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❙ ❙  Den som tar del av dessa skriverier
utan att vara försedd med skygglappar
borde, menar vi, inse att det är frågan om
starkt tendentiösa debattinlägg utan nå-
got som helst vetenskapligt värde. Men
flera kolleger, däribland Rydelius och
Zetterström [1, 2], har uppmanat oss att
ta innehållet i detta angrepp på allvar och
att försvara vår forskarheder [3] och vi
har kritiserats för att inte vilja delta i
»debatten« [4]. 

När det sedan står klart för oss att
Rydelius i sin »invited commentary« i
Acta Paediatrica [5], till stor del base-
rad på missuppfattningar av de två
grundläggande avhandlingsarbetena i
Göteborgsstudien om DAMP [6, 7],
levererat många av de »argument«
som blivit slagträn mot oss i DAMP-
bråket och sedan dessutom kommer
med vad vi rubricerat som extraoppo-
sition 20 år efter våra disputationer
(CG, PR) [8], så må vårt avsteg från
sedvanlig artig dialogton kunna för-
stås. Tonen i Rydelius och Zetter-

ströms inlägg har sannerligen inte va-
rit särskilt dämpad. 

Bemötande på nätet
I ett omfattande material som nu presen-
teras elektroniskt på Internet (www.
barnneuropsykiatri.org.gu.se) bemöts,
förklaras och kommenteras argument
och ståndpunkter i det stora DAMP-brå-
ket utifrån en rad olika aspekter. Tre av
författarna av denna artikel (ML, BK,
PR) bemöter kritiken mot Göteborgs-
gruppens forskning och kommenterar
sättet att hantera forskningsresultat och
citera auktoriteter. 

Tom Fahlén [9, 10] går vidare i sina
analyser av »antipsykiatrins återkomst«
och den politiskt/ideologiska förankring
som ligger bakom orkestreringen av an-
greppet. Karin Mossler granskar argu-
menten i ett föräldraperspektiv och för-
fattaren Gunilla Gerland belyser många
av de aktuella frågorna utifrån sina egna
erfarenheter av att ha ett neuropsykia-
triskt funktionshinder. 

Många av de missuppfattningar om
Gillberggruppens forskning och verk-
samhet som förts fram av Rydelius och
Zetterström, inklusive de som framkom-
mer också i Zetterströms nya inlägg,
kommenteras relativt utförligt i dessa
uppsatser.

Kritiken mot Acta Paediatrica
Zetterström tycks ha missförstått den del
av vår kritik som var riktad mot Acta
Paediatrica och honom själv [8]. Vi ut-
tryckte förvåning över att man anlitat
Rydelius som referee för arbeten från
vår grupp vid en tidpunkt när hans kun-
skaper inom detta område knappast varit
av den kaliber som man förväntar sig när
man skickar arbeten till en internationell
vetenskaplig tidskrift. 

Att döma av de många felaktiga och
missvisande kommentarer om våra arbe-
ten och vår verksamhet som Rydelius
kommit med på sistone så har hans kun-
skaper inom detta område inte heller nu

nått någon imponerande nivå. Att Ryde-
lius valt att åsidosätta reglerna för peer-
review genom att bryta sin anonymitet
[8] är anmärkningsvärt men kanske i
första hand Rydelius eget problem. 

Vi har självfallet inget att invända
mot att »arbeten från Gillbergs grupp
publicerats i samma tidskrift som artik-
lar av Rydelius och dennes medarbeta-
re«. 

Vad vi kritiserat var just det tillfälle
när ett arbete av Landgren, Kjellman och
Gillberg [11] publicerades i Acta Paedi-
atrica och på redaktionens inbjudan för-
sågs med nyss nämnda kommentar av
Rydelius [5]. 

Som vi tidigare påpekat [8] finner vi
det märkligt att Zetterström valt att anli-
ta Gillberg gång på gång som referent i
Acta Paediatrica (senast hösten 2000)
samtidigt som han så starkt – och tydli-
gen under lång tid – ifrågasatt Gillbergs
kompetens [1, 2]. 

ADHD, DAMP eller HKD?
Zetterström refererar till en ovilja från
vår sida att acceptera benämningen
ADHD och dess kriterier. Detta är inte
korrekt. I Göteborgsstudien om DAMP
utgick vi från ett symtombeskrivande
MBD-begrepp, enligt vår uppfattning
det bästa vi kunde göra vid den aktuella
tidpunkten (slutet av 1970-talet, många
år innan ADHD kom att definieras). 

I denna långtidsstudie har vi använt
en definition som bygger på en kombi-
nation av uppmärksamhets-/uthållig-
hetsproblem och motorik-/perceptions-
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svårigheter, senare benämnt DAMP. I
den senaste uppföljningen har vi, på gott
och ont, redovisat en omkategorisering i
termer enligt gällande diagnoskriterier
[12]. 

Att vi sedan funnit en del data som
talar för att ADHD i kombination med
motorik-/perceptionssvårigheter (ekvi-
valent med DCD, developmental co-
ordination disorder, DSM IV) kan med-
föra sämre prognos jämfört med ADHD
utan sådana problem förvånar knappast
kliniker med erfarenhet inom området
och är, som vi ser det, viktigt att ta fas-
ta på. 

Zetterström påpekar att Weiss och
medarbetare tecknar en betydligt ljusare
bild av prognosen vid ADHD jämfört
med våra uppföljningar. Att dessa studi-
er inte är befolkningsbaserade, att före-
komst av komorbiditet, t ex DCD, inte
har studerats specifikt och att en stor an-
del av individerna har fått behandling
med centralstimulantia är bara några av
de faktorer som omöjliggör en jämförel-
se med våra studier. 

Björn Kadesjö har i sitt avhandlings-
arbete utgått från ADHD-begreppet och
dessutom tydligt visat hur frekvenssiff-
ror och utfall påverkas dels av förskjut-
ning i diagnoskriterier, dels av före-
komsten av samsjuklighet av olika slag,
däribland DCD [13]. 

Däremot har vi ställt oss tveksamma
till Rydelius förslag att WHO-definitio-
nen och HKD-begreppet skall användas
i högre utsträckning, eftersom vi då stäl-
ler oss utanför det mesta av den interna-
tionella forskningen på området. HKD
enligt ICD-10 har knappast mera veten-
skaplig dokumentation än DAMP, sna-
rare mindre!

»Bokstavsbarnen«
Zetterström löser nomenklaturproble-
met genom att använda sig av begreppen
»bokstavsbarn« och »bokstavsdiagno-
ser«. Om det har vi en hel del att säga!
Termen myntades ursprungligen i ett
starkt tendentiöst tv-program [14] där
»bokstavsbarnens lotteri«, framställt på
ett återkommande och förlöjligande sätt,
för många kom att bli det bestående min-
net. 

Det återstår att förklara varför inte
barn med t ex CP, AIDS och CF inräk-
nas i kategorin »bokstavsbarn«. Och nå-
gon gång måste väl de som fortsätter att
ge spridning åt dessa uttryck inse vidden
av den cynism som ligger i att på detta
sätt benämna barn vars kanske största
problem i livet är just bokstävers hanter-
ing! 

Det är svårt att förstå varför Zetter-
ström accepterar bruket av och ger fort-
satt spridning åt den internationellt
okända beteckningen »bokstavsbarn«,

men inte kan acceptera den väl validera-
de diagnosen DAMP.  

MFR-rapporten 
Rydelius »problem med postgången«
[15] medförde att den del av MFR-grup-
pens granskning [16] som bestod av de
självrapporterade uppgifterna mycket
riktigt inte kom med i bedömningen. De
publicerade arbetena, däremot, är visst
med i MFR-bedömningen! 

Zetterström undrar om Michael Boh-
mans och medarbetares utmärkta studier
av adoptivbarn omfattas av MFR-rap-
porten. Svaret är att de inte ingår efter-
som inga av dessa arbeten hade aktuellt
MFR-stöd vid tidpunkten för gransk-
ningen (Bohmans frontlinjearbeten lig-
ger några år tillbaka i tiden).

Olycklig polarisering
Det är tydligt och djupt beklagligt att
hela detta stora DAMP-bråk till sist bara
leder till en ökad polarisering som för ut-
vecklingen ett par årtionden bakåt i ti-
den. De upprepade anklagelserna mot
oss om ensidighet i bedömningar och
ovilja att acceptera annat än neurobiolo-
giska faktorer ser vi som gravt missvi-
sande. 

Om Zetterström syftar på oss när han
skriver »att med nästan religiös överty-
gelse predika egna läror eller genom att
inta låsta positioner« så måste det hän-
föras till djup okunskap om vårt sätt att
arbeta i klinisk vardag och i forskning. 

Vi vill med skärpa framhålla att en
lege artis genomförd klinisk bedömning
av ett barn med ADHD-problematik tyd-
ligt avslöjar om det rör sig om ett barn
som är uttråkat eller lever under ogynn-
samma psykosociala förhållanden, som
Zetterström föreslagit, och att åtgärder-
na anpassas därefter. 

Också vi ser välbegåvade barn som
uppvisar ett ADHD-liknande beteende,
kanske på grund av relativ intellektuell
understimulans. Inte heller i ett sådant
fall skulle en åtgärd som att ställa dia-
gnos eller behandla med centralstimu-
lantia övervägas. Men högt begåvade
barn kan också ha »äkta« ADHD eller
DAMP och kan behöva ett helt batteri av
stödinsatser, inklusive centralstimulan-
tia. Detta är självklarheter för oss som
ägnar en mycket stor del av vår verk-
samhet, både i forskning och klinisk var-
dag, åt barn och ungdomar med dessa
problem. 

Skiljelinjen?
Kanske är det just här skiljelinjen går –
en skiljelinje i åsikter mellan å ena sidan
dem som har stor klinisk erfarenhet av
barn och ungdomar med neuropsykiat-
riska funktionshinder och å andra sidan
personer som inte har denna kunskap. 

Med sin artikel och sitt tidigare bi-
drag till den pågående förtalskampanjen
mot oss, tillsammans med en företrädare
för en antikverad barnpsykiatri, har Zet-
terström nu målat in sig i ett hörn. Det är
svårt att se hur den föreslagna konferen-
sen i Vetenskapsrådets regi skall kunna
ändra på detta.
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