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Neurobiologisk 
förklaringsmodell
till psykosomatik
hos barn

Gösta Alfvén. Barnpsykosomatik.
119 sidor. Lund: Studentlitteratur,
1999. Pris ca 276 kr. ISBN 91-44-
00943-7.

Recensent: Bengt Lagerkvist, do-
cent, överläkare, Folke Bernadottehem-
met, Akademiska barnsjukhuset, Upp-
sala.

Den snabbt växande kunskapen
om nervsystemet har skapat nya

möjligheter för en neurobiologisk för-
ståelse av människan. Det skapar förut-
sättningar för att återerövra begreppet
psykosomatik som ett handfast kliniskt
begrepp, skriver Alfvén i sin bok om
psykosomatiska symtom hos barn. Han
har en lång erfarenhet att bygga på från
barnklinikens »magsmärtmottagning»
på Huddinge sjukhus och har i sin dok-
torsavhandling studerat barn med
magsmärtor utan påvisbar kroppslig or-
sak. 

Alfvén kombinerar sin gedigna bak-
grund med god pedagogisk förmåga, en
ledig stil och med att ge ordförklaringar
till fackuttryck i en särskild bilaga. Däri-
genom blir boken mer lättläst på olika ni-
våer för den vida målgruppen läkare,
sjuksköterskor, psykologer och sjukgym-
naster inom barnmedicin, psykiatri och
barnhälsovård.

Ytterligare ett kriterium
för psykosomatisk sjukdom
Alfvén ställer upp fyra kriterier för

psykosomatisk sjukdom, där det första
är nytt. Han säger att det ska finnas en
neurobiologisk, patofysiologisk för-
klaringsmodell för symtomet. Det är en
bra och hög målsättning, men barnläka-
re i allmänhet behöver nog läsa hans
bok för att klara det kravet. De övriga tre
kriterierna är de traditionella; samband
med psykiska förhållanden, upprepad
exponering och differentialdiagnos.

Aktuell forskning
om amygdalas betydelse
Alfvén kombinerar från sin stora be-

läsenhet neurofysiologiska data och re-
laterar dem till kliniska iakttagelser.

Han avfärdar med LeDoux den tidigare
uppfattningen att limbiska systemet är
sätet för känslan. I stället är amygdala
centrum för åtta grundläggande emotio-
ner (=omedvetna känslor): förvåning,
intresse, glädje, ilska, fruktan, äckel,
skam och beklämning. (Det påminner
om smakens fyra grundstenar sött, surt,
salt och beskt.) Dessa emotioner kan vi
inte styra. 

Amygdala, som i sin tur får infor-
mation från talamus, aktiverar sedan
prefrontala cortex där emotionerna blir
till medvetna känslor i arbetsminnet
som rädsla, ångest, skuld och otillräck-
lighet.

Men mandelkärnan påverkar också
muskler, hud och inälvor som kan rea-
gera med olika symtom som smärta,
rodnad eller diarré. När dessa kroppsli-
ga reaktioner inte kopplas samman med
en förståelse, med känslan, uppstår den
obskyra psykosomatiska sjukdomsbil-
den.

Stress en omedveten process
i amygdala
Men förloppet är mer komplicerat

än så, vilket Afvén ambitiöst försöker
reda ut. Fallbeskrivningarna lättar upp
det tunga stoffet men hade med fördel
kunnat vara sammanhängande och
kommenterade enligt de diagnoskrite-
rier han själv anger. 

Han definierar förtjänstfullt alla ter-
mer, men blir svår att följa när han upp-
fattar stress som ytterligare en emo-
tion, alltså en omedveten process i
amygdala.

Han beskriver reaktioner som
kroppsstress, tarmstress, hjärt- och

kärlstress, muskelstress samt stress i
hem och skola, både positiv och negativ.
I andra populärvetenskapliga samman-
hang finns dessutom den obegripliga
hjärnstressen. Stress tycks bli den
Mädchen für alles som psykosomati-
ken tidigare har varit.

Jag skulle önska att Alfvén med sin
neurobiologiska kunskap och pedago-
giska förmåga kom igen i en ny bok där
han ägnar mer utrymme åt begreppet
stress och dess betydelse för barns ut-
veckling och symtomatologi.  

Ökar förståelsen 
för ett komplicerat begrepp
I denna bok kan personal med skif-

tande utbildning få en ökad förståelse
för det svåra begreppet psykosomatik
och amygdalas, mandelkärnans, centra-
la roll. •

Vetenskapligt 
men lättläst
om annorlunda 
barn

Anegen Trillingsgaard, Mogens A
Dalby, Jon R Østergaard, red. Barn
som är annorlunda. Hjärnans bety-
delse för barnets utveckling. 184 si-
dor. Lund: Studentlitteratur, 2000. Pris
ca 351 kr. ISBN 91-44-00982-8.
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dande överläkare, neuropsykiatriska
enheten, Astrid Lindgrens barnsjuk-
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Boken »Barn som är annorlunda»
handlar om barn med utveck-

lingsavvikelser, språkstörningar, dys-
lexi, uppmärksamhetsstörningar, au-
tism, tvångssyndrom och Tourettes
syndrom. 

Bokens danska författare under re-
daktion av Anegen Trillingsgaard, Mo-
gens Dalby och John Ostergaard är
barnpsykiatrer kända även i Sverige,
neurologer och neuropsykologer t ex
Per Hove Thomsen, författare till boken
»När tankar blir till tvång».

Anledningen till bokens fokus på
hjärnan var »hjerneÅret» i Danmark
1997 och »Hjärnåret» i Sverige 1999,


