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T re procent av alla skolbarn har så uttalade
problem med koncentration och hyper-
aktivitet att det påverkar deras skolresul-

tat och sociala anpassning i vuxen ålder. Denna
störning, ADHD, beror på en genetiskt beting-
ad avvikelse i hjärnans funktion. 

För många socialt engagerade personer är
denna koppling mellan genetik och beteende
oförenlig med en modern och humanistisk män-
niskosyn. Beteendestörningar anses bottna i so-
ciala problem. Biologiska förklaringar ses som
rasbiologiska teorier som syftar till att stämpla
störande barn som genetiskt mindervärdiga.

En orsak till denna klyfta mellan kunskap
och rådande uppfattningar är att utvecklingen
inom neurovetenskaperna har rusat ifrån både
den allmänna opinionen och opinionsbildarna
i medierna. Kartläggningen av ADHD och au-
tismspektrumdefekter har gett vetenskapligt
hållbara förklaringar till varför vissa barn fun-
gerar annorlunda – och öppnat reella möjlig-
heter att med pedagogiska eller farmakologiska

interventioner förhindra misslyckanden i sko-
lan och vuxenlivet. Dessa fakta är mindre kän-
da och ofta ifrågasatta, senast av SVTs program
»Fördärvet« från den 14 april 2008. Utgångs-
punkten är rättsprocessen kring ADHD-fors-
karen Christopher Gillbergs patientjournaler.
Gillbergs forskargrupp presenteras som ett
förbrytargalleri i suggestiva svartvita bilder
med röda rubriker »dömd« – underförstått för
undermålig forskning. De som drivit denna
destruktiva rättsprocess försöker man ge for-
skarstatus – åtminstone genom vetenskapligt
klingande fantasititlar. 

Reportage som tar parti och vinklar fakta
väcker kritik och är lätta att bemöta – även när
de sänds i public service. Hur man övertygar i
övrigt omdömesgilla samhällsdebattörer som
har fastnat i antibiologiska uppfattningar är en
svårare fråga. Göran Rosenbergs kolumn i DN
»Problemet med pillret« den 23 april 2008 är
läsvärd som exempel på misstron mot natur-
vetenskapliga framsteg.
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■ Förorenat heparin sannolikt för-
falskat 
■ Insulin påverkar åldrandet 
■ Lungcancer kan vara kopplat till 
inhalerbart insulin 
■ Läkare oroade över patientsäker-
heten
■ Vårdenheter i resurssvaga områden
går dåligt i Halland 
■ Fler med förmaksflimmer bör
behandlas med antikoagulantia 

Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
‹www.icmje.org›.

Artiklar märkta med W-sigillet har varit förhands-
publicerade på ‹www.lakartidningen.se›.




