
14 _ AR AD/HD ETT NEUROPSYKIATRISKT

FUNKTIONSHINDER?

AD/HD och det neuropsykiatriska paradigmet
AD/HD 5r ett funktionshinder som anges forekomma hos ungefiir 5 o/o av
alla barn och ungdomar. Bam med AD/HD dr mer aktiva, impulsiva och
ouppmiirksamma iin andra barn. De fflr diirigenom pToblem att
skolan, fungera tillsammans med kamrater och liirare och f[ vardagen i
hemmet att flyta problemfritt. Ungefiir vartannat barn med AD/[{P hu
ocks6 en forsenad mellan en tredi h hen-
en .Ftl@d)/HD
kvarstar pr"hlemen t pp i er.

igmet angptat!_gqaken till dessa

barns besviir iir pirniira organiska hjdrnskador ell-er hjiirnfunktionsfbr-
andrinear som se-k;nlliirt g€r upphov till deras bgteendmmil FOr-

iindringarna anges finnas inom pannloben och lillhjiirnan och inom en

hjiirnregion som ligger djupare inom frdmre delen av hjiiman och som

kallas fcir basala ganglierna. Ibland anges dven aff awikelser finns inom
hjiirnbalken och inom delar av det limbiska systemet. P-sy!g_s-ogl{a ftir-
hillanden undg1.4p.r1t4lganses inte viktiga etqrloqr beteendeawikel-
seru -bip-loglsta.awikelserna och det

iir dessa som styr och piverkar det uppv6xande barnet si att beteende-
awikelserna blir till ett funktionshinder.

De primiira hj amskadoma/hi am[4!tig! 
-firnlqdringarna 

som man

anger finns som orsak till problemen lir i sin tur antingen orsakade av

arftliehet (till 80 o/o) eller av graviditets- och f<irlossningskoruplikationer
(til1 20 %). En sSnkt aktiv_ttet i *ignal*,,h -doparn'in-anges vara en"aviTffierna till den nedsatta firnktionen i pannloben och basala gangli-
er-na. Arftliga faktorer anges kunna orsaka just en s&dan sdnkt aktivitet i
denna signalsubstans"p. Denna bok har iignats bt att analysera det veten-
skapliga sttjdet ftir detta paradigm.

Ar det neuropsykiatriska paradigmet vetenskapligt hillbart?
Tolkningen som har fdrts fram i denna bok iir att det vSlenskaplga st6dgl-

ifor det neuropsvki# . Till exempel har

I man anvdnt sig av forskningsresultat nidda vid sEdiel av*_!p1g*-ued en

I viss diagnos som stdd fdr slutsatser o@ barn, med
[en; och

om dessa tas htinsyn till blir iirftligheten ftr ADAID betydligt ltigre 5n

vad som hittills har angivits. Ett @rirftliebetlslgdi-

Det
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erna visar snarast pi att 2irftliqhetens bidrag iir i storleksordninqen 0,4 -gffiC .e hogt;m 0,8. I eft fatal fall kan ovanliga kro*oJili[iao,
vara forenade med en 6kad fiirekomst av AD/[ID.

En genomging av litteraturen visar vidare att graytc!!!glg_q9h_ for-
lo, ssningst<ompll er kan f6rekomma som riS&hktorer fdr uppkomst
av AD/HD, t.ex. rdkrriug under-grar.idileteLosh firt tidig fddelse. Det
finns dock inEBtenletligt vetenskaplig itatt s6*minga som en
femtedel av alla barn med AD/HD skulle ha ffitt d_etta p& grund__ay gravi-
d

I motsats till vad som anges inom det neuropsykiatriska paradig-
met fi.145 det forskning sout visar att barn med AD/HD kan piverkas av
psykosociala omstAnd o_ch dessutom kan l@itt
bgteen4g-Som-svaLpi, ftuiindrade yttre omstdndigheter. Det finns ocksSbptgeqde_Som"_yar_pfi fofiindrade yttre omstiindigheter. Det finns ocksS
forskning som har.ri. mer frin psyko-
socialt belastade och mer stressande milioer. Deffa har iiven
na @or i slg Framfdr allt hil'deiria-foisk-

visat tningsompaffiitt
band til och ingen till fdrIldrar-
na, tir viktig. All denna forskning talar emot det neul
digmet.

iska para-

G6Lr man igenom den forskning som anges visa att ogganiska
tt@fii11ldrlgga, finns hos barn med AD/I{D sA kan alternativa tolk-
ningar goras iiven hiir. Det finns t.ex. inte en enda hiiirnrcgion beskriven
som pi ett reproducerbaft "vara awikande
hog r!g*b4l1__med AD/HD. Ett stdd fdr en hjiirnskadeteori av AD/HD
uppnir man endast om man selektivt plockar ut sidana forskningsrap-
porter som visar en signifikant awikelse i precis den region som man
anser ska vara awikande. Framfiir allt fdrefaller detta glilla om ocksi
studier v3!!qyt dtir den gryppjarn som hq dg*qQlslg-9ghgrs"st-omfattan-
d_e problemen har studerats och om en nddviindig korrektioo-ftir total
njp-$gll*fgt.&I gjorts. Gir man bredare igenom den litteratur som
finns och som t.ex. sammanfattas i dversiktsartiklar framtriider istiillet
mcinstret av disptrata rapporter med olika awikqlssrleskfil.na-och inget
eg hetli gt. reproducerhart iterkomm ande monster frn mtriider.

Det finns ocksfl intressant forskning som visar att stlgll petagligj
kan Noterbart har itr att beteende-
awike locha ins hos orimater kiinne-

_-4+

tecknas av st<imingar i aktivitetsreglerinq" 6kad aggressivitet. ouppm?irk-
sam@ta[LSauospel, Fdrutom detta finner man
avvikelser i signalsubstansen dopamin och i pannlobens och basala gar,g-
liemas frrnktioner. Ska ett renodlat neuropsykiatriskt paradigm vara
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, vetenskaDliet hillbart borde man siledes ocks& kunna visa att de funk-

I tionella uru]k"l..r inom nigon av dessa system/regioner som man anser

I nr 
".r"r..n 

till AD/Ho, i {alva verket inte 6r sekundara fenomen till

\ ;; och st6rningar i samipel och anknl'tning. Mig veterligt har man

\ inte kunnat visa detta.

' Sorn en del av det neuropsykiatriska paradigmet anser man att en

genetiskt orsakad fiir lig aktivitet r dopaminsystemet i hjiirnan iir en

orsaksfaktor bakom symtomen vid AD/HD. G6r man igenom forsknings-

litteraturen runt dopaminsystemet i hjlrnan gflr det inte att hitta nigot

enhetligt vetenskapligt stod for detta pistiende'

5e vad blir dfl kvar? Min personliga slutsats Zir att

visar att en

visar att de svmtom
att de skulle kunnq di

en ma
iska

kunna ha en multi

vflnas 6ver att ett

kiatrisk

synstitt innebiir mer i detalj beskrevs i kapitel 9'
" I enlighet med en sfldan stress-sirbarhetsmodell kan vissa fall av

AD/HD vari orsakade av pfltagliga biologiska/organiska orsaker, och di

"ppt 
aOu 

,,neuropsykiatrisi<1". et dtu fall kan istflllet vara beroende av

litagtiga psyt osociata belastningsfaktorer, och siledes inte alls kunna
'tirf.iu*r 

ocli beskrivas av ett neuropsykiatriskt synsdtt. Viktigt blir di tt

Ibedomntx;ngatattfor*!irg!r.:.*1te!9! jsla

orsaksfaktorer. AD/HD skulle dtirfbf-tSl4let
tt siitt att illustrera

octr ;;ffi.r. .@. vad ett sidant

individens problem biist gir att forst6'

Hur kan det neuropsykiatriska paradigmet ha ffltt sfl stor betydelse?

Sett i relation till genomging.t i d"rt u bok kan jag i$e-undgLglj*ryJ-

att ett naradism. en vetenskaplig fdrklaringsmodell, som har
accep-

t att det ruaqtg--finner ryggq-annan
Lror+ dn den innehoende stwkan i det vetengkapllgag44lgrlagel som lyft

fr"l11 *f-attftrOigrt detta synsiitt. Nflgon kraft i samh[llet som,a-r]ser att
-^ ci-Llo-o ,lacco lrqnrc qwikande beteende-med att

Hela denna tanke iir svindlande. Det skulle ju i si fall innebiira att

vi har hamnat i nflgon slags "relativ vetenskap", d.v.s. att det iir accep-


