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En nordisk »konsensus-
grupp» bestående av vårdföre-
trädare som specialiserat sig på
forskning och utveckling på om-
rådet uppmärksamhets-, moto-
rik- och perceptionsstörningar
hos barn (DAMP/ADHD/DCD-
komplexet) har i ett gemensamt
dokument sammanfattat och
uppdaterat kunskapen om och
synsättet på diagnostik och be-
handling av barn och ungdomar
med kombinationer av dessa
problem.

Sedan början av 1980-talet rådde
inom nordisk pediatrik och barn- och
ungdomspsykiatri en tilltagande osä-
kerhet avseende begrepp, diagnostik,
avgränsning och lämpliga åtgärdspro-
gram rörande barn och ungdomar med
kombinationer av problem såsom kon-
centrationssvårigheter, över- eller un-
deraktivitet, motorisk koordinations-
rubbning, perceptionsstörningar, inlär-
ningssvårigheter och språk- och tal-
rubbningar. 

Nordisk
»konsensusgrupp»
På initiativ av docent Katarina Mi-

chelsson, som sedan länge bedrivit
forskning inom området, bildades 1988
en nordisk »konsensusgrupp» av läka-
re, psykologer, pedagoger m fl, som alla
aktivt bidragit med forsknings- och ut-
vecklingsarbete gällande barn och ung-
domar med nämnda problemtyper.

Gruppen, som därefter hållit årliga
möten och tidigare publicerat ett »kon-
sensusdokument» i Läkartidningen [1],
har varierat något i sammansättning
men har hela tiden innehållit en större

kärntrupp av nordiska experter som till-
sammans haft en bred och djup multi-
disciplinär kompetens på området.

Uppdatering
Då det sedan föregående dokument

publicerades i Läkartidningen har
gjorts vissa förändringar i gängse termi-
nologi, och då kunskapen utvidgats be-
tydligt under 1990-talet, har den nordis-
ka gruppen ansett det vara tid för ett nytt
gemensamt dokument om AHD [2, 3],
DAMP [4, 5] och DCD [6], i vilket
framgår begrepp, kunskap och synsätt
om vilka det finns betydande enighet. 

Dokumentet, daterat oktober 1998,
publiceras i det följande. 

Tre grupper 
av närbesläktade problem
Åtminstone 5 procent av alla barn

företer vid skolstart påtaglig dysfunk-
tion i fråga om såväl aktivitetskon-
troll/avledbarhet som motorik/percep-
tion (DAMP, »deficits in attention, mo-
tor control and perception») [5, 6]. En
tredjedel av dessa har mycket uttalade
svårigheter och behöver hjälpinsatser
från småbarnsåldern, medan övriga i
allmänhet får tilltagande behov av stöd-
insatser under skolåren. 

Därutöver finns barn som har svåra
problem med aktivitetskontroll/avled-
barhet  »enbart» (ADHD, »attention de-
ficit/hyperactivity disorder», som i den
internationella sjukdomsklassifikatio-
nen ICD-10 benämns »hyperkinetic
disorder») [2, 3], eller med moto-
rik/perception »enbart» (DCD, »deve-
lopmental coordination disorder») [6]. 

Det finns, med andra ord, tre grupper
av närbesläktade problem: ADHD,
DCD och DAMP, det senare i stort sett
liktydigt med en kombination av
ADHD och DCD. 

Många barn inom dessa grupper har
också språk- och talproblem, kognitiva
och sociala inlärningssvårigheter och
problem av psykiatrisk karaktär (de-
pression, social beteendestörning, trots,
tics och autistiska drag/empatistörning)
av olika svårighetsgrad. Pojkar drabbas
mycket oftare än flickor, men det finns
en risk att flickor med DAMP/
ADHD/DCD – som ofta är mindre »stö-
rande» än pojkar –  ej uppmärksammas

och därför inte får en korrekt diagnos [7,
8].

Orsaksfaktorer
Tillstånden är heterogena såväl etio-

logiskt som i fråga om symtom, men
vissa basala problem är gemensamma.
DAMP, ADHD och DCD är symtombe-
skrivande diagnoser. 

Bland orsaksfaktorerna spelar i
många fall ärftlighet en dominerande
roll, vilket kan innebära att en eller fle-
ra av barnets nära släktingar har likarta-
de svårigheter. Tidiga avvikelser i hjär-
nans anläggning under fostertiden, eller
funktionsstörning som uppkommit till
följd av skador under graviditet, för-
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lossning eller nyföddhetsperiod kan var
för sig eller i kombination medföra
DAMP/ADHD/DCD. Någon gång kan
orsaken vara en kromosomavvikelse.

Miljög ifter och födoämnesintole-
rans kan möjligen förvärra symtomen
vid DAMP/ADHD/DCD, men kunska-
pen på detta område är ofullständig.

Terminologi
DAMP har i Norden till stora delar

ersatt det gamla begreppet MBD, »min-
imal brain dysfunction» [7]. I Finland
används fortfarande den senare termen
som en sammanfattande kategori. I
Norge används allt oftare termen
ADHD. 

Det är dock viktigt att betona att
DAMP inte är liktydigt med ADHD
utan syftar på kombinationen av
ADHD-symtom och motoriska–per-
ceptuella svårigheter. DAMP-begrep-
pet hänför sig alltså till en snävare av-
gränsad problemgrupp (motsvarande
ungefär hälften av alla med påtagliga
ADHD-symtom).

Rubbningar 
i den normala utvecklingen
DAMP medför rubbningar i den nor-

mala utvecklingen. Koncentrationssvå-
righeter, överaktivitet och bristande im-
pulskontroll, ibland omväxlande med
underaktivitet, allvarliga sömnrubb-
ningar och avvikande tal- och språkut-
veckling är ofta de mest påtagliga sym-
tomen under de fyra första levnadsåren.

Motorisk klumpighet blir i allmän-
het ett problem först under sena försko-
leår, trots att barnet haft svårigheter från
tidig ålder. Från denna tid, men framför
allt i skolan, dominerar inlärningspro-
blem. Beteende- och anpassningssvå-
righeter är mycket vanliga. Vissa av
dessa är av sekundär natur och uppstår
som en konsekvens av att barnet biolo-
giskt inte är moget att motsvara omgiv-
ningens (och egna) förväntningar; and-
ra, exempelvis tics och autistiska drag,
tycks ha mera primärt biologiskt ur-
sprung.

Störningar i förmågan till ömsesidig
social interaktion, depression och anti-
social beteendeavvikelse är vanligt fö-
rekommande under de sex första skol-
åren. Under de första skolåren förbätt-
ras motoriken hos en stor grupp, även
om klumpighet förblir ett bekymmer
för omkring en tredjedel i vuxen ålder.
Problem med läsning, skrivning, själv-
förtroende och anpassning kan tillta.
Många barn med DAMP/ADHD/DCD
råkar ut för olyckor, med tex frakturer
och hjärnskakning som följd. 

I puberteten och unga vuxna år är det
många som klarar sig bättre, men också
många som det går illa för, med utveck-
ling av psykisk sjukdom, kriminalitet
och missbruk. Denna senare andel tycks

vara särskilt stor (över 50 procent) om
tillståndet förblir odiagnostiserat och
därmed utan hjälp och stödinsatser.

Det går att avgränsa DAMP/
ADHD/DCD enligt strikta kriterier,
men man måste vara medveten om att
gränsdragning gentemot lätt mental re-
tardation, lätt cerebral pares, Tourettes
syndrom och fullt utvecklad autism/As-
pergers syndrom ibland kan vara svår, i
vissa fall rent av artif iciell. En individ
med DAMP/ADHD/DCD kan också ha
en eller flera comorbida diagnoser av
detta eller annat slag. I lindriga fall kan
gränsdragningen mot det normala
skapa problem.

Diagnos helst före skolstart
En diagnos (före eller i anslutning

till skolstart) ger förutsättningar för ti-
dig insikt i barnets svårigheter och bi-
drar till att minska risken för senare psy-
kosocial felutveckling, bl a som en följd
av att föräldrar, förskolepersonal, lärare
och i viss mån också kamrater visar för-
ståelse i stället för antipati och anpassar
krav och förväntningar till en rimligare
nivå. Även barnet självt kan få en mer
realistisk syn på sina svårigheter [8]. 

Alla barn med DAMP har rätt till en
adekvat utredning, korrekt diagnos och
detaljerad information om funktions-
hindrets art och betydelse. I anslutning
till att diagnos ställs behövs insatser
dels för att fördjupa föräldrarnas förstå-
else för vad barnets svårigheter innebär
i familjesamvaron, dels för att ge kun-
skap om hur föräldrarna kan stödja bar-
net i vardagen. Svårigheter till följd av
beteendeproblem (tex överaktivitet)
och avvikelser i tal och språk är många
gånger behandlingskrävande redan från
småbarnsåldern [9]. 

Specifik hjälp
Flertalet drabbade barn behöver spe-

cifik hjälp för läs- och skrivsvårigheter
(dyslexi), vissa för matematiksvårighe-
ter (dyskalkuli) under flera år i skolan.
Många har behov av anpassad skolgång
under hela skoltiden, några har behov
av särskilda åtgärder för att stimulera
motorisk utveckling. En grupp behöver
få tillgång till medicinsk farmakologisk
behandling som tillägg till övriga insat-
ser. 

Uppsökande verksamhet inom barn-
hälsovård och daghem/förskola rekom-
menderas för att så tidigt som möjligt
spåra DAMP, åtminstone bland de barn
som uppvisar beteende- och anpass-
ningsproblem.

Hela familjen involveras
Hela familjen till ett barn med ett

osynligt funktionshinder kan behöva
hjälp. Familjeverksamhet med etable-
ring av nätverksfunktioner är A och O i
många fall. Det är angeläget att tillräck-

lig kunskap om DAMP/ADHD/DCD
finns inom barn- och skolhälsovård,
distriktssjukvård och inte minst bland
pedagoger, för att undvika ett felaktigt
bemötande av barn och familj. En stark
intresseförening kan bidra på ett myc-
ket positivt sätt. Välavvägd skriftlig in -
formation om funktionshindret måste
finnas lätt tillgänglig. 

I svåra fall av DAMP/ADHD/DCD
kan familjen behöva omfattande hjälp-
insatser såsom avlastning, sociala stöd-
åtgärder, bostadsanpassning, familje-
psykoterapi och olika typer av ekono-
miskt stöd [7-9].

Överföra kunskapen 
till vår den av vuxna
En stor utmaning under det närmas-

te decenniet är att överföra kunskap och
kompetens till vården av vuxna, fram-
för allt inom psykiatri och allmänmedi-
cin dit många med
DAMP/ADHD/DCD söker sig (med el-
ler utan konstaterad »barndomsdiag-
nos»). Även inom studie- och yrkesväg-
ledning samt social-, arbets- och krimi-
nalvård måste kunskapen om dessa till-
stånd förankras. 

Den viktiga problematiken förknip-
pad med övergången från barndom till
vuxenår förtjänar att särskilt uppmärk-
sammas.
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