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I sin artikel om Fragil-X (Läkartid-
ningen 34/98) använder Karl-Henrik
Gustavson beteckningen psykisk ut-
vecklingsstörning där han syftar på
människor med låg/svag begåvning.

Begreppet psykisk har varken något
vetenskapligt värde eller någon annan
funktion överhuvud taget i det här sam-
manhanget. Tvärtom: Det är både etiskt
och vetenskapligt oförsvarligt att kopp-
la ordet psykisk till ordet utvecklings-
störning.

Flera inom läkarkåren och även and-
ra yrkeskategorier envisas med att an-
vända ordet psykisk som ett viktigt till-
lägg och ett slags förtydligande när de
pratar/skriver om personer med utveck-
lingsstörning. Det är missvisande och
intetsägande.

När man kopplar ordet psykisk till
ordet utvecklingsstörning blir följande
tolkning oundviklig, nämligen att orsa-
ken till utvecklingsstörning är av psy-
kisk natur. Har Karl-Henrik Gustavson
verkligen inte tänkt på möjliga tolk-
ningar, konsekvenser och tillämpningar
av en så omotiverad koppling?

Vilken utvecklingsstörd vill höra att
orsaken till hans handikapp är av psy-
kisk natur, när så inte är fallet?

Har inget att göra
med funktionshindret
Vilka föräldrar vill höra att deras

barn har en psykisk utvecklingsstörning
när den psykiska aspekten inte har ett
dugg att göra med själva funktions-
hindret, dvs begåvningsnedsättningen?
Vad har begränsningar i korttidsminnet
och störningar i »rena» kognitiva pro-
cesser, som fallet är med människor
med låg begåvning (utvecklingsstör-
ning, begåvningshandikapp), med psy-
kiska processer att göra?

Var någonstans i generna eller cen-
trala nervsystemet sitter förresten de
abstrakta, ogripbara, mystiska, oför-
klarliga psykiska processerna/mekanis-
merna som under vissa betingelser re-
sulterar i utvecklingsstörning/begåv-
ningshandikapp?

Kan det vara så illa att det handlar
om ett oreflekterat upprepande av en
kunskapsmässigt föråldrad terminolo-
gi?

Det är ledsamt att gång på gång se
hur vetenskapsmän i vissa samman-
hang inte reflekterar över hur viktigt

och hur känsligt ett ords semantik kan
vara.

Personer med funktionshindret ut-
vecklingsstörning/begåvningshandi-
kapp har i flera decennier felbehandlats,
förnedrats och stigmatiserats.

Kvarlevor av felaktiga termer, ter-
mer som skapar missförstånd måste
bort en gång för alla.

George Koskinas
leg psykolog, vuxenhabiliteringen
(Karlahuset), Örebro

Begreppet psykiskt utvecklingsstörd är felaktigt!
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Replik:

Används även internationellt
Det är glädjande med George Koski-

nas engagemang för de vuxna utveck-
lingsstörda, en mycket eftersatt handi-
kappgrupp. Jag delar dock inte hans
uppfattning att det är oförsvarbart att
koppla ordet psykisk till utvecklings-
störning.

Medelst vårt psyke kan vi känna
(emotion), tänka, förstå och minnas (in-
telligens), fatta beslut och handla (mo-
tivation) samt uppfatta och uppleva oss
själva (identitet). Psykisk utvecklings-
störning/utvecklingshämning innebär
således definitionsmässigt att någon el-
ler flera av dessa parametrar är störda,
försenade och/eller hämmade i sin ut-
veckling.

Begreppet psykiskär i det aktuella
sammanhanget relaterat till en nedsätt-
ning av begåvningsfunktionen men
anger givetvis icke orsakerna till begåv-
ningsnedsättningen.

I Socialstyrelsens »Klassifikation av
sjukdomar och hälsoproblem; Systema-
tisk förteckning 1997», som är en
svensk version av WHOs internationel-
la klassifikation ICD 10 och som all-
mänt används vid diagnossättning inom
hälso- och sjukvården i vårt land åter-
finns begåvningshandikapp under dia-
gnosteckningen »Psyisk utvecklings-
störning. Retardatio mentalis (F70–
F79)» i Kapitel V Psykiska sjukdomar
och syndrom.

Karl Grunewald anger i den utmärk-
ta Medicinska Omsorgsboken 1996 [1]
tre olika funktionsnivåer av psykisk ut-
vecklingsstörning och i bl a den tvärve-
tenskapliga symposieboken Forskare
om utvecklingsstörning 1997 [2] an-
vänder även psykologer beteckningen
psykisk utvecklingsstörning.

I internationell vetenskaplig littera-
tur används som regel beteckningarna
mental retardation/deficiency.

Utvecklingsstörningar kan drabba
flera andra organsystem än centrala
nervsystemet, såväl före som efter födel-
sen såsom hörselorganet, endokrina or-
gan, cirkulationsorgan, andningsorgan,
mag–tarmkanal och skelett, ledande till
olika missbildningar, funktionsnedsätt-
ningar och handikapptillstånd.

När det av sammanhanget i övrigt
klart framgår att det är fråga om psykisk
utvecklingsstörning kan givetvis pre-
fixet psykisk utelämnas.

George Koskinas frågar: »Var i ge-
nerna eller CNS sitter förresten de ab-
strakta, ogripbara, mystiska, oförklarli-
ga psykiska processerna/mekanismer-
na som under vissa betingelser resulte-
rar i utvecklingsstörning/begåvnings-
handikapp?»

Man känner för närvarande till ett
hundratal olika kromosomavvikelser
som leder till begåvningshandikapp –
vanligast är Downs syndrom betingat av
en extra kromosom 21 – flera hundra
olika ämnesomsättningsrubbningar be-
tingade av specifika enzymdefekter
samt ett stort antal i detalj kartlagda
genmutationer som kan leda till begåv-
ningshandikapp och som sammantaget
svarar för mer än hälften av svår ut-
vecklingsstörning och ej sällan till lätt
utvecklingsstörning hos barn [3].

Karl-Henrik Gustavson
professor, med dr, Uppsala
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