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Vad är komorbiditet?

• Ur medicinskt-epidemiologiskt perspektiv definieras komorbiditet som 
samtidig förekomst av olika sjukdomar hos samma individ

Heart Failure as a Comorbidity of Diabetes: Role of Dipeptidyl Peptidase 4.

Bando YK, Murohara T.

J Atheroscler Thromb. 2015 Nov 26. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26607352


Vad är komorbiditet?

• Termen komorbiditet dök upp i den 
psykologiska/psykiatriska/logopediska litteraturen under 80-talet

Clinical characteristics of individuals with serious mental illness and type 2 diabetes.

Sajatovic M et al. Psychiatr Serv. Feb 1;66(2):197-9. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25642615


Dorothy Bishop

Hur ska man tänka när det gäller utvecklingsrelaterade 
symptomdefinierade tillstånd, såsom dyslexi, 

språkstörning, ADHD, DCD, osv? 

”There is probably more confusion about the topic of 
comorbidity (…) and learning disorders than any other 
topic” (Plizka et al, 1999).



Stort överlapp mellan svårigheter inom läsning, språk, 
artikulation, matematik, uppmärksamhetsreglering, motorik, 
osv.

49 Lässvårigheter
/ dyslexi 

50 
SLI 113

Ungefär 50% av barn med språkstörning 
möter kriterier för DCD/dyspraxi (Hill, 
2001)

Ungefär 30-40% av alla med 
lässvårigheter möter kriterier för 
ADHD, och vice versa.

Ungefär hälften (40-60%) av alla 
barn med lässvårigheter har svårt 
med matematik

McArthur et al (2000):

102 barn med diagnos språkstörning (6-9 år) 

110 barn med diagnos dyslexi (7-14 år)



”Comorbidity is the rule, not the exception” (Gilger & Kaplan, 2001)

Stort överlapp mellan svårigheter inom läsning, språk, 
artikulation, matematik, uppmärksamhetsreglering, motorik, 
osv.



Varför viktigt att bättre förstå 
komorbiditet/samtidig förekomst? 

• Det får oss att tänka igenom hur: 

- vi ska organisera stöd, utredningar och utbildningar. 

- vi tänker kring orsaker till svårigheter

- vi kategoriserar beteendedefinierade 
utvecklingsrelaterade svårigheter



Möjliga orsaker till samtidig förekomst sett ur dyslexiperspektiv

1. Selektionsbias: populationsbaserade kontra kliniska 
studiegrupper (Berksons bias) 
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Pennington et al. (1993). Contrasting cognitive deficits in attention 
deficit hyperactivity disorder versus reading disorder 
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2. Dyslexin är egentligen den primära svårigheten, de andra 
svårigheterna sekundära

Knappast ett giltigt antagande!

3. Personer med andra, mer genomgripande 
funktionsnedsättningar, har inte ”riktig” dyslexi (även om de är 
dåliga på avkodning och stava). 

Orsaker till samtidig förekomst sett ur dyslexiperspektiv



Dyslexi

- IQ? 

-Specifika, primära och oväntade 
hos i övrigt ”normala” personer? 
(Tunmer & Greaney, 2010, Svenska 
konsensusrapporten, Myrberg, 2003) 

- Fonologisk kärnproblematik? 
(Stanovich, 1988; Myrberg, 2003)

”Riktig” dyslexi kontra lässvårigheter??  



Åsberg Johnels, Andreassen, Norrman, Götvall, Landemark, 
Larsson & Miniscalco

Syfte

•Jämföra färdighet i läsning, skrivning och underliggande 
kognitiva/psykolingvistiska förmågor i tre grupper: 

- vuxna med IF/KF (n = 66 från dagliga verksamheter)

- vuxna utan funktionsnedsättning (TD-ad)

- barn utan funktionsnedsättning (TD-ch)  7-11 år (samma 
språk)

•Undersöka psykolingvistiska prediktorer för läsning hos personer 
med IF/KF





Statistiska prediktorer av ordavkodning hos de vuxna med IF/KF



Dyslexi

Svaga ordavkodare (och/eller stavare)

”Riktig” dyslexi kontra lässvårigheter??  



Dyslexi

Svaga ordavkodare (och/eller stavare)

”Riktig” dyslexi kontra lässvårigheter??  



Dyslexi

Svaga ordavkodare (och/eller stavare)

”Riktig” dyslexi kontra lässvårigheter??  

Svarar på (phonics-baserad) 
träning på likartat sätt 
(Steubing et al)



Dyslexi?

Svaga ordavkodare (och/eller stavare)

”Riktig” dyslexi kontra lässvårigheter??  
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1. Berksons bias: populationsbaserade kontra kliniska studiegrupper

Knappast hela förklaringen!

2. Dyslexi är egentligen den primära svårigheten, de andra 
svårigheterna sekundära

Knappast ett giltigt antagande!

3. Personer med andra, mer genomgripande funktionsnedsättningar, 
har inte ”riktig” dyslexi (även om de är dåliga på att avkoda och stava). 

Knappast ett giltigt antagande!

4. Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar är dimensionella och 
har flera neurokognitiva riskfaktorer, som i viss utsträckning också 
delas av andra närliggande funktionsnedsättningar 

JA?!

Möjliga orsaker till samtidig förekomst sett ur dyslexiperspektiv



“Genuine comorbidity among symptom dimensions or disorders arises 
because some of the underlying cognitive skills are shared by disorders. 
The overlap at the symptom level is
less than 100% because each dimension also has unique predictors.”





Dorothy Bishop

So-called ‘comorbidity’ is a misnomer […], as we are 
usually not dealing with completely separate disorders in 
the first place (Gillberg, 2013). 



Dorothy Bishop

ESSENCE (Gillberg, 2013). 



Dorothy Bishop

Förekomsten av andra svårigheter (och styrkor) kan
påverka hur det goda stödet kan se ut vid dyslexi



Tack! 

Jakob Åsberg Johnels

psyjaas@psy.gu.se
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