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N
är man förr skulle framkalla 
fotoplåtar fick de läggas i 
olika framkallningsvätskor. 
I det första badet skymtades 

skuggorna, i nästa antyddes färgerna 
och i det sista framträdde hela bilden; 
gradvis klarnade motiven, konturerna 
blev tydligare, dragen skärptes. 

Precis så är det med barns ålder och 
utveckling – i de tidiga åren anar vi 
konturerna av vad som komma skall 
men det är först i tidiga vuxenlivet 
som hela bilden blir tydlig. Livet kan 
bara förstås bakåt men måste levas 
framåt, som Kierkegaard har uttryckt 
det. Men vid varje given tidpunkt 
måste människan utgå från sin just då 
aktuella begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. 

Psykologer som arbetar med barn och 
unga har utifrån detta perspektiv haft 
problem med de psykiatriska diagnos-
manualerna. Många barn vi möter har 
stora svårigheter och uppfyller nästan 
flera diagnoser – men ingen fullt ut. 
Andra påminner om ”Paul, 13, who 
has had almost as many psychiatric 
dignoses as birthdays”, med New York 
Times ord. 

En avvikelse inom ett område inne-

bär oftast också svårigheter inom an-
dra. Komorbiditet har detta benämnts, 
men det stämmer inte alltid. Vanligare 
är att det finns en gemensam bakgrund 
till svårigheterna, och denna visar sig 
på olika sätt i olika åldrar! Moder na-
tur har ju ingen som helst skyldighet 
att rätta sig efter våra välavgränsade  
diagnosmanualer – inte ens DSM-5!

I dag är specialistmottagningar 
vanligen inriktade mot en 
viss diagnos; det gäller 
nästan på förhand att 
veta vilken diagnos 
som är aktuell, för att 
gå rätt! Risken är att 
det professionella se-
endet smalnar av och 
igenkännbara symtom 
bockas av; ”wir sehen 
was wir wissen” sa Wolf-
gang Goethe. Barnet får en diagnos 
som framöver kan bli ett filter det ses 
igenom. Men uttrycken för avvikel-
sen kan förändras, kanske är det inte 
längre en språkstörning som är största 
problemet, fotoplåten tyder nu mer på 
svag begåvning, ADHD eller autism – 
eller ingen diagnos alls. 

Om det står helt klart att barnet 
uppfyller en diagnos – då ska den 

ESSENCE-team:  
Så har vi psykologer alltid tänkt! 

sättas, framför allt om den öppnar för 
insatser. Men ofta är det mer konstruk-
tivt att göra en beskrivning av barnets 
aktuella sätt att fungera och sedan 
revidera denna efterhand, utan att vara 
låst i en diagnos. 

Just detta är syftet med ESSENCE- 
team! Precis så har vi psykologer alltid 
tänkt! Sedan är det en läkare, Christop-

her Gillberg, som i en debattartikel 
i Läkartidningen (nr 36/2012), 

sätter ord på våra tankar! Men 
med mobiliserade försvars-
mekaniser säger förnuft och 
känsla att detta är rätt! Men 
nog kom den träffsäkra be-

teckningen först för att sedan 
fyllas i med innehåll (Early 

Symtomatic Syndromes Elici-
ting Neurodevelopmental Clinical 

Examinations)?
”Bekymringstegn” säger man i Dan-

mark när barn uppvisar problem och 
då ska utvecklingen stödjas och följas. 
Ibland försvinner det som bekymrar, 
ibland blir det tydligare efterhand och 
kräver en annan förståelse och andra 
insatser. Just detta är syftet med ES-
SENCE-mottagningar. Erfarenheterna 
från BUM i Kalix manar till efterföljd!   

av Eva Tideman,
psykolog, specialist i klinisk psykologi  

     och neuropsykologi

KRÖNIKA

Sjukskrivningarna ökar, och 

det är de stressrelaterade och 

depressionsrelaterade diag-

noserna som ökar mest. 

Det visar Försäkringskassans 
sjukskrivningskurva, som 
sedan 2009 har stigit brant. 
Ökningen är störst bland kvin-
nor och i gruppen människor 
mitt i livet, 30-49 år, och gäller 

Sjukskrivningstalen oroar regeringen
korttidssjukfrånvaro (upp till 
sex månader). 

Socialförsäkringsminister 

Ulf Kristersson (M) befarar 
att den ökning av korttids-
sjukfrånvaron som vi nu 
ser kan vara starten på en 
period av mer omfattande 
sjukskrivningar. 

Han har därför gett För-
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”Erfaren-
heterna från 
BUM i Kalix  
manar till  
efterföljd!”
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att undersöka vad den 
ökade sjukfrånvaron beror 
på samt jämföra med andra 
mått på folkhälsa, det vill 
säga analysera om de 
ökade sjukskrivningarna 
verkligen beror på att vi blir 
sjukare. 

Uppdraget ska slutredo-
visas i november 2014.  


