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Kommentar till DAMP-debatten:

Krav på evidens skapar oro i leden

❙ ❙  Under 1970- och 1980-talen övergav
huvudfåran i svensk barnpsykiatri
MBD-begreppet och betonade istället
psykologiska och sociala orsaker till
barns psykiska symtom. Samtidigt väx-
te sig även familjeterapirörelsen stark.
Man ansåg att alla symtom huvudsak-
ligen utgjorde någon form av kommu-
nikation (symtom uttryckte inre eller
yttre konflikter) och därmed blev man
ointresserad av annat än psykodynamis-
ka beskrivningar eller familjediagnoser
och utformade behandlingsinsatserna
utifrån dessa. 

MBD ersattes av DAMP
MBD-begreppet övervintrade dock på
vissa håll i Sverige och övriga Skandi-
navien vid vissa barnpsykiatriska klini-
ker, och framför allt inom barnhabiliter-
ingarna, på grund av symtomens anknyt-
ning till motoriska svårigheter. 

Problemet var dock att man inte hade
metoder som direkt kunde ge stöd för de
biologiska hypoteser som fanns. Be-
greppet MBD kritiserades även på grund
av såväl sin etiologiska laddning som
svårigheterna att på något sätt sakligt ge
stöd för termen »minimal« [3]; MBD har
numera ersatts av DAMP.

Under sent 1980-tal och framför allt
under 1990-talet har situationen radikalt

förändrats. Stora kunskapsmässiga fram-
steg har gjorts inom den s k biologiska
psykiatrin. Hjärnans funktioner har med
explosionsartad hastighet kartlagts inom
många områden. 

Psykofarmakologin har givit oss fle-
ra preparat som kanske inte alltid är ef-
fektivare än de äldre, men som har färre
och ofarligare biverkningar. Neuropsy-
kologin har utvecklats samtidigt med
förbättrade neurofysiologiska undersök-
ningstekniker såsom magnetröntgen,
funktionell magnetröntgen, PET och
SPECT. EEG-metodiken har förbättrats
med möjligheter att bl a göra datorisera-
de analyser. 

Utvecklingen inom genetiken, som
möjliggjort att bl a med hjälp av djurmo-
deller fördjupa kunskapen om hjärnans
transmittorsubstanser, är också viktig.
Man kan nu koppla allt fler beteende-
mönster/avvikelser till specifika hjärn-
funktioner/störningar [4, 5]. T ex har
man funnit att vissa former av tvång och
tics kan utlösas av en streptokockinfek-
tion som ger upphov till antikroppar med
effekter på delar av de basala ganglierna
[6, 7].

Enhetliga beskrivningar förutsättning
En förutsättning för att kunna påvisa
biologiska orsaker till beteenden och
psykiska symtom är att dessa beskrivs så
enhetligt som möjligt. Man måste börja
med att noggrant klassificera det man
vill studera [8]. Exempel på olika bete-
ende- och funktionsavvikelser som fal-
ler inom det s k DAMP/ADHD-spektret
är impulsivitet, över- (eller under-) akti-
vitet, koncentrationsstörningar, percep-
tionsstörningar, motoriska problem och
inlärningssvårigheter. 

Anledningen till att just dessa sym-
tom tolkas som speciellt biologiskt be-
tingade är att de visar en hög stabilitet
över tid. Andra typer av symtom som de-
pression, ångest och sömnstörningar va-
rierar över tid, och man ser oftare en

koppling till yttre påfrestningar, men
även där talar en växande kunskap för en
betydande biologisk bakgrund i många
fall [9-11]. 

Utvecklingen internationellt
Olika forskare har såväl nationellt som
internationellt sökt efter gemensamma
drag hos olika kombinationer av beteen-
den, psykiska symtom och kognitiva
särdrag med sannolik neurologisk bak-
grund. 

I Sverige och de övriga nordiska län-
derna har man betonat kopplingen mel-
lan motoriska svårigheter och många av
kärnsymtomen inom det s k ADHD-
syndromet, såväl som inlärningspro-
blem motsvarande det dyslektiska områ-
det [12-14]. Med detta som bakgrund,
och för att komma ifrån det framför allt
etiologiskt inriktade MBD-begreppet,
skapades DAMP, som en lätt kommuni-
cerbar och mer deskriptiv, sammanfat-
tande rubrik för barn med handikappan-
de funktionsstörningar inom dessa om-
råden [3]. 

I England har man lyft fram överakti-
viteten (hyperkinetiskt syndrom) och i
USA uppmärksamhetsproblemen (att-
ention deficit). I Frankrike, där barnpsy-
kiatrin länge varit helt dominerad av
psykoanalysen, har man länge talat om
begreppet »tidig störning« – en term
som även psykodynamiskt orienterade
barnpsykiatrer/psykologer i Sverige tills
helt nyligen använt. 

Ökad samsyn i nomenklaturfrågan
Under 1990-talet har mycken kraft lagts
ned på att ytterligare utveckla de dia-
gnostiska klassifikationssystemen och
på att uppnå en internationell enighet.
Såväl i detta arbete som i den kliniska
vardagen har det dock visat sig mycket
svårt att finna barn med de »rena«, väl
avgränsbara diagnoserna. Det har allt-
mer klarnat i hur hög grad barn kan ha
många olika kombinationer av avvikel-
ser inom det s k DAMP-/ADHD-spekt-
ret, och det har dessutom blivit tydligt att
dessa barn också oftare än genomsnitts-
barnet har andra psykiska problem [15,
16]. 

Idag har man dock, trots dessa svå-
righeter, alltmer närmat sig en interna-
tionell samstämmighet i nomenklatur
och i hur man ska beskriva de s k neuro-
psykiatriska diagnoserna. Man använder
alltmer begreppet komorbiditet, sam-
sjuklighet, för att betona närhet i kopp-
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Sedan tidigt 1900-tal har kliniska observationer ansetts tala för att en
biologisk hjärnskada/störning kan vara en tänkbar orsak till att vissa
barn blir överaktiva och koncentrationsstörda [1]. En lång rad olika
benämningar för dessa symtombilder har använts, bl a MBD (Mini-
mal Brain Damage, senare Dysfunction). MBD användes ofta fram till
och med 1970-talet för att beteckna en kombination av motorisk av-
vikelse med överaktivitets- och uppmärksamhetsproblem, men har
därefter allt starkare ifrågasatts [2].



lingen mellan olika definierade diagno-
ser. Amerikanska forskare talar om den
»renare« subgruppen hyperkinetisk
ADHD, likaväl som engelska barnpsy-
kiatrer börjar acceptera ADHD-diagno-
sen. Även i Frankrike har denna term
börjat användas [17]. 

I Sverige har man förtydligat kriteri-
erna för DAMP genom att ange dem som
motsvarande ADHD+motorisk koordi-
nationsstörning. ADHD-begreppet som
sådant har, trots den språkliga svårighe-
ten att försvenska det, alltmer kommit att
användas även i Sverige och övriga Nor-
den. 

Behandling med centralstimulantia
Beträffande behandling med centralsti-
mulantia är det få preparat som är så
noggrant studerade som dessa på barn
[18, 19]. Hur många av t ex antiepilepti-
ka, använda inom pediatriken, har
långtidsuppföljningar på barn av den ve-
tenskapliga kvalitet och i den omfattning
som finns beträffande centralstimulan-
tia? 

De barn som är aktuella för behand-
ling med centralstimulantia har mycket
stora svårigheter i sitt dagliga liv och en
kraftigt försämrad livskvalitet. När man
som kliniker upplevt den stora förbätt-
ring av deras livssituation som kan upp-
nås med centralstimulantia, i kombina-
tion med övriga stöd- och hjälpinsatser i
skola och till familj, är det svårt att för-
stå den negativa attityd som vissa kriti-
ker förmedlar. 

Det måste tvärtom vara djupt oetiskt
att inte ge adekvat behandling till barn
med så stora svårigheter som dessa barn
har. De riktlinjer för licensförskrivning
och de uppföljningsrutiner som utarbe-
tats i nära samverkan mellan Läkeme-
delsverket och barnpsykiatrin [20] utgör
också en garanti för att amfetamin och
Ritalina ej kommer att överförskrivas i
Sverige, något som klart skett i delar av
USA [21]. 

Lättare till måttlig störning
För de flesta barn med lättare till måttlig
ADHD/DAMP-problematik måste vi
rimligtvis räkna med att pedagogiska,
individ- och familjeinriktade insatser
räcker. Svåra former av ADHD/DAMP
finns hos åtminstone drygt 1 procent av
alla barn i skolåldrarna [22]. För dessa
måste rimligtvis de kunskaper som vi
idag har om de värdefulla effekterna av
centralstimulantia i kombination med
övriga insatser tas tillvara. 

Med runt 100 000 barn/årskull, och
även inkluderande en del barn i åldrarna
från 6 år, samt ungdomar i 17–18-årsål-
dern, bör realistiskt sett minimiantalet i
Sverige vara 8 000–10 000 barn och
ungdomar som är aktuella för att pröva

centralstimulantiabehandling som en del
av behandlingen och som komplement
till övriga insatser. 

Barnpsykiatrin blir mer evidensbaserad
Barnpsykiatrin har äntligen börjat närma
sig den evidensbaserade medicinen. De
kolleger som företräder en mer ideolo-
giskt präglad barnpsykiatri blir nu natur-
ligtvis starkt oroade. Mycket av den be-
handling och utredning som vi tidigare
sysslat med har ett mycket svagt veten-
skapligt stöd. Det betyder självfallet inte
att allt vi tidigare gjort skulle vara fel,
men kraven på evidens växer sig allt
starkare. 

Vi anser att det är i detta ljus vi mås-
te se DAMP/ADHD-debatten – som ett
uttryck för en oro att det kliniska arbete
man tidigare gjort inte skulle hålla för en
vetenskaplig prövning. Denna önskan
om en ny tidsfrist för de mer ideologiskt
baserade synsätten kan tyvärr försena
den nödvändiga omstruktureringen, ut-
bildningen och resursfördelningen inom
barnpsykiatrin [23]. 

Psykoterapi kan också evidensbase-
ras, även om man troligen behöver lägga
till andra metoder som är mer kvalitativa
än randomiserade kliniska studier. Dess-
utom måste det utvecklas psykoterapeu-
tiska metoder som är särskilt anpassade
till specifika neuropsykiatriska funk-
tionshinder. 

Lovande resultat finns redan med be-
teendeterapeutiskt baserade metoder
som en del av behandlingen [24, 25],
men ytterligare utvecklingsarbete är an-
geläget. Som så många påpekat finns det
ett stort behov av klinisk forskning för att
även belysa sociala och pedagogiska fak-
torer av betydelse för barns utveckling. 

Avslutning
Debatten om neuropsykiatriska diagno-
ser är förståelig. Den omfattande forsk-
ningen om ADHD/DAMP har påvisat
brister inom den »vanliga« barnpsykia-
trin. Det krävs förändringar i den be-
handling som erbjuds för att bättre

hjälpa barn och familjer med DAMP/
ADHD, som utgör en av de största dia-
gnosgrupperna inom den barnpsykia-
triska öppenvården [23]. 

Dessa barn är också i behov av andra
pedagogiska åtgärder än den skolform
som idag prioriteras, med stora klasser
och mycket självständigt arbete. Sam-
hället är idag mer »stressat« med myck-
et aktiviteter och mycket information.
Barn med ADHD/DAMP är mer stress-
känsliga än många andra barn, vilket yt-
terligare bidrar till att öka deras svårig-
heter. 

Föräldrarna, skolan och samhället i
stort behöver därför mer kunskap och
förståelse för dessa ibland verkligt funk-
tionsnedsättande och förbryllande sym-
tom. Vår förhoppning är att förändrings-
processen skall få utvecklas vidare och
förändra livssituationen till det bättre för
ytterligare barn och familjer med en
DAMP/ADHD-problematik. 
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