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Abstract 

In the 1970s and 1980s, Sweden held about 15-20 certified health resorts that wanted to improve peoples’ health 

with vegetarian food and alternative medicine. This essay aims to explore the popularity of health resorts through a 

patient’s perspective. What did the patients look for at the resort, which they could not find in the official health 

care? A basis for the analysis is Bonnie Blair O´Connor’s theory of Health Belief Systems. In short, it claims that all 

medical systems are equal, from a patient’s point of view. A patient in the 1970s and 1980s could turn to the Health 

Belief System of conventional medicine, or chose an alternative – for example the Health Belief System constituted 

by Swedish health resorts.  

The material for this survey comes from one of the most famous health resorts in Sweden, Föllingegården in the 

north of Jämtland. From 1976 to 1990 Mrs Lilly Johansson, who advocated a very strictly vegetarian diet to people 

with various health problems, ran the resort. The archives of Föllingegården have recently been discovered, and this 

is the first time someone looks at the patients’ bookings, journals and letters.  

The survey reveals that about three quarters of the patients were women, that the average patient was about 50 

years old, and that he or she was most likely to be a white-collar worker. About half of the patients were explicitly ill, 

and suffered from different kinds of aches, rheumatism, allergies, eczema, bowel problems or other chronic disease. 

In their anamnesis, and in evaluation forms concerning their stay at Föllingegården, the patients reveal their motifs 

for coming to the health resort. Many of them had been let down by conventional health care. They were tired of 

heavy medication and/or careless doctors. At the health resort, they searched for a more personal contact with their 

healer and a more natural way of curing diseases and improve health. 

This essay shows that patients in the 1970s and 1980s contributed to the popularity of health resorts by trusting 

the health resorts with a wide range of health problems, by persuading doctors of the official health care to refer to 

and finance their stay at the health resort, and by taking responsibility for their own health in an era when official 

health care started to prove insufficient. 
 

Keywords: Health resorts, patient perspective, alternative medicine, vegetarianism. 
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1. Inledning 

Under 1970- och 1980-talen blomstrade en alldeles speciell typ av hälsoanläggning i Sverige, 

nämligen hälsohemmen. Hälsohemmen använde sig av behandlingsformer som fasta, vegetarisk 

kost och motion. Besökarna strömmade till, men storhetstiden blev kort. Från slutet av 1980-talet 

lades många hälsohem ned, eller omvandlades till spa- och wellnessanläggningar. I dag finns bara 

två kvar, Österåsen utanför Sollefteå och Masesgården utanför Leksand.1 

Under de två decennier när hälsohemmen var som störst, lyckades de göra sig kända för en 

bred publik. Fasta och vegetarisk kost var populärt, och veckotidningar som Saxons och 

Husmodern publicerade ofta artiklar om människor som lyckats bli friskare efter en 

kostomläggning. Tidsandan, med ett stort intresse för det alternativa och naturliga, samspelade 

med hälsohemmens verksamhet. Hälsohemmens föreståndare och läkare blev namnkunniga 

personligheter. Alf Spångberg, Karl-Otto Aly och Lilly Johansson var tre av portalfigurerna. 

Kortlivade men intensiva företeelser som hälsohem kan säga mycket om sin samtid. Under en 

period var hälsohemmen omskrivna och hade många gäster. Man ställer sig genast frågan varför. 

I den här uppsatsen ska jag försöka komma svaret närmare genom att studera patienterna vid ett 

av Sveriges mest kända hälsohem, Lilly Johanssons Föllingegården i norra Jämtland.  

2. Syfte 

Hälsohemmen uppstod inte ur tomma intet. De är kusiner och barnbarn såväl till den 

månghundraåriga kurortstraditionen som till den vegetariska rörelsen, och åtminstone styvsyskon 

till den vanliga, konventionella medicinen. Kurorterna och vegetarianismen har båda blivit 

undersökta ur olika historiska aspekter, men hittills har nästan inga ansatser gjorts för att försöka 

analysera hälsohemmens verksamhet. 

Om man nu vill studera fenomenet hälsohem, skulle många olika infallsvinklar vara möjliga. 

På den allra högsta nivån skulle man kunna studera hur lagstiftning och statsapparat förhöll sig till 

dessa vårdhybrider, som stod med ett ben i den alternativa vården och ett i den konventionella. 

Läkarna tryckte på och påpekade riskerna med hälsohemmens oauktoriserade vård. Samtidigt 

ville politiker och tjänstemän göra det möjligt för människor att besöka hälsohemmen, eftersom 

de var populära och många tycktes bli hjälpta.2  

                                                 
1 Färnlöf, Svedros & Frisk 2007, s. 96. I deras redovisning sägs att det fanns tre hälsohem 2006 – förutom 

Österåsen och Masesgården också Wermlandia i Ekshärad. Wermlandia har sedan dess omformats till en 

vanlig turistanläggning som serverar husmanskost. Källa: http://www.wermlandiahotel.se, 29 april 2011. 
2 Hela frågan om alternativmedicin utreddes i Alternativmedicinkommittén som redovisade sitt arbete i fyra 

volymer: SOU 1989:60, 1. Huvudbetänkande från Alternativmedicinkommittén, SOU 1989:61, 2. Hälsohem, rapport 

från en expertgrupp inom Alternativmedicinkommittén, SOU 1989:62, 3. Alternativa terapier i Sverige. En kartläggning 

och SOU 1989:63, 4. Värdering av alternativmedicinska teknologier. 

http://www.wermlandiahotel.se/
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Läkarnas ståndpunkter skulle kunna vara föremål för en annan studie. De var synliga aktörer 

med relationer till alternativ medicin och hälsohem på riksnivå, länsnivå och kommunal nivå. 

Som kollektiv var läkarna skeptiska till hälsohemmens verksamhet, men när man kom ner till den 

enskilda läkaren kunde synpunkterna variera från fullständigt avvisande till rekommenderande. På 

samma vis skulle man kunna studera hälsohemmens relation till övrig alternativmedicin. Fanns 

det konflikter mellan utövande alternativpraktiker och hälsohemskollektivet? Vilken 

alternativmedicin förekom, och förekom inte, på hälsohemmen?  

Slutligen skulle man kunna behandla två aspekter som inte har med själva vårdformen att göra, 

utan med hälsohemmet som företag. Det fanns nämligen ekonomiska och regionalpolitiska 

faktorer som påverkade hälsohemmen. Eftersom den omgivande miljön var viktig för 

hälsohemmet – det skulle finnas strövområden, utsikt, frisk luft och så vidare – så anlades de ofta 

i glesbygd. Där togs de emot med öppna armar, eftersom de erbjöd både arbetstillfällen och 

inresande gäster. Det är därför möjligt att det fanns ekonomiska incitament att starta ett 

hälsohem. Togs kommunala och regionala beslut för att underlätta etableringarna? Fanns det 

lycksökare i branschen, eller drevs hälsohemmen av idealister med ett kall att hjälpa andra?  

De uppräknade perspektiven är alla intressanta, och skulle absolut kunna öka kunskapen om 

hälsohemmen som företag och samhällsaktörer. Men jag är allra mest intresserad av vilken 

funktion hälsohemmen fyllde för människorna som besökte dem, alltså patienterna, eller 

”gästerna”, som många hälsohem föredrog att kalla dem. Jag vill faktiskt mena, att patienterna är 

den viktigaste nyckeln till att förstå hälsohemmens popularitet. Vilka människor var det som 

lockades dit? Vilka behov hade de? Vad sökte de där, som de inte kunde finna i hemmet eller på 

en vanlig läkarmottagning? 

Syftet med den här undersökningen är alltså, att med hjälp av anteckningar om och av 

patienterna vid ett hälsohem, förklara delar av hälsohemmens popularitet och funktion under 

1970- och 1980-talen. Det kan i sin tur säga något om samhällsklimatet under den här perioden – 

hur samhället såg på sjuka människor, och hur sjuka människor såg på samhället. 

3. Teori – Health Belief Systems  

När man diskuterar hälso- och sjukvårdsfältets olika vårdformer, är det vanligt att ”den vanliga 

sjukvården” ställs mot alternativmedicinen i en sorglig dikotomi. Vård, tänker man sig, måste 

antingen vara det ena eller det andra.3 Men riktigt så enkelt är det inte. 1970- och 1980-talens 

hälsohem uppfattas kanske vid en första anblick som alternativa, men så fort man börjar skrapa 

                                                 
3 Karin Johannisson har presenterat ett fyrdelat system, där konventionell och alternativ medicin får sällskap 

av folkmedicin och vardagsmedicin. Vardagsmedicin är i Johannissons modell den privata sfär där sjukdomar 

hanteras av den sjuke själv, innan han eller hon tar krämpan vidare till någon av de andra tre sfärerna. Den 

alternativa medicinen har hon träffande beskrivit som ”den utträngda kunskapen”, den som inte fick plats 

inom läkarvetenskapens ramar. Se Johannisson 1997, s. 183–186, s. 205.  
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på ytan inser man att kontaktytorna med den vanliga vården var många. Legitimerade 

sjuksköterskor och läkare arbetade vid hälsohemmen, och landstingen remitterade patienter dit.  

För patienterna kan det här ha uppfattats på flera sätt. Den som fick en remiss av sin läkare 

för att åka till Föllingegården, utgick nog ifrån att Föllingegården i någon mån var accepterat av 

skolmedicinen. Samtidigt vittnar många patienter i materialet om att deras läkare var negativa till 

en kostomläggning enligt Föllingegårdens modell.4 Det måste ha funnits en mängd olika signaler 

för patienterna att förhålla sig till när de valde mellan, och utvärderade, olika vårdformer. Den 

vanliga tudelningen räcker inte till för våra behov. Vi behöver en annan syn på botande som 

grund för tolkningarna och analyserna i den här uppsatsen. 

Den amerikanska etnografen Bonnie Blair O´Connor presenterar just en sådan teoretisk 

modell i sin bok Healing Traditions. Alternative Medicine and the Health Professions (1995). Hon arbetar 

med begreppet Health Belief Systems, där konventionell medicin bara är ett system i mängden. 

O´Connors tes är att alla människor vänder sig till olika hälsosystem beroende på vilken situation 

de befinner sig i. Oavsett social och ekonomisk situation och utbildningsnivå sätter varje individ 

själv samman en mångfacetterad strategi för att ta itu med sin hälsa och sina sjukdomar. En 

cancerpatient kanske både tar den konventionella vårdens erbjudanden om strålning och förändrar 

sin kost och besöker en akupunktör för smärtlindring – och kanske till och med ber en liten bön.5 

De strukturella likheterna mellan konventionell medicin och olika alternativa Health Belief 

Systems är också stora. Health Belief Systems tenderar också att bygga upp medicinsk erfarenhet 

baserade på observation, söka bevis för sina antaganden, testa nya metoder, och acceptera, avvisa 

och modifiera metoderna allt eftersom.6  

Inspirationen till sin modell har O´Connor hämtat från sociologins Health Belief Model, som 

omfattar hela system av upplevelser av sjukdom, relationer mellan patienten och läkare, och 

sociala och kulturella konstruktioner av hälsa, sjukdom och vård. Det som tilltalar henne, och 

också mig, är att man med ett sådant angreppssätt kan hantera skillnader i kulturella influenser 

och skillnader i världsuppfattning. Istället för att döma och bedöma olika medicinska system, ser 

modellen till hur patienten hanterar sina val och syftar till att förstå den sjuke utifrån dennes egna 

förutsättningar.7 

 Health Belief System, eller hälsosystem som jag kommer att skriva i fortsättningen, är alltså 

ett sätt att ställa alla föreställningar om hälsa på samma nivå. Genom att platta ut hierarkierna 

dem emellan undviker man att sätta värdeladdade stämplar såväl på systemen som på patienterna. 

Istället kan man fokusera på att studera hur patienterna navigerar mellan olika system – en 

kunskap som kan visa sig användbar om man exempelvis vill identifiera och åtgärda problem 

                                                 
4 Se exempelvis inskrivningsblanketterna från 1990, där patienterna får ange behandlande läkares attityd till 

kostomläggning. Vissa uppges vara positiva, men vanligare är att patienten uppfattat läkarens attityd som 

”Skeptisk!”, ”Negativ”, ”Tycker att det är trams” eller rent av ”Blä”. Gäster 9 januari–28 april 1990, Gäster 18 

september–1 december 1990, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
5 O´Connor 1995, s. 1, 26. 
6 O´Connor 1995, s. 13. 
7 O´Connor 1995, s. 68–69. 
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inom vården. I uppsatsen kommer jag att hantera hälsohemmen i Sverige under 1970- och 1980-

talen som just ett hälsosystem, ett bland många som patienterna kunde vända sig till för att 

förebygga, lindra och kanske till och med bota sina hälsobesvär. 

4. Metod – patientperspektiv 

I den här studien kommer jag att fokusera på patienterna, genom att analysera uppgifter om och 

av Föllingegårdens gäster. Informationen kommer att behandlas både kvantitativt och kvalitativt. 

Inspirationen till metoden kommer från ett antal tidigare studier som jag kort vill redogöra för. 

En av de första i Sverige att uppmärksamma vad hon kallade ”en patientorienterad 

medicinhistoria” var idéhistorikern Karin Johannisson. I Medicinens öga (1990) sade hon sig vilja se 

en forskning syftande till att ”komma åt den enskildes sjukdomserfarenheter”. Hon ansåg att en 

sådan forskning måste tillåta sig att delvis vara spekulativ, att kombinera och fylla ut fakta med 

försök till rekonstruktioner av större samband och enskilda erfarenheter. En svårighet är att varje 

länk i sjuksystemet, inklusive sjukdomen själv, är relativ. Den formas av patientens livssituation, 

livssyn, attityder, erfarenheter och omvärld. Johannisson manar alltså forskaren att försöka se 

stora sammanhang, och samtidigt visa hänsyn till patientens unicitet. I min studie ska jag försöka 

göra just detta, genom att kombinera kvantitativa diagram med kvalitativa citat och analyser. 8 

En annan studie med ett patientorienterat perspektiv, och i praktiken den enda som hittills 

publicerats om patienter vid ett hälsohem, är Motzi Eklöfs om svenska patienter vid kurorten 

”Lebendige Kraft” i Schweiz. Eklöfs källor är i huvudsak journaler. Patienternas egenformulerade 

”Hauptklagen” (huvudsakligt hälsoproblem) blandas med de diagnoser som läkarna ställde. 

Förutom anteckningar av behandlande personal, finns brev från patienterna, och Eklöf har också 

använt sig av kompletterande källor som memoarer. Genom att kombinera dessa får hon fram 

helt nya resultat, som att de svenska patienterna rekommenderades kliniken via bekanta eller 

läkare, och att många uppvisade en lång rad tidigare vårderfarenheter som exempelvis vegetariska 

dieter, homeopati och kiropraktik.9 

En idéhistorisk doktorsavhandling under produktion är Maria Björks Problemet utan namn? 

Neuroser, stress och kön i Sverige från 1950 till 1980.10 Hennes syfte är att undersöka diskursen kring 

de svårmätbara symtom som under perioden 1950–1980 tolkades som neuroser, nervösa besvär 

och stress (och som sedan blev exempelvis ”utbrändhet”). Frågorna kretsar kring hur individ och 

välfärdssamhälle fördelat ansvar och skyldigheter när det gäller dessa lite diffusa hälsobesvär. I en 

särskild fördjupning söker Björk också ta reda på vilken roll kön har haft i talet om symtomen.  

                                                 
8 Johannisson 1990, s. 25–30. 
9 Eklöf 2005, s. 246, Eklöf 2008, s. 120–141. 
10 Disputationen äger rum den 1 juni 2011, men Maria Björk delade vänligt med sig av sitt manus redan innan 

det gick i tryck. 
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Kvinnan, som vid sekelskiftet 1900 fick gestalta det könliga, svaga och sköra, fick en ny roll i 

mitten av 1900-talet. Björk vill veta om förvärvsarbete och familjepolitiska reformer gjorde att 

man kanske inte längre satte likhetstecken mellan Kvinnan och Den nervösa.11 Materialet består 

av journalmaterial från två internmedicinska kliniker på Sabbatsbergs sjukhus 1950, 1960 och 

1969, samt medicinsk rådgivnings- och debattlitteratur från de tre decennierna, ca 15–20 böcker 

från varje decennium.12 Operationaliseringen består av en kronologisk genomgång av varje 

decennium för sig, där Björk letar flaggord i journaler och litteratur, och analyserar hur de 

används. Resultaten från hennes undersökning visar på en intressant utveckling över tid, och jag 

kommer att återkomma till dem längre fram.  

Det har alltså de senaste decennierna utkommit en rad studier som ägnar sig åt patienternas 

villkor och upplevelser. Men räcker det, om man vill anlägga ett patientperspektiv? De uppgifter 

som förekommer i exempelvis journaler, är trots allt inte patientens egna. En läkare eller annan 

yrkesman har undersökt, bedömt och antecknat, allt utifrån sina behov, inte vårdtagarens. 

Källmaterialet haltar också av andra orsaker. Subjekten – läkarna, institutionerna, lagstiftarna och 

så vidare – har lämnat efter sig rikliga mängder välordnat arkivmaterial, objekten nästan inga, 

åtminstone inte samlat och lättsökt. 

För att öka förståelsen om patienternas situation är det därför angeläget att hitta deras egna 

anteckningar och analysera dem. Det finns metodologiska exempel på sådana studier, särskilt om 

man vidgar sökljuset från enbart sjukhusvård till att omfatta också samhällets institutioner för 

människor med psykiska och sociala problem. Här har de intagna vistats under längre tid, och 

deras arkivmaterial finns bevarat i samlade akter.  

Vid Uppsala universitet har just forskningsprojektet ”Ur patientens perspektiv – andra röster 

från anstalten 1870–1970” startat. Syftet är att med hjälp av brev och andra texter skrivna av de 

intagna undersöka hur patienterna såg på sig själva och sin sjukdom, men också hur de förhöll sig 

till den övermakt som fattade beslut om deras vård. Projektet är tyvärr så pass nytt att det inte 

finns några resultat ännu.13 

Men det finns två andra studier som kan bidra med användbara metoder. I Renée Frangeurs 

bok Pojkar, pli och pedagogik. Vanart och manligheter på Bonaanstalten sammanfattas Kerstin Wallman 

Svenssons studie av brev från pojkar som var intagna på tvångsuppfostringsanstalten. Wallman 

Svenssons syfte var att analysera de föreställningar som pojkarna hade om Bona, vilken innebörd 

de gav sin vistelse och hur de beskrev sig själva och sina liv. Hon valde att studera de 25 först 

inskrivna pojkarna, 1905–1909, och de 25 sist inskrivna, 1946–1948. Urvalet gjordes för att ge en 

bild av förändringar över tid. Breven fanns kvar på Bona av en särskild anledning, nämligen att de 

innehöll vad personalen ansåg vara olämpliga formuleringar och därför beslagtogs. Källkritiskt 

                                                 
11 Björk 2001, s. 13–21. 
12 Björk 2001, s. 31–36. 
13 ”Patientens mening: Om handlingsutrymmen och alternativa subjektiveringar inom den anstaltsbundna 

sinnessjuk- och sinnesslövården 1870–1970”, projektansökan till Vetenskapsrådet 30 mars 2010, 

Vetenskapsrådets kod 2010-33212-76651-40. 
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kan man alltså anföra att det är de mest negativa synpunkterna om anstalten som sparats till 

eftervärlden. Informationen i de 79 brev, brevkort och kort som ingår i undersökningen har 

grupperats efter tema. Wallman Svensson noterar pojkarnas reflexioner kring exempelvis hälsa, 

straff och längtan-framtid. I en avslutande sammanfattning noterar Wallman Svensson 

svårigheterna i att få fram en enhetlig bild av hur pojkarna upplevde sin vistelse på Bona. Att 

några pojkar uppfattade tiden på Bona som positiv, tolkas som en följd av att de kom från fattiga 

förhållanden och här fick chans att lära sig ett yrke. De positiva omdömena kom ofta i efterhand, 

då pojkarna skrev tillbaka till anstalten och tackade för den utbildning och erfarenhet de fått 

under tiden på Bona. De mest negativa omdömena kommer från den sista gruppen pojkar som 

vistades på anstalten. Wallman Svensson ser det både som en följd av att dessa pojkar fick kortare 

och mer straffbetonade vistelser, och som en följd av moderniseringen av samhället där 

anstalternas funktion börjat ifrågasättas. 14 

Gena Weiner har gjort en studie över fattiga barn och familjer i Hagalund 1900–1940. I 

studien får hon möjlighet att tolka samspelet mellan barnen och hjälpinstansen, Barnavårdsbyrån 

i Solna, ur barnens perspektiv. I kapitlet ”Barnet som aktör” går Weiner igenom 276 brev som 

barnen skrev till barnavårdsbyrån. Vid tidpunkten för brevskrivandet befann sig barnen i 

fosterhem eller på en institution, och i breven uttrycker de med egna ord hur de uppfattar sin 

situation och kanske också hur de vill förändra den. Weiner ställer två frågor: vilka var 

brevskrivarna, och vad skrev de om? Hon börjar med att kartlägga själva brevskrivarna med 

kvantitativa mått. Hur många brev skrevs av flickor respektive pojkar, hur många brev skrevs 

relaterat till ålder och kön? Därefter går hon in på en analys av innehållet i breven. De ordnas i 

teman som sammanställs både kvantitativt och kvalitativt. Weiner är medveten om att hon 

därmed gör en tolkning av barnens egen mening eller syfte med breven. Men genom att göra den, 

och dela in breven i tre huvudgrupper (barnens dagliga liv, den fysiska omvårdnaden och 

relationer till andra människor) så kan hon faktiskt säga något om vad barnen trodde att 

Barnavårdsbyrån kunde hjälpa dem med och inte. Hon gör också en analys av vad syftet med 

breven var, till exempel att önska sig något materiellt som en ny kostym, eller en tjänst, oftast att 

få resa hem. Hennes slutsats är att barnen var aktiva, ställde krav, argumenterade och var 

strategiska. De visste vad och hur mycket som var realistiskt att be om. Weiners studie är ett 

exempel på hur ett patientperspektiv (här kanske snarare ett klientperspektiv) kan förändra 

historieskrivningen. Utan det hade barnen framstått som passiva föremål för vuxenvärldens 

omsorger. Nu blir istället Weiners resultat ett imperativ – en tvingande uppmaning både till 

tidigare och kommande studier att ompröva synen på samspelet mellan socialvårdens aktörer.15 

Från de två sistnämnda studierna tar jag med mig tre saker in i undersökningen av 

Föllingegården. Det första är att ett patientperspektiv inte är statiskt. En Bonapojke kunde ha en 

negativ bild av anstalten medan han var där, men i backspegeln mjuknade bilden, kanske i takt 

                                                 
14 Wallman Svensson i sammandrag av Sundkvist och Sondén 2007, s. 125–151.  
15 Weiner 1995, s. 218–261. 
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med att saker faktiskt ordnade sig och att ”pojken” upplevde att han fått med sig erfarenheter 

från Bona som ledde honom framåt. I mitt kapitel ”Utvärderingar och upplevelser i 

backspegeln”, ska jag se om det finns liknande skillnader över tid hos Föllingepatienterna. Det 

andra är Weiners metod att först beskriva de omhändertagna barnen i kvantitativa mått, och 

sedan analysera deras utsagor kvalitativt. Det tredje och sista jag tar med mig är Weiners metod 

att i den kvalitativa analysen samla utsagorna i teman och göra en tolkning av dem.  

Förutom patientperspektivet kommer jag att använda mig Statistiska Centralbyråns system 

SEI när jag delar in patienterna i olika socioekonomiska grupper, och av 

Världshälsoorganisationens ICD-10-system när jag klassificerar patienternas hälsoproblem. 

5. Frågeställningar 

Två antaganden ligger till grund för mina frågeställningar. Den ena är att hälsohemmen var som 

flest under 1970- och 1980-talen. Det är inte helt lätt att slå fast att det verkligen förhöll sig på det 

sättet, men några riktigt starka faktorer pekar i den riktningen. Åke Färnlöf, Kurt Svedros och Per 

Frisk har skrivit boken I hälsans tjänst. Hälsorörelsen och hälsobranschens historia där det bland annat 

finns en redogörelse över svenska hälsohem från 1940-talet och framåt. Flera av de tidigaste 

hemmen var väldigt kortlivade, eller enbart av typen pensionat som serverade vegetarisk mat. 

Bara två har ordet hälsohem i sitt namn.16  

På 1950-talet nämns sju nya hälsohem eller –pensionat, däribland Alma Nissens Brandahls 

Hälsohem i Södertälje. På 1960-talet dyker ytterligare nio namn upp. Här är den mest kända 

anläggningen den i Alfta, samt Strandgården utanför Falun som startades 1966 och togs över av 

Lilly och Alf Johansson 1968. Men det är på 1970-talet det händer. 26 nya anläggningar 

tillkommer, varav 19 under decenniets andra hälft. Under 1980-talet startas sedan ytterligare 17 

hälsohem.17 Den här genomgången har sina brister. Att hälsohemmen ökade i antal under 1970-

talet står utom allt tvivel. Men eftersom slutåret för respektive hälsohem inte finns angivet, är det 

svårt att veta hur många hälsohem som var igång samtidigt. Vi måste alltså kombinera listan med 

andra uppgifter och händelser. 

Den viktigaste händelsen anser jag är grundandet av Hälsohemmens Riksorganisation 1977. 

När hälsohemmen var få, fanns inget behov av någon sådan. När anläggningarna växte i antal, 

uppstod önskemål från hälsohemsägarna att organisera sig. Först och främst ville de skapa en 

intern auktorisation, för att värna om hälsohemmens kvalitet och förtroende. I den första 

auktoriseringsomgången 1978 godkändes 17 hälsohem (alltså långt ifrån alla!), däribland 

                                                 
16 En av de två var dock hälsohemmet Kiholm, som startades genom Hälsofrämjandet 1949 och blev 

flaggskepp och förebild för andra hälsohem av samma slag. 1972 flyttades verksamheten till Tallmogården. Se 

Färnlöf, Svedros & Frisk 2007, s. 89–91.  
17 Färnlöf, Svedros & Frisk 2007, s. 91– 96. 
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Föllingegården, Tallmogården, Strandgården, Masesgården, Leksandia och Ramselegården. 18 

Elva år senare, 1989, var antalet auktoriserade anläggningar fortfarande18 stycken.19 Men från 

början av 1990-talet minskade hälsohemmen i antal. ”De flesta lades ned”, skriver Färnlöf, 

Svedros & Frisk, ”medan några övergick till SPA- eller annan verksamhet”. I början av 2000-talet 

var hälsohemmen så få att Hälsohemmens Riksförbund upphörde med sin verksamhet.20 Utifrån 

nämnda uppgifter gör jag så antagandet att hälsohemmens storhetstid inföll under (andra halvan 

av) 1970-talet och 1980-talet. 

Det andra antagandet som ligger till grund för frågeställningarna, är att hälsohemmen under 

den här perioden stod för en viss gemensam syn på kropp, hälsa och sjukdom – att de utgjorde 

ett eget hälsosystem. Antagandet grundar sig just på det faktum att Hälsohemmens Riksförbund 

enades om en standard som skulle gälla för samtliga hälsohem. För att bli auktoriserad krävdes att 

ett hälsohem uppfyllde följande krav: 

 

1. Tobaks- och alkoholfri miljö, inget kaffe 

2. Vegetarisk kost med naturenligt odlade produkter (eller information om att man nödgas 

använda andra grönsaker) 

3. Organiserad fasteterapi 

4. Organiserad inom- och utomhusmotion 

5. Bastu och duschar 

6. Tillgång till legitimerad sjuksköterska 

7. Personalen ska leva som den lär 

8. Information om kost, motion och fasta varje vecka 

9. Organiserade samtalstillfällen enskilt och/eller i grupp 

10. Hotellstadgan ska tillämpas 

11. Hälsohemmet ska vara medlem i Hälsohemmens Riksförbund. 21 

 

Hälsohemmen blandade alltså konventionell och alternativ medicin, kostterapi, motion och 

renlevnad på ett likartat sätt. Även om det stod hälsohemmen fritt att nischa sig, kunde en person 

som sökte sig till ett hälsohem förvänta sig vissa stående inslag och en viss grundläggande 

hälsofilosofi. 

Vilka drogs då till det här hälsosystemet? Det vet vi helt enkelt inte. Inga historiska studier har 

gjorts över patientgrupperna, sjukdomarna, de upplevda effekterna.22 Därför kommer 

                                                 
18 Färnlöf, Svedros & Frisk 2007, s. 95. 
19 SOU 1989:61, Hälsohem. Rapport från en expertgrupp inom alternativmedicinkommittén, s. 22. 
20 Färnlöf, Svedros & Frisk 2007, s. 96. 
21”Så här bör ditt hälsohem se ut!” Artikel i Saxons veckotidning, nr 21 1978, ”De bästa hälsohemmen”, Må Bra 

nr 1 1979, Färnlöf, Svedros & Frisk 2007, s. 95. 
22 Medicinhistorikern Motzi Eklöf gör just nu en studie över patienter på Nyhyttans hälsohem. 
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frågeställningarna att kretsa kring just detta. Jag kommer att i Föllingegårdens material söka svaret 

på följande: 

 

- Vilka var patienterna i fråga om kön, ålder, bostadsort och socioekonomisk tillhörighet? 

- Vilka sjukdomar hade de gäster eller patienter som kom till anläggningarna? Fanns det 

gäster som inte var sjuka? 

- Finns det uppgifter i patienternas sjukdomshistorier, som ger oss ledtrådar till varför de 

sökt sig till hälsohemmet? 

- Hur värderade gästerna vistelsen på hälsohemmet när de kom hem igen? Vilka historier 

kan de ha spridit vidare till andra, kommande tänkbara gäster? 

 

Avsikten är att genom dessa frågor kunna lämna ett bidrag till den stora, övergripande frågan, 

som rör hälsohemmen som fenomen. Varför var hälsohemmen som störst och mest omtalade på 

1970- och 1980-talen? Glansdagarna pockar på en förklaring. 

För att kunna svara på de fyra underfrågorna kommer jag att använda mig både av kvantitativ 

och kvalitativ metod. Frågorna om kön, ålder, bostadsort och socioekonomisk tillhörighet (yrke) 

är faktamässiga till sin karaktär. Det finns ingen anledning att tro att svaren på dessa frågor skulle 

skilja sig åt beroende på om det var patienten eller sköterskan som fyllde i dem. Därför kommer 

jag på de här fyra områdena att använda mig av alla noteringar som finns tillgängliga om 

patienterna, oavsett vem som noterat.  

När det kommer till frågan om sjukdomarna blir frågan genast mer komplicerad. En patient 

kan ju teoretiskt sett söka till hälsohemmet för magsmärtor och trötthet, och när hon kommer till 

Föllingegården få diagnosen ulcerös kolit och depression. Vilka sjukdomar ska då tas upp? De 

subjektivt upplevda, som gör att patienten tar beslutet att söka sig till ett hälsohem, eller de 

verifierbara, diagnoserna, som läkaren slår fast?  

Det är här på sin plats att reda ut skillnaden mellan symtom23 och diagnos. Symtom, enligt 

Nationalencyklopedin, är den sjukdomsyttring som uppfattas av den sjuke, alltså ett subjektivt 

upplevt obehag eller lidande, medan diagnos definieras som en läkares preciserade benämning på 

en persons sjukdom eller skada.24 Maria Björk refererar på samma sätt till den skillnad som 

medicinska antropologer gör mellan engelskans illness och disease. Illness är den subjektivt uppleva 

sjukdomen, kroniska tillstånd av smärta eller psykisk ohälsa, som patienten beskriver i termer av 

mer eller mindre illness. Disease är den objektivt mätbara åkomman, sjukdomar som cancer eller 

iakttagbara skador som benbrott. Vår konventionella medicin som möter oss på vårdcentralen är 

uppbyggd kring disease, men måste lika ofta förhålla sig till illness. Illness har dock mycket lägre 

status, särskilt som dess oklara sjukdomstecken oftast visat sig hos kvinnor. Björk påminner dock 

                                                 
23 Både Nationalencyklopedin och Svenska Akademiens Ordbok rekommenderar stavningen symtom, även 

om symptom också godkänns. Källa: http://www.ne.se, och http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 4 april 2011. 
24 Nationalencyklopedin, www.ne.se, 4 april 2011. 

http://www.ne.se/
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
http://www.ne.se/
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om att varken disease eller illness är stabila över tid. Vad som kan mätas varierar med tidsanda 

och mätmetoder.25  

Eftersom det här är en patientorienterad studie, måste min metod bli att studera det patienten 

uppger som sina problem. Jag kommer alltså i första hand att studera patientens upplevda 

illness/symtom. Det utesluter inte att en del disease/diagnoser smyger sig in i studien. Patienterna 

kan redan ha varit till läkare och fått en diagnos, och när Föllingegården sedan frågar vad 

patienterna lider av, uppger de en bekräftad disease. Jag anser inte att det är något problem, 

eftersom jag i båda fallen studerar patientens formuleringar. För att hitta en samlande benämning 

på patienternas symtom och diagnoser, kommer jag att tala om deras hälsobesvär eller 

hälsoproblem istället för att använda ord som sjukdomar. Hälsobesvären kommer att 

sammanställas i diagramform, och jag kommer att försöka hitta svaret på frågor som om det 

fanns könsskillnader i besvären, om patienterna hade mer än ett besvär var och om besvären 

varierade över tid.  

När vi sedan kommer in på ämnet sjukdomshistoria kommer undersökningen att bli både 

kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativt ska jag till exempel visa hur många av patienterna som 

först sökt hjälp hos den vanliga sjukvården och därefter söker sig till hälsohemmet. Den 

kvalitativa undersökningen syftar sedan till att se gemensamma drag i patienternas 

sjukdomshistoria, för att där leta orsaker till hälsohemmens popularitet. 

Den sista frågan, den om hur patienterna upplevde hälsohemsvistelsen i efterhand, blir också 

en blandning av kvantitativt och kvalitativt. I slutet av vistelsen fick patienterna svara på en enkel 

utvärderingsfråga, och resultatet av den är lätt att sammanställa i tabellform. Men det finns också 

ett antal utförliga utvärderingsblanketter, som gästerna fick fylla i när de varit hemma en tid. Med 

hjälp av dessa vill jag dels undersöka ”Bonaeffekten”, och se om patientperspektivet förändras 

över tid, och dels hitta patienternas egna formuleringar om livet under och efter 

hälsohemsvistelsen.  

                                                 
25 Björk 2011, s. 21–22. 
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6. Tidigare forskning 

Eftersom hälsohem är ett nära nog jungfruligt forskningsområde, finns ingen given uppsättning 

av standardverk att referera till. Både forskningsläget och själva undersökningen måste hämta 

byggstenar från flera olika angränsande fält. Det här kapitlet består därför av tre olika delar: 

Hälsohem och kurorter, Vegetarianism samt Förhållandet mellan konventionell och alternativ 

medicin. 

6.1 Hälsohem och kurorter 

1900-talets hälsohem var på många sätt yngre släktingar till de kurorter som blomstrade runt om i 

Europa från 1600-talet fram till sekelskiftet 1900. Även i Sverige skapades under 1700-talet stora 

brunnsorter som Medevi, Loka och Ramlösa. Den viktigaste delen i behandlingen var att dricka 

av själva vattnet. Under 1800-talet började man också att bada i vattnet, när balneologin (läran 

om bad och deras medicinska effekter) utvecklades. Det skapades behandlingsmetoder i form av 

till exempel varma och kalla bad, örtbad och gyttjebad.26  

Det senaste stora idéhistoriska verket om kurorterna i Sverige är Elisabeth Manséns Ett paradis 

på jorden. Om den svenska kurortskulturen 1680–1880 (2001). Boken är både en genomgång av svensk 

kurortshistoria och en tolkningsmodell där kurorten jämställs med Edens lustgård – ”dess 

vattenströmmar, dess livgivande träd och örter, dess frestelser och farliga frukter får alla sin 

motsvarighet inom kurortskulturen”.27 Delar av boken har också vad man skulle kunna kalla för 

ett oförlöst patientperspektiv. Bland Manséns rika källmaterial finns nämligen gott om dagböcker, 

memoarer och brev från brunnsgäster. De delar som citeras ger liv och trovärdighet till hennes 

tolkningsmodell, men spelar inte huvudrollen i studien. Mansén väljer att avsluta studien 1880. 

Hon anser att det är vid den här tiden som ”den gamla kurortskulturen förbleknar”. Ett nytt 

skede inleds i kurorternas historia, skriver hon, ett som mer präglas av medicinen och 

vetenskapens nya roller, en modernare människosyn och en annan naturuppfattning. Först tycks 

denna nya våg innebära ett uppsving, men ”under 1930-talet märks den nedgång som slutar med 

nästan alla de svenska kurorternas död under 1960- och 1970-talen”, summerar Mansén.28  

En region som kom med i kurorternas andra våg i slutet av 1800-talet, var faktiskt Jämtland 

och Härjedalen. Här var det inte vattnet som lockade, utan de höga bergen och den friska luften, 

som ansågs allt viktigare för hälsan. En avgörande faktor var också kommunikationerna. Först 

när järnvägen drogs förbi fjällbyar som Åre och Ånn blev det möjligt att bedriva 

kurortsverksamhet i området. Svenbjörn Kilander har i sin bok ”En nationalrikedom av hälsoskatter”. 

                                                 
26 Mansén 2001, s. 17, 48–49. 
27 Mansén 2001, s. 15. 
28 Mansén 2001, s. 17. 
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Jämtland och industrisamhället 1882-1910 visat hur fjällen under den här tiden blev själva sinnebilden 

för den orörda natur som sekelskiftets allt mer moderniserade och urbaniserade befolkning 

efterfrågade.  

När det gäller kurorternas utveckling mot hälsohem är den viktigaste (och hittills nästan enda) 

forskningen gjord av Motzi Eklöf, medicinhistoriker och forskare inom sociokulturella aspekter 

av vård och medicin. I boken Kurkulturer. Bircher-Benner, patienterna och naturläkekonsten (2008) och 

artikeln ”Vegetarisk (rå)kost och det reformerade livet. Maximilian Bircher-Benner och de 

svenska hälsokoströrelserna” (2005) lyfter hon fram schweizaren Maximilian Bircher-Benner och 

den roll han kom att spela för utvecklingen av vegetarianism och hälsohem även i Sverige. 

Bircher-Benner (1867–1939) var en läkare som var övertygad om råkostens positiva inverkan på 

hälsan, främst mag-tarmhälsan. Hans huvudtes, som i början av 1900-talet mottogs med stor 

skepsis, var att solljusenergin bevarades bäst i okokt växtnäring. Hälften av den dagliga maten 

borde utgöras av råkost, ansåg han, och proteinerna skulle komma från vegetabilier eller 

mejeriprodukter. Bircher-Benner gjorde resor till olika naturläkeanstalter, där han studerade 

hydroterapi, luftterapi, sjukgymnastik, massage, Ling-gymnastik andra hälsofrämjande metoder. 

Han intresserade sig också för de psykologiska faktorerna som påverkade patienternas 

tillfrisknande. 1904 öppnade han sin klinik ”Lebendige Kraft” i Zürich.29 

På kliniken fick patienterna ta del inte bara av en vegetarisk kost utan av ett helt hälsoprogram 

som omfattade kropp, själ och ande. De behandlades med sol-, ljus-, luft- och vattenbad, 

ordinerades promenader, fick massage, övade avspänning och introducerades till både 

österländska och västerländska filosofer.30 Bircher-Benners klinik är därför ett tydligt exempel på 

en språngbräda mellan den gamla kurortskulturen och den hälsohemsvåg som kom några 

decennier senare. Motzi Eklöf har även hittat en länk över till Sverige. Läkaren Ingeborg Kjellin 

gjorde i mitten av 1930-talet en studieresa till bland annat ”Lebendige Kraft” och kort därefter 

blev hon ansvarig för att införa Bircher-Benners kosthållning på kurorten Tranåsbaden.31 

Eklöf har också intresserat sig för sjundedagsadventisernas hälsohemsverksamheter. Några av 

dem var riktigt tidiga – sjundedagsadventiserna startade Örebro Hälsovårdshem 1902, Nyhyttan i 

Västmanland 1905 och Hultafors Klimat- och Vattenkuranstalt utanför Borås 1926. 

Sjundedagsadventisterna, som till sin skara räknade hälsosanatorieföreståndaren och majsflingans 

uppfinnare John Harvey Kellogg (1852–1943), förespråkade ett enkelt och naturnära leverne med 

vegetarisk mat, motion och friluftsliv. Deras syn på liv och hälsa hade rötter i tysk naturläkekonst 

och amerikansk levnadsreformrörelse, men just Kellogg hämtade också inspiration från Sveriges 

Ling-gymnastik, muskelredskap och massage.32 

Medan vattnet och luften var huvudnumren på kurorterna, kan man nog säga att den 

vegetariska kosten var det viktigaste inslaget i det som under 1900-talets mitt började formera sig 

                                                 
29 Eklöf 2005, s. 249, Eklöf 2008, s. 51–53. 
30 Eklöf 2005, s. 250. 
31 Eklöf 2005, s. 255. 
32 Eklöf 2005, s. 258. 
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som hälsohem. Utvecklingen kan följas i boken I hälsans tjänst. Hälsorörelsen och hälsobranschens 

historia (2007), som är skriven av veteraner inom organisationerna Hälsofrämjandet och 

Hälsokostrådet. Den är inte historievetenskaplig, men för den som vill veta när och var saker och 

ting faktiskt hände, är den ett utomordentligt uppslagsverk. Boken inleds med en strikt 

kronologisk berättelse från 1903 fram till 2006. Därefter följer bland annat den redan nämnda 

genomgången av svenska hälsohem, en kartläggning som bygger på annonser och artiklar i 

tidningen Hälsa (och dess föregångare) från 1940-talet och framåt.33  

Slutligen finns en offentlig utredning av intresse för den här studien. Det är SOU 1989:61, 

Hälsohem. Rapport från en expertgrupp inom alternativmedicinkommittén. Alternativmedicinkommittén var 

verksam under andra halvan av 1980-talet och producerade totalt fyra utredningar. Det viktigaste 

budskapet i Hälsohem är att expertgruppen anser att man borde stöpa om hälsohemmen till 

hälsovårdhem, som skulle stå under tydligare statlig kontroll. Förslaget blev aldrig verklighet, men 

Hälsohem innehåller en mängd intressant information om hälsohemmen, patienterna, läkarna och 

samhället i slutet av 1980-talet. Delar av denna utredning är intressant att ställa i relation till 

resultaten från Föllingegården. 

6.2 Vegetarianism 

Den vegetariska rörelsen uppstod i Europa i mitten av 1800-talet. Stora folklager i 

urbaniseringens spår hade vid den här tiden en kosthållning som innehöll ökande mängder kaffe, 

alkohol, socker, vitt mjöl och kött. Vegetarianerna menade att detta var en grund till försämrad 

folkhälsa. Vegetarianismen som rörelse hade också kopplingar till romantiken, och till den 

samhällskritik som menade att industrialiseringen förde människan allt längre bort från djuren, 

naturen och skapelsen.34 

Motzi Eklöf har i sina studier av Maximilian Bircher-Benner också bidragit till kartläggningen 

av hur vegetarianismens idéer spridits och utvecklats. Enligt Eklöf har dessa rört sig i en triangel 

mellan den tyskspråkiga sfären, som i slutet av 1800-talet var ledande när det gällde att utveckla 

dieter och naturenliga behandlingsmetoder, England/USA och Sverige. England var först ut att 

grunda en vegetarisk förening 1847. Från England spred sig vegetarianismen först till 

Nordamerika innan den fick ett genombrott i Tyskland och Schweiz.35 

Med inspiration från Bircher-Benner och andra vegetariska förespråkare i Centraleuropa 

grundades den Svenska vegetariska föreningen 1903. Föreningens förste ordförande var den stora 

förgrundsgestalten inom svensk vegetarianism, Johan Lindström Saxon (1859–1935). På ett 

tidstypiskt sätt var Saxon inte bara engagerad i vegetarianismen utan också i flera andra 

reformrörelser såsom de för fred, djurskydd, demokrati, hembygd och nykterhet. Han var 

journalist och publicist. För att sprida det vegetariska budskapet drev han både egna tidningar 

                                                 
33 Färnlöf, Svedros & Frisk 2007, s. 91–96.  
34 Qvarsell 2001, s. 41, Eklöf 2005, s. 245–246. 
35 Eklöf 2005, s. 253, 261, Eklöf 2008, s. 62. 
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som Såningsmannen och redigerade Svenska vegetariska föreningens tidskrift Vegetarianen. 

Under en period var Saxon också ordförande i den Internationella vegetariska unionen. I en ny 

och mycket utförlig studie, Den uppkäftige såningsmannen. Johan L. Saxon och hans tid, genomlyser 

Sven-Bertil Jansson den principfaste och fascinerande, men också häcklade, Saxon.36 

Den vegetariska kosten hade medvind under några decennier i början av 1900-talet. 

Idéhistorikern Karin Johannisson har i exempelvis böckerna Medicinens öga. Sjukdom, medicin och 

samhälle – historiska erfarenheter (1990) och Kroppens tunna skal. Sex essäer om kropp, historia och kultur 

(1997) pekat på hur dietiken vid den här tiden framstod som ett relevant sätt att hålla sig frisk. 

Den medicinska vetenskapen hade nämligen ett väldigt lågt förtroende. Läkarna hade blivit bättre 

på att identifiera och beskriva sjukdomarna, men inte så mycket bättre på att bota dem. I spåren 

av detta blomstrade hydroterapi, elektroterapi, sjukgymnastik och friluftskurer. Frisk luft, 

kroppsrörelser och dietkurer presenterades som goda sätt att vårda hälsan.37 

Dietiken var under några decennier i början av 1900-talet också goda bundsförvanter till det 

politiska folkhälsoprogrammet. Eftersom dietikens företrädare förespråkade en disciplinerad 

livsstil, individuellt ansvar, måttfullhet och prevention, gick de i takt med medborgaridealen som 

skulle rädda Sverige från degeneration och nativitetskris. På 1930-talet vidgades projektet till att 

omfatta både kroppens och själens sundhet, i en sammansmältning av socialhygien och social 

ingenjörskonst som ville skapa en helt ny människa: sund, stark, rationell, samhällsnyttig. 38   

Denna ”nya” människa var också målet för Are Waerland (1876–1955), affischnamnet för en 

härdande, asketisk, vegetarisk kost i Sverige under 1930- och 1940-talen. Den grundligaste 

genomgången av Waerlands liv finns i den ofta citerade biografin Are Waerland. Vision och illusion. 

En studie av Rolf Ahlzén. Waerland föddes som Paul Henrik Fager i Ekenäs, Finland. Under 

1900-talets första decennier studerade och arbetade han på olika håll i Europa. Hans intressen 

kretsade kring medicin, renlevnad och andlig uppbyggelse. I slutet av 1930- och början av 1940-

talet var Waerland verksam i Sverige. 1938 bildade han organisationen Allnordisk Frisksport, 

senare Allnordisk Folkhälsa, och under 1940-talet gav han också ut flera egna tidningar som 

exempelvis Solvikingen. Efter flera konflikter mellan och inom de olika frisksportar- och 

hälsorörelserna blev Waerlands organisation ursprunget till Hälsofrämjandet. Tidskriften 

Solvikingen lever kvar under namnet Hälsa.39  

Waerland menade att det var fel att prata om sjukdomar. Allt handlade istället om 

livsföringsfel. Om man avskaffade dessa, skulle sjukdomarna försvinna av sig själva. 

Livsföringsfelen var exempelvis överkonsumtion av socker, salt, kaffe och alkohol, stillasittande 

och brist på frisk luft. Boten var en inledande fasta och därefter vegetarisk kost med betoning på 

råkost och grova sädesslag. Särskilt känd blev Waerland för sin kligröt, kruskan.40 

                                                 
36 Eklöf 2005, s. 252, Jansson 2005. 
37 Johannisson 1990, s. 40. 
38 Johannisson 1997, s. 206–207, s. 227. 
39 Ahlzén 1988, s. 44–61, Eklöf 2005, s. 256, Färnlöf, Svedros & Frisk 2007, s. 21.  
40 SOU 1989:62, Alternativa terapier i Sverige. En kartläggning, s. 187. 
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Karin Johannisson menar att Waerlands filosofi ”vilade starkt i tyskinspirerade visioner om det 

renade folket”, och att drömmen om en starkare människa också drog med sig ett förakt för 

svaghet i en ”allt isigare stämning av arisk rasmystik”.41 Waerland tappade i betydelse efter andra 

världskriget, åtminstone för den breda massan. För hälsorörelsens kärntrupper fortsatte han att 

vara aktuell, och hans kosthållning blev den regerande på hälsohemmen även under 1970- och 

1980-talen. 

6.3 Förhållandet mellan konventionell och alternativ medicin 

Även om man tar till sig O´Connors idé om hälsosystem, går det inte att förneka att det finns en 

”officiell” medicinsk kultur. Den officiella är den auktoritära och auktoriserade, den som har 

värden och institutioner som backas upp av social, ekonomisk och politisk makt. Frågan är vad 

man ska kalla denna officiella medicin – och vad man ska kalla den andra. Bonnie Blair 

O´Connor har funderat kring medicinens semantik och anser att det blir alldeles för brett att bara 

kalla den officiella medicinen för exempelvis ”medicin”. Hon fastnar till slut för konventionell 

medicin, i sig ett relativt begrepp, men med vilket hon avser den medicin som samarbetar med 

staten, den medicin som tredje part betalar för, den som får forskningspengar och vars läkare har 

hög status i samhället.42 Konventionell medicin blir därför den term också jag kommer att 

använda. 

Vad ska man då kalla de andra hälsosystemen? I det engelska språket irriterar sig O´Connor på 

att de ofta klumpas ihop under termer som ”ethnic”, ”marginal” och ”unorthodox”. Samtliga 

förkastas av O´Connor eftersom de är fördomsfulla och insinuerar att alternativa hälsosystem är 

omoderna, underlägsna och osofistikerade, och att de som använder sig av dem besitter samma 

egenskaper. På engelska fastnar O´Connor för ”vernacular” som översätts till inhemsk, folklig, 

men som också används inom arkitektur och religion, och inkluderar då värden, idéer, 

trosuppfattningar och sätt att uttrycka sig.43 På svenska används både alternativ medicin och 

komplementär medicin. Jag kommer att skriva alternativ medicin, eftersom det är det vanligaste 

och leder tanken rätt för de flesta. 

Den tyske social- och medicinhistorikern Robert Jütte har en invändning mot ”alternativ”, 

nämligen att det fokuserar för mycket på likheter inom alternativmedicinens olika grenar, och på 

utanförskapet i den sociopolitiska familjen. Å andra sidan finns det funderingar kring ordet 

”komplementär” medicin också. Vissa läkare är, enligt Jütte, kritiska till uttrycket, eftersom de 

tycker att det antyder att patienterna får något mer, något ytterligare, när de går till en alternativ 

botare. Men många utövare av komplementär medicin tycker att uttrycket är bra, eftersom det 

                                                 
41 Johannisson 1997, s. 252. 
42 O´Connor 1995, s 4–5. 
43 O´Connor 1995, s. 3, 6. 
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öppnar upp för att delar av komplementärmedicinen en dag kan tas upp av den konventionella 

medicinen och bli en del av ortodoxin, såsom exempelvis dietiken redan blivit.44 

Bara denna lingvistiska övning visar vilka motsättningar som trots allt finns mellan det 

konventionella och det alternativa. Konflikten har lockat många forskare från flera olika fält. Från 

idéhistoriskt håll har exempelvis Roger Qvarsell intresserat sig för läkarnas professionalisering 

och positionering från 1600-talet och framåt. Hans bok Vårdens idéhistoria  visar bland annat hur 

staten och läkarna samarbetat för att skydda läkarnas yrkesutövande och särskilja det från annan 

vårdande verksamhet.45 

Historikern Sofia Ling har i en avhandling och en rad artiklar studerat just ”den andra” 

vårdande verksamheten ur ett historiskt perspektiv. I ett land med få läkare och långa avstånd var 

det vanligt att de sjuka vände sig till folkliga botare. Dessa kallades av läkarna för kvacksalvare, ett 

ord som numera används nedsättande men som på 1800-talet inte hade samma negativa laddning. 

I avhandlingen Kärringmedicin och vetenskap. Läkare och kvacksalverianklagade i Sverige omkring 1770–

1870 visar Ling hur kvacksalverianklagade ställdes till svars inför Medicinalstyrelsen, men också 

hur de ofta lyckades vinna Medicinalstyrelsens förståelse. Att folket fick träffa en kvacksalvare 

ansågs ofta bättre än att de inte fick träffa någon alls.46  

Det var inte bara långa avstånd till läkarna som fick allmänheten att söka hjälp hos den 

alternativa botaren. Sociologen Eva Palmblad har i sin bok Sanningens gränser. Kvacksalveriet, läkarna 

och samhället. Sverige 1890–1990 pekat även på sociala faktorer. Trots att tillgången till läkare ökade 

under 1800-talet, betydde det inte nödvändigtvis att läkaren var den sjukes första val. Många 

upplevde ett socialt avstånd till den lärde doktorn. Han representerade överheten, och man 

förväntades visa honom vördnad och respekt. Många kände sig mer bekväma med att anförtro 

sina sjukdomar till en kvacksalvare, som befann sig på samma sociala nivå och inför vilken man 

inte behövde skämmas eller känna sig underlägsen.47  

En röd tråd i förhållandet mellan konventionellt och alternativt verkar vara glappet i 

ståndpunkt mellan läkarna å ena sidan och politiker och tjänstemän å den andra. Där läkarna velat 

försvara sin yrkesposition och medborgarnas säkerhet, har politikerna varit tvungna att ta hänsyn 

också till allmänhetens önskemål och invanda beteenden. Motzi Eklöf har i artikeln ”Doctor or 

Quack: Legal and Lexical Definitions in Twentieth-Century Sweden” följt glappet så som det 

manifesterat sig i lagstiftningen. Två av lagarna har betydelse för vår undersökning. 1915 stiftades 

”Lag om behörighet att utöva läkarkonsten”, som innebar att det blev tillåtet för obehöriga 

botare att utöva sin verksamhet – med några undantag. Exempelvis fick de inte behandla 

veneriska sjukdomar, tuberkulos eller cancer. Termen kvacksalveri försvann från tidigare 

lagtexter. Istället pratade man om obehörigt arbete på läkarfältet.48 

                                                 
44 Jütte 2001, s. 16–17. 
45 Qvarsell 2001, s. 22–23, 63, 86. 
46 Ling 2001, s. 88, Ling 2004. 
47 Palmblad 1997, s.179. 
48 Eklöf 2001, s. 106–107. 
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1915 års akt avlöstes av två nya 1961 (lagförslag i riksdagen 1960). Den ena reglerade 

legitimeringen av läkarna, och den andra, ”Lag om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- 

och sjukvårdens område”, kom i folkmun att kallas kvacksalverilagen. Förut hade kvacksalveri 

betecknat oauktoriserad vård i största allmänhet. Nu började ordet användas i mer nedsättande 

mening. Själva konstruktionen, att göra en lag för läkarna och en för icke-läkarna, syftade till att 

understryka skillnaderna mellan auktoriserad och oauktoriserad vård. De båda lagarna från 1961 

var de som var aktuella under vår undersökningsperiod, 1976–1990.49 

Under 1980-talet pågick en stor vårddebatt i Sverige, där den utbyggda offentliga sjukvården 

kritiserades hårt. ”Antalet läkartjänster är större än någonsin, och jättesjukhus och vårdcentraler 

växer upp som svampar ur jorden. Men har svenskarnas hälsa förbättrats i motsvarande grad? 

Nej, verkligen inte!” skriver läkaren Per-Ove Lind i inledningen till sin bok Hälsohem och kurorter i 

Sverige som utkom 1989. Trots den utbyggda sjukvården såg Lind att kroniska sjukdomar som 

hjärtsvikt, stroke, cancer, högt blodtryck och allergier ökade.50 Karin Johannisson ger en 

motsvarande bild av samtiden i Medicinens öga. Dagens sjukvård, säger hon, anklagas för att vara 

auktoritär och biomedicinsk fixerad, en självgod koloss på lerfötter som jagar biotekniska 

framsteg men glömmer de lidande människorna, prioriterar de spektakulära ingreppen på 

bekostnad av omsorgen, de arbetsdugliga på bekostnad av kronikerna.51 

Att den offentliga vården haltade, samtidigt som efterfrågan på alternativa behandlingsformer 

ökade, pressade 1984 fram den statliga Alternativmedicinkommittén. Syftet var patientorienterat 

– man ville öppna för att patienten själv skulle få välja vårdmetod, men samtidigt värna patientens 

säkerhet genom olika åtgärder, som kompetenshöjning inom alternativvården. Kommitténs 

förslag ledde aldrig till någon proposition, antagligen för att den utsattes för hård kritik från tunga 

remissinstanser. Men de fyra SOU som skrevs (1989:60– 63) är fina tidsdokument över 

alternativmedicinen som den såg ut 1989.52 

En aktuell syn på förhållandet mellan konventionell och alternativ medicin, slutligen, ges i 

antologin Perspektiv på komplementär medicin. Medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning (2004), där 

många olika infallsvinklar på ämnet synliggörs. 

Sammanfattningsvis kan man säga att hälsohemmen, knådade tillsammans med kurorterna och 

gräddade tillsammans med vegetarianismen, nådde en popularitet under 1970- och 1980-talen. 

Men de var inte ensamma, utan hade gott sällskap av andra alternativa behandlingsmetoder. 

Intresset för alternativ medicin verkar ha varit stort överlag vid den här tidpunkten, något som 

Alternativmedicinkommitténs arbete visar. Hälsohemmen var i slutet av 1980-talet föremål för 

sociologiska studier och enstaka enkäter. Men ingen har hittills tittat på dem ur ett historiskt 

perspektiv, och försökt sätta in dem i ett större sammanhang. Det ska vi göra nu. 

 

                                                 
49 Eklöf 2001, s. 111–112. 
50 Lind 1989, s. 12, se även Qvarsell 2001, s. 145–146. 
51 Johannisson 1990, s. 24. 
52 Eklöf 1997, s.108–110. 
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7. Källmaterial  

Den som vill forska om hälsohem stöter ganska omgående på ett stort problem: det finns nästan 

inget arkivmaterial. I Nationell ArkivDatabas (NAD) kan man bara hitta några få hälsohem – 

materialet från Kiholm/Tallmogården har exempelvis lämnats in till Dalarnas Folkrörelsearkiv 

och Nyhyttans material 1935–1977 finns hos Landsarkivet i Uppsala.53 

7.1 Föllingegårdens arkiv 

Föllingegården förestods av Lilly och Alf Johansson mellan åren 1976 och 1990. Arkivmaterialet 

stod först inte att finna någonstans. Efter en tids efterforskningar visade det sig att Alf 

Johansson, numera änkling, hade det mesta av materialet bevarat i sitt hem. I samband med den 

här studien har Föllingegårdens arkiv överförts till Landsarkivet i Östersund, ÖLA. 

Materialet är mycket rikt och omfattar bland annat bokningslistor, journaler och pressklipp. 

Det som saknas är bokföring och allmän korrespondens. Det finns också stora luckor i 

patientmaterialet, även om det uppskattningsvis innehåller uppgifter om mellan 4000 och 5000 

personer (en överslagsberäkning som grundar sig på att Föllingegården tog emot ungefär 800 

gäster per år). Materialet är fortfarande inte uppordnat, vilket påverkar referenserna i uppsatsen. 

Jag tvingas hänvisa till pärmar och strukturer som kanske förändras när materialet senare ordnas 

upp på ÖLA. 

Sekretessfrågan vållade inledningsvis en del huvudbry, men visade sig i slutänden inte vara så 

komplicerad. Föllingegården beskrev sig själv som ett gästhem som tog emot just gäster – inte 

patienter. Det var inte klassat som vårdinrättning, och de anteckningar som gjordes om gästerna 

blev därför heller inte journaler i lagens mening. Enligt Alternativmedicinkommitténs rapport om 

hälsohem 1989 var bara fem hälsohem godkända som enskilt vårdhem, och Föllingegården 

nämns inte som ett av dem.54 Jag har låtit göra sökningar både hos Socialstyrelsen och hos 

Länsstyrelsen i Jämtlands län, men ingen av dem hittar några noteringar om att Föllingegården 

skulle ha blivit enskilt vårdhem förrän 1992, det vill säga efter att Lilly och Alf Johansson lämnat 

verksamheten. Alf Johansson minns saken annorlunda och menar att Föllingegården var enskilt 

vårdhem under de sista åren fram till 1990. 

Egentligen spelar inte detta någon roll för undersökningen. När Föllingegårdens material nu 

flyttas över till ÖLA, omfattas de av sedvanliga sekretessreglerna för personuppgifter. Jag har 

alltså fått skriva på ett intyg som forskare att jag inte använder materialet på ett sådant sätt att 

personuppgifterna röjs. 

Patientmaterialet varierar något över tid. De första åren, åtminstone 1976–1979, består 

journalföringen av enkla kollegieblock i A5-format. En del av blocken har datum på framsidan, 

andra inte. I blocken anges varje patients namn och personnummer, i bästa fall också adress. 

                                                 
53 www.nad.ra.se, 30 april 2011. 
54  SOU 1989:61, Hälsohem. Rapport från en expertgrupp inom alternativmedicinkommittén, s. 23. 



 22 

Sedan följer en eller två meningar om vilka besvär den intervjuade patienten lider av. Ibland finns 

anteckningar om vilken läkare patienten har på hemorten, vilka mediciner patienten tar och vilken 

kost hon hittills ätit. Sedan följer instruktionerna inför vistelsen. Patienten ordineras fasta, 

halvfasta eller vegankost. Ett antal teer rekommenderas, liksom fot- och handbad med olika örter. 

All text är inskriven av Föllingegårdens personal.  

1983 återfinns en inskrivningsblankett som sedan förblev densamma fram till 1990. Det var ett 

blad som patienten själv fyllde i vid ankomsten till Föllingegården. Här fanns utrymme att 

formulera: 

- namn, personnummer, adress, telefonnummer, yrke, civilstånd 

- uppgifter om tidigare vistelse på Föllingegården 

- kostvanor: husmanskost, laktovegetarian eller vegan 

- aktuella besvär, pågående sjukdom, medicinering, biverkningar av medicinen 

- behandlande läkare samt läkarens attityd till kostomläggningen 

Sedan följer en enkel enkätfråga som fylldes i vid vistelsens slut: upplevde patienten nu sig helt 

bra, mycket bättre, bättre, oförändrad, sämre eller mycket sämre? Längst ned på sidan finns några 

fält för anteckningar från Föllingegårdens personal: uppgifter om gästens status före och efter 

vistelsen gällande exempelvis blodtryck och vikt, vilken koståtgärd som föreslagits, samt vilka 

behandlingar som gästen ska få i form av teer, omslag, inhalation, bad och fysioterapi.  

I slutet av verksamhetsperioden, exempelvis från 1989 och 1990, finns ytterligare två blad per 

patient. Det första är en platsbeställning som patienten skickade in inför sitt besök. Redan där 

fyllde patienten i uppgifter om pågående sjukdomar, vilken behandling hon hittills fått och vilka 

mediciner hon åt. Vid ankomsten fylldes sedan den blankett i som redogjorts för ovan. Den var 

ibland ofullständig beträffande vilken behandling patienten skulle få på Föllingegården. Istället 

återfanns hela behandlingsplanen på ett papper kallat ”Sjuksköterskans helhetsplan”. Det var en 

hel sida med förtryckta förslag till behandlingar i form av kost, fysioterapi (naprapat, massör, 

kiropraktor, fotvård), omslag och gurgelvatten, teer och drycker, fotbad och handbad, 

naturläkemedel (exempelvis hagtorn, mistel och valeriana), hårkur, ansiktsbehandling, sittbad och 

helbad. De ordinerade behandlingarna kryssades för, eller kompletterades med några få ord om 

ytterligare specificeringar behövdes. 

7.2 Materialval och källkritik 

Eftersom uppsatsens frågor kretsar kring patienterna har jag i första hand valt att arbeta med 

platsbeställningar och inskrivningsformulär. I båda dessa är det patienten själv som formulerar sin 

sjukdomsbild och sjukdomshistoria. I vissa fall har patienterna utnyttjat bladens baksida eller 

formulerat ett extra brev för att få plats med sin berättelse.  

De patientuppgifter som hittats från 1970-talet är, som nämnts, nedtecknade av 

Föllingegårdens personal. Jag anser därför att de lämpar sig sämre för att besvara frågorna i min 

undersökning. Även om personalen tecknat ned vad gästen har berättat, är berättelsen filtrerad 



 23 

och färgad av vad personalen ansåg viktigt. 1970-talsmaterialet är inte heller alltid uppmärkt med 

datum, och det är svårt att veta vilken period patientuppgifterna gäller. Uppgifter om yrke saknas, 

vilket omöjliggör en socioekonomisk jämförelse med andra verksamhetsår. Dessa saker 

sammantaget gör att materialet från Föllingegårdens första år inte är så lämpligt för den här 

undersökningen. 

Istället har jag valt att arbeta med två andra år, nämligen 1983 och 1990. Syftet är att ta ett så 

tidigt och ett så sent år som möjligt, för att eventuellt kunna se skillnader och utveckling över tid. 

Från dessa två år finns någorlunda jämförbara uppgifter från och om patienterna. Trots luckor i 

det totala patientmaterialet finns från dessa två år också samma månader bevarade. Jag har därför 

kunnat undersöka januari–april samt mitten av september–början av december från båda åren.55 

För 1983 innebär det att jag gått igenom 462 patienter, och för 1990 403 patienter. Totalt ingår 

alltså 865 patienter i undersökningen. Om en patient stannat två eller flera kurperioder i rad, har 

jag bara räknat patienten en gång. Om patienten däremot besökt Föllingegården en gång i början 

av året och en i slutet, eller en gång 1983 och en gång 1990, har patienten räknats två gånger. Jag 

är medveten om att jag därmed räknat antal besök och inte antalet enskilda personer. Men 

eftersom det är patientens agerande som står i centrum i den här undersökningen, har jag valt att 

se varje nytt beslut att besöka Föllingegården som en unik händelse. Det är heller inte säkert att 

personen söker för samma problem båda gångerna. Totalt rör det sig om 14 individer som 

vardera gjort två besök på Föllingegården och därmed genererat 28 patientbesök i statistiken. 

Ett källkritiskt problem har varit att konstatera exakt vilka patienter som vistats på 

Föllingegården. Problemet gäller i första hand det första halvåret 1983, då bokningspärmen 

innehåller återbud, uppskjutna besök och kölistor. När frågetecken har uppstått, har jag i första 

hand gått på den rumsförteckningslista som finns för varje 11-dagarsperiod. Här kan man läsa 

vilken gäst som bott i vilket rum. Listan förefaller bekräftad – inaktuella namn har suddats ut och 

de nya har skrivits in, och på den slutliga listan är gästerna är förkryssade som ett tecken på att de 

faktiskt dykt upp. Ändå skevar materialet något. Under perioden januari–april 1983 är 37 gäster är 

upptagna på rumsförteckningen utan att några övriga handlingar om deras vistelse upprättats 

och/eller sparats.56 I en handfull fall har också det motsatta inträffat, alltså att jag hittat 

handlingar som tydligt visar att patienter vistats och vårdats på Föllingegården utan att deras 

namn finns i rumsförteckningslistan. Dessa har tagits med i undersökningen. 

Det är en styrka att Föllingegårdens material innehåller patienternas egna anteckningar, men 

det ställer också till en del problem. Alla patienter har inte fyllt i alla uppgifter om sig själva. I 

diagrammen nedan finns därför ofta en spalt med ”ingen uppgift”, eller en notering om hur 

många patienter som fallit ifrån i respektive undersökning. Betydelsen av de uteblivna uppgifterna 

diskuteras i anslutning till diagrammen. 

                                                 
55 Jag kommer för enkelhetens skull ofta att referera till de olika åren som 1983 och 1990, men det är alltid 

dessa nämnda månader som är undersökta, inte hela verksamhetsåret. 
56 17 av dessa 38 vistades på Föllingegården under en kurperiod i april uppmärkt med ordet ”Avslappning” – 

man kan alltså tänka sig att det rörde sig om relativt friska patienter som inte krävde så mycket journalföring. 
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8. Föllingegården 1976–1990 

I slutet av 1980-talet besökte läkaren Per-Ove Lind 21 olika hälsohem, rehabiliteringscenter och 

kurorter i Sverige i syfte att skapa en ”guidebok” för den som funderade på att pröva på en 

vistelse. Anläggningarna skildrades i boken Hälsohem och kurorter i Sverige. Föllingegården beskrivs i 

ett eget kapitel. Karaktäristiskt för just detta hälsohem ansåg Lind var ”…en utomordentligt fast 

kostregim, samt ständig uppmuntran av gästerna. Lilly Johansson inpräglar hela tiden i sina 

gäster/patienter att ´jag kan, jag vill, jag skall´.” De viktigaste metoderna på Föllingegården är, 

skriver Lind, kost och psykisk stimulans. Kosten är oerhört strikt: enbart biodynamiskt odlade 

grönsaker, inga mjölkprodukter alls, inget gluten, dessutom mycket noggrant urval av råvarorna, 

så att man undviker sådant som kan verka allergiframkallade. Dryck serveras inte till maten, bara 

mellan måltiderna, saliven ska inte blandas ut. Den psykiska stimulansen av gästerna står Lilly 

Johansson för själv – Lind är imponerad av hennes karisma och hennes bergfasta positiva tro på 

möjligheterna att förbättra även svårt sjuka människors hälsotillstånd.57  

Under femton år var Lilly Johansson en av Sveriges mest kända hälsokostprofiler, och det går 

inte att studera Föllingegården utan att först säga något om vem hon var. Det faktum att hon var 

så omskriven i veckopress och månadsmagasin, bidrog antagligen till att patienterna drogs till 

Föllingegården. Så var vad det de lockades av? 

Lilly Johansson föddes 1920 i Krokoms kommun, Jämtland. Hennes morfar var en ”klok 

gubbe” och Lilly följde ofta med honom på promenader där han lärde henne olika växters namn 

och användningsområden. I 20-årsåldern när Lilly utbildade sig till sjuksköterska, blev hon väldigt 

sjuk. Hon drabbades av akut ledgångsreumatism, magkatarr, klaffel och äggstocksinflammation 

och till slut också svåra eksem. Under flera år blev tillståndet bara värre. Till slut förmedlades 

kontakt med en naturläkare, som rådde henne att rena kroppen med råsafter (fasta), äta råkost 

och följa råden i Are Waerlands böcker. Lilly gjorde som naturläkaren sade och blev frisk. Med 

tillfrisknandet kom också en vilja att göra något för andra i samma situation. Det hela framstår 

nästan som en frälsningsberättelse. ”Jag som tidigare varit så blyg, jag hade kunnat ställa mig på 

hustaken i Stockholm och predika!”, berättar hon till exempel i en intervju.58 

Lilly Johansson bodde i Stockholm under några år, gifte sig och fick en dotter. Men 

äktenskapet slutade i skilsmässa. Lilly tog sin dotter och flyttade till Göteborg, där hon fick arbete 

i en väninnas hälsokostaffär, Råkostboden. Eftersom Lilly hade egna erfarenheter av fasta, 

vegankost och naturmedicin, blev hon snart känd för sina goda råd till Råkostbodens kunder. I 

Göteborgs Frisksportklubb mötte hon Alf Johansson (1930–). De blev ett par, gifte sig och fick 

                                                 
57 Lind 1989, s. 118. 
58 Artikeln ”Ledgångsreumatiker blev hälsokonstnär”, i Tidskrift för Hälsa, nr 2 1954, samt intervju med Lilly 

Johansson utförd av Sven Gillsäter, på kassettbandet ”Föllingegården 3–14 augusti 1976, band 14–15”, 

Jamtlis arkiv, Östersund. 
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en son. Lilly började nära drömmar om att få driva ett eget hälsohem, och när Strandgårdens 

gästhem utanför Falun blev till salu 1968 tog familjen chansen och flyttade norrut.59 

I mitten på 1970-talet kontaktades Lilly Johansson av sin gamla hembygd. Närings- och 

kulturlivet i den lilla orten Föllinge i norra Jämtland hade gått samman i en stiftelse och rustat 

upp ett före detta ålderdomshem. Lilly Johansson fick frågan om hon kunde tänka sig att flytta 

verksamheten dit, och hon tackade ja. I februari 1976 stod Lilly och Alf Johansson redo att ta 

emot de första gästerna. Den omvårdade verksamheten bedrevs i vad som kallades kurer. Varje 

kur var elva dagar lång, inleddes på en tisdag och avslutades två lördagar senare. Cirka 30–40 

personer deltog i varje kur. De som inte hade sängplats på Föllingegården, kunde ordna eget 

boende och delta i kuren som daggäst. Vistelsen inleddes med ett inskrivningssamtal, då man gick 

igenom patientens hälsosituation. En personlig vårdplan upprättades för var och en. För de allra 

flesta innebar kuren först en fasta på sju dagar, därefter vegankost. Patienten blev också 

föreskriven olika teer, naturläkemedel, bad och behandlingar. Dagarna fylldes därefter med 

måltider, motion, vila och social samvaro. Den sista torsdagen i varje kur anordnades ”Gästernas 

afton”. Per-Ove Lind fick vara med om en sådan, och berättar om allsång, gitarrspel, diktläsning, 

sällskapslekar och tal till Lillys ära.60  

Under åren 1978–1981 genomfördes en vetenskaplig studie på 64 patienter som vistades på 

Föllingegården i omgångar under tre år. Arbetet leddes av professor Olof Lindahl i Linköping. 

Patienterna led av prostatit, högt blodtryck, urinvägsinfektion och astma. Efter tre år var 90% av 

patienterna bättre, trots att det rörde sig om kroniskt sjuka människor som varit sjuka i 

genomsnitt 11 år. Föllingeprojektet var förstås en triumf både för Olof Lindahl och Lilly 

Johansson och blev en omtalad studie i alternativmedicinska kretsar. Från den konventionella 

vården kritiserades den dock för bristande vetenskaplighet, exempelvis när det gällde urvalet av 

patienter och frånvaron av en kontrollgrupp.61  

Under 1980-talet fortsatte Föllingegårdens verksamhet oförtrutet. Någon marknadsföring 

behövdes inte – kännedomen om Föllingegården spreds av tidigare gäster och genom de artiklar 

som skrevs om verksamheten i dags-, vecko- och månadspress. Under den här tiden ökade också 

antalet remisspatienter, som alltså fick sin vistelse subventionerad av det egna landstinget. Trycket 

på anläggningen var stort, och behovet av att uppgradera boendet blev allt större. Lilly och Alf 

Johansson kontaktade Krokoms kommun för att be om hjälp med ombyggnaden. Efter en tid 

fick de respons, men inte bara från kommunen utan också från Jämtlands läns landsting och 

försäkringsbolaget Folksam. Folksam, genom sitt dotterbolag Hälsoinvest i Östersund AB, och 

                                                 
59 Intervju med Lilly Johansson utförd av Sven Gillsäter, på kassettbandet ”Föllingegården 3–14 augusti 1976, 

band 14–15”, Jamtlis arkiv, Östersund. 
60 Lind 1989, s. 117. Kurstrukturen framträder i de inskrivningsblanketter och vårdplaner som utgör 

källmaterialet till uppsatsen. 
61 Lindahl 1984, SOU 1989:61, Hälsohem. Rapport från en expertgrupp inom alternativmedicinkommittén, s. 114. 
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Krokoms kommun gick samman och byggde ut Föllingegården för 17 miljoner kronor. Lilly och 

Alf Johansson gick från att vara ägare till att vara anställda.62  

 

 

 

Bild 1: Alf Johansson i sitt hem, september 2010. Foto: Charina Knutson. 

 

Under en period fortsatte verksamheten som förut. Men snart ändrades de nya ägarnas 

inställning. Jämtlands läns landsting var under en period delägare i verksamheten, men beslutade 

hösten 1990 att sälja sina aktier. Folksam/Hälsoinvest ansåg att en fortsatt drift av Föllingegården 

enligt Lilly Johanssons principer varken var ekonomiskt eller medicinskt möjlig – kostregimen 

ansågs för extrem. De menade att de behövde byta vårdkoncept för att Försäkringskassan och 

olika landsting skulle acceptera att skicka patienter till Föllingegården. Kött och kaffe kom åter 

upp på menyn. Lilly och Alf Johansson, som vigt sitt liv åt att försöka få människor att avstå 

sådana livsmedel, upplevde förstås detta som ett stort svek, och Lilly Johansson kallade den nya 

inriktningen för ”fläskhotell”. Den 1 december 1990 lämnade de Föllingegården.63  

                                                 
62 Köpeavtal mellan Lilly & Alf Johansson och Hälsoinvest i Östersund AB, daterat 29 februari 1988, 

Kommanditbolagsavtal mellan Hälsoinvest i Östersund AB, Krokoms kommun och Lilly & Alf Johansson 

daterat 29 februari 1988, Anställningsavtal mellan Hälsoinvest i Östersund AB och Lilly & Alf Johansson 

daterat 29 februari 1988, samtliga i pärmen ”Avtal H-invest Från 1/3 1988 Till 28/2 1993”. I 

kommanditbolagsavtalet står uttryckligen att verksamheten ska förbli ”i huvudsak densamma som tidigare”. 

Se även tidningsartiklarna ”Lilly bygger ut. Föllingegården bygger ut för 18 miljoner – klart till hösten”, artikel 

i Östersunds-Posten 19 januari 1987, och ”Lilly skulle drivas ut från Föllingegården”, artikel i Östersunds-

Posten 22 november 1990. 
63 ”Föllingegården ska upphöra”, artikel i Skånska Dagbladet 19 september 1990. ”Märklig situation för 

Föllingegården”, artikel i Länstidningen 8 december 1990. ”Målet är att patienterna återvänder till jobbet – 
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Under hela 1990-talet fortsatte Lilly och Alf Johansson att hålla kurser och kurer enligt sitt 

framarbetade koncept.64 Lilly Johansson avled 1999, 79 år gammal. Alf Johansson är i dag 81 år 

och bor kvar i villan som familjen byggde i Föllinge 1975. 

Föllingegårdens patienter 

8.1 Kön, ålder, varifrån? 

Ett första steg i analysen av Föllingegårdens patienter är att ringa in deras kön, ålder och 

ursprung. Kön har kunnat fastställas för alla patienter utom en. Det rör sig om en bokning från 

1983, där en kvinna bokat plats för sig och ”en vän”. Könsfördelningen är mycket tydlig. Fler 

kvinnor än män sökte sig till Föllingegården. 1983 var 343 av 461 gäster, eller 74%, kvinnor.  

1990 hade andelen kvinnor sjunkit något, till 67%. Kvinnorna utgjorde alltså ungefär tre 

fjärdedelar av gästerna vid Föllingegården. Resultatet överensstämmer väl med en studie av 

hälsohemsgäster vid Tallmogården 1987, genomförd av socialmedicinska institutionen vid Umeå 

universitet. Också i den undersökningen var 75% av gästerna kvinnor.65  

Frågan är varför kvinnorna är i sådan majoritet. Karin Johannisson menar att 

alternativmedicinen som helhet ”med viss tvekan” är kvinnligt könskodad, i första hand genom 

sin tunga koppling till begreppet natur, där motsatsparet förstås är manligt-kultur. 

Alternativmedicinen, skriver Johannisson, har i första hand understötts av en ”moralisk kvinnlig 

utopism där naturmedicin, naturskydd, djurskydd och ´helhet´ har format en bestämd 

civilisationskritik […]”.66  

En annan faktor skulle kunna vara social. Liksom Elisabeth Manséns kurortspatienter måste 

hälsohemsgästerna vara beredda att under några intensiva dygn eller veckor ta sina hälsoproblem 

till en publik miljö. 67 Även om man varken 1870 eller 1970 föreslogs prata så mycket om sina 

sjukdomar, utan snarare samtala om positiva saker, krävdes det ett visst mått av social sisu för att 

förmå kombinera sjukdom med sällskapsliv. Kanske ingick den kompetensen mer i den kvinnliga 

än den manliga könskonstruktionen. 

Föllingegården lockade patienter i alla åldrar (se diagram 1). Enligt den så kallade 

kvacksalverilagen fick inte andra än utbildade läkare undersöka eller behandla ett barn innan det 

fyllt 8 år.68 Ändå återfinns ett antal små barn i Föllingegårdens gästlistor. Den yngsta gästen 1983 

                                                                                                                                                         
Därför är pensionärer inte välkomna för rehabilitering” och ”Amerikanska rön ger Lilly rätt”, artiklar i 

Östersunds-Posten 7 oktober 1991. Brev från Åke Lundqvist, Folksam, 14 februari 1991, i 

dokumentsamlingen Hälso-Invest, Föllingegårdens arkiv, Östersunds Landsarkiv. 
64 Se t ex ”Folk är som levande latrintunnor”, artikel i Jönköpings-Posten, 6 april 1992, där Lilly Johansson 

räknar upp kommande åtaganden i Finland, Norge, USA och på Kanarieöarna. 
65 SOU 1989:61, Hälsohem. Rapport från en expertgrupp inom alternativmedicinkommittén, s 88.  
66 Johannisson 1997, s. 208. 
67 Mansén 2001, s. 164–165.  
68 Lag (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område, 2 § c, 

Regeringskansliets rättsdatabas, http://62.95.69.15/sfs/sfst_form.html, 10 april 2011. 
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var 4 år, och den yngsta 1990 var 10 månader. Deras föräldrar sökte oftast hjälp för barnens 

allergier och eksem.69 

De unga vuxna som sökte sig till Föllingegården hade ofta allergiska problem, reumatism eller 

tarmsjukdomar som ulcerös kolit. Vissa hade trots sin ungdom hunnit vara sjuka i många år och 

provat en rad olika mediciner och behandlingar. 
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Diagram 1: Åldersstrukturen i absoluta tal hos Föllingegårdens patienter de undersökta månaderna 1983 och 1990. 
Uppgift saknas tyvärr för 111 patienter 1983, men en viss ålderstrappa kan ändå skönjas. De stora besöksgrupperna 
är mellan 50 och 70 år.  
Källa: Gästförteckning 4 januari–30 april 1983, Gäster och anamneser 13 september–3 december 1983, Gäster 9 
januari–28 april 1990, Gäster 18 september–1 december 1990, Forskning 1983–1984, Remisspatienter 1987–1990, 
Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 

 

De stora patientgrupperna var gäster i åldrarna 50–70 år. Bland dem fanns ofta övervikt och 

hjärt-kärlproblem. Slutligen fanns en mindre grupp patienter över 70 år. Bara tre (1983) 

respektive nio (1990) patienter var 80 år och äldre. Medelåldern bland patienterna 1983 var 49 år, 

och bland patienterna 1990 53 år. Uppgiften för 1983 måste dock tas med en nypa salt, eftersom 

åldersuppgift saknas på så många som 111 av 462 patienter. Fördelningen mellan olika 

åldersgrupper följer dock i stort den kurva som tecknas av 1990 års gäster, med de stora 

besöksgrupperna i åldrarna 50–70 år. 

                                                 
69 Föllingegården verkar här ha befunnit sig i en gråzon. Det var förbjudet att behandla barn under 8 år, men 

det var knappast olagligt för barnens föräldrar att pröva en annan kosthållning. Även landsting och läkare 

kunde ställa sig bakom hälsohemsvistelser för barn. Exempelvis bekostade Hallands läns landstingskommun 

1990 en vistelse för en 6-årig flicka med eksem och födoämnesallergi, på rekommendation från överläkaren 

på Barnmottagningen. Landstinget Västernorrland betalade år 1988 (utanför min undersökningsperiod) 

Föllingevistelser för en 4-åring och en 5-åring. ”Några formella hinder föreligger inte, efter vad vi noterat 

efter kontakt med Landstinget Härnösand”, skriver 4-åringens behandlande överläkare på Barnkliniken. Brev 

från överläkare till centralförvaltningen i Halmstad 27 oktober 1989, i hängmappsystem med remisser, samt 

brev från läkare till Föllingegården, i pärmen ”Remisser VN, NB, Västmanland”, 25 januari 1988, 1 februari 

1988 och 4 februari 1988, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
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I undersökningen av Tallmogårdens gäster landade medelåldern på 60 år, alltså något högre.70 

Gemensamt för de båda hälsohemmen gäster är ändå att många av dem befinner sig i en ålder då 

hälsan kanske börjar svikta för första gången, eller då man vill lägga om livsföringen för att öka 

chanserna att få leva några år extra. 

Slutligen ska vi se varifrån patienterna kom. Om avståndet hade varit en avgörande faktor vid 

valet av hälsohem, borde de flesta av Föllingegårdens gäster komma från Jämtlands län, eller 

åtminstone från andra delar av Norrland.71 Statistiken visar dock det motsatta (se diagram 2). De 

allra flesta kom till Föllingegården från övriga Sverige, särskilt från Stockholmsområdet och 

Västsverige. I trakterna kring Göteborg kan man tänka sig att Lilly Johanssons rykte levde kvar 

från de många åren i Råkostboden och hemmet i Härryda. Å andra sidan kom inte många 

patienter från Dalarna, trots att hon var verksam där i sju år innan hon flyttade verksamheten till 

Jämtland. 
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Diagram 2: Patienternas härkomst i absoluta tal de undersökta månaderna 1983 respektive 1990. Den stora 
majoriteten av gästerna kom inte från Norrland utan från övriga Sverige.      
Källa: Gästförteckning 4 januari–30 april 1983, Gäster och anamneser 13 september–3 december 1983, Gäster 9 
januari–28 april 1990, Gäster 18 september–1 december 1990, Forskning 1983–1984, Remisspatienter 1987–1990, 
Föllingegårdens arkiv, ÖLA.        

                                                            

Att lejonparten av besökarna kom från övriga Sverige är anmärkningsvärt. Man kan anföra att det 

bor färre människor i norra Sverige, och att exempelvis antalet jämtländska gäster i % motsvarar 

antalet jämtar i Sverige i %. Men Alternativmedicinkommitténs delrapport Fakta och röster om 

alternativ medicin visar att jämtarna 1987 låg 50% över riksgenomsnittet när det gällde att vända sig 

                                                 
70 SOU 1989:61, Hälsohem. Rapport från en expertgrupp inom alternativmedicinkommittén, s 88. 
71 Jag har använt mig av Nationalencyklopedins definition av Norrland, alltså att Norrland består av 

landskapen Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Medelpad, Jämtland, Härjedalen, 

Hälsingland och Gästrikland. http://www.ne.se, 2 april 2011.  

http://www.ne.se/
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till alternativ medicin, något som också borde märkas i Föllingegårdens gästlistor.72 Jämtlands 

läns landstings delägande i Föllingegården undersökningsåret 1990 borde också ha bidragit till att 

fler av de ”egna” skattebetalarna fann sin väg till Föllingegården via remisser och 

landstingsbidrag. Idén om att man inte kan bli profet i sin egen hemstad hade kunnat gälla Lilly 

Johansson, om det inte var för att det var just ”hemstaden”, Föllinge, som lockat henne hem. Så 

varför kom de flesta patienterna från övriga Sverige?  

Jag tror att två faktorer kan ha påverkat patienterna. Den ena var Lilly Johanssons egna 

dragningskraft – med nutida termer hennes varumärke. Vecko- och månadspress gjorde henne 

känd över hela landet, och eftersom artiklarna ofta också innehöll en botad patient, framstod Lilly 

Johansson som någon värd resan. Den andra faktorn tror jag var själva resandet i sig. Redan 

kurortspatienterna i Manséns och Eklöfs studier ökar insatserna i hälsospelet genom att förflytta 

sin vård bort från hemmet, i Eklöfs fall ända ner till Schweiz. 73 Att lämna vardagen, se något nytt 

och vistas i en naturskön miljö kan ha ökat känslan dels av semester och avkoppling, dels av att 

man gjorde allt som stod i ens makt för att bli frisk. Internatformen, alltså att man verkligen 

levde, åt och sov på anläggningen under en tid, var en del i hälsohemmens hälsosystem, och 

därför kan man kanske säga att också resandet var det. 

8.2 Socioekonomisk bakgrund 

Det finns en unik möjlighet att studera Föllingepatienternas socioekonomiska bakgrund. De har 

nämligen på sina inskrivningsblanketter beretts utrymme att fritt beskriva sin huvudsakliga 

sysselsättning. Dessa beskrivningar ligger till grund för följande analys. 

När jag har grupperat sysselsättningarna har jag använt mig av SCB:s klassifikationssystem 

SEI, Socioekonomisk indelning.74 Den består av två delar, dels en klassindelning där det förklaras 

vad som krävs i form av arbetsuppgifter, utbildning et cetera för att yrket ska räknas till en viss 

socioekonomisk grupp, och dels en mycket omfattande (167 sidor) lång yrkesförteckning där man 

lätt kan slå upp ett yrke och se till vilken socioekonomisk grupp det hör. 

De fyra stora socioekonomiska grupperna i SEI är arbetare, tjänstemän, företagare och ej 

förvärvsarbetande. Dessa fyra har sedan en mängd undergrupper, som exempelvis Tjänstemän på 

mellannivå utan underställda, Tjänstemän på mellannivå med underställda och så vidare. För att 

min redovisning av Föllingegårdens patienter ska bli överskådlig, har jag använt mig av den något 

grova indelningen med fyra socioekonomiska grupper. En fullständig lista över samtliga titlar 

inom varje grupp återfinns som bilaga sist i uppsatsen. Särskilt tjänstemannagruppen blir väldigt 

omfattande, med allt från kanslister till byrådirektörer. 

                                                 
72 Fakta och röster om alternativ medicin. En delrapport från alternativmedicinkommittén, s. 50. 
73 Eklöf 2005, s. 246, Eklöf 2008, s. 120–128. De svenskar som reste till ”Lebendige Kraft” var i regel från 

samhällets övre skikt, och 55% var kvinnor. 
74 SEI beskrivs på SCB:s hemsida, http://www.scb.se/Pages/List____257217.aspx, 2 april 2011. Här finns 

också klassificeringsverktygen att ladda ned som pdf-filer – de trycks inte längre. SEI-systemet är från 1982, 

men yrkesförteckningen är uppdaterad i februari 2010.  

http://www.scb.se/Pages/List____257217.aspx
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En fråga har varit hur man ska placera de patienter som uppger att de är pensionärer, men 

som samtidigt nämner vad de arbetat med i sitt yrkesverksamma liv. Dessa patienter har jag 

placerat i den socioekonomiska grupp som deras tidigare yrke tillhör – en pensionerad målare 

hamnar i stapeln Arbetare. Om patienten däremot bara har angett att den är pensionär, har den 

hamnat i stapeln Ej förvärvsarbetande. Andra har angett två sysselsättningar, till exempel 

lantbrukare/hemmafru eller dagbarnvårdare/sjukpensionär. I dessa fall har jag utgått ifrån att 

patienterna har nämnt den syssla de identifierar sig själva mest med först, och placerat dem i 

denna kategori. Eftersom samtliga kombinationer av titlar räknas upp i bilagan, står det läsaren 

fritt att bedöma om en annan metod hade gett ett annat resultat. Min bedömning är att de 

patienter som anger dubbla sysselsättningar är så pass få att de inte påverkar resultatet i stort. 
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Diagram 3: Patienternas socioekonomiska tillhörighet i absoluta tal de undersökta månaderna 1983 respektive 1990. Tjänstemän 
förefaller vara den största gruppen, med reservation för de många patienter som inte uppgivit någon sysselsättning alls. I stapeln 
Under 19/över 65 ingår de som inte uppgivit någon syssla, men där det finns en registrerad ålder som gör att man kan misstänka 
att de inte var förvärvsarbetande i någon större utsträckning.  
Källa: Gästförteckning 4 januari–30 april 1983, Gäster och anamneser 13 september–3 december 1983, Gäster 9 januari–28 april 
1990, Gäster 18 september–1 december 1990, Forskning 1983–1984, Remisspatienter 1987–1990, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 

 

När jag hade placerat ut alla patienter som angivit sin sysselsättning, återstod en beklaglig mängd 

patienter där uppgift saknades. En del av dem kunde man dock misstänka tillhörde gruppen Ej 

förvärvsarbetande, eftersom de var ungdomar under 19 år eller pensionärer över 65 år. Helt säker 

kan man dock inte vara – en del patienter i spalten Företagare är till exempel mer än 65 år gamla. 

Därför ville jag inte föra samman dessa med övriga patienter i gruppen Ej förvärvsarbetande. 

Istället fick de en egen stapel, som väl närmast kan beskrivas som Troligtvis ej förvärvsarbetande.  

Slutligen finns de patienter som inte uppgivit någon syssla alls. 1983 är den förfärande stor, 

142 av 462. 1990 är siffran något bättre – här har ”bara” 73 av 405 valt att inte uppge 

sysselsättning. Den dåliga siffran för 1983 beror delvis på att inskrivningsblanketterna för våren 
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1983 inte har återfunnits. Patienten har inte behövt uppge yrke när han eller hon ringt och gjort 

sin rumsbeställning. Bortfallet i övrigt, såväl 1983 som 1990, kan bero på olika saker. Vissa 

patienter ville säkert behålla den uppgiften för sig själv. Andra har kanske bara inte fyllt i 

uppgiften, eftersom de inte ansåg att den inte hade någon praktisk betydelse för vistelsen på 

hälsohemmet. 

Den socioekonomiska tillhörigheten visar att gästerna vid Föllingegården kom från väldigt 

varierande bakgrunder (se diagram 3). Hemmafruar blandas med byrådirektörer. Tjänstemännen 

är i majoritet, vilket är i samklang med O´Connor som pekar på att det är en påläst medelklass 

som driver på alternativmedicinsektorn i USA. De nöjer sig inte med den konventionella 

medicinens ibland uppgivna attityd – istället är de pådrivande i synen på vården som en 

handelsvara och sig själva som konsumenter.75 Företagarna är få. Pensionärer, undersköterskor 

och kassörskor har råd att själva bekosta sin vistelse. Av detta drar jag slutsatsen att en mycket vid 

patientgrupp kunde anse att hälsohemmet var en tillgänglig, välkomnande miljö. Ingen 

socioekonomisk grupp verkar ha känt sig helt utestängd. 

En del av detta kan tillskrivas Lilly Johanssons filosofi kring prissättningen på Föllingegården. 

Lilly var emot varje prishöjning, ständigt orolig att det skulle utestänga någon som behövde 

hjälp.76 Den avspända stämning som sedan uppstod mellan gästerna när de kom dit, går att 

jämföra med Elisabeth Manséns kurortstillvaro. Hon beskriver ingående den speciella sociala 

situation som skapas, när sjuka och friska gäster av olika ursprung blandas och delar vardag under 

en period. Samtidsskildrarna uppger att gästerna var avvaktande mot varandra i början, ovilliga att 

släppa någon in på livet. ”Men försvaret bryts ned i den dagliga samvaron. Man möts så ofta att 

det blir omöjligt att ständigt hålla garden uppe”, citerar Mansén en brunnsgäst på 1830-talet. Både 

kurortsgästerna och hälsohemsgästerna kan ha slagits av det allmänmänskliga i att vara sjuk och 

vilja bli frisk. Klass- och könsgränser blev mindre viktiga.77 

8.3 Hälsoproblem 

Nu vet vi något om patienternas bakgrund – deras kön, ålder, bostadsort och sysselsättning. Men 

vilka anledningar hade de att söka sig till ett hälsohem? Vilka hälsoproblem hade de, som de 

hoppades få hjälp med? 

Till att börja med var problemen av väldigt olika art. Jag vill påminna om skillnaden mellan 

symtom och diagnos, som jag tog upp i metodavsnittet. När en gäst beställde rum på 

Föllingegården, skulle hon uppge ”aktuella besvär”. Den som hade hälsoproblem av enklare art 

kunde där skriva symtom som ”trötthet”, ”svårt att kasta vatten” eller ”ständiga förkylningar”. 

Den som led av en allvarligare sjukdom hade ofta redan besökt den konventionella vården, och 

kunde därför uppge en diagnos, som till exempel Bechterews, som är en form av reumatism. 

                                                 
75 O´Connor 1995, s. 167–168. 
76 Muntlig uppgift från Alf Johansson, 26 mars 2011. 
77 Mansén 2001, s. 145–155, s. 239–244. 
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Symtom och diagnoser blandas därför om vartannat på dessa rader, men det intressanta för den 

här uppsatsen är att det är patienten själv formulerar och sätter samman sin sjukdomsbild som 

hon vill att den ska uppfattas av mottagaren, i det här fallet Föllingegårdens personal. Materialet 

lämpar sig därför väldigt väl för den här undersökningens patientperspektiv.  

En negativ konsekvens är att antalet patienter i studien därmed sjunker något. Jag har fått 

avstå att ta med patienter där det visserligen framkommer vilka hälsoproblem patienten har, men 

där anteckningen gjorts av Föllingegårdens personal, antingen över telefon vid platsbeställningen, 

eller när patienten undersökts av Föllingegårdens sjuksköterskor eller läkare. 

I de tabeller som presenteras i det här kapitlet, har jag alltså koncentrerat mig på de patienter 

som själva beskrivit sina problem. För 1983 rör det sig om 240 kvinnor och 81 män, för 1990 är 

siffran 216 kvinnor och 100 män. Snedfördelningen i kön gör att jag kommer att presentera en 

del av statistiken i procent. Det är till exempel intressant att veta om det förekommer skillnader 

mellan könen vad gäller antal hälsobesvär och vilken typ av hälsobesvär som uppgavs. 

En majoritet av gästerna hade mer än ett hälsoproblem. Detta gäller både män och kvinnor. 

Ibland kunde problemen ha med varandra att göra, exempelvis fetma och högt blodtryck, andra 

gånger var det skilda problem, som eksem och kronisk bronkit. Fanns det några könsskillnader 

när det gällde antalet hälsobesvär? Visade kvinnor upp en bredare problematik än män, eller 

tvärtom?  
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Diagram 4: Det antal besvär som Föllingegårdens patienter angav vid bokning och/eller ankomst till Föllingegården 
de undersökta månaderna 1983, med kvinnor och män fördelade procentuellt vid de olika värdena. 44% av 
kvinnorna hade bara ett besvär, medan 55% av männen enbart hade ett besvär. Vid de andra staplarna är den 
kvinnliga procenten högre än den manliga. Män uppgav alltså oftare än kvinnor att de enbart led av ett besvär, och 
kvinnor framhöll oftare en multiproblematik. 321 av 462 patienter 1983 ingår i undersökningen.  
Källa: Gästförteckning 4 januari–30 april 1983, Gäster och anamneser 13 september–3 december 1983, Forskning 
1983–1984, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
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Resultatet visar att kvinnorna oftare än männen uppvisade en bred problematik (se diagram 4). 

Fler män än kvinnor angav bara ett besvär vid platsbeställning och/eller inskrivning. Detta är 

fallet både 1983 och 1990. En förändring över tid är dock att männen 1990 oftare anger också två 

besvär (se diagram 5). Det är lätt att uttrycka resultatet i termer av att kvinnorna oftare än 

männen var ”multisjuka”. Men det enda vi vet, är att de uppgav fler hälsobesvär än vad männen 

gjorde. Det kan också ha varit så att männen exempelvis nöjde sig med att berätta 

huvudanledningen till besöket, medan kvinnorna på ett plikttroget sätt ville redovisa samtliga 

hälsobesvär. 
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Diagram 5: Det antal hälsobesvär som Föllingegårdens patienter angav vid bokning och/eller ankomst till 
Föllingegården de undersökta månaderna 1990, med kvinnor och män fördelade procentuellt vid de olika värdena. 
Även här rapporterar fler kvinnor än män att de har tre, fyra eller fler besvär. Samtidigt har männen oftare börjat 
uppge två hälsobesvär. 316 av 403 patienter 1990 ingår i undersökningen.  
Källa: Gäster 9 januari–28 april 1990, Gäster 18 september–1 december 1990, Remisspatienter 1987–1990, 
Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 

 

Vilka besvär var det då patienterna talade om? När jag gick in i den här delen av undersökningen, 

hade jag Karin Johannissons diskussion om kultursjukdomar för ögonen. Kultursjukdomar kallar 

hon de sjukdomar som är väldigt vanligt förekommande under en viss period, då de också är 

starkt knutna till kulturella och sociala föreställningar i samtiden. Med ändrade kulturella 

värderingar eller normer försvinner de, eller slukas upp av andra sjukdomar. 

Vid sekelskiftet 1900 uppträdde exempelvis kultursjukdomar som neurasteni (nervtrötthet) 

och nostalgi, som man trodde var orsakade av den sårbara individens möte med moderniteten. 

Vid sekelskiftet 2000 var det istället utbrändhet som var sjukdomen på allas läppar, först 

omnämnd i Sverige 1987 under namnet Yuppiesjukan.78 Jag var alltså nyfiken att se om 

Föllingegårdens patienter angav några symtom eller diagnoser som kunde anses kulturellt färgade. 

                                                 
78 Johannisson 1990, s. 99–125, Johannisson 1997, s. 202–203. 



 35 

Det som i första hand slog mig när jag började arbeta med materialet, var att det finns enorm 

bredd i de hälsoproblem som patienterna uppger. Det har varit svårt att gruppera problemen – 

grupperna har hela tiden blivit för många, och hur jag än har grupperat så har många besvär 

hamnat i gruppen ”annat”. Det har också varit svårt att som humanist veta vilka hälsoproblem 

som anses höra samman. Lösningen blev att använda mig av tankesättet i WHO:s 

(Världshälsoorganisationen) klassificeringssystem ICD-10.79 De grupperar sjukdomar under olika 

bokstavsbeteckningar, exempelvis ”Matsmältningsorganens sjukdomar – K00–K 93”. Det enda 

problemet med ICD-10 är att det klassificerar sjukdomar, alltså diagnoser. Alla symtom hamnar i 

en egen kategori, under bokstaven R. Att följa ICD-10 helt och hållet, skulle göra att mitt 

patientperspektiv fick stå åt sidan. Jag är ju intresserad av patientens blandade sjukdomsbild, med 

både diagnoser och symtom. Därför har jag tagit mig friheten att exempelvis ta symtomet ”hosta” 

och lägga det ihop med andningsorgan istället för att klumpa ihop det i en anonym 

symtomgrupp. Till min hjälp att bedöma symtomen har jag tagit allmänläkare Joakim Lindqvist, 

Stockholm. Precis som med den socioekonomiska indelningen återfinns i slutet av uppsatsen en 

redogörelse över samtliga hälsobesvär och hur de grupperats. 

 

1983     1990     

  kvinnor män   kvinnor män 

körtlar, hormoner 39 15 körtlar, hormoner 52 16 

psykiskt 19 2 psykiskt 20 5 

nerver 21 5 nerver 18 10 

hjärta, kärl 54 23 hjärta, kärl 37 28 

andningsorgan 41 17 andningsorgan 68 18 

mage, tarm 61 20 mage, tarm 61 19 

Hud 34 10 hud 35 18 

skelett, muskler 125 26 skelett, muskler 128 40 

urogenitalia 32 13 urogenitalia 28 17 

övrigt 59 13 övrigt 64 23 

antal problem 485 144 antal problem 511 194 

antal patienter 240 81 antal patienter 216 100 

 
Tabell 1: De hälsobesvär i faktiska tal som Föllingegårdens patienter angav vid bokning och/eller ankomst till 
Föllingegården de undersökta månaderna 1983 och 1990.  
Källa: Gästförteckning 4 januari–30 april 1983, Gäster och anamneser 13 september–3 december 1983, Gäster 9 
januari–28 april 1990, Gäster 18 september–1 december 1990, Forskning 1983–1984, Remisspatienter 1987–1990, 
Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 

 

Problem med skelett och muskler är den största gruppen båda åren. Den omfattar led- och 

muskelreumatism, förslitningsskador och värk. Körtlar och hormoner inbegriper exempelvis 

struma och diabetes men också övervikt. Till psykiskt har jag förutom depressioner räknat stress, 

trötthet och sömnsvårigheter. I gruppen Nerver finns bland annat epilepsi, MS och 

                                                 
79 Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning, Svensk version 2011 
(ICD-10-SE), 2010. 
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huvudvärk/migrän. Urogenitalia omfattar problem med genitalier (till exempel prostatit hos män, 

menssmärtor hos kvinnor) och besvär med urinvägar. Kategorin Annat visar upp en stor 

variation, med allt från yrsel till cancer. 

Bredden i symtom och diagnoser är värd att notera. Hälsohem uppfattades inte bara som 

intressanta av de överviktiga, eller de reumatiska eller de allergiska. En hälsohemsvistelse var 

något som många olika typer av patienter kände sig lockade av. Det fanns en tilltro till att kost, 

motion och olika behandlingar kunde hjälpa för just det egna problemet. Det är en viktig del i 

patientperspektivet. 

Tabell 1 visar sjukdomarna i faktiska tal, men eftersom de kvinnliga gästerna var så många fler, 

måste vi räkna om siffrorna till procent för att få en uppfattning om könsskillnader i materialet. 
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Diagram 6: De hälsobesvär som Föllingegårdens patienter angav vid bokning och/eller ankomst till Föllingegården de 
undersökta månaderna 1983, omräknat i procent för respektive kön. 60% av kvinnorna har problem med 
rörelseapparaten, men bara 30% av männen. Männen är överrepresenterade ibland annat hjärta, kärl och urogenitalia.  
Källa: Gästförteckning 4 januari–30 april 1983, Gäster och anamneser 13 september–3 december 1983, Forskning 
1983–1984, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 

 

Det som är riktigt tydligt är att kvinnor har mer problem med skelett och muskler än vad männen 

har (diagram 6). Männen har oftare underlivsproblem, hjärtproblem och problem med körtlar 

och hormoner – det sistnämnda rör sig i första hand om övervikt och diabetes. 
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Diagram 7: De hälsobesvär som Föllingegårdens patienter angav vid bokning och/eller ankomst till Föllingegården de 
undersökta månaderna 1990, omräknat i procent för respektive kön. Kvinnorna är fortfarande överrepresenterade 
när det gäller problem med värk i muskler och leder. Männen har med en liten marginal gått om kvinnorna i 
kategorierna nerver och hud. Kvinnorna har fått mer problem med körtlar och hormoner.  
Källa: Gäster 9 januari–28 april 1990, Gäster 18 september–1 december 1990, Remisspatienter 1987–1990, 
Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 

 

Till 1990 har väldigt lite förändrats (se diagram 7). Kvinnorna har fortfarande mer värk i kroppen 

än vad männen har, men den som letar efter Maria Björks ”diffusa symtom” möter på 

svårigheter. De flesta kvinnorna har diagnosticerad reumatism, artrit, förslitningsskador eller 

whiplashskada. Men visst finns också de som bara anger ”värk” på olika ställen i kroppen. Det är 

svårt att skilja ut dem och tolka dem vidare. Detsamma gäller det 10-talet kvinnor som i kategorin 

Psykiskt anger att de känner sig trötta. En sista iakttagelse är att det är få gäster som uttryckligen 

skriver att de är friska. 1983 är det 14 personer, 1990 är det 18.  

Med små undantag får man nog säga att resultaten i den här undersökningen visar på viss 

konstans över tid. De stora sjukdomsgrupperna är desamma 1983 och 1990. Problem med skelett 

och muskler var vanliga, liksom astma, allergi och mag-tarmproblem. Samtidigt fanns en 

överraskande bredd i gästernas upplevda hälsoproblem. Bland både män och kvinnor var det 

vanligt att man hade ett komplex av flera olika symtom. Ett särskilt sökljus sattes på vad Karin 

Johannesson har kallat för kultursjukdomar. Några tydliga sådana kunde inte upptäckas. Bara en 

av patienterna anger att han är utbränd. En handfull patienter uppger att de har problem med 

amalgam/oral galvanism, som diskuterades livligt under 1980-talet. 
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Ett något större antal söker sig till Föllingegården med psykologiska problem, trötthet eller 

depression. Dem skulle jag vilja sätta i relation till de patienter med diffusa symtom som Maria 

Björk behandlar i sin avhandling. 

Maria Björk diskuterar hur ansvaret för nervositet och stress förskjutits under perioden 1950–

1980, alltså i den period som blir en brygga över till min egen undersökningsperiod. Under 1950-

talet, när tilltron till samhällsbygget var stark, sökte man sjukdomsorsakerna hos individen, 

eftersom samhället per definition var gott och hälsoalstrande. Under 1960-talet börjar 

välfärdsstaten att ifrågasättas. Arbetslivet och familjelivet ansågs kunna vara orsak till stress. 

Problemet flyttades från individen till omgivningen. Människan blev ett offer för samhällets 

omständigheter. Under 1970-talet, slutligen, förs klass in som en faktor: de individer som 

befinner sig längst ner på samhällsstegen är också mer drabbade av stress, menar exempelvis LO. 

När Björk lägger på en genustolkning över hela mönstret, ser hon till sin förvåning att kön under 

alla tre decennierna är en underordnad faktor. Skillnaden mot sekelskiftet 1900, när (kvinnligt) 

kön utgjorde grunden för medicinsk tolkning av svårmätbara symtom, är stor.80 Hon sticker ut 

huvudet ordentligt när hon på avhandlingens sista sida ifrågasätter senare års fokusering på 

kvinnohälsa: 

Detta aningen snöpliga resultat är samtidigt en möjlig ingång också i en nutida diskussion kring 

ohälsa, kön och kvinnors högre sjuklighet i det man nu ofta kallar ”diffusa diagnoser”. Kön kanske 

inte är särskilt relevant i nutiden heller? Debatten i nutiden fokuserar fortfarande i stor 

utsträckning på kön. Satsningar lanseras kontinuerligt från statligt håll på forskning kring 

”kvinnors ohälsa” och ”kvinnors sjukfrånvaro”. Kanske tittar man åt fel håll, skapar ett (könat) 

problem som inte finns? [– – –] Kanske är det så att det inte finns någon kvinnosjuklighet, men att 

kvinnor fortfarande, genom sitt kön, är en del av underklassen? 81 

Det är möjligt att Björk har rätt i det här antagandet. Åtminstone finns inget bland 

Föllingegårdens patienter som pekar i någon annan riktning. Trötta och deprimerade gäster finns 

bland både män och kvinnor.  

Faktum är att det inte bland Föllingegårdens gäster går att peka ut ”kvinnliga” och ”manliga” 

besvär över huvud taget. Undantaget könsbundna hälsoproblem som prostatacancer och 

övergångsbesvär, är sjukdomsfördelningen ganska lika. Förskjutningar i tid mellan 1983 och 1990 

finns, är små och svåra att tolka. Jag vill formulera resultatet så här: fler kvinnor än män söker sig 

till hälsohemmen. Men de som väl söker sig dit, lider av ungefär samma åkommor. 

8.4 Sjukdomshistoria  

Jag skulle nu vilja återknyta till Bonnie Blair O´Connors teori om hälsosystem. Enligt teorin finns 

ett antal system av botande, som ur ett patientperspektiv inte har någon given hierarki. Istället 

sätter varje patient samman sin egen hälsostrategi, väljer och plockar ur olika system och 

                                                 
80 För kvinnlighet och smärta, se även t ex Johannisson 1997, s. 68–69, s. 98–101. 
81 Björk 2011, s. 282. 



 39 

utvärderar resultaten eftersom. I det här avsnittet kommer några av patienterna till tals och får 

berätta sin sjukdomshistoria.  

Till att börja med skulle jag vilja göra en enkel kvantitativ undersökning, och se hur många av 

patienterna som provat andra alternativ innan de sökte sig till Föllingegården. På 

platsbeställningar och inskrivningsblanketter finns rader med frågor om tidigare behandling, 

behandlande läkare och eventuell medicinering. Min första fråga till materialet fick bli hur många 

som sökt konventionell vård för sina angivna besvär, innan de kom till Föllingegården. Min andra 

fråga blev hur många som sökt alternativ vård, och den tredje hur många som fått eller 

fortfarande åt medicin för besvären.  

1983 uppger 245 av de 462 patienterna, eller 53%, explicit att de tidigare har varit hos läkare 

eller har en behandlande läkare. För 1990 är siffran 251 av 402 patienter, det vill säga 62%. 

Skillnaden i procent kan bero på att det saknas uppgifter från många patienter 1983. Men det 

skulle också kunna bero på att fler patienter kom på remiss. 1983 var det ett 10-tal personer som 

fick remiss från läkare och eventuellt också bidrag från landstinget i någon form. 1990 har siffran 

stigit, så att antalet patienter med remisser/landstingsbidrag landar på omkring 65. 

De oprecisa siffrorna (ett 10-tal, omkring 65) beror på att det ibland är svårt att säga om 

patienten fick sin remiss, eller om hon vid bokningen bara angav att hon hoppades på en. Att 

man fick en remiss av sin läkare betydde heller inte automatiskt att man fick vistelsen betald. 

Detta prövades av respektive landsting. Av 20 undersökta hälsohem i slutet av 1980-talet hade 17 

tagit emot patienter med läkarremiss, men bara 12 av hade tagit emot patienter med 

landstingsbidrag till vistelsen.82 Enligt Alternativmedicinkommittén hade även en remiss utan 

bidrag hade sitt värde, eftersom den bidrog till kontakter mellan hälsohemmen och den vanliga 

sjukvården. Kanske är det denna ökade kontaktyta som visar sig i Föllingematerialet. 

Remisserna finns ofta bilagda patienternas övriga blanketter, och i läkarnas formuleringar 

framkommer tydligt att remitteringen i så gott som samtliga fall sker på patientens önskan. En 

överläkare skriver i sin remiss för en 35-årig man: ”Pat önskar nu komma till Föllingegården för 

en tids vistelse där i hopp om att detta skall förbättra hans ulcerösa kolit. På hans begäran ber jag 

därför Utremitteringssekr. ta ställning till att medverka till detta”.83 En hudläkare skriver i 

remissen för en 21-årig kvinna: ”Patienten och hennes mor vill väldigt gärna att patienten får en 

remiss till Föllingegården.”84 Ibland förstärker patienten sina argument gentemot läkaren med att 

behandlingen prövats tidigare och visat sig fungera, som den här 35-årige mannen med ulcerös 

kolit: ”På Föllingegården har han vistats vid flera tillfällen tidigare och upplever en avsevärd 

förbättring av dylik vistelse. Han har nu planerat förnyad vistelse på Föllingegården i februari i år 

                                                 
82 SOU 1989:61, Hälsohem. Rapport från en expertgrupp inom alternativmedicinkommittén, s 47. 
83 Remiss daterad 14 november 1990, för patient som sedan besökte Föllingegården 20 november–1 

december 1990. I pärm märkt ”Remisser”, Föllingegårdens arkiv, ÖLA.   
84 Remiss daterad 12 mars 1990, för patient som sedan besökte Föllingegården 27 mars–7 april 1990. I pärm 

märkt ”Remisser”, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
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och jag tillstyrker att han får bidrag till vistelse på Föllingegården.”85 Det behöver inte ens vara 

patienten själv som blivit hjälpt. En 44-årig kvinna med astma argumenterar med hjälp av sin 

make: ”[Patientens man] har sedan 2 år tillbaka varit vegankostare och därmed behandlat sina 

besvär av återkommande prostatiter. Pat vill nu till Föllingegården och pröva kostbehandling för 

sin allergi. Makarna har fått kunskap om kommunens ´hälsopengar´”.86 

Läkarnas anteckningar visar att patienterna är pålästa, aktiva och strategiska. De är öppna för 

nya typer av behandlingar för sina problem, och argumenterar med sina läkare för att få den 

remiss de vill ha. Tolkade genom O´Connors modell är deras agerande ett resultat av väl 

övervägda val, och ett försök att mångfaldiga sina terapeutiska valmöjligheter för att uppnå 

optimal vård för sina upplevda behov.87 

Hur många hade då sökt alternativa behandlingsmetoder innan? Den siffran är väldigt mycket 

lägre, bara 18 patienter 1983 och 31 patienter 1990. Homeopat var den vanligaste 

alternativmetoden, men det förekom också att gästerna varit hos kiropraktor, naprapat och 

healer. En felkälla här är att Föllingegården på sina blanketter aldrig uttryckligen frågar om 

patienterna har provat någon alternativ metod, utan bara vilken ”tidigare behandling” de fått. 

Man kan därför tänka sig att en del patienter utelämnat uppgifter om alternativa behandlingar och 

bara tagit upp de konventionella. 18+31 patienter får anses vara en minimisiffra. 

172 av 1983 års undersökta patienter, och 184 av 1990 års patienter, har haft så allvarliga 

besvär att de fått någon form av medicin för dem. Som medicin har jag förutom receptbelagda 

tabletter också räknat cortisonsalvor, insulin och cellgifter, men inte kosttillskott och receptfria 

värktabletter. De medicinerande patienterna är alltså något färre än de som varit till läkare, eller 

med andra ord: alla som har varit till doktorn har inte fått medicin.  

Den här genomgången av patienternas sjukdomshistoria i några snabba, konkreta frågor visar 

alltså att:  

- mer än hälften sökt vanlig sjukvård innan de kom till Föllingegården,  

- inte många vandrat runt bland olika alternativa behandlingsmetoder innan de kom dit, och  

- knappt hälften använde sig av läkemedel av något slag.  

Man skulle kunna se det som att hälften av patienterna upplevde sig ”sjuka på riktigt”, medan 

den andra hälften led av mindre allvarliga besvär eller sökte sig till Föllingegården i förebyggande 

syfte.  

Jag skulle nu vilja gå vidare med den grupp patienter som faktiskt upplevde sig som sjuka, och 

se hur de beskriver sin sjukdomshistoria. Det blir alltså fråga om en mer kvalitativ studie av dessa 

patienters anteckningar. Metoden i det här fallet var att jag helt enkelt började samla citat från 

patienterna. Ganska snart upptäckte jag att det fanns berättelser som återkom, rädslor, känslor 

                                                 
85 Brev från överläkare till remitteringssekretariat 10 januari 1990, för patient som sedan besökte 

Föllingegården 27 februari–10 mars 1990. I pärm märkt ”Remisser”, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
86 Remiss daterad 6 mars 1990, för patient som sedan besökte Föllingegården 27 mars–7 april 1990. I pärm 

märkt ”Remisser”, Föllingegårdens arkiv, ÖLA.  
87 O´Connor 1995, s. 162–163. 
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och erfarenheter som delades av flera. Några tydliga grupper som skilde ut sig var De sökande, 

De likasinnade, De medicintrötta och De missförstådda. 

 

DE SÖKANDE 

Personerna i den här gruppen har haft långvariga problem med exempelvis reumatism, eksem 

eller krånglande mage. De har provat många olika behandlingar innan, och man får en känsla av 

att de kommer att prova många till även efter besöket på Föllingegården, eftersom det kanske 

inte finns någon slutgiltig lösning på deras problem eller bot för deras sjukdom.  

En 61-årig norsk kvinna som varit ”plaget av allergi” så länge hon kan minnas, vänder sig till 

Föllingegården i december 1989. De senaste åren har hon medicinerat för sig allergi, och de två 

sista åren har allergin förvärrats.  

Det er så pass kraftig at jeg for tiden bare kan ha halv jobb, d.v.s. at jeg er halvt sykmeldt. Jeg har 

vaert til flere undersökelser hos leger og på sykehuset; RIT i Trondheim. 

Nu söker hon till Föllingegården eftersom det ”blitt meg fortalt fra flere hold at De har så gode 

resultater når det gjelder forskjellige former for allergier […]”.88 

En 46-årig kvinna i en Stockholmsförort har svåra atopiska eksem sedan barndomen, och 

båda hennes barn har fått samma problem. Hon har behandlats på ett större sjukhus och till och 

med varit inlagd. 

Det har blivit en ond cirkel med mycket besvärande eksem, behandling med starka kortisoner 

och/plus/eller antibiotika kurer för att hålla, för mig livsfarliga infektioner i eksemet, borta. 

Nu vill kvinnan prova vad en kostomläggning kan göra för henne och hennes barn. Kvinnan får 

också en remiss från sin läkare och bidrag till resan från sitt sjukvårdsområde.89 

En 62-årig kvinna med njur- och magproblem sedan 13 år har försökt bota sig själv på olika 

vis. När hon har fått receptbelagd medicin har hon istället försökt hitta motsvarighet inom 

hälsokosten. Hon har gjort flera besök på Strandgården och vill nu till Föllinge för att se om hon 

kan få adekvat handledning. 

Jag önskar lära speciellt för att äta riktig för både njurar och magen – där ligger mina svårigheter, 

och därför blir jag om och om igen – ibland mycke sjuk. [– – –] …har vitlökskapslar, lecitin, jäst, 

ibland GERIAREC, PRE-GLANDIN, Bluutsaft, multivitaminer fr hälsokost mm. Även Pollitabs 

– mot återförkalkning ja, nästan allt – men vet inte vad som är bäst.90 

                                                 
88 Brev skrivet 15 december 1989 av patient som sedan besökte Föllingegården 27 februari–10 mars 1990, 

Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
89 Brev skrivet 15 februari 1990 som bilaga till remiss. Patienten besökte sedan Föllingegården 27 februari–10 

mars 1990, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
90 Anteckningar på platsbeställning 9 februari 1983, av patient som sedan besökte Föllingegården 22 mars–30 

mars 1983, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
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En 40-årig kvinna med långvarig muskel- och ledvärk började med att lägga om kosten till 

laktovegetarisk. Sedan dess har hon prövat magnetterapi, homeopatmediciner och antroposofiska 

läkemedel. Hon har vistats på Vidarkliniken (antroposofernas klinik i Järna) i sex veckor och på 

Föllingegården en gång tidigare innan hon nu söker hit igen.91 

 

DE LIKASINNADE 

De likasinnade kallar jag de patienter som har samma ideologiska bakgrund som Lilly Johansson 

själv, med frisksport och vegetarisk kost. Dessa patienter är förvånansvärt få, och de som finns är 

egentligen ganska friska och kommer till Föllingegården för att få fasta i en stimulerande miljö. 

Några är riktigt sjuka, men, får man en känsla av, har extra svårt att acceptera detta eftersom de 

kanske i många decennier levt ett liv som de trodde garanterade dem god hälsa. 

Det tydligaste fallet av En likasinnad är en 67-årig kvinna i södra Sverige. Kvinnan har varit 

vegetarian i fyrtio år och vegan i cirka 20. Kosten har i huvudsak bestått av torkad och färsk frukt 

samt råa grönsaker med kokt potatis. Hon och hennes man (också vegetarian) gör dagliga 

halvmilspromenader och årliga fjällturer. Bröstryggen har smärtat under många år, och hennes 

rygg är nu krokig. Efter den senaste fjällturen började också ländryggen smärta. Hon uppsökte 

vårdcentralen och fick remiss till en röntgen. Röntgenläkaren konstaterade att kvinnan led av 

benskörhet och kotkompressioner. Med detta besked åkte sedan kvinnan till Nyhyttans hälsohem 

”i förhoppning att bli botad”. 

Jag fick där behandlingar varje dag, vilka bestod av bad, inpackningar och sjukgymnastik. Mitt 

tillstånd försämrades dock starkt av ultraljud och laser. Jag blev även erbjuden starka värktabletter 

men avstod helt därifrån och använder endast hälsokostens HERBASPRIN. Efter nio dagar blev 

jag sängbunden, och [kvinnans man] fick hämta hem mig. 

Nu vänder sig kvinnan till Lilly, som hon känner till sedan ett tidigare besök. Hon anhåller om en 

plats så snart som möjligt, men tillägger att hon också fått tid hos ortoped någon månad fram.92 

Kvinnan har en stark personlig övertygelse om nyttan med vegetarisk kost och ett aktivt 

friluftsliv. Hon söker hjälp hos den konventionella vården för ryggen, accepterar röntgen och ett 

kommande ortopedbesök, men nekar ultraljud, laser och värktabletter och vänder sig istället till 

två olika hälsohem för lindring. Trots att det första besöket slutar i misslyckande, söker hon 

samma typ av hjälp igen.  

 

DE MEDICINTRÖTTA 

En grupp som söker sig till Föllingegården har ätit mediciner, men fått så stora problem med sin 

medicinering att de inte vill fortsätta. Istället söker de nu alternativa behandlingsformer. 

                                                 
91 Platsbeställning och inskrivningsblankett från patient som besökte Föllingegården 9 januari–20 januari 

1990, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
92 Brev skrivet 11 mars 1990, av patient som sedan besökte Föllingegården 27 mars–7 april 1990. Remiss med 

remisssvar från röntgenläkare i kopia finns bilagt brevet. Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
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Patientberättelserna andas lidande och hopplöshet, ibland också med tillägg av misstänksamhet 

mot vården och vårdens metoder. 

En 58-årig kvinna som 1987 fick akuta problem med sköldkörteln sattes på kraftig 

medicinering.  

Fick svår ångest, utstående ögon, gulfärgad hud och räddade troligtvis livhanken genom att själv 

sluta ta tabletterna trots läkarnas tvångsmetod. Hade inte haft dessa symptom före 

medicineringen… [– – –] Ca: ett år bestod besvären efter avslutad medicinering, som även 

utökades med levaxin. Detta resulterade i att jag inte kunde fortsätta mitt arbete som 

skolbibliotekarie.93 

En 54-årig kvinna med tarmsjukdomen ulcerös kolit har genomgått röntgenundersökning och 

medicinbehandling, men fått så svåra biverkningar med illamående och yrsel att hon vägrat 

fortsätta med medicinerna.94 

En 78-årig kvinna som har haft infektioner under ett par år, som är diabetiker, haft en 

hjärtinfarkt och har problem med nedsatt syn och hörsel svarar på frågan om vilken behandling 

hon fått med orden ”Otäcka med (mediciner, min anteckning), som jag vägrar att ta”.95 

En 56-årig kvinna med leukemi har på egen hand lagt om kosten, ”Jag visste att det var min 

bästa chans”. Tyvärr har inte kostomläggningen gett resultat: 

Nu befinner jag mig i botten och har fått ett återfall. Jag har skrivit på papper att jag ej vill börja 

med cellgift igen. [– – –] Jag åker till Oxelösund för behandl av immunförsv. + andra naturmed.96 

DE MISSFÖRSTÅDDA 

Den här gruppen har mycket gemensamt med De sökande, men med en viktig skillnad. Där De 

sökande har tydliga problem och vandrar runt mellan vårdformer för att hitta en fungerande 

terapi, har De missförstådda aldrig ens fått de veta vad de lider av. Som historiker är det omöjligt 

att bedöma deras symtom, och dessutom 20–30 år i efterskott, men det är heller inte uppgiften. 

Ur ett patientperspektiv är det intressanta att se hur dessa människor beskriver sin egen situation. 

De här berättelserna andas också hopplöshet, men konstigt nog är patienterna ändå inte helt 

under isen – man hade kunnat tänka sig än mer desperata beskrivningar. Man får känslan av att 

patienterna någonstans accepterat att de har ett svårlösligt problem och nästan gjort detta 

problem till ett livsprojekt.  

En 35-årig kvinna från Finland har många symtom men ingen diagnos. Hon har kroniska 

besvär i form av diarréer, klåda i bronker, ögon och mungipor, slem i halsen, förstorade 

                                                 
93 Anteckningar på baksidan av platsbeställning från besökare som vistades på Föllingegården 1 oktober–17 

november 1990, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
94 Patientformulär och platsbeställning från besökare som vistades på Föllingegården 27 mars–7 april 1990, 

Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
95 Anteckning på platsbeställning från besökare som vistades på Föllingegården 23 oktober–2 november 

1990, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
96 Anteckning på patientformulär ifyllt av besökare som vistades på Föllingegården 13 september–24 

september 1983, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
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lymfkörtlar, sprickor i ansiktshyn, reumatiska besvär, hjärtklappning och återkommande 

förkylningar och bihåleinflammationer. 

Har genomgått alla tänkbara undersökningar – gastroskopi, colonskopi, tjocktarmsröntgen, 

tunntarmsröntgen, reumaprov, sklerodermiprov, allergitester, astmaprov os.v. Är dock 

friskförklarad.97 

Lika svårt har det varit för en 72-årig kvinna med symtom som högt blodtryck, allergi, huvud- 

och nackvärk, kramper och domningar. 

Ingen läkare har förstått mina symtom fast jag har sökt alla möjliga specialister, chiropraktorer, 

Massörer, c:a 100 olika läkare homeopater, Kloka gubbar [– – –]Zonterapi hjälpte en aning 

akupunktur hjälp mot smärtor. Men tandläkare NN tog bort hemska metaller 1980, då blev jag 

mycket bättre, men ej bra.98 

En 62-årig kvinna med njur- och urinvägsproblem har börjat leva efter Lilly Johanssons 

kostprinciper redan på hemmaplan eftersom läkaren inte tagit henne på allvar: 

Han tycker, att jag har aldrig varit riktig allvarligt sjuk (inga dialys), Men de var hemska smärtor, 

om och om igen tills jag själv började läsa L.J:s böcker och försökte i egen hand.99 

Eller så uttrycks det bara så här enkelt: ”Enligt läkarna frisk, men jag har utslag och klåda på 

kroppen.”100 

 

I det här kapitlet har jag använt mig av tidigare studiers (Bonapojkarna, De räddade barnen) 

metod att samla patienternas utsagor i teman, för att göra dem tydliga. Utsagorna har visat att de 

av Föllingegårdens gäster som upplevde sig som riktigt sjuka, i många fall bar med sig besvikelser 

från den konventionella vården. De upplevde att de hade blivit lämnade utan lösning på sina 

problem (De sökande), för tungt medicinerade (De medicintrötta) eller ignorerade (De 

missförstådda). En kategori gäster kunde man också se sökte sig till hälsohemmet eftersom de 

delade Lilly Johanssons livsfilosofi (De likasinnade).  

Ungefär hälften av alla gäster hade sökt hjälp hos den konventionella vården först. Det är en 

siffra som är slående lik den i Alternativmedicinkommitténs stora undersökning av svenska 

folkets förhållande till alternativ medicin i stort. Där hade 64% först sökt läkare, därefter en 

                                                 
97 Uppgifter och citat från platsbeställning från besökare som vistades på Föllingegården 18 september–29 

september 1990, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
98 Platsbeställning från besökare som vistades på Föllingegården 18 september–27 september 1990, 

Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
99 Enkätsvar från besökare som vistades på Föllingegården 22 mars–30 mars 1983, Föllingegårdens arkiv, 

ÖLA. 
100 Platsbeställning från besökare som vistades på Föllingegården 2 oktober–13 oktober 1990, 

Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
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alternativ behandling.101 Svenska folket frågades vidare varför de valt att söka hjälp hos en 

alternativbehandlare. På detta svarade de flesta att de hade fått en rekommendation från bekanta. 

I andra hand kom sig kontakten av att man inte hade blivit hjälpt av den offentliga sjukvården 

och i tredje hand för att man inte var nöjd med den offentliga sjukvården.102 

Min slutsats blir att de patienter, drygt hälften, som upplevt svårare ohälsa, i första hand hade 

sökt hjälp hos den konventionella vården. Först när den visat sig otillräcklig sökte patienten sig 

till ett nytt hälsosystem, i det här fallet ett hälsohem.  

8.5 Utvärderingar och upplevelser i backspegeln 

Vad tänkte och tyckte då patienterna om sin hälsohemsvistelse efteråt? Föllingematerialet 

innehåller flera ledtrådar även till detta (se diagram 8). På inskrivningsblanketterna, som jag har 

tillgång till från andra halvåret 1983 och från hela 1990, finns en enkel kryssfråga med – 

”Patientens attityd efter fasta och kostterapi”.  
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Diagram 8: Patientens attityd efter fasta och kostterapi, i procent, baserat på svaren i en enkätfråga ställd vid 
utskrivningen från Föllingegården. Enkäter finns bevarade för 590 patienter, och det är dessa som ingår i 
diagrammet. Bara en blir helt bra, och för fyra gäster är läget oförändrat. Patienterna svarar att de blir bättre, eller så 
svarar de inte alls.  
Källa: Gäster och anamneser 13 september–3 december 1983, Gäster 9 januari–28 april 1990, Gäster 18 september–
1 december 1990, Remisspatienter 1987–1990, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 

 

                                                 
101 Fakta och röster om alternativmedicin. En delrapport från alternativmedicinkommittén, s. 79. 
102 Fakta och röster om alternativmedicin. En delrapport från alternativmedicinkommittén, s. 45–47, s. 64–65, s. 89. 
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Patienten fick välja på fem alternativ, från ”helt bra” till ”sämre”. Av de 590 patienter som hade 

möjlighet att svara på frågan under dessa två perioder, blev de allra flesta bättre eller mycket 

bättre. Ja, man faktiskt säga att patienterna antingen svarade att de blivit bättre, eller så svarade de 

inte alls. Källkritiskt måste vi anföra att det antagligen var Föllingegårdens personal som ställde 

frågan till patienten. Det kan då ha känts obekvämt att svara att man inte upplevt 

hälsohemsvistelsen som positiv. Kanske avstod man då hellre från att svara. 

En annan källkritisk aspekt är själva frågeformuleringen. ”Patientens attityd efter fasta och 

kostterapi” är en formulering som inte uteslutande handlar om huruvida patienten blivit friskare 

eller inte. I svaren finns exempelvis en cancerpatient som svarar att hon känner sig mycket bättre 

efter sin vistelse. Cancern har ju inte hunnit försvinna på dessa 11 dagar, så patienten måste ha 

tänkt på något annat. Man kan tänka sig att patienterna överlag vägde in hela upplevelsen av 

hälsohemsvistelsen i svaret. De hade fått lämna sin vanliga vardag under 11 dagar och istället 

vistas på ett gästhem där de hade fått koncentrera sig på sitt eget välbefinnande. Det hade funnits 

tid till motion, massage och bad. Det är ganska troligt att många faktiskt kände sig vederkvickta 

efter en sådan period, och att det var det man svarade på. Det skulle också kunna förklara att 

ingen av de tillfrågade upplever att de blivit sämre under sin vistelse. 

Ett visst mått av stolthet kan också ha präglat svaren. För att återknyta till Bonnie Blair 

O´Connors resonemang om hälsosystem, så kan vi konstatera att gästernas vistelse på 

Föllingegården var resultatet av ett eget offensivt val. Visst kom det remisspatienter till 

Föllingegården, men att döma av patienternas noteringar på platsbeställningarna var det ju 

snarare patienterna som övertalade läkarna att få åka, än tvärtom. När man själv gjort valet att åka 

till ett hälsohem, och därigenom visat att man trodde att vistelsen kunde förbättra ens hälsa, 

kanske det tog emot att deklarera att hälsan inte alls påverkats i positiv riktning. 

Slutligen finns många patienter som faktiskt blir bättre i sina symtom. Höga blodtryck går ned, 

reumatiker upplever en lättnad i sin värk. Helt bra blir dock bara en gäst. 

Ett bättre utvärderingsmaterial, ur källkritiskt hänseende, är de frågeformulär som under några 

år på 1980-talet skickades ut till ett urval av gäster fyra månader till ett år efter deras vistelse på 

Föllingegården.103 Dels vet vi säkert att patienterna fyllt i dem själva, dels sker utvärderingen en 

längre tid efteråt då intrycken hunnit smälta. Från 1983 finns svar från 66 personer. 

Uppföljningen gjordes i forskningssyfte och frågorna handlar både om hur hälsoproblemen 

utvecklat sig och om hur det går att leva enligt Föllinges kostmodell. Flera gäster har skrivit brev 

och lagt med sina svarsblanketter. De som lyckats med sin nya livsstil berättar gärna om 

resultaten. Så här skriver två av dem: 

                                                 
103 I dagsläget har jag hittat uppföljning från åren 1983 och 1984, men mer material kan komma att dyka upp. 
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Du undrar hur jag mår. Tack, ganska bra. Till min stora glädje och tacksamhet har inte 

astmabesvären kommit tillbaka. Inga andningssvårigheter, ingen hosta och inget behov av medicin 

sedan 4:e fastedagen i Föllinge, den 17 september 1983.104 

Min allergi-ekcem er blitt behandlet av hudlege. Siden 1975 har jeg brukt cortison i hodebunnen, 

minst en gang pr. uke, inntil mars 1983. Takket vaere Lilly Johansson er det slutt med cortison. Jeg 

fölger henner tjärbad och olive oil instruksjon og huden er frisk og fri for sår. Vegankost 100%.105 

Patienterna upplever i många fall att deras hälsotillstånd förbättrats (även om de inte blivit helt 

bra), men så gott som alla vittnar också om svårigheterna att tillämpa kunskaperna från 

Föllingegården. Bara elva personer följer ”Föllingekosten” till 100%. Det vanligaste problemet är 

att patienterna upplever kosten som socialt begränsande. Familj och vänner vill fortsätta äta som 

vanligt, och att laga flera olika rätter varje dag blir för omständligt. Längtan efter den gamla maten 

och problem att hitta biodynamiskt odlade grönsaker är andra faktorer som fått patienterna att 

bredda sin kosthållning. En 60-årig kvinna skriver: 

100% lever vi inte som vegetarianer. Det blev kanske för enformigt, det finns ej så mycket att välja 

på i en liten lanthandel, men vi har ju eget för det mästa, utan konstjödning. Vi köper aldrig färdig 

mat. [Den del av Finland där patienten bor] är ju tillsvidare fri från besbrytningar i nån större 

skala.106 

Många patienter brottas också med sin motivation. En 32-årig lastbilschaufför med psoriasis 

skriver fyra månader efter sitt besök: 

Jag har avstått från allt som du skrivit på min rådgivningslapp ang. vilka produkter jag skall 

undvika. Med ett undantag: brödet!? Men jag har försökt vissa perioder och detta visar att jag är så 

gott som helt symptomfri, om jag sköter detta. Men det är svårt. Okey, jag fuskar lite ibland, men 

det får jag också bittert ångra var gång. Så det svåraste är karaktären.107 

En 39-årig kvinna med högt blodtryck, vars tryck är fortsatt högt efter ett år, skriver: 

Tvivlet, om det verkligen hjälper dyker ofta upp och blir till ett försvar när man syndar med 

exempelvis bröd.108  

En 39-årig man med reumatiska ledbesvär kämpar på ett liknande sätt: 

Det har varit en mycket jobbig tid sen vistelsen på Föllingegården. Kosthållningen tycker jag har 

gått bra, mycket tack vare att min sambo också är vegan. [– – –] Jag har inte vid något tillfälle ätit 

kött, fisk, ägg, mejeri eller sädesprodukter. Tyvärr har jag inte ännu känt någon lindring i lederna. 

Tvärtom har problemen fortsatt att öka markant. 109 

                                                 
104 Brev bifogat enkätsvar från 66-årig man, daterat 20 februari 1984, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
105 Brev bifogat enkätsvar från 76-årig kvinna, daterat 9 april 1984, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
106 Brev bifogat enkätsvar, daterat 25 januari 1984, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
107 Notering på baksidan av enkätsvar, inkommet 10 augusti 1983, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
108 Notering på enkätsvar, inkommet i mars 1984, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
109 Brev bifogat enkätsvar, daterat 8 augusti 1983, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
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Trots de uteblivna resultaten tänker mannen ”under alla omständigheter” fortsätta att äta 

Föllingekost ett år, för att se om det hjälper på lång sikt. Däremot ska han också läggas in på 

reumatologen i sin universitetsstad för att få fysikalisk behandling och värmebehandling.  

Det finns flera exempel på att patienterna efter sin vistelse på Föllingegården fortsätter att 

navigera mellan olika vårdmetoder och behandlingar. Även om hälsohemsbesöket var uppskattat 

och erbjöd lindring i besvären, blev det inte den slutgiltiga lösningen på patientens hälsoproblem. 

En mamma till en reumatisk pojke, som vid Föllingebesöket var 8 år, balanserar på slak lina när 

hon försöker optimera vården för sin son: 

Grunnen til at vi ikke sender med sykejournaler er at vi ikke vil ödelegge forholdet til 

reumatismesykehuset i Oslo. Vi mener å ha vanskeliggjort förholdet nok ved å si ifra oss plassen vi 

hade der. NN er jo ikke frisk ennå og vi utelukker ikke muligheten for at hvis ikke kosten kan 

helbrede så er jo reumatismesykehuset en siste utveig.110 

Ibland förekommer också rader i utvärderingarna som inte direkt har med hälsotillståndet att 

göra. Besöket i Föllinge fick betydelse även på andra sätt: 

En annan positiv sak med Föllingegården var att jag fick tillfälle att träffa flera intressanta 

personer. Två av mina nyfunna vänner, NN och NN, har jag träffat ett flertal gånger och bytt 

erfarenheter med. 111 

Även om utvärderingarna från 1983 uppvisar en större bredd i synpunkter än vad frågeformuläret 

gör som fylldes i vid avresan från Föllingegården, är tonen generellt väldigt hövlig. Inga patienter 

är riktigt arga eller anser sig lurade. Det betyder inte att sådana patienter inte fanns. 

Hälsohemmen var trots allt omdebatterade under 1970- och 1980-talet, och en och annan patient 

anslöt sig till kritikerna efter att själva ha prövat på en vistelse. Ett exempel är reumatikern 

Magdalena Haeggström, som efter en vistelse på Föllingegården 1978 (utanför den här 

uppsatsens undersökningsperiod, men speglande en annan del av patientperspektivet och därför 

intressant ändå) skrev en uppmärksammad insändare i Svenska Dagbladet.112 På ett dräpande och 

slagfärdigt sätt formulerade hon tio iakttagelser som hon menade bevisade att Föllingegårdens 

metoder var vidskepliga och ovetenskapliga. Hon vände sig exempelvis mot att alla patienter 

”utan vidare undersökning” uppmanades att upphöra med sina mediciner och fasta, att de utslag 

och blemmor som uppstod på patienterna betraktades som det sjuka som kröp ur kroppen, att en 

flicka med eksem ordinerades omslag med vitkålsblad och att Lilly Johansson ansett sig kunna 

ställa diagnos på en patient bara genom att se henne i ögonen. ”Fläkten från medeltiden var 

påtaglig och endast fullmånen som nödvändig ingrediens fattades”, skriver Haeggström syrligt, 

och fortsätter: ”Merparten av gästerna var helt troende och i stort sett hade Lilly Johansson 

kunnat säga vad som helst och litat på att bli trodd och åtlydd.” 

                                                 
110 Notering på enkätsvar inkommet 20 maj 1984. Pojken ingår inte i statistiken för övrigt, eftersom han 

vistades där några dagar för sent, 6–16 december 1983. Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
111 Brev bifogat enkätsvar från 37-årig kvinna, 19 augusti 1983, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
112 ”Hälsovård som rena medeltiden”, insändare i Svenska Dagbladet 18 oktober 1978. 
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Föllingegårdens utvärderingar ger oss kort sagt lite att fundera på. Hundratals gäster kryssar 

vid slutet av sin 11-dagarskur i att deras attityd är att de känner sig bättre eller mycket bättre än 

när de kom. Men den lilla fördjupningsgruppen från 1983 formulerar på många sätt hur 

problematiskt det kunde upplevas att upprätthålla den känslan av förbättring när man kom hem. 

Hindren fanns både i dem själva (motivation, tvivel, ”sug” efter den gamla maten) och hos 

omgivningen (motsträvig familj, bökigt att laga olika sorters mat, socialt hämmande, svårt att hitta 

råvaror). Det verkar alltså finnas en ”Bonaeffekt”, alltså att patientperspektivet förändras något 

över tid. Under vistelsen på Föllingegården dras patienterna med i en optimistisk anda. De får 

koncentrera sig på sig själva och sitt välmående, maten står färdiglagad på bordet. Den 

konsekventa kosthållningen gör att patienten mår bättre och kanske tänker sig att fortsätta med 

den glutenfria vegankosten hemma. Det visar sig dock betydligt svårare än tänkt, och patienten 

faller tillbaka i gamla mönster. Även om minnet av hälsohemsvistelsen kanske fortfarande är gott, 

förändras övertygelsen och entusiasmen över den nya kosten. De berättelser som sprids vidare 

bär säkert drag av båda dessa erfarenheter. Den positiva vistelsen blir en lika sann historia som 

det svåra i att leva hälsohemslivet på hemmaplan. Patientperspektivet förefaller inte statiskt vare 

sig i tid eller i rum.  

Jag skulle också vilja ställa resultaten från utvärderingsundersökningen mot 1987 års 

undersökning av svenska folkets förhållande till alternativmedicin. I den upplevde sig 70% som 

bättre eller helt besvärsfria efter terapin. Alternativmedicinen kunde räkna in dubbelt så många 

nöjda patienter som den konventionella medicinen. Det man var nöjd med var att bemötandet 

var bra, att man kunde få träffa samma terapeut varje gång man sökte hjälp och att denne också 

hade tid att lyssna och ta hänsyn till sin patient.113 

Alternativmedicinens framgångsfaktorer – bemötandet, lyssnandet och hänsynstagandet – 

nämns även av Bonnie Blair O´Connor. En patient som söker sig till alternativ medicin, menar 

hon, söker ett annat kognitivt ramverk, en annan nivå av färdighet och ett annat mönster för 

interagerande mellan patient och botare.114 Alternativmedicinens lyssnande, och hänsynstagande 

till hela patientens livssituation och inte bara en isolerad sjukdom, beskrivs också som det 

viktigaste för intervjuade astma- och allergipatienter i en svensk studie från 2004.115 Att gästerna 

hittade samma sak på Föllingegården framträder här och där i enkätsvar och brev, men framför 

allt i ett källmaterial av lite ovanligare slag: de sånger och dikter som skrevs till Föllingegårdens 

och Lilly Johanssons ära, och som framfördes under ”Gästernas afton”. Att ge sig in i en 

textanalys av dessa blir en övermäktig uppgift den här gången. Texterna är också odaterade och 

svåra att sätta in i rätt sammanhang. Deras innehåll går dock inte att ta miste på. Lilly Johansson 

beskrivs i termer av ”solen”, ”Jordemor”, ”stjärna”, ”visionär”, ”mamma” och ”ängel”. Även 

naprapater, kiropraktorer, sjuksköterskor, kökspersonal, gymnastikledare och övrig personal får 

                                                 
113 Fakta och röster om alternativmedicin. En delrapport från alternativmedicinkommittén, s. 95, s. 120–122. 
114 O´Connor 1995, s. 163–164. 
115 Hydén & Kullberg 2004, s. 125–126. 



 50 

diktade rader om vad de betytt för gästerna under vistelsen.116 Internatformen tillsammans med 

mänsklig omsorg och uppmärksamhet skapar en upplevelse långt ifrån vad patienterna hade 

kunnat få inom den konventionella vården, och deras tacksamhet kanaliseras därför också på helt 

andra sätt. 

9. Sammanfattning – Föllingegården ur ett patientperspektiv 

Det har blivit dags att återvända till studiens inledande frågor och besvara dem med hjälp av 

resultaten från undersökningen. Slutligen ska jag lämna ett bidrag till förståelsen av 

hälsohemmens popularitet i vård-Sverige under 1970- och 1980-talen. 

Undersökningens första fråga gällde vilka patienterna var i fråga om kön, ålder, bostadsort 

och socioekonomisk tillhörighet. Patienterna var huvudsakligen kvinnor, även om en ökning av 

männen över tid kunde iakttas. Ökningen kan ha kommit i och med att hälsohemmen blev allt 

mer accepterade av konventionell sjukvård och lagstiftning – under 1980-talet blev det allt mindre 

”alternativt” att åka på hälsohem och fler grupper kunde känna sig tilltalade av en vistelse. De 

flesta gästerna var mellan 50 och 70 år gamla, men alla åldrar fanns representerade, även barn. På 

samma vis uppvisar bostadsort och socialekonomisk tillhörighet en stor bredd, men med 

tonvikten på tjänstemän från Svealand och Götaland. 

Undersökningens andra fråga gällde vilka hälsoproblem gästerna hade, och om det fanns 

gäster som inte var sjuka. Här visade det sig att det fanns stor variation bland hälsoproblemen. 

Det vanligaste, och särskilt bland kvinnor, var att man hade värk i skelett och muskler. Kvinnor 

angav oftare än män att de hade fler än ett hälsoproblem. Bara en handfull uppgav att de var helt 

friska, och de följde ofta med en sjuk anhörig. Tyvärr saknas uppgift för många patienter, och det 

är därför svårt att veta om dessa tillhörde de friskas eller de sjukas skara.  

Undersökningens tredje fråga gällde om det finns det uppgifter i patienternas 

sjukdomshistorier, som ger oss ledtrådar till varför de sökt sig till hälsohemmet. Här visade det 

sig att ungefär hälften av gästerna hade så allvarliga symtom att de först sökt läkarhjälp och först 

därefter valt att komma till Föllingegården. Dessa patienter hade vissa gemensamma drag – 

många av dem tillhörde någon eller några av grupperna De sökande, De medicintrötta, De 

likasinnade eller De missförstådda. På olika sätt hade den konventionella vården visat sig 

otillräcklig för deras behov, och de ville nu pröva ett annat hälsosystem. Däremot hade inte så 

många provat alternativ medicin. 

Undersökningens fjärde fråga handlade om hur gästerna värderade vistelsen när de kom 

hem igen, och vilka historier de kan ha spridit vidare till kommande tänkbara hälsohemsgäster.  

Direkt efter kurens slut kände sig hälften av gästerna bättre eller mycket bättre. (Den andra 

hälften besvarar inte frågan, av oklara anledningar.) Efter en tid i hemmet börjar det bli svårare 

                                                 
116 Pärmarna ”Hyllningsvisor” och ”Dikter”, Föllingegårdens arkiv, ÖLA. 
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för gästerna att följa den nya kosthållningen. Det föder känslor av skuld, och många använder ord 

som ”fuskat” och ”syndat” när de besvarar enkätfrågorna. Lilly tillsammans med den övriga 

personalen har varit tydliga rollmodeller och mentorer under vistelsen på hälsohemmet, och 

efteråt gör man dem besvikna genom att inte följa deras råd. Hälsohemsvistelsen rekommenderas 

till andra, och Lilly framstår i ett fortsatt förklarat ljus, men kanske förmedlar man historien med 

en underton av egen otillräcklighet. 

 

Min övergripande fråga i den här undersökningen rörde hälsohemmen som fenomen – varför var 

de som störst under 1970- och 1980-talen, och på vilket sätt bidrog patienterna till deras 

storhetstid? Tidigare forskning ger inga entydiga svar. Motzi Eklöf poängterar att Sverige haft en 

kontinuerlig kurortstradition, där en välbärgad del av befolkningen under flera hundra år rest till 

kurorter inom och utom landet. Under 1900-talet ser Eklöf att de rikas kurortsresande möts upp 

underifrån, via lekmän som Saxon och Waerland och folkrörelser som Hälsofrämjandet, 

frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen. Men vad var det som orsakade hälsohemvågen under 

1970- och 1980-talet? Här hänvisar Eklöf till allmänna strömningar som ”den medicinska 

vetenskapens och näringsfysiologins samtida ståndpunkter, […] religion, politik och andra 

sociokulturella faktorer”.117 

Ja, kanske var inte hälsohemmen bara nästa länk på kurortskedjan. De kanske plötsligt fick 

näring och hamnade i fokus för människors intresse genom förändringar i det kringliggande 

samhället?  

En sådan förändring kan vara vågen av samhällskritik som svepte över hela västvärlden under 

1970-talet. 1950- och 1960-talet hade varit decennier av framstegsoptimism, men nu ifrågasattes 

allt det moderna. Det konstlade, urbana livet kanske var det som hade gjort människor sjuka. Då 

måste hälsan istället sökas i naturen. Det är ett tänkande som vi hittar i samma pendelfas hundra 

år tidigare, när den första industrialismen väckte frågor om natur, etik och hälsa. Roger Qvarsell 

pekade ju på att vegetarianismen föddes i den fasen, Elisabeth Manséns kurgäster spankulerade 

omkring i den på grusade gångar och i engelska parker118. Hälsohemmen i Sverige under 1970- 

och 1980-talen hade starka kopplingar just till ”det naturliga” – de skulle använda sig av 

biodynamiskt odlade grönsaker, de skulle kunna erbjuda promenader i orörda miljöer. 

Tillsammans med andra principer, som hälsohemmen enats om i Hälsohemmens 

Riksorganisation, konstruerade de ett O´Connorskt hälsosystem som i mångt och mycket byggde 

på avståndstagande från det konstgjorda och en återgång till det som ansågs som naturligt. 

En annan förändring kan vara den som skett i synen på vården. Under vår 

undersökningsperiod började den konventionella vården att ifrågasättas. Den förvandlades till en 

handelsvara och gick plötsligt att byta ut till något annat om man ville. I takt med det förlorade 

                                                 
117 Eklöf 2005, s. 261–262. 
118 Mansén 2001, s. 167–175. 
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också läkarna sin unika ställning – de har de-professionaliserats, som Gunilla Tegern vid 

Linköpings universitet konstaterar i en artikel.119 

 Maria Björk är inne på samma spår. Hon menar att perioden direkt efter andra världskriget 

var medicinens ”guldålder”. Forskningen gjorde snabba framsteg. Penicillin, cortison och p-piller 

var några nyheter som enligt Björk förmedlade bilden av en lysande framtid då de flesta 

medicinska problem skulle gå att lösa. Guldåldern fick sin första knäck i början av 1960-talet när 

neurosedynskandalen rubbade folkets förtroende för medicinen.120 Förtroendekrisen i sig banade 

antagligen väg för alternativa behandlingsformer – människor började se sig om efter andra sätt 

att komma tillrätta med sina hälsoproblem. 

I sin analysdel gör Björk en intressant iakttagelse över hur skuld och ansvar för hennes 

studieområde, de diffusa symtomen, fördelats mellan individen å ena sidan och staten å andra 

sidan. Under 1950-talet, när man söker man roten till människors nervbesvär, trötthet och 

depressioner inom patienten själv, läggs skulden på individen. Samtidigt tar staten på sig ett 

ansvar för att hjälpa den nervösa tillbaka till det gemensamma goda, att avlasta och återanpassa. 

Med början under 1960-talet, när samhällsbygget börjar problematiseras, förändras också skuld-

ansvar-förhållandet, enligt Björk. Om orsakerna till de diffusa symtomen finns i arbetslivet eller 

inbyggda i samhällsstrukturen, blir individens skuld blir mindre, men i samma stund blir 

samhällets ansvar också mindre. ”’Vilka råd skall samhället egentligen ge om själva 

samhällsstrukturen är problemet?” frågar Björk retoriskt. Individen börjar lösgöra sig från 

samhällsbygget och den tidigare självklara hierarkin mellan patient (eller rent av medborgare) och 

expertis luckras upp.121  

Någonting i Björks resonemang om skuld och ansvar klingar väldigt rätt i förhållande till 

hälsohemmen, och jag är inte säker på att man som Björk måste begränsa resonemanget till att 

omfatta nervösa besvär och diffusa symtom. Skolmedicinen hade en stark ställning i 

folkhemsbygget i stort. När det med början under 1960-talet blev uppenbart att experterna inte 

alltid hade rätt, öppnade det för en mer individcentrerad problemlösning på hälso- och 

sjukvårdsområdet, där patienterna fick och förväntades ta ett större eget ansvar för sitt 

tillfrisknande. Hälsohemmen kunde då framstå som ett av många alternativ att prova.  

Motzi Eklöf är inne på en liknande tanke när hon konstaterar att efterkrigstidens 

moderniserade sjukvård satte dietiken på undantag under 1950- och 1960-talet. ”Först sedan den 

i bredare samhällslager blivit uppenbart att skolmedicinen hade sina begränsningar, var marken 

beredd för nya övervägande på näringsreformens område”, blir hennes slutsats.122 

Om vårddebatten under 1980-talet lyfte frågan om den offentliga vårdens klumpighet och 

opersonliga bemötande, kan också detta ha drivit patienterna på jakt efter något annat, ett annat 

kognitivt ramverk, andra färdigheter och ett annat mönster för interagerande mellan patient och 

                                                 
119 Tegern 2004, s. 89–90. 
120 Björk 2011, s. 28. 
121 Björk 2011, s. 278–280. 
122 Eklöf 2005, s. 264. 
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botare. Bonnie Blair O´Connor har sett detta som en grogrund för andra hälsosystem än den 

konventionella sjukvården. Om man upplever att den konventionella vården uppträtt nonchalant, 

kanske man nästa gång väljer att uppsöka ett helt nytt vårdsammanhang där botaren kan ge nya 

infallsvinklar på ens problem. Det hela blir också en del av kommersialiseringen av vården. När 

vårdformerna ökar i antal, blir sjukvården på gott och ont en konsumentprodukt som individerna 

själva väljer. Föllingegårdens patienter var dessutom aktiva när det gällde att få den 

konventionella vården att betala för den alternativa vården de själva önskade. Makt flyttas över 

från läkarna till patienterna, men skapar också risker och problem för de patienter som har svårt 

att navigera bland valen.123  

Den här studien har nått sitt slut. Mitt övergripande mål har varit att, genom patienternas 

ögon, förstå några av anledningarna till att hälsohemmens popularitet i Sverige under 1970- och 

1980-talen. Den här undersökningen av 865 besökare på Föllingegårdens hälsohem har visat att 

patienterna bidrog till hälsohemmens storhetstid genom att: 

- sätta en hög tilltro till att hälsohemmet kunde erbjuda lindring eller bot för ett väldigt brett 

spektrum av besvär, 

- vara öppna för att pröva alternativa vårdmiljöer när den konventionella vården inte kunnat 

erbjuda en lösning på deras hälsoproblem, 

- driva på läkare inom den konventionella vården att remittera dem till hälsohemmen, och 

- ta ansvar för sin egen hälsa och optimera sina chanser till tillfrisknande/prevention genom 

att söka sig till det hälsosystem som hälsohemmen utgjorde. 

10. Avslutning  

Svenska hälsohem har hittills varit ett outforskat område för historiker. Trots att deras 

föregångare kurorterna rönt så mycket intresse, har hälsohemmen lämnats åt sidan. Kanske beror 

det på att hälsohemmen känns som så nyss – vi har inte hunnit reflektera över att de har 

försvunnit och ersatts av något annat. Med min studie har jag velat uppmärksamma 

hälsohemmen ur patienternas perspektiv, men också försöka sätta in hälsohemmen i ett 

samhälleligt sammanhang, med kopplingar till politik och synen på hälsa. 

Både kurorterna och hälsohemmen kan betraktas som hälsosystem med ett bäst-före-datum. 

Kurorterna tappade i popularitet i början av 1900-talet, kanske i en kombination av 

krig/lågkonjunktur och minskande tilltro till kurorternas metoder. När hälsohemmens popularitet 

minskade av i början av 1990-talet, var det nästan av samma orsaker. Lågkonjunkturen gjorde att 

både landstingen och de enskilda individerna höll hårdare i pengarna, och tilltron till 

vegankostens helande förmåga klingade av i takt med att gröna vågen gjorde detsamma. Den 

efterföljande spa-kulturen anser jag inte direkt kan jämföras med kurorterna och hälsohemmen. 

                                                 
123 O´Connor 1995, s. 163–164, s. 167–168. 



 54 

Den är inget allomfattande hälsosystem, utan mer en plats för avkoppling och njutning. Ingen 

startar heller ett spa av altruism. 

Som vanligt väcker resultaten bara nya frågor. 

Vad var det som hände i samhällsmedvetandet när hälsohemmen (det asketiska) trängdes ut av 

SPA-verksamheterna (det njutningsfyllda)?  

Alla de patienter med reumatiska besvär, astma och allergier och mag-tarmbesvär som 

verkligen upplevde lindring av Föllingegårdens glutenfria vegankost, De sökande, var är de nu? 

Vilka hälsosystem har de vandrat vidare till? 

Och en rent praktisk fråga: var finns allt arkivmaterial? Kanske väntar fler arkiv än 

Föllingegårdens på att bli uppmärksammade och räddade till eftervärlden. 
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11. Källor och litteratur 

Otryckta källor 

Landsarkivet i Östersund (ÖLA) 

Föllingegårdens arkiv 

 

Jamtlis arkiv 

Donation från Sven Gillsäter 
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 Bilaga 1 – Patienternas socioekonomiska tillhörighet 

arbetare tjänstemän   egna företagare 

affärsbiträde  "avslappning hieling" häradshövding sjuksköterska, affärsidk Affärsägare 

affärsbiträde/hemmafru "skogsbest." ingenjör sjuksköterska/skribent byggkons, egen firma 

anläggningsarbetare 1:e assistent inkodare/student skogsrättare byggnadsing, egen ftg 

assistent sportklubb adjunkt inredningsarkitekt  skogv. (-vaktare?) egen firma/hemmafru 

barnskötare affär kontorsförsäljn inspektor (-ör?) skolbibliotekarie egen företagare 

biträde apotekare institutionssekreterare skoldirektör (pens) har hälsokostaffär 

butiksbiträde, optiker apotekstekniker instruktör skolkurator har firma med maken 

cafébiträde arbetar med data kanslist skyddsingenjör jordbrukare/hemmafru 

chaufför arbetsledare karttekniker skådespelare köpman, egen ftg 

dagbarnvårdare arbetsterapeut konstruktör slöjdlärare Lantbrukare 

dagmamma/sjukpens arkitekt/scenograf konsulent snabbköpsföreståndare Lantbrukarhustru 

dekoratör assistent    kontorist socialsekreterare  pens (egen ftg) 

diversearbetare avdelningschef korr.läs socionom Pensionatägare 

elektriker avdelningsdirektör korrespondent (pens) speciallärare Råsafttillverkare 

elinstallatör banktjänsteman kurator statstjänsteman tekniker, eget ftg 

fabriksarbetare barnmorska kyrkoskrivare studiekonsulent Verkstadsägare 

frisör barnpsykolog kyrkovaktmästare studierektor  

frisör och konstnär Bd (byrådirektör?) källarmästare sångerska  
frisörska/hemmafru bibliotekarie kökkenchef sångerska/skådespel 

försäljare biblioteksassistent köpman Säljare  

gruvarbetare bokhandlare labass Tandhygienist ej förvärvsarb 

hemsamarit byggnadsingenjör lagman Tandläkare "slutat förvärvsarbeta" 

hemtjänstassistent byrådirektör leg sjukgymnast Tandsköterska "tillfälligt pensionär" 

hemvårdsbiträde chefskurator lektor  Tandteknikerbiträde Arbetslös 

hotell&rest, turism civilingenjör lokalpostmästare Tekniker ej yrkesverksam 

hudterapeut daghemsföreståndare läkare Telefonist Fru 

kokerska dataingenjör läkarsekreterare Teletekniker Förtidspensionär 

konstnär dataoperatör lärare Textilingenjör Förtidspensionär 

krukmakare direktionssekreterare lärare/adjunkt Trädgårdsmästare halvt sjukbidrag 

köksbiträde direktör maskiningenjör VD Hemmaarbetare 

lastbilschaufför disponent/direktör merkonom, kontorist Veterinär Hemmafru 

litograf/pensionär distriktssköterska merkonom/lärare Yrkeslärare hemmafru, änka 

lokalvårdare docent, högsk.lektor musikdir, konsertmäst yrkesvalslärare särsk Pensionär 

maskintekniker (pens) dramapedagog musiker   Pensjonist 

mentalskötare ekonom musiker, sångerska  praktikant Stadsmiss 

montör elevass, teaterstud musiklärare  Sjukpensionär 

målare elingenjör oversygeplejerske  Skogsstud 

omsorgsarbete expeditör pedagog och musiker  Studerande 

pens (frisörska) f d pilot pens (postföreståndare) änkefru, pensionär 

pens (industriarb) f.d. textillärare personalsekreterare  Änkeman 

pens. (fiskare) farm kand planeringschef   

personlig assistent fastighetsmäklare platschef   

postkassör fd ass Förs-kassan pol mag   

rörmontör fd maskiningenjör polis   

serviceman fil dr, hemekonom produktutvecklare   

signaltekniker fil mag, lärare profylakttandsköterska   

sjukpens (målare) fritidspedagog programmerare   

sjukvårdsbiträde fögdsekreterare psykolog   

skoförsäljare föreståndare psykoterapeut   

skötare företagsledare radiohandlare   

snickare förman redaktör, terapeut   

sömmerska förskollärare redovisningskonsult   

textilarbetare försäkringsdirektör rektor   

tillskärare sömnad försäkringsman resande   

traktorförare försäljare tjänsteman resebyråtjänsteman   

tvätterska  gymnasielärare restaurangchef   

typograf gymnastikdirektör ritare   

undersköterska handledare röstpedagog   

verkstadsarbetare heminstruktör sekreterare   

vårdare hobbyledare sektionschef   

vårdbiträde hushållslärare sjuksköterska   
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Bilaga 2 - hälsoproblem 

hormoner, körtlar psykiskt nerver hjärta kärl Andningsorgan 

E adipositas F allmänt nere G domningar I "humorider" J  allergi  

E avmagrad F anorexi G epilepsi I angina J kroniskt halsont 

E B12 F cykloid psykos G huvudvärk    I arterioskleros J allergi (hösnuva) 

E beg diabetes F depr ibland G migrän+spänn I arytmi J allergi lövträd, mat 

E brisf fettoms F kraftlös, trött G medv.rubbn I cirkulation i fötter J andningssvårigheter 

E diabetes F mår ps dåligt G migrän I bensår J asthma bronchiale 

E dåliga värden F nervositet G MS I blodcirkulationen J astma 

E Epilepsi F nervositet G nervvärk I blodpropp hö J astma (i uppföljn) 

E fetma F oro efter överfall G spänningshuvudv I blodtryck J astma 

E förhöjda blodfetter F probl m nerverna G CP  I bröstsmärtor J besvär bihålor  

E förhöjt kolesterol F psyk. utv.störn  G domningar I diabetessår vä tår J mun hals tänder 

E gå ner i vikt F stress G Guillan Barré  I dålig blodomlöp J bihulebetaendelse 

E hashimoto F sänkt stämn.läge G plantaris farstiit I dåligt hjärta J bihålebesvär 

E högt triglycerin F sömnbesvär G ischias I klaffel J bronkit 

E högt serumjärn F sömn, depression G krypningar  I dårligt blodomlöp J dålig smak och lukt 

E järnbrist F manodepressiv G nerv-muskler I förkalkn i vä bröst J dåliga lungor 

E förhöjt bilirubin F trött och olustig G neuralgi I hemorrojder J emfysem 

E kronisk malabs F trött och utkörd  G neurologiskt I hjärninfarkter J förkyld, bihåleinfl 

E laktosintolerans F trött, orolig  G neuropati I hjärtat krånglar J halsbesvär 

E låg ämnesoms F trötthet depr G sömnsvårigheter I hjärtfel J hosta 

E lågt blodsocker F trötthet, mkt stark G tremor (darrningar) I hjärtinfarkt i år J irriterad matstr 

E näringsbrist F trötthet, yrsel  I hjärtklappning J kronisk bronkit 

E fel på pancreas  F delvis utbränd  I hjärtkramper J känsl slemhinnor 

E op för struma F ur humör  I hjärtrytmrubbn J luftrörsbesvär 

E sköldkörtel F sömnsvårigheter  I hjärtåkomma J lungskada 

E struma F trötthet  I högt blodtryck J mögelallergi 

E viktökning   I kalla fötter J näs-halsgångar  

E hjälp att banta   I kärlförträngning J näspolyper 

E övervikt   I kärlkramp J nästäppa/sinuit 

   I vissa hjärtbesvär J ofta förkyld  

   I lågt blodtryck J ofta halsont 

   I åderbråck J ofta halsont  

   I åderbråck J ofta kraftig snuva 

   I åderförkalkning J op stämband  

   I "cor. inkomp."  J slem 

    J slem i bronkerna 

    J slem i halsen 

    J stämbandsinfl 

    J stämbandspolyp 

    J svalgkörtel 

    J svullen näsa 

    J svår hosta 

    J svårt att svälja 

    J var i näsan  

    J varknutar i halsen 

    J överkänsl avgaser 

    J känsl slemh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

mage, tarm hud skelett, muskler urogenital Övrigt 

K allergi (mat m m) L abscesser M antagl reumatiskt N blod från underlivet B nagelsvamp  

K allmänt dålig mage L acne M artros N dålig njurfunktion A borrelia 

K besvär med gallan L ansikte hudsprickor M artros spondylos  N endometrios A stafylokocker  

K blod i avföringen L atopiskt eksem M axel "(yrket?)" N gallsten B bältros 

K blödande magsår L böjveckseksem M Bechterew N har op för njursten B förkylningar 

K bråck i magmun L discoid lupus (LED) M belastningsskada N huvudv före mens B bältros, bronkit mm 

K candida? L eksem M diskbråck N kramp i urinblåsan B kronisk hepatit 

K celiaki L eksem hela kroppen M epikondylit N kron njurbäckeninfl B svampinfektion 

K Crohns syndrom  L eksem som vätskar M fibromyalgi N kronisk prostatit C cancer  

K diarée L eksem vid örat M förkalkning i leder N kronisk urinvägsinf D blodbrist 

K divertiklar tjocktarm L eksem öron hårbott M förslitning kotor N mensbesvär D perniciös anemi 

K dålig tarmfunktion L ett sår på benet  M gikt N menssmärtor D retraktär anemi 

K fistlar L hudbesvär M gikt vänster fot/tå N njurbesvär D ska operera mjälten 

K förstoppning L hudinfektion M huvud- nackvärk  N njursten D tål ej acitylsalisyls 

K förändr på levern L hudtorr, lossa hår M hälsporre N njursvikt H allergi ögon 

K galla L hudutslag M höftförslitning N ofrivillig barnlöshet H dålig hörsel 

K galla+mage L håravfall M inflammation i tår N prostatit sedan 3 år H dålig syn 

K gallkramp L klåda M inflam höftled N urineringsbesvär H gråstarr 

K gallsten L klåda i armhålorna M ischias N urinrörskatarr H inflamm ciliarkropp 

K gasbildning L klåda kring fotled M JRA  N urinträngningar H infl i ögonhålan 

K glutenintolerant L lichen sclorosus M knä- o ryggbesvär  N urinvägsinfektion H ögoninflammation 

K halsbränna L pigmentförändring M knäled N urinvägsinfektion H öronbesvär 

K indre allergi L psoriasis M kox artros N urinvägsinfektioner H öronringningar 

K infl tjocktarm L självsprickor M kroppsvärk N urinvägsinfektioner H öronsus 

K irr tolvfingertarm L sprickor på fötterna M leddgikt (=artrit) N cystor på njurarna I vatten i kroppen 

K irritabel colon L svårt eksem  M leder i knäna N äggstocksrubbn  J infektionskänslig    

K kletig avföring L torra fötter M lederna N övergångsbesvär Q kromosomanomali 

K kolik L utslag och klåda M Lederna, händer N "urininflammation" Q Microcephali  

K kramper i magen L vitiligo M ledvärk N bitestikelinfl T abstinens östrogen 

K kronisk pankratit   M morbus Reiter  N framfall T amalgamförgiftad 

K lindriga magsmärtor  M muskelbortfall  N förändringar slemh  T avgiftning 

K mag- och tarmbesv  M muskelbristningar N inflamm i urinröret T kvicksilverintox 

K magbesvär   M muskelreumatism N inkontinens T läkemedelsintol 

K magkatarr  M muskelvärk N kramper, domn T målarskada 

K magmunsbråck  M nacke rygg N kronisk prostatit Å atrofia cerebelli  

K magsäcksirritation  M nackvärk N kronisk prostatit Å balansrubbningar 

K mag-tarmbesvär  M ond nacke och arm N testikelinflammation Å gamla sjukdomar 

K mag-tarmbesvär  M ont i axlarna N livmoderinflammat Å dålig kondition 

K matsmältn besvär  M ont i samtliga leder N mens, sötsaksbeg Å feber 

K nervös mage  M reumatisk artrit N mensbesvär Å feberkramper 

K ont i magen  M reumatism N nedsatt njurfuntion Å fort trött 

K op för gallbesvär   M rygg N njursjuk Å först lymfkörtlar 

K sura uppstötningar  M rygg höft knä N ont i vänster njure Å förs immunförsv 

K tarmbesvär  M rygg och nacke N op prostata Å hög sänka 

K tarmbesvär, gaser  M senknuta hand N problem urinblåsa Å inflam i t ex lever 

K tarmfickor  M sjuka ben N problem urinsyra Å knölar på armarna 

K tjocktarmsbesvär  M skeletturkalkning N prostatit Å kondition 

K tjocktarmskatarr  M SLE N sveda och ömhet Å amalgamsanering 

K trol stresstarmar  M svullna fingrar N svårt hålla urinen Å lymfbesvär 

K tål mat dåligt  M whiplash N torra slemhinnor Å låg tillväxt 

K ulcerös colit  M värk i axlar N svåra urinträngn Å mitt allmäntillstånd 

K ulcerös proctit  M värk i benen N underlivsbesvär Å muntorrhet 

K värk i magen  M värk i rygg och ben N urininflammation Å ont i hårbotten 

  M värk leder  N urininkontinens Å sveda i svalg  

  M värk nacke o axlar N urinvägsinf Å svettningar 

  M värk o kalla händer  Å vill sluta röka 

  M värk vrister o knän  Å yrsel 

    Å inflammationer 

    Å ömma fötter  

 


