
Medicinskt
synsätt gör
ingen friskare
Christopher Gillberg påstår

i sitt svar på mitt inlägg i Lä-
kartidningen 39/97 att »social-
pedagogiska diagnoser och in-
satser lämnat tio procent av be-
folkningen handikappade».
Har ett decenniums medicinskt
betraktelsesätt förbättrat situa-
tionen? Låt oss se.

I en analys av den svenska
folkhälsan (Dagens Nyheter,
20 mars) skriver Gillberg att
120 000 (»i princip normalbe-
gåvade» [1]) barn har neuro-
psykiatriska problem som
DAMP, dyslexi och Aspergers
syndrom; tillstånd som är
»ärftliga» eller »uppstår till
följd av skador i nervsyste-
met». Neuropsykiatrisk utre-
dare Håkan Eriksson komplet-
terar (Dagens Nyheter, 25 maj)
med uppfattningen att »en fjär-
dedel» av svenskarna är »svag-
begåvade» på grund av »stör-
ningar i hjärnans funktioner».

Adderas den »normalbegå-
vade psykiatriska» och den
»svagbegåvade» gruppen för-
medlar författarna budskapet
att idag ca 25–40 procent av be-
folkningen är neuropsykiat-
riskt handikappad. Inkluderas
»dyscalculi» [2] höjs siffrorna.

Har inte förbättrat hälsan
Det medicinska betraktelse-

sättet har således inte förbättrat
befolkningens hälsa. Hur skall
den då förbättras?

Gillberg propagerar för me-
dicinsk utredning och diagnos
så att handikappen »erkänns»
(120 000 diagnoser fordrar sä-
kert minst 200 000 utredningar
så att ingen diagnos missas).
Först efter diagnos förstår sko-
lan att eleverna behöver »små
lugna klasser», »struktur, ly-
hördhet», »ömsesidighet»
m m.

Eriksson föreslår att de
»svagbegåvade» … »som inte
behövs på arbetsmarknaden»
… »får stödet så utformat att
människovärdet respekteras
och självkänslan utvecklas».
Gynnas verkligen svenska barn
av en kvarts miljon utredningar
och neuropsykiatriska diagno-
ser? Stärks självkänslan, för-
bättras hälsan? Hur mycket
pengar för stöd till elever och
skola blir kvar efter alla utred-
ningar?

PET-studier förlägger hjärn-
aktivitet olika mellan individer
[3]. Redan Alfred Wallace,
med Darwin upptäckaren av
det naturliga urvalet, påpekade

att människans hjärna förfogar
över påtagliga och outnyttjade
reservkapaciteter. Personer
med ena hjärnhalvan utslagen
kan undgå upptäckt.

Miljö, uppväxt, inlärning är
olika.

Vad betyder ett felaktigt el-
ler (för) sent i livet applicerat
utbildningsprogram för lokali-
seringen av hjärnfunktioner?

Gillbergs referenser
Gillberg refererar preva-

lenssiffror med stor spridning:
(hans referenser, 1-4, kursiva).

ADHD – från »1/2 000» [1]
till 8 procent.

Asperger – från 0,1 upp till
10 procent (»100/1 000» [2].
Dyslexi – från 3 till 20 procent
[3].

Hur kan Gillberg mot denna
bakgrund framföra bestämda
och generella uttalanden om
arv och varför är »skador i
nervsystemet» avseende ovan-
stående diagnoser upp till 15
gånger [4] vanligare bland poj-
kar?

I Nya Zeeland tillämpas ett
pedagogiskt program för svaga
läsare nämligen Reading Reco-
very Projekt (RRP). Genom-
gånget program reducerar dys-
lexiförekomsten till under 1
procent [4, 5].

En del med »Asperger»
tycks må bra, vara lyckligt gif-
ta och utföra ett bra jobb. Vem
bestämmer hur »excentrisk»
man får vara innan man tillde-
las en neuropsykiatrisk dia-
gnos? Föreligger inte risk för
att psykiatrisk diagnos kan
drabba socialt obekväma per-
soner då prevalensen beroende
på forskare tillåts variera mel-
lan 0,1 och 10 procent?

Den biologiska determinis-
men är teorin om begränsning-
ar. Den är till nytta för de grup-
per som redan har makten. Den
baseras på den felaktiga upp-
fattningen att abstrakta be-
grepp som intelligens, upp-
märksamhet, läsförmåga, em-
pati m fl kan mätas som fixa
och definierade kvaliteter.
Kroppslängd, bestämd av sam-
spelet arv–miljö, ökar i flera
länder på grund av förbättrad
miljö. På samma sätt kan en bra
skola och anpassad pedagogik
höja befolkningens samtliga
begåvningsfaktorer.

Vi färdas på denna jord blott
en gång. Få tragedier kan vara
av mer vidsträckt betydelse än
hämmandet av livslust. Få
orättvisor är djupare än en uti-
från påtvingad etikett som på

felaktiga grunder begränsar
möjligheten att kämpa eller ens
hoppas.

Paul Broca (1824–1880),
respekterad professor, neuro-
log och  hjärnforskare vid me-
dicinska fakulteten i Paris,
trodde på kraniometrin och
rangordning av individer efter
hjärnans vikt. Historien går
igen … 

Leif Elinder
barnläkare, skolläkare,
Uppsala
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Replik:

Diagnosen
i sig värdefull
Elinders debattstil ter sig

lika bakåtsträvande som hans
budskap. Citaten han gör är
ofta helt felaktiga. Han blandar
ihop vad jag skrivit [1] med vad
en oberoende logoped i Uppsa-
la framfört [2] på DN-debatt
och kritiserar sedan mig på ett
försåtligt sätt för både [1] och
[2]. Han bygger sin argumenta-
tion på ett hopkok av nästan
korrekta citat och egna tolk-
ningar, varav de senare ibland
sätts inom citat och därmed in-
direkt tillskrivs mig.

Så skriver han t ex: »varför
är ’skador i nervsystemet’
(Elinders citation, min anm)
upp till 15 gånger [4] vanligare
bland pojkar?» Referensen [4]
visar sig syfta på ett avsnitt i ett
bokkapitel jag skrivit, i vilket
det står: »normalt begåvade
pojkar med autism är 10–15
gånger flera än flickor med au-
tism och normal begåvning».

Jag har således aldrig (vare
sig i den av Elinder angivna el-
ler i andra referenser) påstått

att skador i nervsystemet är upp
till 15 gånger vanligare bland
pojkar, även om den sällsynta
och specifika syndrombild som
kallas högfungerande autism är
det. Han påstår att »Gillberg re-
fererar prevalenssiffror med
stor spridning» och lutar sig
mot referenser av helt andra
författare.

Han uppger att Aspergers
syndromfrekvens skulle ha en
spridning från »0,1 upp till 10
procent», trots att den i den
svenska läroboken i barn- och
ungdomspsykiatri som jag re-
digerat uppges vara 3–7 per
1 000 (kanske har han dock här
missletts av ett tryckfel i en nu
mycket gammal tryckning av
sagda bok).

»Påtvingade»
Minst lika allvarligt är det

att Elinder försöker framställa
det som att neuropsykiatriska
diagnoser är »påtvingade» och
att de »begränsar möjligheten
att kämpa eller ens hoppas».

För den som tror att neuro-
psykiatriska diagnoser leder
till djupa orättvisor rekommen-
deras för läsning Märta Tikka-
nens »Sofias egen bok» (om
DAMP/MBD), Gunilla Ger-
lands »En riktig människa»
(om autism/Aspergers syn-
drom) och Oliver Sacks böcker
»Mannen som förväxlade sin
hustru med en hatt» och »En
antropolog på Mars» (om ett
stort spektrum av neuropsykia-
triska diagnoser). I dessa böck-
er betonas mycket starkt det
positiva värdet av diagnosen i
sig själv.

Vad Elinder helt tycks ha
missat är själva poängen, näm-
ligen att det rör sig om männis-
kor som redan lider, som utan
diagnoser har givit upp och slu-
tat hoppas och för vilka omfat-
tande ospecifika och kostsam-
ma socialpedagogiska insatser
redan gjorts. Elinder frågar
»Vem bestämmer hur excent-
risk man får vara innan man
tilldelas en neuropsykiatrisk
diagnos?» Jag undrar vem som
bestämmer hur högt blodtryck
man får ha innan man tilldelas
diagnosen hypertoni.
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