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Neuropsykiatriska problem i barn-
domen är vanliga. Det finns en betydan-
de underdiagnostik av dessa svårigheter
i Sverige. Detta får till följd att sekun-
dära beteendestörningar, t ex i form av
anpassningssvårigheter och familjere-
lationsproblem, utvecklas. Dessa be-
handlas ofta med resurskrävande meto-
der, t ex familjepsykoterapi. Den studie
som redovisas i det följande visar att
livskvaliteten kan ökas och handikappet
minskas med hjälp av pedagogiska åt-
gärder riktade mot den bakomliggande
funktionsstörningen. 

Samhällsekonomiskt torde sådana
åtgärder kunna leda till minskade vård-
kostnader. Detta kan förklaras av att fa-
miljer som inte får extra pedagogiskt
stöd i stor utsträckning söker konven-
tionell sjukvård, vilken i flertalet fall
inte kan ge den hjälp som behövs, vilket
i sin tur innebär att kostnaden för vården
får liten eller ingen positiv effekt.

Bakgrund
Med neuropsykiatrisk problematik

avses psykiska störningar som till stor
del orsakas av funktionsstörningar och
skador i centrala nervsystemet. Neu-
ropsykiatriska problem i barndomen,
såsom autism, Aspergers syndrom, dys-
funktion vad gäller avledbarhet, moto-
rik och/eller perception (DAMP) samt
dyslexi medför lidande för både barn
och familj, problem såväl i skolan som
avseende anpassning till samhället.
Dessutom medför de ökade kostnader

för samhället, framför allt i form av
sjuk- och socialvård, men också inom
pedagogisk verksamhet.

Mellan 6 och 10 procent av alla barn
i befolkningen har något av de nämnda
funktionshindren i uttalad grad [1-3].
Det förekommer en betydande under-
diagnostik av dessa problem i Sverige
[4]. Barn med neuropsykiatriska pro-
blem kommer i flertalet fall i kontakt
med barnpsykiatri och skolhälsovård,
men erhåller ofta ingen diagnos av de
primära funktionsstörningarna; i stället
är det sekundära beteendestörningar,
anpassningssvårigheter och familjere-
lationsproblem som uppmärksammas
[5]. En förbättrad livssituation kanske
inte självklart nås genom t ex en kost-
sam familjepsykoterapi, utan snarare
genom en grundläggande diagnos och
genomgång av barnets specifika funk-
tionsnivå [6]. 

Vid neuropsykiatrisk problematik är
det ofta rimligare att tala om åtgärder
och habilitering än om behandling. Be-
handling leder ofta tanken till bot. Bot
är sällan möjlig vid de aktuella funk-
tionshindren. Lindring och påtaglig
minskning av handikappet är dock i
stort sett alltid inom räckhåll när dia-
gnosen väl är ställd. Det finns en mång-
fald interventionsformer, där dock frå-
gor kring begränsningar och de olika
metodernas fördelar fortfarande står
obesvarade. Nedan ges en kort beskriv-
ning av olika metoder.

Syftet med projektet
Syftet med det projekt som presente-

ras i detta arbete har varit att undersöka
dels om familjens problemmängd redu-
ceras om barnet får en diagnos, dels om
denna problemmängd ytterligare kan
reduceras om familjerna får hjälp av ett
relativt begränsat, men specifikt och in-
dividuellt, pedagogiskt inriktat åtgärds-
program. Vi har också velat belysa kost-
naderna och andra samhällseffekter av
vidtagna åtgärder.

BEHANDLINGSMETODER
Aspergers syndrom/
högfungerande autism 
Ett närmast osannolikt stort utbud

av, delvis starkt ifrågasatta, behand-

lingsmetoder för AS/HA, Aspergers
syndrom/högfungerande autism, har
lanserats under den senaste trettioårspe-
rioden och uppgivits kunna leda till bot.
Hit hör psykoanalys [7], auditiv integ-
rationsträning [8], holdingterapi [9] och
faciliterad kommunikation [10]. Dessa
metoder är kontroversiella och har bli-
vit kritiserade för att vara vetenskapligt
dåligt prövade eller helt oprövade. Be-
teendeterapeutiska metoder [11, 12] har
visat sig värdefulla, även om uppgifter
om dramatisk förbättring och bot starkt
har ifrågasatts.

Metoder med pedagogisk grund,
som inriktat sig på att utveckla barnens
färdigheter, har alltmer kommit i fokus.
Det s k TEACHC(Treatment and
Education of Autistic and Communica-
tion Handicapped Children)-program-
met har utarbetats av Eric Schopler [13]
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Sammanfattat

• Många barn i Sverige har en
neuropsykiatrisk problematik.
Underdiagnostiken är dock
betydande, vilket leder till se-
kundära beteendestörningar
som anpassningssvårigheter
och familjerelationsproblem.

• En korrekt diagnos och en ut-
förlig information till föräldrar,
syskon och det berörda bar-
net, i kombination med ett
pedagogiskt åtgärdsprogram
riktat mot den bakomliggan-
de funktionsstörningen, inte
bara ökar livskvaliteten utan
minskar även vårdkostnader-
na.

• Att vårdkostnaderna blir lägre
med denna regim förklaras
av det faktum att familjer som
inte får extra pedagogiskt
stöd söker konventionell
sjukvård, som dock inte kan
ge den hjälp som behövs, vil-
ket i sin tur innebär att kost-
naden för vården får liten el-
ler ingen positiv effekt.



och hans kolleger i USA. I detta ingår en
pedagogik baserad på stark struktur och
anpassad miljö, utifrån principer om
klar visuell styrning och individuell an-
passning. Denna metodik har på många
sätt visat sig framgångsrik.

Farmakologisk behandling har givits
till barn för att minska avskärmning, ag-
gressivitet, självdestruktivt beteende
och hyperaktivitet [14]. Sådan terapi
kan ha vissa positiva effekter, men ris-
ken för allvarliga biverkningar har dock
starkt begränsat värdet av behandling i
långtidsperspektiv.

DAMP och AD/HD
En av de viktigaste behandlingsme-

toderna vid DAMP och AD/HD (Atten-
tion Deficit/Hyperactivity Disorder),
framför allt utomlands, har varit farma-
kologisk. De vanligaste medicinerna
vid dessa tillstånd har en centralstimu-
lerande effekt. Undersökningar har vi-
sat positiva korttidseffekter på bla upp-
märksamhet [15-17], kognitiva funktio-
ner [17-19], problemlösningsförmåga
tillsammans med vänner [20],
mor–barninteraktionen [21] och antiso-
cialt beteende [22].

På senare tid har en svensk studie
[23] påvisat en fortsatt positiv effekt av
amfetamin 15 månader efter inledd be-
handling. Centralstimulerande medici-
ner är effektiva och i vissa avseenden
lika bra som kombinationen medicine-
ring–psykosocial behandling [24]. Na-
tional Institutes of Mental Health i USA
har genomfört en kontrollerad multi-
modal behandlingsstudie, i vilken man
utarbetar nya medicineringsstrategier
som i sig, eller i vissa fall tillsammans
med psykosocial behandling, skall ge
bäst effekt över tid [25].

Då medicinering tidigare kombine-
rats med psykosocial behandling har
denna oftast utgått från beteendemodi-
fikation med positiv förstärkning. Den-
na metod har använts för att i första
hand träna olika sociala och kognitiva
färdigheter. Metoden har kritiserats för
att vara alltför ensidig. Barnen har inte
kunnat överföra sina nya kunskaper till
nya situationer. Barkley och medarbeta-
re [26] har därför utarbetat ett trä-
ningsprogram i samarbete mellan hem
och skola som givit positivt resultat.

Dyslexi
Mängder av alternativa behandlings-

metoder har erbjudits barn med dyslexi
(»specifika» läs- och skrivsvårigheter).
Motoriska problem har ibland – utan
vetenskapligt stöd – framhållits som
bakomliggande orsaksfaktorer till
lässvårigheter, och motorisk träning har
rekommenderats som en metod att råda
bot på detta [27]. I optometrisk träning
övas ögon och syn upp [28]. Den sk
OBD(Organic Brain Dysfunction)-me-

toden [29] utgår ifrån att vissa kvarstå-
ende primitiva reflexmönster förorsa-
kar dyslexi, och barnet tränas med syfte
att arbeta bort dessa. Inga studier har
dock kunnat bevisa dessa teoriers gil-
tighet.

Pedagogiskt stöd är den väsentligas-
te insatsen för barn med dyslexi. Trots
detta har pedagogiska åtgärder inte ve-
tenskapligt granskats i önskvärd ut-
sträckning [30]. Höien och Lundberg
har fokuserat på de fonologiska brister-
nas centrala betydelse för dyslexi, och
vetenskapligt visat att fonologisk med-
vetenhetsträning kan förebygga lässvå-
righeter [30].

Även vid dyslexi har medicinering
föreskrivits. Piracetam [31] har visats
ha viss positiv effekt vad gäller läsför-
måga och läshastighet.

MET OD
Det här aktuella projektet genomför-

des 1994–1997 inom avdelningen för
barn- och ungdomspsykiatri, Göte-
borgs universitet, enheten för barnneu-
ropsykiatri (BNK) vid Drottning Silvi-
as barn- och ungdomssjukhus.

Ekonomiskt stöd gavs av Allmänna
arvsfonden.

Försökspersoner 
och diagnoskriterier
Tre patientgrupper ingick i studien:

Aspergers syndrom/högfungerande au-
tism (AS/HA), dysfunktion inom avled-
barhet, motorik och/eller perception
(DAMP) samt dyslexi, »reading disor-
der». Då neuropsykiatriska problem är
mycket vanligare hos pojkar än hos
flickor beslutades att enbart pojkar
skulle ingå i projektet. Pojkarna dia-
gnostiserades enligt gängse kriterier
[32-34]. 

Gruppen med AS uppfyllde Gill-
bergs och Gillbergs kriterier för AS

uppställda 1989, med undantag för
DSM-lV-kriteriet avseende normal
språklig utveckling och nyfikenhet på
omgivningen. DAMP-gruppen uppfyll-
de DSM-IV-kriterierna för ADHD och
DCD (Developmental Coordination
Disorder). Pojkarna med dyslexi hade i
enlighet med DSM-IV en signifikant
skillnad mellan observerad och förvän-
tad läsförmåga då hänsyn tagits till bar-
nets ålder, begåvning och utbildning.

20 familjer med pojkar med AS/HA
i åldern 5–13 år, 20 med jämngamla
pojkar med DAMP och 20 med pojkar
med dyslexi valdes konsekutivt ut från
den ordinarie väntelistan av remitterade
barn till BNK. Varannan pojke i varde-
ra gruppen lottades till »experiment»,
varannan till respektive »jämförelse-
grupp» sedan föräldrarna informerats
om studiens uppläggning, dock utan att
veta om deras barn skulle komma att
tillhöra experiment- eller jämförelse-
gruppen. 

Omfattande utredning
Båda grupperna fick genomgå en ut-

redning, som var betydligt mer omfat-
tande än vad som är vanligt i kliniskt ru-
tinsammanhang. Familjerna i experi-
mentgruppen kom dessutom i åtnjutan-
de av ett för varje diagnosgrupp speci-
ellt anpassat pedagogiskt åtgärds-
program. Såvitt känt har ingen familj
fått något annat regelbundet stöd under
uppföljningsperioden, som var två år
(Tabell I).

Uppläggning av projektet
Delprojekten gällande de tre dia-

gnosgrupperna har haft stora likheter
organisatoriskt, men har skilt sig åt i de-
taljer på grund av olikheter i de olika
funktionsstörningarnas centrala sym-
tom. Utredningen och utvärderingen
var i princip identiska för samtliga, och
genomfördes 1994. Åtgärdsprogram-
met (Tabell II), som innebar pedagogis-
ka åtgärder, gavs enbart till experiment-
gruppen. Det bestod av:

1. Omfattande och allsidig informa-
tion till föräldrar, syskon och barnet,
bl a vid en veckas internatvistelse på
Ågrenska hälsocentret i Göteborg.

2. Individuella pedagogiska åtgärds-
program. Barnen i dyslexigruppen fick
även låna en bärbar dator och skrivare,
och fick speciell träning i hur de skulle
använda dem. Uppföljning skedde
1996.

Frågeformulär
Föräldrarnas upplevelser av konse-

kvenserna av gjorda insatser utvärdera-
des med hjälp av frågeformulär. Dessa
ifylldes dels i början, dels i slutet av pro-
jektet (två år efter den initiala diagno-
sen). Frågeformulären har lämnats in
anonymt för att undvika att föräldrarna
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Tabell I. Bakgrundsfaktorer.

Socialgrupp Antal (procent)

I 14 (25)1

II 23 (46)
III 18 (36)
Syskon: n (procent)

Inga 7 (13)2

1 26 (47)
>1 22 (40)

Ensamstående/skilda föräldrar:
n (procent) 12 (22)
Barnets medelålder
vid projektstart (SD) 8,8 (1,6)3

1 AS/HA relativt fler i socialgrupp II, dyslexi
relativt fler i socialgrupp III. Socialgrupps-
indelning gjord efter yrkestillhörighet.

2 Samtliga barn i dyslexigruppen har syskon.
3 AS/HA 8,6; DAMP 7,2; dyslexi 10,7.



på grund av beroendeförhållande till i
projektet ingående pedagoger, psykolo-
ger, logopeder och läkare skulle ge en
missvisande positiv bild.

Formulären (kan rekvireras från för-
fattarna) innehöll två delar: en psykolo-
gisk (med frågor kring psykiska på-
frestningar) och en ekonomisk (med
frågor rörande bla sjukskrivningar och
sökt vård). Utvärderingen av den psy-
kologiska delen redovisas i det följan-
de, medan ekonomiavsnitten har analy-
serats i detalj av Paananen och Bald-
vinsdottir [35]; de redovisas bara sam-
manfattningsvis här. Projektet har ock-
så beskrivits av Beckman [36] samt le-
gat till grund för vetenskapliga artiklar
rörande dels exekutiva funktioner [37],
dels stabiliteten i den kognitiva profilen
[38].

Frågorna i den psykologiska delen
sammanfördes till tre områden. Det
första berör stöd av partnern, släkt och
vänner. Det andra området gäller för-
äldrarollen, med frågor om osäkerhet i
bemötandet, svårigheter att sätta grän-
ser, konflikter runt barnet samt huruvi-
da man före diagnos missuppfattat bar-
net som ouppfostrat, slött eller obegå-
vat. Det tredje avsnittet handlar om sys-
konrelationen, och innehåller frågor om
i vilken utsträckning syskonen visar
förståelse, huruvida föräldrarna pratar
med syskonen och huruvida syskonen
störs av det handikappade barnet.

Den ekonomiska delen innehåller
frågor om bidrag (vårdbidrag, socialbi-
drag), frånvaro (sjukskrivning, tjänstle-
dighet) och vårdkostnader (olika typer
av vård för såväl barn som föräldrar).

Varje fråga omfattar sex svarsalter-
nativ (från »instämmer i mycket stor ut-
sträckning» till »instämmer i mycket li-
ten utsträckning»). I analysen redovisas
de olika svarsalternativen på så sätt att
en låg poäng innebär ett positivt omdö-
me.

STATISTISKA MET ODER
Diagnosgrupperna (AS/HA, DAMP

och dyslexi) behandlades som en ge-
mensam grupp i flertalet statistiska ana-
lyser; de uppdelades endast i experi-
ment- respektive jämförelsegrupp. Det-
ta motiveras av att de viktigaste fråge-
ställningarna var gemensamma för de
tre diagnosgrupperna.

Bortfall
Fem familjer i jämförelsegruppen

(16 procent av denna grupp) avbröt del-
tagande i projektet enligt följande redo-
visning: 

En familj i DAMP-gruppen avböjde
fortsatt medverkan efter påbörjad, men
ej helt avslutad diagnostisering. Denna
familj hade problem med missbruk,
som blev tydligt i och med den diagnos-
tiska utredningen. Tre familjer i
dyslexigruppen lämnade projektet (en
familj strax efter diagnostiseringen, då
familjen tyckte att problemen minskat
kraftigt och de inte ansåg sig vara i be-
hov av ytterligare hjälp, en familj i sam-
band med flyttning från Göteborg, en
var inte nöjd med insatserna). Ytterliga-
re en familj i dyslexigruppen föll bort
från de statistiska analyserna, eftersom
den inte hade fyllt i det första frågefor-
muläret.

Kvantitati va jämförelser
Med hjälp av ett jämförande t-test

(tvåsidigt) analyserades skillnaden i
den totala gruppen vid de två undersök-

ningstillfällena (1994 och 1996). Multi-
pel variansanalys (MANOVA) använ-
des för att analysera skillnaderna dels
mellan experimentgrupp och kontroll-
grupp, dels mellan undersökningstill-
fällena.

Kvalitati va jämförelser
Två bedömare läste samtliga fråge-

formulär, oberoende av varandra och
ovetande om diagnosgrupp och huruvi-
da familjen tillhörde experiment- eller
jämförelsegrupp. Föräldrarnas sam-
mantagna upplevelser av konsekven-
serna av projektet har därefter skattats
och graderats av bedömarna i en fyrgra-
dig skala (mycket nöjd, nöjd, missnöjd,
mycket missnöjd). Denna skattning
byggde på en sammanvägning av för-
äldrarnas samtliga bedömningar/kom-
mentarer i frågeformulären. För att ana-
lysera eventuella skillnader mellan ex-
periment- och jämförelsegrupp använ-
des Fishers exakta test. Interbedömarre-
liabiliteten skattades med hjälp av vik-
tad kappa.

Föräldrarna gav många spontana
kommentarer i frågeformulären. Dessa
analyserades utifrån principerna om
»grounded theory», en metod där likar-
tade kommentarer först förs samman i
olika underkategorier. Dessa grupperas
därefter i huvudkategorier, som beskri-
ver olika sociala och psykologiska bete-
enden. 

RESULTAT
Interbedömarreliabilitet
De två personer som skattade föräld-

raformuläret hade relativt god interbe-
dömarreliabilitet (kappa = 0,64; konfi-
densintervall 0,46–0,82).

Kvantitati va skillnader
Säkerheten i föräldrarollen ökade

(P<0,0001) mellan de två undersök-
ningstillfällena, och syskonrelationen
förbättrades (P=0,0013). Till dessa
skillnader bidrog samtliga frågor som
ingick i dessa två områden. Däremot
upplevde föräldrarna inget ökat psyko-
logiskt stöd (Figur 1).

Experimentgruppen upplevde ett
ökat psykologiskt stöd, framför allt från
partnern. Samtliga diagnosgrupper bi-
drog till denna förändring, dyslexigrup-
pen dock i något större utsträckning.
För övrigt framkommer inga signifi-
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Tabell II. Sammanställning över insatserna i projektet.

Utredning Utvärdering
initialt Åtgärdsprogram efter två år

Medicinsk Familjevecka på Ågrenska Medicinsk
Psykologisk Föräldrautbildning (tre gånger) Psykologisk
Pedagogisk Utbildning av lärare (tre gånger) Pedagogisk
Logopedisk Anhörigutbildning Logopedisk1

Information till föräldrar Psykologisk uppföljning (en gång/år) Information till föräldrar
Information till lärare Logopedisk uppföljning (en gång/år)2 Information till lärare
Frågeformulär: tidigare Utarbetande av individuella åtgärds- Frågeformulär:
upplevelser program och handledning upplevelser och

av lärare eller föräldrar konsekvenser av
(ca fem gånger)3 projektet. Samman-
Utbildning av barn och lärare ställning över gjorda
i datoranvändning4 undersökningar

skickas till föräldrarna.

1 Gäller DAMP och dyslexi
2 Gäller DAMP och dyslexi
3 AS/HA främst handledning till föräldrarna
4 Enbart dyslexi

Tabell III. Föräldrarnas upplevelse av projektet, antal (procent).

Faktor Experimentgrupp Jämförelsegrupp Totalt

Mycket nöjd 17 (57) 10 (40) 27 (49)
Nöjd 13 (43) 12 (48) 25 (45)
Missnöjd 0 2 (8) 1 2 (4)
Mycket missnöjd 0 1 (4) 1 1 (2)

1 DAMP-jämförelsegruppen



ANNONS



kanta skillnader mellan experiment-
och jämförelsegrupp (Tabell III).

Kvalitati va skillnader
I såväl experiment- som jämförelse-

gruppen var föräldrarnas upplevelse av
projektet övervägande positiv. Skillna-
den mellan grupperna var ej signifikant.
Kategoriseringen av kommentarerna i
frågeformulären enligt principerna för
»grounded theory» gav följande:

Information och kunskap om diagno-
sen, positiva reaktioner. I hela materia-
let rapporterade 61 procent positiva re-
aktioner, utan skillnader mellan experi-
ment- och jämförelsegruppen eller mel-
lan diagnosgrupper.

Exempel: »Diagnosen har gett ökad
insikt och förståelse. Det blir lättare att
ställa krav på barnet. Jag kan nu infor-
mera andra. När jag förstår problemen,
kan jag börja tro på framtiden. Barnet
behöver ej känna sig obegåvat. Jag har
fått information om barnets såväl posi-
tiva som negativa sidor. Efter diagnosen
har vi ej behövt ytterligare hjälp.»

Information om diagnosen, negativa
kommentarer. I hela materialet rappor-
terade 5 procent negativa reaktioner,
utan skillnader mellan grupperna.

Exempel: »Man får inte glömma att
vanliga barn också har problem.»

Upplevelse att ha blivit bättre förstådd
av personalen efter diagnos. I hela ma-
terialet rapporterade 29 procent positiva
reaktioner, utan skillnader mellan expe-
riment- och jämförelsegrupp, men med
en viss tendens till att familjer med
DAMP-barn upplevde större förbätt-
ring.

Exempel: »Jag har blivit tagen på all-
var. Vi har blivit behandlade med re-
spekt. Jag har sluppit bli kritiserad. Per-
sonalen har visat förståelse. Jag har fått
hjälp av någon som lyssnar.»

Upplevelse att personalen uppträtt mer
professionellt.Experimentgruppen rap-
porterade ökande professionalitet hos
personalen i 30 procent, jämförelse-
gruppen i 19 procent. Något färre kom-
mentarer gjordes av familjer med barn
med dyslexi.

Exempel: »Jag har kunnat lita på de
svar jag fått. Jag har fått hjälp av män-
niskor som förstått problemen. Perso-
nalen har varit förtroendeingivande och
proffsig. Man talar samma språk. 
Det går att lita på personalens kompe-
tens.»

Positiva upplevelser av att information
till skolan har givit resultat. Experi-
mentgruppen rapporterade ökande pro-
fessionalitet hos personalen i 30 pro-
cent, jämförelsegruppen i 12 procent.

Något färre kommentarer lämnades av
familjer med barn med AS/HA.

Exempel: »Hjälp att göra sig hörd i
skolan. Hjälp att förklara problemen.»

Noggrannhet vid diagnostiseringen:
positiva upplevelser. I hela materialet
rapporterade 9 procent positiva upple-
velser, utan skillnader mellan under-
grupperna.

Exempel: »Bra med en grundlig ge-
nomgång.»

Information om rättigheter, positiva
upplevelser. Endast experimentgruppen

rapporterade positiva upplevelser i det-
ta avseende (13 procent).

Exempel: »Bra med information om
rättigheter.»

KOSTNADER
Till grund för de ekonomiska beräk-

ningarna låg dels de kostnader som re-
laterades till BNKs insatser (Tabell II),
dels de som relaterades till frågeformu-
lären. I den senare beräkningen gjordes
en uppdelning på de kostnader som
drabbat familjerna respektive samhäl-
let.

Resultaten visar en tendens till att
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Figur 1 . Skillnader mellan experiment- och jämförelsegrupp 1994 och 1996 
(låga medelvärden innebär positiva omdömen).



fler familjer inom jämförelsegruppen
än inom experimentgruppen sökt medi-
cinsk vård: vård inom barnmedicin (35
respektive 21 procent), barnkirurgi (15
respektive 15 procent), ögonsjukvård
(45 respektive 8 procent), öronsjukvård
(16 respektive 18 procent), annan
sjukvård (38 respektive 26 procent). 

Dessa familjer sökte alltså i större ut-
sträckning medicinsk vård (till en hög-
re kostnad) än de i experimentgruppen,
som i stället i större utsträckning sökte
annan, icke-medicinsk, hjälp till en läg-
re kostnad (11 respektive 37 procent).
»Annan hjälp» innebar hjälp av para-
medicinsk/pedagogisk personal vid
BNK. 

Schablon för kostnadsuppskattning
inom vården var 2142 kronor/besök för
läkare, 1254 kronor/besök för övrig
vård (de i samband med studien gällan-
de genomsnittstaxorna vid BNK).

En förklaring till skillnaden skulle
kunna vara att föräldrarna i jämförelse-
gruppen inte haft samma kännedom om
barnets funktionshinder, och därför i
större utsträckning sökt hjälp inom den
konventionella sjukvården.

Det framkom dessutom en tendens
till att föräldrarna i jämförelsegruppen i
större utsträckning än de i experiment-
gruppen var missnöjda med det bemö-
tande de fått inom sjukvården – barn-
medicin (21 respektive 6 procent),
barnkirurgi (50 respektive 7 procent),
ögonsjukvård (9 respektive 15 procent),
öronsjukvård (10 respektive 7 procent),
annan sjukvård (22 respektive 14 pro-
cent) – varför den extra kostnaden 
fått liten eller ingen positiv betydelse
[35]. 

Projekt ger 
alltid merk ostnader
Insatser som bedrivs i projektform

medför alltid merkostnader, t ex i form
av omfattande utredningar och kost-
samma uppföljningar. Detta gällde i vår
studie för såväl experiment- som jämfö-
relsegrupperna. En uppskattning av
kostnaderna för det pedagogiska åt-
gärdsprogrammet om det hade bedrivits
inom ordinarie vårdform har därför
gjorts. I denna beräkning ingår som
grund kostnaden för ett barn som utretts
och erhållit vissa habiliterande åtgärder
enligt gängse rutiner i BNKs normala
verksamhet (genomsnittskostnad för
den period då studien genomfördes).

Därutöver tillkommer i experiment-
gruppen de kostnader som det speciella
pedagogiska åtgärdsprogrammet med-
fört (Tabell II). I frågeformuläret har
föräldrarna till barn i experimentgrup-
pen i vissa fall angivit att de sökt »an-
nan» hjälp. Denna hjälp visade sig näs-
tan uteslutande ha kommit från BNK,
varför den inte har inkluderats i beräk-
ningen.

Totalkostnaderna
Med dessa beräkningar blir den tota-

la årliga vårdkostnaden för ett barn som
tagit del av ett pedagogiskt åtgärdspro-
gram 29365 kronor. I denna siffra lig-
ger kostnader för uppföljning/åtgärd av
ett barn inom BNKs normala verksam-
het (22823 kronor, beräknad på ett ny-
besök till läkare à 3857 kronor, tre öv-
riga läkartimmar à 2142 kronor, sex
psykologtimmar och fyra pedagogtim-
mar à 1254 kr), övriga sjukvårdskost-
nader 5601 kronor (kostnader för den
sjukvård barnen i experimentgruppen
fått) samt en familjevecka på Ågrenska
941 kronor. Kostnaden för en familje-
vecka på Ågrenska var då studien gjor-
des 16000 kronor. Denna kostnad är
dock ej årlig, utan en engångsföreteel-
se. 

Totalkostnaden har sedan fördelats
över en period omfattande 17 år (upp-
skattad genomsnittlig tid från uppdagat
insatsbehov i barndomen till självstän-
dighet i unga vuxna år). Den totala vård-
kostnaden per barn som ej deltagit i det
pedagogiska åtgärdsprogrammet blir
35201 kronor (kostnaden för det antal
barn i jämförelsegruppen som sökt me-
dicinsk vård och annan hjälp multipli-
cerad med schablonbeloppen för läkar-
besök respektive annan hjälp, dividerad
med totala antalet barn i jämförelse-
gruppen).

Med ett antagande att ca 10 procent
[1] av samtliga svenska barn under 17
års ålder har neuropsykiatriska pro-
blem, och att hälften av dessa är i behov
av ovanstående pedagogiska åtgärds-
program, skulle samhällets vårdkostnad
för dessa uppgå till ca 2,9 miljarder kro-
nor/år. Kostnaden för barn som inte får
sådana insatser skulle uppgå till ca 3,4
miljarder (detaljerade beräkningsgrun-
der finns i [35]; kan rekvireras från Mari
Paananen, Handelshögskolan, Göte-
borg).

Slutsats
Slutsatsen blir att det finns en indi-

rekt indikation på att om de barn i Sve-
rige som har en neuropsykiatrisk pro-
blematik kommer i åtnjutande av såväl
utredning som pedagogiskt åtgärdspro-
gram skulle en samhällsbesparing på
ungefär 500 miljoner kronor/år kunna
göras. 

Det bör också framhållas att föräld-
rar som sökt och fått den dyrare vård-
formen är mindre nöjda. 

DISKUSSION
Både experiment- och jämförelse-

gruppen har fått ta del av en omfattande
pedagogisk stödinsats genom själva
diagnos- och utredningsförfarandet. En
av slutsatserna efter projektet är att en
sådan grundläggande och omfattande

diagnostisering, med genomgång av
barnets specifika funktionsnivå, signifi-
kant förbättrade familjernas upplevelse
av välbefinnande i vissa avseenden.

Föräldrarnas säkerhet ökade. Den
största förändringen ligger i att man bli-
vit medveten om att man tidigare be-
traktat sitt barn som ouppfostrat, slött
och dumt, dvs att man moraliserat över
sitt barns beteende. Syskonrelationen
förbättrades, framför allt på grund av att
föräldrarna efter åtgärder pratade mer
med syskonen. I experimentgruppen
upplevde föräldrarna också att stödet
från partnern ökat.

Föräldrar na positiva
Föräldrarnas upplevelse av projektet

var klart positiva; 95 procent var myck-
et nöjda eller nöjda. Detta gällde samt-
liga i experimentgruppen [36]. Resulta-
tet tolkas som att föräldrarna upplevt sin
problemmängd reducerad, och sin livs-
situation därmed förbättrad.

Några få av föräldrarna (tre av 60)
var oroliga över att diagnosen kunde
medföra en negativ effekt på eller
stämpla barnet. Lite oväntat kom två av
dessa tre kommentarer från familjer
med autistiska barn, alltså familjer med
barn som i detta projekt har den mest
omfattande neuropsykiatriska proble-
matiken.

Hjälp att inf ormera skolan
Många föräldrar framhöll att hjälpen

med att informera skolan och få adekvat
stöd i undervisningssituationen var
särskilt positivt. Ingen har dock fram-
fört att detta skulle vara det främsta skä-
let till att man sökte en diagnos för sitt
barn. Det framförs ibland farhågor att
diagnosfrekvensen skulle öka i ekono-
miskt kärva tider, och att en diagnos då
skulle vara den enda möjligheten att få
extra pedagogiska resurser till barnet i
skolan. Denna farhåga delades ej av för-
äldrarna i detta projekt.

Skillnaden mellan experiment- och
jämförelsegrupp i psykologiskt avseen-
de är inte så stor som förväntat. En för-
klaring till detta kan vara att föräldrarna
i jämförelsegruppen varit medvetna om
att experimentgruppen blivit föremål
för andra insatser. Detta har kunnat på-
verka den inre validiteten, tex om jäm-
förelsegruppens föräldrar »vid sidan»
av projektet sökt ökad information på
egen hand.

Ekonomisk analys 
visar besparing
I den ekonomiska analysen [35] fann

man indirekta belägg för en samhällelig
besparing (mer adekvat vård till lägre
kostnad). I projektet har dock inte exak-
ta kostnader för vård kunnat anges, vil-
ket gör att slutsatsen i detta avseende
måste ses som preliminär. Nya prospek-
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tiva kontrollerade studier av insatser till
barn med neuropsykiatriska funktions-
hinder bör dock inkludera kostnaderna
för familjevård och övriga samhälls-
kostnader som resultatmått, i tillägg till
medicinskt psykiatriska och psykolo-
giska undersökningar och mått.

Resultaten av detta projekt tyder på
att avgränsade och specifika informati-
va och pedagogiska åtgärder har positiv
effekt på familjers upplevda livssitua-
tion, troligen även på samhällets kost-
nader. Pedagogiska åtgärdsprogram
borde finnas tillgängliga för de föräld-
rar som har barn med olika neuropsyki-
atriska problem.
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Summary

Neuropsychiatric disorders in children 
– cost effectiveness 
of a psychoeducational 
intervention programme

Agneta Nydén, Mari Paananen,
Christopher Gillberg

Läkartidningen 2000; 97: 5634-41.

Neuropsychiatric problems (Asperger syn-
drome, ADHD, reading and writing disorders)
affect 6–10 per cent of all children in Sweden.
Many of these disorders are never diagnosed.
As a consequence, secondary behaviour prob-
lems and impaired family relations often fol-
low. A study of 60 families with at least one
child affected by one of the above mentioned
disorders shows that quality of life can be 
increased and problems reduced if parents and
children are informed of the child’s disabilities
and the child receives a special education pro-
gramme. Families who do not receive this spe-
cial treatment more often apply for medical care
from other (more expensive) sources. Quite
often do they find this treatment unsatisfactory.
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Vad är vetenskapsteori och vad
kan medicinska forskare ha för
nytta av sådan teori? Den bio-
medicinska forskningen vilar på en
empirisk och positivistisk grund,
men den kliniskt verksamma läka-
ren ställs allt oftare inför alterna-
tiva teoribildningar främst inom
allmänmedicin, samhällsmedicin
och psykiatri. I ett försök att
orientera om den vetenskapsteo-
retiska diskussionen publicerade
Läkartidningen under 1999 och
våren 2000 elva artiklar om olika
vetenskapsteoretiska resonemang.
Dessa har samlats i ett häfte som
kan beställas med kupongen
nedan.

Priset är
85 kronor. 

Vetenskapsteori
Varför hoppar grodan?

Beställer härmed...................ex 
av ”Vetenskapsteori”


