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❙ ❙ Detta skedde i landet där funktions-
hindrade inte har något värde alls. Idag
ställer jag mig frågan: hur långa blev
dessa japanska barn för att tillfredsställa
omgivningens krav på perfektionism? 

För några månader sedan läste jag i
Svenska Dagbladet att läkemedelstill-
verkaren Pharmacia ansökt om tillstånd
hos europeiska läkemedelsmyndigheten
EMEA att få ge friska barn tillväxthor-
mon för att de ska kunna bli ynka 10 cm
längre. Ansökan skedde mycket på
grund av att den amerikanska läkeme-
delsmyndigheten nyligen godkänt be-
handlingen. 

Barnen och föräldrarna
När jag läste artikeln blev min spontana
reaktion – världen är galen, det kan inte
vara sant! Jag kom att tänka på ett ame-
rikanskt TV-program där en frisk, ej
nämnvärt kort pojke behandlades med
tillväxthormon på grund av att han mob-
bades i skolan. Föräldrarna var över-
lyckliga men pojken sade till journalis-
ten: »De retades med mig i skolan, men
det gjorde ingenting!« 

Vart är vi på väg? Var det bara jag
som lyssnade på vad pojken sade? Låg
självkänsla, psykiska besvär och diskri-
minerande bemötande – som är orsaken
till behandlingen enligt tidningsartikeln
– botas inte med tillväxthormon, och jag
hoppas innerligt att alla barnendokrino-
loger håller med mig om det och remit-
terar dessa familjer till socionomer som
kan hjälpa och stödja dessa familjer. 

Mina egna erfarenheter
Min egen erfarenhet är att det oftast är
föräldrarna till kortvuxna barn som har
problem och inte barnen. Att man gör
barnet till patient med ständiga sjukhus-
kontroller och dagliga injektioner kan
stigmatisera barnet i sin bild av sig och
åsamka större skada än att leva kortare

än sina jämnåriga kamrater. Och vad in-
nebär behandlingen på lång sikt?

Jag har själv växt upp utan att växa
men min slutlängd blev lång – 145 cm.
Vid födseln ådrog jag mig en hypofys-
skada vilket innebär att jag har fått dia-
gnosen panhypopituitarism. Vid fem års
ålder upptäcktes en höftskada, Morbus

Perthes, och samtidigt började jag att
växa långsamt. 

Mina morföräldrar som jag växte upp
hos gjorde inget större väsen av det, utan
det var som det var och man fick göra det
bästa av det. De lärde mig tidigt att livet
skulle bli tufft men inpräntade också i
mig att jag alltid skulle klara mig. De gav
mig tro på mig själv. 

Mitt problem under uppväxttiden var
egentligen aldrig att jag var kortvuxen
utan att jag var ständigt sjuk och under
hela min uppväxttid låg på sjukhus för
forskning. På det viset blev jag annor-
lunda. 

Det som räddade mig var den under-
bara, varma miljö jag växte upp i, där jag
blev sedd som Äwah och inte som
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Växa upp utan att växa
Hur långt ska strävan efter perfektionism få drivas?

Vid mitten av 1990-talet blev jag kontaktad av den japanska kortvux-
enföreningen; jag var då internationellt ansvarig inom Föreningen för
kortvuxna i De Handikappades Riksförbund (DHR). Den japanska för-
eningen hade problem. Föräldrar till barn med brist på tillväxthormon
vägrade stoppa behandlingen när deras barn kom i tonåren och skul-
le få könshormon för att utvecklas till man och kvinna.

ÄWAH LUNDELL
socionom, Haninge
aewah.lundell@haninge.mail.telia.com

Normallång idag – kortvuxen i morgon? Det som anses normalt i
fråga om kroppslängd idag kanske inte är det i morgon. Foto: IBL
Bildbyrå.
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❙ ❙ Övervärderingen av långvuxenhetens
lyckobringande effekter gör att många
föräldrar söker barnläkare för att deras
barn ska få tillväxtstimulerande behand-
ling, även om de inte misstänker någon
sjukdom hos barnet. Också en del tonår-
ingar, som till varje pris vill vara lika
kamraterna i allt, inte bara i kläder och
åsikter, utan också i kroppslängd, kräver
åtgärder om de är »minst i klassen«. 

Publiciteten omkring tillväxhormon-
behandling har tilltagit sedan möjlighe-
terna att producera obegränsade mäng-
der hormon med rekombinant in vitro-
teknik öppnats för drygt 15 år sedan. 

Diskussionen gäller de »marginellt korta«
Vi vet nu att en grav tillväxthormonbrist
har följder inte bara för tillväxt under
barndomen utan också för kolhydrat-,
fett- och proteinmetabolism under hela
livet. Där ifrågasätts inte behandling
med tillväxthormon. 

Diskussionen gäller de »marginellt«
kortvuxna, vars längd ligger 2–3 stan-
darddeviationer under medelvärdet och
som inte uppvisar några metabola brister
– kortvuxenheten är det enda som avvi-
ker från kamraterna. 

Större kroppslängd – större lycka?
De föräldrar som söker läkare för sina
korta barn och kräver behandling är
övertygade om sambandet mellan större
kroppslängd och större lycka. Trots ivri-
ga försök har emellertid ett sådant sam-
band inte kunnat visas i studier av korta
unga vuxna. Korta barn blir ofta retade,
men klarar sig oftast (som Äwah) ut-
märkt ändå! Uttalad kortvuxenhet kan
däremot vara ett praktiskt funktionshin-
der och bör givetvis åtgärdas när det går. 

Frågan om var gränsen till grav kort-

vuxenhet går – är det vid den i medicins-
ka sammanhang schablonartade –2 SD,
då faller 2,5 procent av befolkningen un-
der den gränsen! Indikationerna för till-
växtstimulerande behandling måste ven-
tileras i en allmän debatt och beslutas
efter individuell bedömning. Kanske
Äwahs inlägg kan starta en sådan debatt?

Hejda »heightismen«!
Kliniska prövningar av tillväxthormon-
behandling av friska korta barn har visat
att man med 5–10 års dagliga injektioner
kan vinna mycket måttliga 2–9 cm i slut-
längd. Det är viktigt att allmänhet och lä-
kare får en realistisk uppfattning om be-
handlingens möjligheter. Ännu mer an-
geläget vore det att hejda samhällets
»heightism« – om det går!
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Kommentar:

Vi behöver öka medvetenheten
om behandlingens begränsningar

Äwah Lundell tar upp ett fenomen i dagens samhälle som på engels-
ka brukar kallas »heightism« – att många i vår västerländska kultur
tenderar att värdera långvuxenhet som något mycket eftersträvans-
värt. Det finns rader av exempel på detta, från påvisade samband
mellan framgång i yrkeslivet och kroppslängd till nedsättande uttryck
som »han var för kort i rocken« eller »han var inte vuxen sin uppgift«.
Detta i motsats till att vara »stor och duktig«!

MARTIN RITZÉN 
professor i barnendokrinologi vid Astrid
Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm 
Martin.Ritzen@kbh.ki.se

»dvärgen«, även om det hände ibland att
man skrek det efter mig på skolgården.
Men det var bara att säga ifrån, det hade
mormor lärt mig.

Stolt över att vara annorlunda
Idag vid 50 års ålder får jag behandling
med tillväxthormon och lever ett bra liv.
Jag är fortfarande annorlunda och det är
jag stolt över. Den rätten har jag tagit
mig. Med facit i hand skulle jag önska att
jag fått Genotropin när jag växte upp,
(fick tillväxthormon en kortare period,
troligtvis en av de första i Sverige), inte
för att nå en längre slutlängd, utan för att
slippa vara sjuk och svag. Men jag är
oerhört tacksam över att jag i stället fick
växa inombords. Vilket har givit mig
styrka som vuxen. Att våga leva är att
växa. Av motgångar utvecklas man. 

Professor Martin Ritzén vid Astrid

Lindgrens barnsjukhus varnar i artikeln
i Svenska Dagbladet för utvecklingen.
Det glädjer mig. Detta är en viktig etisk
fråga och debatten bör tas nu innan det är
för sent! •

Med facit i hand skulle jag
önska att jag fått Genotropin
när jag växte upp, (fick
tillväxthormon en kortare
period, troligtvis en av de
första i Sverige), inte för att
nå en längre slutlängd, utan
för att slippa vara sjuk och
svag. Men jag är oerhört
tacksam över att jag i stället
fick växa inombords.


