att kallas en verklig »sjukhusstad».

Lars Lidberg
professor,
sektionen för rättspsykiatri,
Karolinska institutet, Stockholm
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Personalen vid Birgittas sjukhus samlad på en bild från 1910. Andre man från höger
i andra raden är Anders Petter Lidberg, sjätte från höger (sittande) är 

hospitalsöverläkare Thure Björck, far till medicinalrådet Peder Björck som stod
i spetsen för utbyggnaden av mentalsjukvården under 1950- och 1960-talen.


