
det så att Kanner faktiskt på-
stod än det ena, än det andra.

Visserligen skrev Kanner i
sin urspungsartikel 1943 att
han förutsatte en medfödd av-
vikelse [2] och sade avslut-
ningsvis vid ett framträdande
1969 – då han för övrigt roade
åhörarna med att träffande kal-
la Bettelheims senaste bok
»Den tomma boken» – att han
var övertygad om att en orga-
nisk skada orsakade autism [1].
Däremellan var han av den
uppfattningen att det »känslo-
kalla klimatet» i hemmet kun-
de utlösa autism [3].

Angående psykoanalytiskt
inriktad behandling skriver
man att »det finns föreställ-
ningar om» att sådan behand-
ling »inte har någon verkan och
att den till och med kan vara
skadlig» för personer med au-
tism. Man ser sig dock inte ha
någon skyldighet att utreda
varför många upplevt den som
verkningslös och/eller skadlig.
Fallet Elisabeth som nyligen
debatterats i medierna är bara
ett bland många sådana exem-
pel, jag själv är ett annat [4].

Man kan givetvis ha olika
åsikter när det gäller innehållet
i boken »På tal om utvecklings-
störning och autism» men oav-
sett vad man tycker så är förfat-
tarna inte som Sandstedt skri-
ver »fyra mycket välrenomme-
rade psykologer med många
års klinisk erfarenhet».

Gunilla Gerland
Stockholm
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Kommentar
Gunilla Gerland tar upp två

saker: Fakta i bokens innehåll,
som Gunilla Gerland har in-
vändningar emot, samt att Gu-
nilla Gerland tycker att förfat-
tarna inte är välrenommerade.
Vad gäller den första synpunk-
ten skrev jag att för den medi-
cinskt biologiskt skolade är
det psykologiska perspektivet
nödvändigt och nyttigt, ibland
utmanande och kontroversiellt,

oftast tankeväckande och alltid
stimulerande. Med detta sagt
har jag inte gått närmare in på
bokens innehåll, men uppen-
bart är det stimulerande även
för Gunilla Gerland.

Vad gäller författarnas re-
nommé har Gunilla Gerland
och jag skilda åsikter.

Per Sandstedt
professor/överläkare,
barneavdelningen,
Ullevål sjukhus, Oslo

DAMP och
dyslexi – lyss
ej till mode-
flugornas surr
Det må kanske vara en för-

älder (utan professionella in-
tressen att bevaka) tillåtet att
kort ta till orda i debatten mel-
lan Leif Elinder och Chris-
topher Gillberg om synen på
DAMP, dyslexi och Aspergers
syndrom [1]. Jag har ett barn
med dyslexi och ett med s k
grav språkstörning. Jag vill
gärna ge Leif Elinder en eloge
för hans plädering för en ökad
tolerans för avvikarna från en
allt strängare, genomsnittlig
norm, men hans inlägg i övrigt
inger mig allvarliga betänklig-
heter.

Påståendet att t ex DAMP
eller dyslexi är kulturellt be-
tingade handikapp är ungefär
lika poänglöst som att hävda
samma sak om angina pectoris;
kärlkramp vore ingen sjukdom
i en miljö som inte krävde att
man rör sig. Med detta resone-
mang skulle man för att avskaf-
fa dyslexin som samhällspro-

blem vara tvungen att sträva ef-
ter ett illitterat samhälle. I mot-
sats till Leif Elinder tror jag
inte att biologiska förklarings-
modeller idag är dominerande,
åtminstone inte utanför den
medicinska professionen.

Dimridåer
Jag blir allvarligt bekym-

rad, när en barnläkare sprider
socioemotionella dimridåer av
den typ som i decennier för-
hindrat adekvat utredning och
omhändertagande av dyslekti-
ker i skolan. Vitsen – från bar-
nens synpunkt – med den neu-
ropsykiatriska förklaringsmo-
dellen är att exempelvis dys-
lexi är ett funktionshinder till
vilket skola och samhälle mås-
te anpassa sig, dvs om dyslek-
tikern inte kan tillgodogöra sig
undervisningen bör man fråga
sig vad som skall göras åt den-
na.

Detta innebär inte någon
stämpling av individen, ingen
passivisering, ingen »perma-
nentning av samhällsstruktu-
rer» som framkallat funktions-
hindret. Däremot utgör den so-
ciokulturella modellen den ur-
säkt, bakom vilken samhället
och skolan gömt sig och den se-
nare isolerat sig.

Jag har personlig erfarenhet
av den överslätande, ointresse-
rade,  öststatslika attityd, som i
praktiken innebär att man för-
nekar problemets existens.

Det finns enskilda, hängiv-
na pedagoger med stora kun-
skaper och intresse för språk-
handikapp, men enligt min er-
farenhet är de undantag från re-
geln. Tyvärr är det oftare mo-
deflugor på svirr över bespa-
ringsbetingens kalhyggen än
vetenskapligt grundade meto-
der som tycks avgöra hur
språkligt handikappade barn

bemöts inom skolan och barn-
hälsovården.

Att de diagnostiska katego-
rierna DAMP eller dyslexi
skulle vara omdebatterade eller
svåra att avgränsa bör inte av-
hålla oss från att använda dem
och försöka förfina dem. I sko-
lan finns enligt min erfarenhet
ingen överdriven diagnostisk
kultur, däremot motsatsen.

Anders Gülfe
överläkare,
Simrishamn

Referens
1. Elinder L. Dyxlexi, DAMP

och Aspergers syndrom. Friska
sjukförklaras i diagnostiskt
samhälle. Läkartidningen 1997;
94: 3391-3.

Kommentar
Tack för jämförelsen.
Jag håller med om att kultu-

rella handikapp kan liknas vid
angina pectoris som inte märks
när man inte rör sig. Men vi le-
ver i ett samhälle där alla mås-
te röra sig. Någon procent av
befolkningen har angina pecto-
ris. Spinner vi nu vidare på
jämförelsen kan man likna de
av mig påpekade omständighe-
terna med ett för hela befolk-
ningen beordrat maratonlopp.
Prevalensen av angina för-
dubblas förmodligen på en rak-
sträcka och tiodubblas om lop-
pet äger rum i uppförsbacke.

Blir synligt
Med andra ord – det kultu-

rella handikappet är resultatet
av (i vårt samhälle) överstres-
sade mänskliga egenskaper.
Först när trycket blir för stort
och alltför illa anpassat till våra
biologiska förutsättningar blir
(utöver en liten hård kärna av
objektivt registrerbara defekt-
tillstånd) handikappet synligt.

»Sociointellektuella dimri-
dåer» förhindrar ofta att man
tänker igenom sina egna exem-
pel fullt ut.

Leif Elinder
barnläkare,
Uppsala
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KORRESPONDENS

Till »korrespondens» välkomnas korta inlägg (högst 400 ord
– vilket motsvarar 2 800 tecken plus högst fem referenser), i

två exemplar och med dubbelt radavstånd.

Eftersom korrespondensspalterna är ett mått på läsarnas in-
tresse för tidningen vill vi även fortsättningsvis värna om den-
na avdelning, som har högt läsvärde. Genom att varje insän-
darskribent fattar sig kort kan vi bereda plats för fler och pu-

blicera snabbare.

Redaktionen förbehåller sig rätten att rubricera och förkorta
inlägg. För att påskynda publiceringen sänds normalt inget

korrektur till författaren. Ange dock alltid titel, adress och tele-
fonnummer där vi kan nå skribenten. Kontakta redaktionen

innan manus sänds med e-post.

Max 400 ord
i korrespondensspalten!

Fler bidrag till Läkartid-
ningens serie om »man-
nen bakom syndromet»/
»mannen bakom meto-
den» välkomnas, men tag
kontakt med redaktionen
innan du börjar skriva – ett
stort antal syndromartiklar
är redan beställda eller
under arbete!


