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Kommentar

”Länge ansåg man att barn var för sköra för  
att  medicineras med psykofarmaka”, skriver  
Per Magnus Johansson.

66 000 barn medicineras mot 
ADHD i dag. Det är förståeligt att 
föräldrar blir desperata, men psy-
kiatrin ska inte försöka erbjuda 
snabba lösningar som inte hjälper 
i längden. Det menar psykoanaly-
tikern och författaren Per Magnus 
Johansson.

Antalet barn mellan 0 och 19 år 
som förskrivits ADHD-medici-
nering var 2006 omkring 10 000. 
2020 hade antalet ökat till 66 000. 
År 2008 var ca 4 000 barn diag-
nostiserade med autism. Tolv 
år senare hade antalet ökat till 

18 000. Drygt en miljon personer, 
varav 65 procent kvinnor och 35 
procent män, fick antidepressiva 
mediciner utskrivna vid minst 
ett tillfälle under 2020. Allt enligt 
Socialstyrelsens officiella statis-
tik och Uppdrag gransknings 
dokumentärserie ”Bokstavsbar-
nen”(2/2).

Att diagnostisera och medicine-
ra människor som är präglade av 
psykiskt lidande, förtvivlade och 
ångestfyllda, med svårigheter att 
hitta en fungerande plats i sam-
hället, är ett etiskt problem. Inte 

minst är det angeläget att reflek-
tera över frågan när det handlar 
om barn.

När jag under 1970-talet utbilda-
de mig till psykolog gjorde jag 
min praktik på BUP på Mäster 
Johansgatan i östra Göteborg. 
På den tiden fanns sandlådor på 
mottagningen och man bedrev 
psykoterapi med barn. Då ansåg 
de medicinskt ansvariga att yt-
terst få barn under 18 år skulle få 
diagnoser som implicerade psy-
kofarmakologiska behandlingar. 
Man ansåg att barnen var alltför 
sköra och befann sig i en utveck-
lingsfas. Behandlarna, däribland 
barnpsykiatrikerna, var osäkra 
på hur barnet med tiden skulle 
utvecklas.

Vi behöver komma ihåg att 
människor som har ett leverne 

som inte är tillfredsställande för 
dem själva eller i samhällets ögon 
också av naturliga skäl är bedrö-
vade. Föräldrar som har barn som 
inte fungerar i det första mötet 
med samhället blir ofta desperata. 
När ett barn ägnar sig åt allvarligt 
självskadebeteende eller utvecklar 
djup nedstämdhet står vi hand-
fallna och undrar: Hur ska vi lösa 
det här?

Det kan vara en befrielse att  
i den situationen få ett svar av en 
expert som pekar på en neuro-
psykiatrisk störning som kan 
 behandlas med det som kallas 
ADHD-mediciner. Det är inget 
konstigt att en förtvivlad männ-
iska tar till sig ett sådant sätt att 
tänka och ett förespeglande om 
bot. Det är sannerligen mänskligt. 

Att förändra sitt liv är dock en 
tidskrävande och delikat uppgift. 

Oroande att psykiatrin  
medicinerar barn

Antalet barn mellan 0 och 19 år som förskrivits ADHD-medicinering var 2006 omkring 10 000. 2020 hade antalet ökat till 66 000. År 2008 var cirka 4 000 barn diagnostiserade med autism. Tolv år 
senare hade antalet ökat till 18 000, skriver Per Magnus Johansson.

Kulturdebatt

” Föräldrar som har barn  
som inte fungerar i det  
första mötet med samhället 
blir ofta desperata

” Allt från lösnings
fokuserad till manual
styrd psykoterapi, 
från farmakologisk 
behandling till ECT, 
är behandlings former 
som tenderar att 
 präglas av en okritisk 
optimism. 
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Ella-Maria Nuttis de-
butroman ”Kaffe med 
mjölk” handlar om en 
mamma, en dotter och 
deras tystnad. Förlop-
pet är koncentrerat till 
några få dygn. Mamma 

Agneta reser från Gällivare för att 
besöka dottern Tilda i Stockholm 
och tystnaden följer med som en 
extra familjemedlem. Något måste 
sägas, det fick vi veta redan under 
Agnetas besök hos psykologen på 
sidan 13, men det dröjer innan vi 
förstår hur mycket som faktiskt står 
på spel. När insikten landat hos lä-
saren svävar Tilda ännu i ovisshet 
om vad mammans hemska hosta 
betyder.

Så blir läsaren tidigt Agnetas för-
bundna, en som går bredvid och 
känner oro för hur det ska gå för 
den vuxna dottern vars ansikte inte 
längre kan läsas som förr, när hon 
var barn. Hon som flyttat till stan 
och bytt frekvens medan Agneta har 
levt vidare i gamla spår med arbete, 
rökpauser och en man hon knappt 
tycker om men ligger med ”bara för 
att ha hans händer runt sig efteråt.” 
Åh Tilda, tänker man. När ska du 
förstå att din mamma är döende?

Familjens tystnad är en vanlig åkom-
ma i litteraturen. Oräkneliga ro-
mankaraktärer sitter stumma och 
glor på varandra vid matbord där 
besticken klirrar ödsligt i nedärvd 
ordlöshet som kan ödelägga känslo-
liv för generationer. Hos författare 
som Johanna Ekström och norska 
Sandra Lillebø, för att ta två nutida 
exempel, handlar det inte sällan om 
förnekelsens vidriga tystnad som 
skyddar mot oönskad verklighet. 

Den brist i kommunikation som 
Nutti gestaltar i sin roman är av en 
annan, kanske godare sort. Särskilt 
hos mamma Agneta känns tystna-
den mer ömsint förtvivlad än av-
stängd, mer formad av god vilja än 
av passiv aggressivitet. När dottern 

ställer henne till svars för sår i det 
förflutna är otillräckligheten lika 
närvarande som ömheten. ”Jag vet”, 
säger Agneta. ”Jag var egoistisk. Det 
var så mycket med allting…”

Under läsningen kommer jag ibland 
att tänka på Peter Kilhlgårds bril-
janta 90-talsroman ”Anvisningar 
till en far”. Lite beror det nog på 
att Tilda och Agneta omskrivs på 
liknande sätt som Kihlgårds son 
och far, som om vi ibland tar ett 
kliv tillbaka och betraktar dem på 
avstånd, som ”en mamma” och ”en 
dotter” för att sedan komma nära 
igen. Men framför allt handlar as-
sociationen om att karaktärerna rör 
sig i en liknande känslotrakt som 
Kihlgårds förälder och barn. De är 
bundna av emotionella band som 
är lika tunna som urstarka, lika 
oförmögna att ta ett steg närmre 
varandra som att vända varandra 
ryggen, drivna av en kärlek som 
fastnar i bröstet och inte hittar ut.

Nutti är suverän på att lokalisera 
och peta på de ömmaste punkterna 
där det uppstår kortslutning mellan 
längtan och oförmåga. Det visar sig 
med hjärtslitande tydlighet i Tildas 
kommentar om Agnetas kläder och 
guldiga örhängen, som hon tar på 
sig inför en shoppingtur. ”Ah, du 
tänker ha på dig det där alltså?”, 
liksom i hennes häftiga reaktion på 
mammans sätt att hyvla ost.  Men 
också i en plötslig smekning över 
håret, i presenterna som Agneta bär 
med sig hemifrån och i det plötsli-
ga lugnet när de möts över en skål 
med chips.

Romanen är lågmäld. Ella-Maria 
Nutti, som jämte författarskapet 
studerar på psykologprogrammet 
i Umeå, har full tilltro till den lång-
samhet som bor i det förtätade var-
dagsdramat. Sakta, sakta och med 
en oändlig omsorg om detaljer för 
hon mor och dotter mot den obön-
hörliga punkt där blodet smetas 
kring munnen och dödsbeskedet 
till slut måste uttalas. Det är för-
tvivlat vackert, och en väldigt stark 
debut.

Malin Lindroth

Starkt om dotter  
som inte vet att 
mamma är dödssjuk

Recension

Ella-Maria Nutti bor i Umeå, studerar till psykolog och är nu aktuell med 
romanen ”Kaffe med mjölk”. Bild: Sofia Runarsdotter

Roman

Ella-Maria Nutti
Kaffe med mjölk
Wahlström & Widstrand

Det kräver uthållighet, precis som 
alla stora arbetsuppgifter, och det 
förutsätter ett möte mellan två 
personer som kan göra någonting 
konstruktivt tillsammans. Det är 
en grannlaga uppgift att skapa 
en arbetsallians, som innebär en 
gemensam ansträngning över 
tid från såväl behandlare som 
patient.

Av lättbegripliga skäl uppstår 
det utifrån dessa svårigheter för-
slag på lösningar som inte sällan 
inkluderar förenklingar. Det är 
inte svårt att förstå att dessa kan 
framstå som attraktiva. Det finns 
till och med en psykoterapiform 
som kallas för lösningsfokuserad 
psykoterapi. Det kan framstå som 
en klart definierad psykoterapi 
som följer ett tydligt regelsystem 
med ett begränsat antal sessioner. 
Sedan ska patienten vara välfung-
erande eller åtminstone ha fått 
tillgång till verktyg, som man 
numera säger, för att hantera sina 
svårigheter. Även en farmakolo-
gisk behandling som man tänker 
sig ska göra att personen åter kan 
delta i samhällslivet kan framstå 
som lockande av samma skäl.

Allt från lösningsfokuserad till 
manualstyrd psykoterapi, från 
farmakologisk behandling till 

ECT, är behandlingsformer som 
tenderar att präglas av en okri-
tisk optimism. De är tydliga men 
inkluderar löften om någonting 
som den kliniska erfarenheten 
många gånger motsäger. Mycket 
tyder på att de inte håller över 
tid och handlar mer om vad man 
inom vetenskapsteori kallar en 
ideologisk användning av veten-
skap snarare än vetenskap. Samti-
digt som vi åter tvingas konstate-
ra att den psykiska ohälsan ökar.

När neuroleptika gjorde entré i 
början av 1950-talet blev de allvar-
ligt sjuka, psykotikerna – jag har 
intervjuat flera psykiatrer i ämnet 
– mindre våldsamma. De blev inte 
lika agiterade och kunde röra sig 
mer fritt i samhället. Det betyder 
dock inte att de fick ett menings-
bärande liv. De lärde sig inte att 
leva, det vill säga att tala och lyss-
na, men fick däremot medel för 
att överleva.

Genom min kliniska erfarenhet har 
jag insett att vi blir människor ge-
nom att vi kan benämna det som 
är väsentligt för oss i relation till 
människor som berör oss. Vi blir 
människor genom att ställa oss  
i förbindelse till den andre. Detta 
utgör en essens i vad det innebär 
att vara människa och förutsätter 
ett språk. Några når inte fram till 
en meningsbärande dialog i vår 
inte alltid barmhärtiga värld. De 
lever ett smärtsamt liv; samtalet 
skapar inga solida band. Men vi 
får inte ge upp. Rösten gör skill-
nad. Ljuset kan återvända när vi 
verkligen börjar tala och lyssna 
till varandra. Inför den uppgiften 
bör vi förbli ödmjuka.

Per Magnus Johansson
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