
❙ ❙  Trots att området nu är uppmärksam-
mat i olika medier och också blivit allt-
mer politiserat är det uppenbart att vårt
nuvarande samhälle inte har tillräckliga
resurser för att hjälpa de drabbade bar-
nen och deras familjer. 

Även om många aspekter på till-
ståndet dryftats, såsom i ett program i
TV2 den 30/1 i år, är det påtagligt att det
råder en viss hjälplöshet då det gäller att
utforma åtgärdsprogram för de barn som
är ouppmärksamma, impulsiva, oroliga
och stökiga i skolan. Barnen väcker olust
och aggressioner och får inte något stöd. 

Föräldrarna blir desperata då de i stäl-
let för att mötas av förståelse bollas mel-
lan socialvård och sjukvård. Uttrycket
»att hamna mellan två stolar« är synner-
ligen aktuellt för dem. Hjälpåtgärder
måste därför utarbetas i samverkan mel-
lan företrädare för samhällsvetenskaper
och hälso- och sjukvård. 

Orsakerna kan vara flera
Det är mer konstruktivt att analysera och
försöka förstå olika synpunkter än att
med nästan religiös övertygelse predika
egna läror eller genom att inta låsta posi-
tioner. 

De som har en allsidig syn på varför
ett barn företer de symtom som ingår i
exempelvis begreppet ADHD vet att
detta kan bero på att barnet är uttråkat el-
ler omoget, att det lever under dåliga
psykosociala förhållanden eller på att
det har ett verkligt psykoneurologiskt
handikapp. 

I detta sammanhang bör också näm-
nas att även överbegåvade barn kan ut-
veckla symtom av den typ som ingår i
ADHD-begreppet, vilket också påpe-
kats av barnpsykiatern A Agrell i en ar-
tikel i Nordisk Medicin i slutet av 1950-
talet. Denna slutsats har också betonats i

kapitlet om ADHD i DSM IV-TR: »In-
attention in the classroom may also oc-
cur when children with high intelligence
are placed in academically understimu-
lating environments« [2].

Acta Paediatrica
I deras artikel i Läkartidningen raljerar
Gillberg och medarbetare över att Ryde-
lius nu levererat en »extra opposition«
[1]. Dessutom kommenteras min egen
roll som redaktör för Acta Paediatrica.
De finner det svårt att förstå att arbeten
från Gillbergs grupp publicerats i sam-
ma tidskrift som artiklar av Rydelius
och dennes medarbetare. Man antyder
att Actas redaktion handlat motsägelse-
fullt. 

I själva verket har samtliga arbeten
som tryckts i Acta Paediatrica genom-
gått sedvanlig »peer-review«, vilket in-
nebär att de granskats av två eller tre
oberoende referenter. I likhet med
många andra manuskript inom de social-
pediatriska eller barnpsykiatriska områ-
dena har artiklar rörande beteendeavvi-
kelse rönt växlande uppskattning bland
referenterna. Således kan en referent
uppskatta det vetenskapliga värdet av ett
manuskript under det att en annan kan
vara starkt kritisk. 

Efter revision har dock flera av de ar-
beten, som bedömts på olika sätt, accep-
terats om de ansetts vara av tillräckligt
intresse. Ett dylikt beslut får godtas även
om resultaten är baserade på s k mjuk-
data. Beträffande arbeten rörande bok-
stavsbegrepp har referenterna ofta varit
oeniga om huruvida beteckningen
MBD, DAMP, ADHD eller HKD är
lämpligast.

Synpunkter på Gillberggruppens studier
Otvivelaktigt är Gillberg och dennes
grupp värda all aktning för att alltsedan
slutet av 1970-talet ha bearbetat olika
frågor rörande det tillstånd, som de från
början benämnde MBD men senare be-

tecknat som DAMP. Som framgår av nu-
varande debatt anser dock många att
Gillberggruppen lagt alltför stor vikt vid
de neuropsykiatriska aspekterna sam-
tidigt som man försummat de psyko-
sociala förhållandena. Vissa av missför-
stånden kanske har en semantisk orsak
eftersom begreppet neuropsykiatri ger
intryck av att området i första hand är
neurologiskt och att åtföljande beteen-
destörningar därför är en följd av en so-
matisk rubbning.

Sakkunning i tjänsteförslagsnämnden
Första gången jag hade tillfälle att yttra
mig om Gillbergs vetenskapliga verk-
samhet var 1984, då jag var sakkunnig
ledamot i tjänsteförslagsnämnden för
tillsättning av en professur i barn- och
ungdomspsykiatri vid Lunds universitet,
som sökts av Gillberg. 

Jag bedömde denne som en synnerli-
gen aktiv forskare, som på kort tid läm-
nat viktiga bidrag till den barnpsykia-
triska forskningen. Jag skrev också att
han var en briljant föreläsare, som med
kraft kunde föra ut sina resultat till en
bred publik. Jag ansåg också att hans
forskningspotential var hög. Beträffan-
de hans forskningsresultat rörande vad
som då benämndes MBD-begreppet an-
såg jag dock att bortfallet tyvärr varit så
pass stort att resultaten var svårbedöm-
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Dialog för likartad grundsyn 
på »bokstavsdiagnoserna«
Det är beklagligt att Gillberg och medarbetare i sitt inlägg i Läkartid-
ningen 6/01 valt att gå till direkt frontalangrepp mot Rydelius samti-
digt som man utsatt mig för en mer inlindad kritik [1]. Eftersom de frå-
gor som diskuteras är synnerligen komplicerade borde en dialog ha
föredragits. Förhoppningsvis skulle en sådan ha bidragit till att vi och
många företrädare för samhällsvetenskaperna kunnat ena oss om en
likartad grundsyn på det stora och psykosocialt viktiga område som
döljer sig bakom bokstavsdiagnoserna. 

ROLF ZETTERSTRÖM
Acta Paediatrica, Karolinska sjukhuset,
Stockholm

Enligt min uppfattning bör
en vetenskaplig konferens
ha möjlighet att utjämna de
motsättningar som finns i
uppfattningarna om bok-
stavsdiagnoserna, och där-
igenom bidra till att förbätt-
ra behandlingsresurserna
för de många barn som är i
behov av hjälpåtgärder. 
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da, eftersom hänsyn inte tagits till huru-
vida bortfallet var selektivt [3]. 

Trots denna invändning ansåg jag att
de erhållna resultaten, som visade att
prevalensen var 1,2 procent för svår
MBD och 5 procent för lätt till måttlig
sådan, var värdefulla. Jag ansåg det dock
förvånande att 90 procent av fallen an-
sågs bero på hereditära eller neuropato-
gena orsaker. Jag var också förvånad
över att Gillberg inte tagit tillräcklig
hänsyn till att de barn som hade de svå-
raste psykiska störningarna kom från fa-
miljer med betydande psykosociala
missförhållanden. Det var uppenbart att
Gillberg ansåg att MBD-symtomen i
första hand har en somatisk bakgrund.

Hypotesen om organiskt underlag får stöd
Då jag för fyra år sedan inventerade

den då pågående svenska barn- och ung-
domspsykiatriska forskningen tog jag
ånyo ställning till Gillberggruppens ar-
beten rörande bokstavsdiagnoser [4]. 

Jag fann då att den av Gillberg inför-
da benämningen DAMP [5] betydligt
bättre svarar mot den av honom beskriv-
na symtombilden än begreppet MBD ef-
tersom han i DAMP inbegripit påvisba-
ra neurologiska symtom. 

Jag angav också att Göteborgsgrup-
pen under de senaste åren lämnat viktiga
bidrag till kännedomen om DAMP ge-
nom tillförlitliga studier av tillståndets
etiologi, naturalhistoria, behandling och
epidemiologi [6, 7]. Jag anförde också
att Gillbergs hypotes om ett organiskt
underlag fått stöd av neurofysiologiska
undersökningar av barnneurologen Lou
[8]. Jag redovisade vidare att Gillbergs
undersökningar var betydelsefulla, och
påpekade att de var viktiga då de belyste
olika aspekter på DAMP, som är ett van-
ligt men ändå ofta förbisett handikapp. 

Jag framhöll att det fortfarande råder
många oklarheter rörande tillståndets
etiologi och patogenes, och avslutade
med att citera vad Taylor skrivit i Rutters
lärobok i barn- och ungdomspsykiatri
från 1994 [9]: »The objections levelled
against MBD are equally strong against
DAMP unless and until new evidence
validate the concept.«

Förvirrande med två begrepp
Det kan tilläggas att Gillberggruppens
ovilja att acceptera benämningen
ADHD och dess kriterier i enlighet med
DSM IV [10] leder till påtagliga oklar-
heter. Således har Rasmussen och Gill-
berg rapporterat att DAMP-barnens pro-
gnos är förhållandevis dålig [11], under
det att Weiss och medarbetare har teck-
nat en betydligt ljusare bild för ADHD i
en 1999 utkommen bok [12]. Från inter-
nationell synpunkt orsakar de två be-
greppen DAMP och ADHD förvirring. 

Det är glädjande att Gillberggrup-
pens forskning rönt stor uppskattning av
en internationell bedömningsgrupp och
att den rangordnats framför övrig svensk
psykiatrisk forskning. Det är dock oklart
för mig om man då också tagit hänsyn
till de svenska undersökningarna av ad-
optivbarn i vilka Bohman och medarbe-
tare studerat sambandet mellan uppväx-
tmiljö, personlighet och risk för alkohol-
beroende [13]. Fyndet att risken för al-
koholism kan vara genetiskt betingad
har väckt väl så stort internationellt in-
tresse som Gillberggruppens DAMP-
studier.

Skälen till en vetenskaplig konferens 
Tyvärr tycks Gillberggruppen ha miss-
förstått syftet med den av oss föreslagna
vetenskapliga konferensen rörande bok-
stavsdiagnoser [14]. Vad mig anbelang-
ar har jag aldrig avsett att man på för-
hand skall binda sig vid någon bestämd
benämning eller fastslagen prevalens-
siffra.

Däremot anser vi att det skulle vara
synnerligen värdefullt om man under en
tvärvetenskaplig konferens kan belysa
olika samhällsvetenskapliga, socialme-
dicinska och neurobiologiska aspekter
på de beteenden som förekommer vid de
deskriptiva bokstavsdiagnoserna. 

Med hänsyn till att personlighetsut-
vecklingen påverkas av genetiska fakto-
rer och av miljöförhållanden bör utveck-
lingspsykologiska och utvecklingsneu-
rologiska aspekter beaktas på ett person-
orienterat sätt i enlighet med vad som
framhållits av Magnusson [15]. Denne
har exempelvis funnit att de aggressiva
10–13 år gamla pojkar som har en för-
hållandevis låg adrenalinutsöndring i
urinen vid stress löper stor risk att bli kri-
minella som vuxna [15]. 

Stressreaktion och social anpassning
Sambandet mellan utebliven normal

stressreaktion och oförmåga till social
anpassning är av intresse för prognosbe-
dömningen av barn som får en bokstavs-
diagnos. I detta sammanhang vore det av

intresse att belysa huruvida denna oför-
måga kan förklaras av en neurokemisk
individualitet av samma typ som den ge-
netiska diversitet som påvisats rörande
de mänskliga receptorerna och transpor-
törerna för dopamin och serotonin [16].

Det skulle också vara värdefullt om
internationellt gångbara benämningar,
som kan accepteras av svenska sam-
hällsvetare och medicinare, kan utarbe-
tas, eftersom den nuvarande oklarheten
är besvärande. Gillbergsgruppen skriver
t ex att deras DAMP-begrepp är likvär-
digt med ADHD+DCD [1]. 

De tre bokstäver som lagts till ADHD
innebär att det i kriterierna för DAMP
också ingår vad DSM-IV avser med
»Developmental Coordination Disor-
der« [10]. Det är svårt att förstå att till-
komsten av de till DCD hörande symto-
men försämrar den sociala prognosen på
angivet sätt [11, 12].

De varierande prevalenssiffrorna för
bokstavsdiagnoserna är oroande. I sin
doktorsavhandling angav Gillberg att
prevalensen för lätt till svår MBD är
drygt 6 procent. Vid Stockholmskonfe-
rensen i augusti 2000 meddelade han att
DAMP-frekvensen är 4 procent. Från
Canada har däremot rapporterats en så
pass hög prevalenssiffra för ADD re-
spektive ADHD som 9 procent (17).

Farmakologisk behandling
Farmakologisk behandling med amfeta-
minpreparat såsom Ritalina har använts
vid bokstavsdiagnos sedan mitten av
1960-talet. Diskussioner angående för-
och nackdelar med denna behandling
har förts alltsedan den infördes. 

Det är klart belagt att oroliga barn blir
lugnare och mer lättstyrda vid behand-
ling med förhållandevis låga doser av
Ritalina. Eftersom risken för tillvänj-
ning inger oro har dock inställningen till
denna terapi alltid varit restriktiv i vårt
land. Preparatet har således endast fått
förskrivas efter tillstånd av Socialstyrel-
sen och i enlighet med ett av denna fast-
ställt behandlingsschema. 

Det farmakologiska underlaget för
denna behandling är att amfetamin ökar
tillgången på signalsubstansen dopamin.
Nyligen har man också med hjälp av
PET-skanner visat att halten av dopamin
i synapserna ökar hos försökspersoner
som erhållit samma dos av Ritalina som
ges till barn med ADHD [18]. 

I USA och Storbritannien har inställ-
ningen till att ordinera Ritalina till barn
med ADHD varit betydligt liberalare än
i Sverige. Under slutet av 1980-talet
kunde således en tredjedel av alla skol-
barn i vissa städer i USA behandlas med
Ritalina under varierande tider på indi-
kationen ADHD. Benägenheten för att
ordinera denna drog har dock minskat de

994 Läkartidningen  ❙ Nr 9  ❙ 2001  ❙ Volym 98

Debatt



Läkartidningen  ❙ Nr 9  ❙ 2001  ❙ Volym 98 995

senaste åren. Av uppgifter som jag er-
hållit från engelska farmakologer ökar
dock ännu bruket av Ritalina i Storbri-
tannien. 

Uppföljning bör kunna ge information
Den pågående uppföljningen av de
svenska erfarenheterna bör kunna ge in-
formation om korrekta indikationer och
optimal dosering. En utredning av huru-
vida genetiska och miljömässiga förhål-
landen såsom stress påverkar dopamin-
balansen torde också vara av intresse. 

Nya kunskaper bör kunna förbättra
möjligheten till korrekt amfetaminbe-
handling. Ökade insikter om regleringen
av andra signalsubstanser, såsom seroto-
nin, och om individuella svar på stress-
situationer hos barn med och utan
ADHD är önskvärda.

En bokstavsdiagnos innebär en be-
skrivning av ett speciellt beteende och är
inte liktydig med en speciell neurologisk
diagnos. Däremot kan ett barn som har
en viss diagnos, såsom Russells syn-
drom, som är en följd av svår intrauterin
tillväxtrubbning, ha symtom av den typ
som ingår i DAMP-begreppet. 

Vi bör ha klart för oss att det förelig-
ger ett kontinuum mellan barn med
»normalbeteende« och barn med ex-
tremt »ADHD-beteende«. Tillståndet
växlar från individ till individ och kan
också göra så hos ett och samma barn.
Sociala, pedagogiska och medicinska åt-
gärder bör alltid anpassas till den enskil-
da individens behov.

Konferens kan jämna ut motsättningarna
Enligt min uppfattning bör en veten-
skaplig konferens ha möjlighet att ut-
jämna de motsättningar som finns i upp-
fattningarna om bokstavsdiagnoserna,
och därigenom bidra till att förbättra be-
handlingsresurserna för de många barn
som är i behov av hjälpåtgärder. 

Det är således ytterst angeläget att
skolorna får tillgång till specialutbildade
lärare, kuratorer och psykologer, som
kan hjälpa barn med svårstyrda beteen-
den, och som med sina kunskaper kan
hjälpa övriga lärare och skolhälsovård-
spersonalen i deras elevarbete.

För att en vetenskaplig konferens
skall nå denna högt ställda målsättning
erfordras att Gillberggruppen och övriga
forskare, som bidragit till vårt kunnande
på området, medverkar på ett konstruk-
tivt sätt.
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❙ ❙  Ett par upprörda läsare har hört av sig
sig med anledning av reportaget om att
»starta eget« i Läkartidningen 6/01. I
texten högst upp i andra spalten på sidan
575 ges olika råd om hur privatpraktiker
bäst bevakar sina intressen om det blir
aktuellt att anställa personal på den egna
mottagningen. 

I en passus om anställning av vikari-
er ges följande rekommendation: »Ett
gott råd är också att skriva vikariekon-
trakt på kortare tid än vad som behövs –
det underlättar om man inte blir nöjd
med vikarien. Är man nöjd är det bara att
förlänga.«

Stämmer inte med förbundets policy
De läsare som hört av sig till Läkartid-
ningen undrar uppbragt om artikelns re-
kommendation överenstämmer med  Lä-
karförbundets officiella policy angåen-
de former för kontraktering av vikarie-
rande läkare. 

Läkarförbundets förhandlingsavdel-
ning och Praktikkonsult svarar entydigt
att artikelcitatet utgör en del av ett fritt
journalistiskt resonemang om hur läkare
startar eget. 

Beklagar formuleringen
Anbefallningen om »kontrakt på kortare
tid än vad som behövs« överensstämmer
således inte med Läkarförbundets linje i
anställningsjuridiska sammanhang. 

Läkartidningen beklagar den publi-
cerade formuleringen. I Läkarförbun-
dets uppdrag (och ansvar) ingår helt
självklart att stärka och värna också de
vikarierande kollegernas anställnings-
och andra villkor. 

Bo Lennholm

chefredaktör, ansvarig utgivare
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Förtydligande 
om kontrakt
för vikarier 
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