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Forord
Først, en rigtig god sommer til alle Amalies læsere og en tak fordi I 

stadig læser vores blad.
Vi har valgt igen at bringe et nummer der omhandler børn, diagno-

ser og medicin. 
Det er hård og chokerende læsning, men vi mener det er nød-

vendige og relevante oplysninger i denne debat om medicinering af 
noget af det dyrebareste vi har, vores børn.

Artiklerne er del af en tema-serie fra BUPL's blad Børn & Unge, 
kaldet Medicinbarnet. Vi er glade for at have fået lov af forfattere, fo-
tografer og illustratorer til at viderebringe serien, som vil blive fortsat i 
de næste numre.

Derudover bringer vi nogle (flere) af Johnny Wikinanis' små es-
says, hvoraf flere giver et førstehåndsindtryk af det at være barn og 
mulige begrundelser for at man ender dér, altså i psykiatrien, alle-
rede i en tidlig alder... med dejlige tegninger til.

Og så andet løst og fast, interessant og belysende, spændende og 
berigende fra det store indland.

God læselyst
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Børn og medicin
af Caia Davida 

Børn burde være, og personligt mener jeg også at det er, ver-
dens bedste råstof, som vi med alle midler skal give de bedste 
livsbetingelser. Alligevel lader vi industriens pengemagnater og 
naturvidenskabens gamblere spille hasard med mange af ver-
dens børn. Gang på gang bliver vi vidner til psykiatriens magt 
og ensidige ”behandling” af børn, diagnoserne eksploderer på 
det samfundet kalder utilpassede børn, de fyldes med nerve-
medicin, giftige medikamenter som lægevidenskaben påstår 
hjælper, uanset om man kender langtidseffekten af disse giftige 
nervemediciner.

Men at vi ikke kender langtidseffekten på disse mediciner kan 
jo ikke være helt rigtigt. Siden 50’erne har naturvidenskaben 
barslet og eksperimenteret med diverse giftige hjernemediciner. 
Det er stoffer der har til formål at dæmpe områder i menneskets 
hjerne, specielt de områder i vores frontlapper hvor vores tan-
ker, følelser, vilje, dømmekraft og kreativitet findes.

I de sidste ca. 60 år har videnskaben været vidne til hvorledes 
disse medikamenter der, på trods af utallige nye betegnelser, 
alle indeholder de samme for hjernen nedbrydende stoffer, der 
har invalideret og smadret folk såvel psykisk som fysisk. Det 
er nemlig ikke kun vores hjerner, der nedbrydes ved langtids-
indtagelse af disse mediciner, også vores fysik bliver syg. Vores 
immunforsvar og stofskifte nedbrydes, vores organer tager 
skade, vores hud forandrer sig osv.

Alle disse hjernemedikamenter er ekstremt vanedannende. 
Det betyder, at stopper man efter en tids brug med at indtage 
dem, så går hjernen rigtig amok. En forværring af ”sygdom-
men” kalder lægevidenskaben det. Men al sund fornuft siger at 
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nej, der er ingen forværring af nogen ”sygdom”. Der er nu tale 
om en forgiftet hjerne, en forgiftet krop, der slet ikke kan finde 
ud af at fungere uden sin daglige dosis nervegift.

Der er nu tale om en hjerne, der uden en daglig dosis af blo-
kerende stoffer, er så åben at den slet ikke har mulighed for at 
sortere livets indtryk.

Der er igennem mange år skrevet bøger og holdt kongresser 
om netop farligheden ved over lang tid at forgifte menneskets 
hjerne og organer med neuroleptika. Alligevel poster samfun-
det i ”videnskabens” navn tonsvis af giftig medicin i verdens 
børn, og det med en påstand om at de ikke kender langtidsvirk-
ningerne.

Jeg har læst et sted, at netop denne såkaldte videnskab og 
virksomhed på sigt bliver en af verdens største miljøkatastrofer. 
Vi står overfor millioner af nye små børn der skal tilpasse sig 
en verden fyldt med larm og forurening, og meget tyder på at 
det for mange af disse børn er en umulig opgave. Vi voksne 
halser af sted med disse vores børn, vi skal nå alt og ingenting 
i vores liv. Vi stuver vores børn sammen i mere eller mindre 
uforståelige pasningsordninger, fylder dem med industriens 
lette, hurtige og usunde madløsninger. Efter vores og andres 
behov forventer vi at de skal være lydige, sjove, kvikke, de skal 
passe ind i alle de ofte uforståelige kasser af opsplittede fami-
liemønstre som passer efter de voksnes og tidens behov. 
Er børnene af en anden etnisk kultur end den vi lige kender, så 
forventes der, at de bliver i stand til at splitte sig selv op i de 
mange dele der skal til for at kunne tilpasse sig alle de livsfor-
mer, der er blevet en del af deres hverdag og liv.

Således gælder det alle vores børn i den vestlige verden: De 
skal kunne tilpasse sig og ikke være til for meget besvær i en 
hektisk, fortravlet konkurrencepræget voksen hverdag. Vi for-
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venter at de er synlige når det passer ind i vores mønster, men 
nærmest som ved et tryk på en knap skal de igen kunne gøre 
sig usynlige hvis det nu lige skal passes ind.

Vi har de sidste 30 år opbygget begreber som vi kunne kalde 
voksentid, voksenbehov, voksenselvudvikling osv. Ud fra at 
de nye forældregenerationer kræver tid til sig selv, de kræver 
frihed, de behøver børnefrie realiseringsgrupper, de forlanger 
tid og ressourcer til at pleje deres karrierer og deres ego.

Jeg mindes ikke at mine bedsteforældre eller forældre stillede 
disse krav eller havde sådanne forventninger. For dem var fa-
milien, på godt og på ondt, kernen omkranset af børneflokken.

Det er meget betænke-
ligt, at samfundet ikke 
stiller spørgsmålet: 
”Hvorfor og hvorfra 
opstår alle disse nye 
diagnoser på en vok-
sende del af vores børn, 
diagnoser der har bredt 
sig indenfor et interval 
af ca. 50 år?”

Uanset om børnenes 
adfærd er betinget af 
biologi, genetik eller 
socialt, så må noget i 
vores del af verden gå 
helt galt, når så mange 
børn på så kort tid 
kan udvikle så mange 
såkaldte ”hjernesyg-
domme”??



7

Jeg har de sidste ca. 20 år arbejdet side om side med men-
nesker, der som børn eller som voksne har fået psykiatriens, og 
dermed psykiaterens, ”videnskabelige” stempel, med ufattelige 
og grusomme pinsler og invalidering til følge. 
Når jeg tænker på alle de mishandlede skæbner, som jeg har 
fået lov til at blive en del af, så er det med gru, men også med 
vrede, at jeg i år 2008 skal være vidne til, at et så giftigt om-
råde som psykiatrien, i ”videnskabens” navn, stadig får grønt 
lys til at forgifte, og dermed på lang sigt at ødelægge, de bedste 
ressourcer vi har, nemlig vores børn.

Når dette er sagt, så skal det siges, at der trods megen mod-
stand og negligering, er kræfter fremme i vores samfund, der 
råber vagt i gevær, og som ikke kun advarer imod de farlige 
kemikalier, men som også forsker i og fremfører nye former 
for hjælp til de børn og unge, der har svært ved at tilpasse sig 
denne tids verden.

Der findes metoder som jeg over tid har set har en ”helbre-
dende” effekt på børns hjerner, så jeg vil her kort nævne de for 
mig at se mest effektive. En oversigt over nogle af de metoder 
som jeg har erfaret har hjulpet de børn med diagnoser, hvor 
forældrene har valgt medicinen fra. 

Selvfølgelig koster alle disse behandlingsmetoder penge, da de 
ikke er offentligt støttet, men husk, det er morgendagens børn 
vi her taler om og de fortjener den bedste hjælp.

Neurofeedback, Institut for hjernetræning, Ågeruphøj 53, 4000 
Roskilde, tlf. 46787298 www.hjernetraning.dk 
Elektronisk måling og stimuli af hjernen, metoden kan vise 
hvor i hjernen umodenheden befinder sig. Det er ofte børns 
frontlapper, der ikke er aldersmæssigt udviklede.

Klinik med fokus på ernæring, Nordic Clinic, Nygade 6, 1164 
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K tlf. 33751005 www.nordicclinic.com 
Arbejder bl.a. med adfærdsforstyrrelser i autismespektret, 
modløshed, træthed, søvnproblemer, hormonelle forstyrrelser, 
hyperaktiv, ol. Der er ansatte læger, diatister der arbejder med 
funktionel medicin, der er tilpasset til den enkelte.

Kik ligeledes under Diætister, da kosten for alle disse børn spil-
ler en stor rolle i deres adfærd www.sundhedsrevolutionen.dk

Ergoterapi, fx privat eller offentlig www.sansemotorik.dk 

Foreningen Hjerneaktiv v/Larz Thielemann, børneterapeut, 
Mølledammen 7M 2980 Kokkedal tlf.70206097 www.family-
hopecenter.org thielemann@kabelmail.dk

Udvikling af hjernecentrene ved meget intensive hjemme-
øvelser såsom at krybe, kravle, armgang, løbe, sansespil osv 
tilrettelagt for den enkelte. En metode der delvis er anerkendt i 
kommunerne, således kan der gives dispensation ved tabt ar-
bejdsfortjeneste for den forældre der vælger at træne deres barn 
hjemme, typisk ½-1 år, der gives hjælp til redskaber, til diætist, 
til udgifter ved speciel kost og til ergoterapeutiske foranstalt-
ninger, det hele ses som en samlet hjælpe pakke således at 
barnet ikke fyldes med medicin og således at barnet kan indgå 
på lige fod med andre børn fx skolemæssigt.

Tomatis-metoden v/ Mirjam Bertschinger, Slotsgade 34, 3400 
Hillerød, telf.48285758 www.tomatismetoden.dk 
Elektronisk musik terapi, der går ind på barnets energifelter, 
udfra viden om, at det at kunne høre og der at kunne lytte med 
sin hørefrekvens er to forskellige ting. Metoden henvender sig 
bl.a. til personer med APD, ADHD/DAMP, dysleksi, dyspraksi, 
autisme, hjerneskader o.lign.

###
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Om temaet “Medicinbarnet”
Igennem seks måneder, otte numre af bladet og i 15 artikler har 
Børn&Unge sat fokus på børn med opmærksomhedsforstyr-
relsen ADHD, og den behandling det danske sundhedssystem 
tilbyder disse børn.

Artiklerne dokumenterer blandt andet, at psykisk syge børn ud-
sættes for medicinske eksperimenter, at alt for mange ADHD-
børn får farlig medicin, som lægerne ikke kender virkningerne 
af, og at nogle af disse børn direkte har været i livsfare på 
grund af medicinen.

Artiklerne viser også, at behandlingen af børn med ADHD-
mange steder kunne forbedres. I dag er psykiaternes foretrukne 
behandling at dæmpe de ofte aggressive, urolige og hyperak-
tive børn med medicin. Men artiklerne viser, at man med fordel 
kunne vælge at opgradere de pædagogiske og psykoterapeuti-
ske tilbud til børn med ADHD. Lægerne bør holde igen ved re-
ceptblokken. Og så kunne det danske sundhedssystem begynde 
at skele til alternative behandlingsformer – for eksempel helt 
harmløse kostændringer.

Den seneste artikel i serien ”Sund mad kan erstatte piller” 
(Børn&Unge nr. 3/08) påpeger netop, at enkelte ændringer 
i ADHD-børns kost kan gøre dem rolige og dermed erstatte 
medicinen.

Artikelserien tog sin start allerede i august 2007 med artiklen 
”Børn udsat for medicinske eksperimenter” 
(Børn&Unge nr. 27/07).

###
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Børn udsat for medicinske 
eksperimenter Medicinbarnet 1
 - Artikel fra Børn&Unge, nr. 27 / 2007. 
Tekst: Gitte Rebsdorf og Trine Vinther Larsen. 
Illustrationer: Flemming Dupont 

Brugen af det amfetaminlig-
nende stof Ritalin, som primært 
gives til børn med ADHD, er 
eksploderet indenfor de seneste 
ni år. Eksperter kalder behand-
lingen farlig og eksperimentel. 
I USA mistænkes medicinen for 
at være årsag til flere dødsfald.

Brugen af det amfetaminlig-
nende stof Ritalin, som næsten 
udelukkende gives til børn og 
unge med ADHD, er eksplode-
ret indenfor de seneste ni år.

Fra 1997 til 2006 er det samlede forbrug i Danmark steget 
med mere end 900 procent. Den markant største stigning er 
sket i gruppen af børn fra 10-14 år, som i dag får 1.344 procent 
mere Ritalin end for ni år siden.

Den voldsomme udvikling sker, uden at der er foretaget vi-
denskabelige langtidsstudier af, hvordan medicinen påvirker 
børn og unge. Samtidig sås der alvorlig tvivl om diagnosen 
ADHD. Det får nogle eksperter til at kalde behandlingen farlig 
og eksperimentel.

”Ingen kender langtidsvirkningerne af denne medicin, og 
hvad den betyder for disse børns udvikling. Ritalin er stærkt 
vanedannende, forstået på den måde, at man vænner sig til, at 
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disse børn skal være rolige. Derfor bliver det meget svært at 
stoppe igen,” advarer psykolog Peter La Cour, der er post.doc. 
på Center for forskning i eksistens og samfund på Københavns 
Universitet.

Han har senest siddet med i et ekspertpanel under Teknologi-
rådet, som har beskæftiget sig med nye diagnoser som ADHD 
og med udviklingen indenfor hjerneforskningen. Peter La Cour 
mener, at der er grund til at slå alarm, når så mange børn og 
unge får Ritalin.

”Det er et meget stort eksperiment, som vi er ude i. Vi bevæ-
ger os ind på et område, hvor vi ikke kan overskue konsekven-
serne af den behandling, som børnene får,” siger han.

EndEr i fængslEr
Mens den voldsomme stigning får nogle eksperter til at slå 

alarm, giver udviklingen ikke anledning til bekymring hos 
psykiatere på området.

”Vi ved fra befolkningsundersøgelser, at to-fem procent af en 
årgang har ADHD. Derfor svarer udviklingen fint til det antal 
syge, der er. Der er altid en risiko ved at bruge medicin.  

Hvad er ADHD?
ADHD står for Attention-Deficit/Hyper-activity Disorder og 
betegnes som en forstyrrelse, der primært optræder hos børn 
og unge. 

Børn med diagnosen ADHD bliver karakteriseret som urolige 
og hyperaktive. Den første beskrivelse af børn med disse 
adfærdsmæssige problemer går 100 år tilbage.

Siden er disse børn blevet kaldt MBD børn. Det står for  
Minimal Brain Damage/Dysfunktion. Denne diagnose blev i 
1980’erne afløst af ADHD. Desuden er den svenske psykiater 
Christopher Gillberg ophavsmand til diagnosen DAMP.
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Men disse børn skal have behandling. Ellers ved vi, at mange 
af dem ender i fængsler eller som misbrugere,” advarer spe-
ciallæge i børne- og ungdomspsykiatri på Psykiatricenter Midt 
Augustenborg, Thorsten Schumann.

Professor Per Hove Thomsen fra Børne- og Ungdomspsy-
kiatrisk Regionscenter i Risskov er enig: Børn med diagnosen 
ADHD er typisk urolige eller hyperaktive. De er også meget 
impulsive og opmærksomhedskrævende. Langt størstedelen af 
disse børn har gavn af den medicinske behandling, som virker 
ved at øge dopamin i hjernen. Børnene får lettere ved at over-
skue situationer og organisere deres aktiviteter og der er kun 
ubetydelige bivirkninger ved behandlingen, mener han.

”Samlet set spiller bivirkningerne ikke den store rolle. Der 
kan være problemer med, at børnene ikke kan sove. Men det 
kan også skyldes sygdommen. Desuden kan der være proble-
mer med appetitløshed og tristhed. Men man skal altid veje 
fordele og ulemper,” siger professoren fra Risskov.

Hvad er Ritalin?
Behandlingen af ADHD består af pædagogisk støtte og me-
dicin som for eksempel Ritalin. Ritalin er handelsnavnet for 
Methyl-phenidat, som også bliver solgt under andre navne, 
blandt andet Motiron. I artiklen anvendes kun navnet Ritalin.

Ritalin har været anvendt til at behandle børn med ADHD 
siden starten af 1960’erne. Men der findes ingen videnska-
belige langtidsstudier* af, hvordan stoffet påvirker børn og 
voksne.

* Dobbeltblind randomisering/ 
Golden Standard



13

ritalin og dødsfald
I USA og flere andre lande er Ritalin imidlertid blevet for-

bundet med flere dødsfald. Den amerikanske lægemiddelsty-
relse, FDA, har registreret 25 dødsfald hos mennesker, som tog 
Ritalin eller andet amfetaminlignende medicin. Dødsfaldene 
blev registreret fra 1999 til 2003.

19 af de døde er børn og unge. I Canada stoppede myndighe-
derne på et tidspunkt helt for udskrivningen af et af midlerne til 
behandling af ADHD - netop på grund af de mange dødsfald. 
Men disse dødsfald giver ikke anledning til bekymring hos 
danske psykiatere. 

”Det er korrekt, at der er sket dødsfald ved brug af Ritalin. 
Men vi ved ikke med sikkerhed, om dødsfaldene skyldes Ritalin. Det 
kan være, at børnene ville være døde alligevel, fordi de har haft 
dårligt hjerte i forvejen,” siger speciallæge Thorsten Schumann.
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Han oplyser videre, at puls og blodtryk jævnligt bliver kon-
trolleret hos børnene, netop fordi medicinen påvirker blodtryk-
ket og hjertemuskelfunktionen.

PErsonlighEdEn ændrEs
Svenskerne har i de senere år haft en heftig strid om DAMP, 

ADHD og den medicin, som børnene får. Den svenske børne-
læge Leif Elinder fra Uppsala er en af de skarpeste kritikere 
af udviklingen. Han mener, at der er grund til at se med stor 
alvor på bivirkningerne af Ritalin. Behandlingen er langt fra så 
ufarlig, som nogle psykiatere og lægemiddelindustrien ønsker 
at gøre den til, påpeger han.

”Ritalin er et stof, der virker på samme måde som kokain. 
Det ændrer personligheden. Samtidig skaber det en ubalance i 
hjernen, og det er særligt problematisk for børn, fordi de ikke 
er udvokset. Det er foruroligende, at man behandler børn med 
et stof, der har så mange alvorlige bivirkninger. Tilmed er der 
tale om børn, som har fået en yderst tvivlsom diagnose,” fast-
slår Leif Elinder.

BasErEt På skøn
Leif Elinder henviser til, at det rent videnskabeligt ikke er 

muligt at påvise, at ADHD er en reel sygdom.
”Man kan ikke påvise, at børn, der har fået diagnosen, mang-

ler dopamin. Det er ellers det, som den medicinske behandling 
skal afhjælpe. Men det kan man altså ikke måle. Det virker 
også ejendommeligt, at der er så mange navne for sygdommen. 
Den er blevet kaldt MBD, ADHD og DAMP. Og nu, hvor man 
har indset, at det ikke er muligt at bevise, at der er tale om en 
sygdom, er man begyndt at kalde det et syndrom eller en dys-
funktion”, siger den svenske børnelæge Leif Elinder.

Thorsten Schumann, Psykiatricenter Midt Augustenborg, 
medgiver da også, at diagnosen for ADHD er baseret på et 



15

skøn. Det er ikke muligt at stille diagnosen med samme sikker-
hed, som man kan med for eksempel sukkersyge eller et bræk-
ket ben. 

”Det er ikke muligt at tage en blodprøve og så fastslå, at det 
er ADHD. Når det gælder de nye diagnoser, er der tale om skøn 
og fortolkning. Vi taler om forstyrrelser. For at diagnosen kan 
stilles, skal nogle adfærdskriterier være opfyldt,” siger Thor-
sten Schumann.

industriEn oPfindEr sygdommE
Kritikerne sætter spørgsmålstegn ved, om nye diagnoser som 

ADHD er udtryk for reelle sygdomme, eller om de lige så me-
get er et resultat af medicinalindustriens behov for at opfinde 
nye sygdomme til ny medicin.

Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regions-
center i Risskov hører til dem, der mener, at stigningen i de nye 
diagnoser er reel. Han forklarer udviklingen med, at vi har fået 
øget viden, og at der er kommet mere fokus på sådanne børn.

”Når det gælder ADHD, er vores viden øget betragteligt. Men 
det er også blevet mindre tabubelagt og meget mere accepteret 
at lide af ADHD. Samtidig er pædagoger og lærere blevet bedre 
til at spotte disse børn,” siger børnepsykiateren.

Men overlæge Mats Lindberg, der er med i netværket Læger 
uden Sponsor, mener, at stigningen i nye diagnoser som ADHD 
lige så meget er et udtryk for, at medicinalindustrien har en 
interesse i at skabe nye sygdomme og at grænsen for, hvad der 
er normalt og acceptabelt, snævrer ind.

Læger uden Sponsor kæmper for forskning og behandling, 
der er uafhængig af lægemiddelindustrien.

”Det, vi ser mere og mere, er, at ganske almindelig menne-
skelig adfærd som glemsomhed, generthed eller uartige børn
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bliver gjort til sygdomme. Hvis almenmenneskelige proble-
mer bliver opfattet som sygdomme, bliver der også vakt en for-
ventning om medicinsk behandling. Derfor ser vi ofte, at indu-
strien starter med at lancere en kampagne, der skal overbevise 
befolkningen om, at der er tale om en sygdom, når de sender et 
nyt medikament på markedet,” siger han.

god forrEtning
Tallene fra Lægemiddelstyrelsen viser, at produktion og salg 

af ADHD-medicin som Ritalin er en god forretning for indu-
strien. Alene i Danmark er omsætningen steget 2.360 procent i 
løbet af de seneste ni år - fra 1,5 millioner kroner til 36,4 mil-
lioner kroner. 

Det sker samtidig med, at man ikke kender den fulde virkning 
af medicinen, og uden at man har vished for, at børn får den 
rigtige behandling, påpeger psykolog Peter La Cour fra Køben-
havns Universitet.

”Vi hører gang på gang, at industrien opstiller tal for, hvor 
mange procent af befolkningen, der lider af disse sygdomme, 
og at de ender i fængsel, hvis ikke de får behandling. Men det 
ved man i virkeligheden meget lidt om. Sådanne tal er kunstigt 
høje, og oplysningerne bygger på et spinkelt grundlag,” siger 
psykologen.

###
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Medicinen er et magtmiddel
af Johnny Wikinanis

En enkelt bog har stor betydning for den enkelte, men ingen 
for den store masse. Sådan er det med alt vi kommer i nærhe-
den af, hvad enten det er lærebøger eller skønlitteratur.

Vi ved, at vi har at gøre med et masse-menneske, når vi har 
været i køerne på en psykiater. Han følger bare med i det, han 
har lært af profitmagerne, forskerne i lægeindustrien. Alle de 
interessante bøger har han glemt eller fortrængt. De er for far-
lige for hans dagligliv, selvom han måske stadig læser i dem.

Én ting har han lært: At vi ikke har nogen betydning. Hvis vi 
protesterer over for dem, får vi mere psykofarmaka. For det 
kan ikke tænkes, at vi har ret til at forsvare os selv, så vi bliver 
tvangsmedicineret. Og samfundet bakker op om det, at vi skal 
have mere medicin, hvis vi bliver oprørte over dis-respekt.

Medicinen bliver et magtmiddel, som skal opdrage os.
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Mystik og psykose 2
af Niels Ljungberg, speciallæge i psykiatri

Jeg har i min artikel Mystik og psykose fra marts 2005 i Amalie 
beskrevet et udviklingsforløb. Først ser man Lyset, så kan man 
komme i Tomheden, så kan man lave mirakler, så kan man kom-
me i Nirvana og til sidst havner man i Sartori.

Det forholder sig på den måde, at den nævnte udviklingsvej kan 
forkortes i betydelig grad. Man kan for eksempel springe Lyset 
over og havne direkte i Tomheden, og man kan også springe det 
hele over og havne direkte i Sartori.

Adskillige forfattere har hævdet, at mennesket skal udvikles 
yderligere. Udvikles yderligere i forhold til, hvad det er i dag. 
Man kunne tænke sig, at denne udvikling går gennem mystikken. 
At denne udvikling kræver det af undertegnede skildrede udvik-
lingsforløb.

Man kan gå hos en Mester og komme igennem udviklingsforlø-
bet, men man kan også påbegynde det helt spontant. Man kunne 
tænke sig, at for dem det begynder spontant, at de eventuelt plud-
seligt er i Tomheden. Ved kontakten til Tomheden føler de angst 
og føler behov for at “vende om”. Imidlertid sidder de fast, og der 
har vi så psykosen.

Jeg skal hermed citere fra “Tibetanske Mystikere og Magikere” 
af Alexandra David-Néel:

“Den unge fanatiker blæste som en vanvittig, udstødte et fryg-
teligt skrig og sprang derpå så pludseligt på benene, at han stødte 
hovedet mod toppen af teltet, der faldt sammen om ham. I nogle 
sekunder kæmpede han vildt under teltdugen, kom så til syne med 
et fordrejet ansigt, som en vanvittig, og hylede og vred og vendte 
sig, som led han af frygtelige kramper.” og

“Der var ingen tvivl om at den arme stakkel følte sig flænset af 
hungrige dæmoner, der var i færd med at fortære ham levende. 
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Han stirrede til alle sider og henvendte sig til usynlige tilstede-
værende, som om han var omgivet af skare af væsener fra andre 
verdener, og så forfærdelige syn”.

Vi ser her en skildring af en psykose hos en ung mand, som er 
igang med oplysningens vej. Man kan således fa den opfattelse, at 
psykosen kan være et naturligt element på denne rejse.

For dem der ikke når videre, gælder det altså at psykosen er et 
stop på vejen fremad i en ønsket udvikling, som altså ikke ønskes 
af den enkelte, der pludseligt konfronteres med tomheden og 
psykosen.

Såfremt dette har gyldighed, kunne man forestille sig, at patien-
terne skal vejledes, således at de bevæger sig videre i udviklings-
forløbet. Det er så sådan, at man i udviklingsforløbet kan springe 
mange faser over, ja faktisk dem allesammen og ende med Sartori 
og nå dertil med det samme så at sige, men man kan også bevæge 
sig i forløbet og springe enkelte faser over, således f.eks. Kundali-
ni-slangens rejsning.

Jeg skrev i min første artikel, at man dør, hvis Kundalini-slangen 
når op til issen. Det vil gælde for de allerfleste, men der vil være 
udvalgte undtagelser.

Sammenfatningsvis gælder det altså, at man kan komme igen-
nem udviklingen ved hjælp af en mester, som man går til. Udvik-
lingen kan også påbegyndes spontant eller i forbindelse med et 
eller andet traume, og så er man jo så at sige “på Herrens mark”. 
For mange af disse mennesker vil det altså gælde, at de sidder 
fast i psykosen af angst for det forløb, som er påbegyndt. Der er 
simpelthen så mange naturstridige elementer i forløbet, at det hele 
forekommer at være så uvirkeligt, at det medfører angst. Angsten 
stopper således det fortsatte forløb.
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Biologien banker sociologien
Medicinbarnet 2 Artikel fra Børn&Unge, nr. 27 / 2007
Tekst: Gitte Rebsdorf og Trine Vinther Larsen
Illustration: Flemming Dupont

Menneskelig adfærd forklares i 
stigende grad med biologi. Ud-
viklingen gør raske børn syge og 
medicinalindustrien spiller en 
stor rolle, mener forsker.

Hvis Emil fra Lønneberg havde 
levet i dag, ville han sandsynlig-
vis have fået en af de mange nye 
diagnoser, som dukker op i disse år. 
Men da Astrid Lindgrens bog blev 
udgivet i 1963, var tidsånden en 
anden, og børn som Emil blev blot 
betegnet som uartige.

I dag får “uartige” og anderledes børn diagnoser som DAMP, 
ADHD, Tourette og spiseforstyrrelse. Samtidig er der sket en 
markant stigning i brugen af medicin til børn og unge med 
disse diagnoser. Det er udtryk for, at vi i stigende grad forklarer 
adfærd ud fra biologi og ikke som noget, der skyldes det omgi-
vende samfund.

Det påpeger historier ved Aalborg Universitet, Poul Duedahl, 
der netop har afsluttet en ph.d.-afhandling om det biologiske 
menneskesyn.

“Alle, der har børn, ved, at biologien spiller en rolle, men 
skaber biologien eller samfundet problemerne? Besværlige 
børn har altid været der, men det er ikke længere acceptabelt 
at have sådan et barn. Samfundet flytter sig, og der opstår nye 
krav, som nogle børn har svært ved at honorere. De passer ikke 



21

længere ind, og tolerancen er blevet mindre. Derfor er diagno-
serne opstået. Og diagnoserne har sygeliggjort børn,” siger han.

Men diagnoserne er efterspurgte mange steder. Hvorfor?
“For mange er det en lettelse at få en diagnose. Det gør os tryg-
ge, og samtidig kan vi læne os op ad eksperter og slippe for at 
forholde os til noget meget kompliceret,” siger Poul Duedahl.

I sin forskning har han analyseret, hvordan tidsånden har 
ændret sig. I 1930’erne var længden på fingrene eller kranie-
former interessante, fordi man havde en teori om, at det kunne 
forklare, hvorfor nogle blev kriminelle. For 20-25 år siden blev 
samme teori hånet og grinet af. Men nu er de biologiske forkla-
ringer ved at vinde indpas igen.

“Det er blevet legitimt at forklare, hvorfor vi er, som vi er, ud 
fra biologi. Det er ikke længere tabu at forklare menneskelig 
adfærd som aggressivitet eller generthed ud fra vores gener. 
Udviklingen med at forklare mere og mere ud fra biologi er 
sket i takt med, at der har været store landvindinger indenfor 
genetik- og hjerneforskning,” forklarer Poul Duedahl.

Hans forskning viser, at de biologiske forklaringer var i høj-
sædet indtil for 60 år siden, da 2. verdenskrig satte en streg i 
sandet. Udryddelsen af jøder, homoseksuelle, åndssvage og 
sindssyge står som et skræk-eksempel for eftertiden.

“Siden har man taget kraftig afstand fra tanken om overmen-
nesker og undermennesker og sat spørgsmålstegn ved, om det 
er sådan et samfund, vi vil have. Unesco, som er FN’s særorga-
nisation for uddannelse, videnskab og kultur, spillede en central 
rolle. Gennem kampagner i medlemslandenes uddannelsessy-
stemer fremhævede man, at alle mennesker - uanset forskelle 
- er ligeværdige. I 1960’erne og 1970’erne endte man med at 
forklare alt ud fra miljø og opdragelse.”
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PillEr hævnEr sig
Hvad er risikoen ved at være for biologisk fokuseret?
“Risikoen er, at vores indstilling til os selv og andre bliver 

meget fatalistisk. Holdningen bliver, at vores problemer kan 
vi alligevel ikke stille noget op med, for de er udtryk for noget 
arveligt. I yderste konsekvens kan det være lige meget, hvor-
dan vi behandler hinanden eller indretter samfundet. Sådan et 
samfund ender let galt, for det er ikke muligt at forklare alt ud 
fra vores gener. Samfundet spiller stadigvæk en afgørende rolle 
for, hvordan vi bliver som mennesker.”

Ser du eksempler på, at adfærdsmæssige forstyrrelser bliver 
kategoriseret som biologisk sygdom?

“Hvis man slår ordet personlighedsforstyrrelse op på Psy-
kiatrifondens hjemmeside, dukker der flere underkategorier 
op. Læser man om symptomerne, kan man se, at vi næsten 
alle sammen kan få en diagnose. Der er symptomer som over-
følsomhed overfor nederlag. Eller nedsat evne til at udtrykke 
følelser. Eller manglende evne til at føle ansvar.”

“Anoreksi er et andet eksempel. Det kan have en bagvedlig-
gende biologisk forklaring, men det er indlysende, at det sam-
fundsmæssige udgør en udløsende faktor. Hvis idealet nu var, 
at man skulle være mere fedladen, ville der nok ikke være så 
mange anorektikere.”

“De mange diagnoser er udtryk for biologiens genkomst. Der 
er ikke mange, der sætter spørgsmålstegn ved dem, og der er 
meget på spil. Også økonomisk. Medicinalindustrien spiller 
en stor rolle, og mange mennesker synes, at det er nemt blot at 
tage en pille,” siger Poul Duedahl.

###
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Stræb efter at være heldige
af Johnny Wikinanis

Mennesket sover det meste af livet. Det er kun dets egen 
tanke, der giver tilværelsen en retning.

Hvornår den enkelte vågner op er måske meget forskelligt. 
Nogen gør det måske tit, medens andre aldrig gør det.  
Nogen er overladt til det kollektive sprog, som gir adgang til 
den samlede kollektive erfaring. Nogle er så ulykkelige, at de 
mister dette overblik, og bliver indlagt som om der er sinds-
syge. Det er de slet ikke, selv om forstanden virker temmelig 
splittet. 

Det er psykiaterens opgave 
i dette tilfælde, at hele og få 
forstanden samlet, så man kan 
vende tilbage til samfundet 
uden at være dopet af psyko-
farmaka. Tilbage til den kol-
lektive erfaring ved hjælp af sit 
eget kollektive sprog.

Men der er også mange med 
en eller nogle få tanker, der gir 
en retning i den enkeltes tilvæ-
relse og liv. De fleste er meget 
ulykkelige, men det er ikke alle 
som behøver at fortsætte de-
res nedtur.

Jeg håber I har heldet med jer!
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Holocaust - også i DK
Jøderne var ikke blot fremmedlegeme på det tyske folk. De var 
undermennesker, der af racehygiejniske grunde burde udryd-
des, og det blev de i fortsættelse af det eutanasiprogram, der 
blev døden for tyske psykiatriske patienter.

Her i landet simrer Holocaust videre i form af psykiatrisk 
udskillelse og medicinsk invalidering af individer, der har af-
vigende, men ikke nødvendigvis ulovlig, adfærd i forhold til 
normaliteten.

Måske Holocaust i DK kan reduceres ved at danskerne interes-
serer sig mere for at skabe ”rummelighed” i samfundet frem for 
flere sengepladser på de psykiatriske hospitaler? Eller er ”rum-
meligheden” allerede for begrænset pga. for stor befolknings-
koncentration?

Lars Jensen

Børnevaccinen Hexavac 
trækkes tilbage
LIBERTAS&SANITAS e.V., Rundbrief 3/Oktober 2005, 
Andreas Roll: „Rücknahme der Zulassung von Hexavac“ 
Refereret af Mette Lone Albrechtsen

Vaccinen er en 5-valent børnevaccine mod de almindelige børne-
sygdomme,- men med tilføjelse af en hepatitis B-vaccine. Det er 
den vaccine som det danske MTV-institut i deres rapport om en evt. 
indførelse af vaccinen i det danske børnevaccinationsprogram anbe-
falede til de danske børn, og som VaccinationsForum advarede mod i 
deres høringssvar til Sundhedsstyrelsen.

I september blev brug og salg af vaccinen Hexavac forbudt. 
Forbuddet kommer fra Det Europæiske Lægemiddelagentur 
(EMEA), som frygter, at hepatitis-elementet i vaccinen ikke er
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sikkert. Børnevaccinen skal beskytte mod difteri, stivkrampe, 
kighoste, hepatitis B, polio og influenza B og fremstilles af 
Sanofi Pasteur MSD, Tyskland. Hexavac er godkendt til brug i 
Danmark, men anvendes ikke meget.

Følgende tekst er en oversættelse af en artikel, som har været 
bragt i oktobernummeret af det blad, som den tyske forening 
til oplysning om vacciner, Libertas & Sanitas, udgiver. Artik-
lens forfatter hedder Andreas Roll. Han mener, at den officielle 
begrundelse for at trække vaccinen tilbage bør drages i tvivl, 
og at den reelle grund er, at seks småbørn er døde kort tid efter 
at have fået den:

De, som i den senere tid har fulgt mediernes dækning af tilba-
getrækningen af vaccinen Hexavac vil - hvis de ikke har søgt 
yderligere oplysninger - stå tilbage med følgende indtryk: 
De, som fremstiller vacciner, er meget omhyggelige med vore 
børns sikkerhed og en effektiv beskyttelse mod sygdom. Den 
officielle begrundelse for at fjerne vaccinen fra markedet er 
nemlig, at effektiviteten af den genteknisk fremstillede he-
patitis B komponent ikke er stor nok. Denne begrundelse vil 
forbløffe alle faguddannede læger, da netop hepatitis B er en 
yderst sjælden sygdom hos børn. En formodet nedsat virkning 
alene i denne ene vaccinekomponent er altså uden betydning 
og kan ikke være en fyldestgørende grund til at trække en ind-
bringende vaccine ud af markedet. Denne antagelse bekræftes 
også af Paul-Ehrlich-Instituttet, som er ansvarlig for vacciner i 
Tyskland. Fra instituttets side hedder det nemlig, at der ikke er 
nogen grund til at give barnet en anden hepatitis B vaccine på 
trods af, at Hexavac må formodes ikke at have skabt den øn-
skede immunitet.

Studerer man sagen nærmere, viser der sig en anden grund til, 
at virksomheden Pasteur Sanofi har dømt vaccinen ude.      >>>
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En grund, som der for virksomheden er god grund til at und-
lade at udbrede. For få måneder siden kunne nogle forskere fra 
Retsmedicinsk Institut i Essen nemlig dokumentere, at brugen 
af to vacciner, nemlig Hexavac og Infanrix Hexa (Glaxo Smith-
Kline) havde forbindelse til mindst seks dødsfald. Det første 
dødsfald var en fire måneder gammel pige, som døde samme 
dag, som hun blev vaccineret. To af de næste fem dødsfald 
fandt sted inden for 48 timer efter vaccination. Børnene var i 
alderen fra fire til 23 måneder. 
Det har ikke været muligt at konstatere anden mulig dødsårsag 
i nogle af tilfældene. Mistanken om en vaccineskade ligger 
altså på producenterne og vaccine-dogmatikerne blandt bør-
nelægerne. Og der er god grund til at tro, at de seks dødsfald 
gemmer på mørketal, fordi der ikke eksisterer anmeldepligt for 
dødsfald blandt børn under to år. Lægerne er ganske vist i følge 
vaccinationsloven forpligtet til at indberette mistanke om ”en 
vaccinefølge, der udvirker en værre reaktion end forventet og 
normalt” Den formulering lader et meget stort fortolknings-
mæssigt spillerum stå åbent for lægen, også hvis der eventuelt 
skal sættes ind med behandling efter en vaccinereaktion. Det 
er dog ikke aktuelt, hvis patienten er død. Hexavac sælges i 28 
lande, heraf en del afrikanske.

Den 20.9 2005 udsendte Sanofi Pasteur en pressemeddelelse, 
hvori der står, at Hexavac trækkes ud af markedet, fordi hepa-
titis B komponenten ikke ser ud til at skabe tilstrækkelig im-
munitet. Lægerne opfordres til ikke at anvende deres lagre af 
vaccinen, de skal i stedet returneres til producenten. 
Andreas Roll stiller spørgsmålet, om de lande i tredje verden, 
der anvender vaccinen, nu også lader være med at bruge den? 
Eller anvendes vaccinen mon fortsat der, hvor der i forvejen er 
en høj børnedødelighed?
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Hjælpen kommer indefra
af Johnny Wikinanis

Den døde overkrop sædvanlig-
vis, og en tomhed på grund af 
psykofarmaka, det kalder de at 
hjælpe mennesket. Afløstes ind 
imellem af tilstande, hvor der 
kom gang i tingene. Man havde 
lidt mod igen, sådan at man 
kunne undvære distriktscente-
ret. Det var mærkeligt at blive 
levende igen, det var skræm-
mende når nogen én en chance 
mere. Men det er jo det så 
mange andre er igennem.

Det er bare så bedrøveligt at 
man er så almindelig, at man 
manglede mod mange gange til 
at stå distancen. 

Så flygtede man til døden, til den psykiatriske skadestue, for at 
skifte spor. Man var jo så alene, og de som besatte én var ikke 
altid nemme at omgås.

Men denne gang tror jeg på den kærlighed jeg oplever hver 
dag, selvom jeg stadig insisterer på at være almindelig, klo-
gere er jeg ikke blevet.

Men denne gang gir de mig sgu ret, jeg er blevet taget på sen-
gen. Men hvor har det været morsomt ind imellem, selvom jeg 
også denne gang ikke har været i selskab, men alene.
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Vi fik bare en bakke med 
piller
Medicinbarnet 3  Artikel fra Børn&Unge, nr. 27 / 2007
Tekst: Gitte Rebsdorf og Trine Vinther Larsen
Illustration: Flemming Dupont
Mor til ADHD-barn på 11 
år er glad for medicinen, 
men hun forstår ikke, 
hvorfor hendes søn ikke 
får anden behandling.

Lises næstyngste søn 
på 11 år, Karl Erik, ser 
ud som en helt alminde-
lig dansk dreng. Men for 
fire år siden fik han diag-
nosen ADHD, og det var 
en stor lettelse.

“Det gjorde det me-
get lettere at få hjælp i 
skolen. Med diagnosen 
i hånden åbnede der sig 
langt flere muligheder,” 
fortæller Lise.

Hun bor i en villa 
udenfor København sammen med sine fire børn i alderen syv til 
16 år. Af hensyn til børnene ønsker hun at være anonym.

Hun lægger ikke skjul på, at tiden forud for diagnosen har 
været belastende, men selv om familien på et tidspunkt helt var 
ved at gå i opløsning, var der ingen hjælp at hente hos myndig-
hederne.
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“Da jeg første gang henvendte mig til kommunen, blev jeg 
sendt hjem igen med besked om, at jeg ingen hjælp kunne få.  
I børnehaven og skolen var der heller ingen forståelse for de 
problemer, jeg stod med. De blev ved med at slå det hen og 
mente, at problemerne med Karl Erik skyldtes, at han havde 
fået en lillebror. Der er ikke så stor viden om ADHD. Derfor 
måtte jeg selv være tovholder og ekspert på min barns vegne. 
Det er i sig selv næsten et halvdagsjob.”

“Men nu, hvor Karl Erik har fået en diagnose, har jeg fået en 
forklaring på, hvorfor min søn er, som han er. Nu behøver jeg 
ikke længere tvivle på, om jeg gør det godt nok, og om min op-
dragelse er god nok,” siger Lise, mens hun lettet kører fingrene 
igennem det kortklippede hår.

Lise har kun positive ord at sige om medicinen Ritalin, som 
hendes søn får. Men til gengæld mener hun, at den hjælp, som 
hun har fået fra Hillerød Sygehus, er kritisabel. Hun undrer sig 
over, at eksperterne meget hurtigt stillede diagnosen uden at 
ordinere anden hjælp end medicin.

“Jeg var meget forventningsfuld, da vi skulle derop. De så 
på de papirer, vi havde med fra skolepsykologen. Derefter så 
de på Karl Erik i 20 minutter. De var ikke i tvivl. Han havde 
ADHD. Men derefter blev vi sendt hjem igen og fik at vide, at 
vi skulle komme igen om et halvt år. Det eneste, vi fik med, var 
en pakke med piller.”

“Det virker mærkeligt, når man taler om at medicinen ikke 
må stå alene. Jeg havde ellers regnet med, at når vi kom op til 
eksperterne, så ville vi få hjælp. Men selv om medicinen vir-
ker, så er mange af problemerne de samme. Jeg mangler stadig 
redskaber, så jeg kan håndtere situationen herhjemme, sådan at 
hele familien kommer til at fungere,” siger Lise, som efterlyser 
familieterapi.    ###
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Fra overmenneske til 
UNESCO- 
menneske
En begrebshistorisk analyse af 
overgangen fra et biologisk til et 
kulturelt forankret menneskesyn i 
det 20. århundrede
Om Ph.d.-afhandling af Poul Due-
dahl, historiker ved Aalborg Univer-
sitet

I årene efter Anden Verdenskrig 
og Holocaust var FNs særorgani-
sation for uddannelse, videnskab 
og kultur, UNESCO, omdrejnings-

punkt for en semantisk kamp i den internationale, videnskabeli-
ge verden om den rette definition af racebegrebet. En kamp der 
i sin essens handlede om naturvidenskabernes eller samfunds-
videnskabernes fortrinsret, når det gjaldt fortolkningen af men-
neskets oprindelse, inddeling og værdi. Afhandlingen afdækker 
UNESCOs initiativer og vurderer deres virkningshistorie i 
tiden fra 1945 og frem til 1965, hvor FN vedtog sin konvention 
mod racediskrimination.

En central opgave for UNESCO i perioden var at udforme 
en erklæring, som indeholdt en almengyldig definition af ra-
cebegrebet. Det skete i troen på, at erklæringen kunne fjerne 
fordomme og bringe menneskeheden tættere sammen. Filosof-
fen Alain Finkielkraut har karakteriseret erklæringen som et 
politisk projekt. Afhandlingen viser, at Finkielkraut har ret i 
den forstand, at de etiske spilleregler var besluttet i forvejen, og 
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at de eksperter der skulle udforme erklæringen, blev rekrutteret 
efter, om de var kritiske i forhold til racebegrebet. Men afhand-
lingen viser samtidig, at indholdet i erklæringen langtfra var 
løsrevet fra enhver form for videnskabelighed, da forhåndsan-
tagelserne byggede på grundige sociologiske og antropologiske 
undersøgelser foretaget før og under krigen med UNESCOs 
første generaldirektør Julian S. Huxley som en central aktør.

UNESCOs erklæring fra 1950 forkastede racebegrebet til 
fordel for etnicitetsbegrebet, ud fra en overbevisning om at det 
var subjektive følelser af kulturel samhørighed og ikke tilhørs-
forholdet til en biologisk gruppe, der var afgørende for valg af 
partner og dermed udbredelsen af arveanlæg. Da erklæringen 
blev efterfulgt af massiv kritik, offentliggjorde UNESCO i 
1951 en ny erklæring, som anerkendte race som meningsfuldt 
klassifikationsbegreb. Til gengæld kunne mentale egenskaber 
ikke indgå i klassifikationen, og derved racebegrebet blev tømt 
for politiske anvendelsesmuligheder. Samtidig blev tidens 
førende antropologer afkrævet et syn på erklæringen for at give 
den autoritet og for at vurdere og udstille deres forhold til race-
begrebet.

UNESCO lancerede herefter en publiceringsstrategi, der gik 
ud på at oversvømme bogmarkedet med racekritiske værker. 
Samtidig opfordrede organisationen sine medlemslande til 
at ændre indholdet i lærebøgerne i folkeskolen og gymnasie-
skolen, og lancerede det såkaldte Øst-vest-projekt, der havde 
til formål at fremme den mellemfolkelige forståelse. Endelig 
udformede UNESCO i 1964 en tredje erklæring, der igen for-
holdt sig skeptisk til racebegrebet ud fra den tanke, at det havde 
været misbrugt til at legitimere forskelsbehandling. Erklærin-
gen udgjorde grundlaget for definitionen af racebegrebet i FNs 
konvention mod racediskrimination.
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Virkningshistorien bliver i afhandlingen vurderet med Dan-
mark som eksempel. Analysen af tiden før 1945 viser, at bru-
gen af racebegrebet var udpræget, også i politisk anvendelige 
udgaver, og blev udbredt bl.a. gennem uddannelsessystemet. 
Det havde betydning for opfattelsen af danskhed, forholdet til 
fremmede og adfærden over for afvigere. Alligevel fik UNE-
SCOs initiativer ikke megen bevågenhed de første år efter 
krigen, bl.a. fordi Den Danske UNESCO-nationalkommission 
betragtede Danmark som et kultureksportland.

I videnskabelige kredse 
mødte UNESCOs ini-
tiativer spredt modstand, 
men også megen velvilje. 
Danske antropologer så 
bort fra mentale forskelle 
som kriterium for race-
opdelingerne og slog ind 
på humangenetikken, der 
vægtede almenmenneske-
lige problemstillinger som 
sygdomme og strålings-
fare. 

Inden for etnografien, geografien og historien var der ligele-
des velvilje at spore, og UNESCO forsøgte på forskellig vis at 
forpligte forskerne til at arbejde inden for FN-systemets etiske 
retningslinjer. Endelig oplevede sociologien fremgang institu-
tionelt set. Det betød, at magtforholdet mellem sociologien og 
antropologien blev ændret, så kulturelle forklaringer på menne-
skers inddeling og levevis fik en mere fremtrædende rolle.

Det forhold at enkelte centrale medarbejdere i Undervis-
ningsministeriet i midten af 1950erne var aktive i UNESCO-
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sammenhæng fik betydning for effekten af organisationens 
initiativer. I 1954 blev der indført forsøgsundervisning i ud-
valgte folke- og gymnasieskoler med henblik på mellemfolke-
lig forståelse, og det officielle syn på Danmark som ensidigt 
kultureksporterende land blev opgivet. Fra og med 1960 blev 
mellemfolkelig forståelse officiel dansk uddannelsespolitik, og 
politikken førte med økonomisk bistand fra UNESCO bl.a. til 
ændringer af lærebøger og undervisningsformer særlig i for-
hold til fagene geografi og historie.

UNESCOs initiativer medvirkede til en vis oprejsning for en 
række traditionelle danske modbilleder som afrikanere, jøder 
og grønlændere. Udviklingshæmmede oplevede også en re-
habilitering, men her var der snarere tale om et særligt dansk 
initiativ uden UNESCOs indblanding, eftersom ledende medar-
bejdere i organisationen var tilhængere af eugenisk lovgivning.

Afhandlingen viser, at en række begivenheder, ikke mindst 
Holocaust og afkoloniseringen, dannede baggrund for en ge-
nerel konsensus om, at alle former for politisk anvendelse af 
racebegrebet var moralsk forkastelig. Men UNESCO havde en 
enestående rolle i forbindelse med markedsføringen af et nyt 
menneskesyn ved at stå bag efterkrigstidens største og mest 
koordinerede indsats for at delegitimere biologisk determinis-
me. Særlig markedsføringen af det i dag udbredte, men stærkt 
omdiskuterede racismebegreb, skyldes i høj grad UNESCO. 
Begrebet har gennem årene været med til at opretholde en vis 
konsensus om, hvad der opfattes som moralsk, videnskabelig 
og politisk korrekt, nemlig at mennesket er lidt mere kulturvæ-
sen end naturprodukt.

###
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Nu er han sig selv igen
Medicinbarnet 4 Artikel fra Børn&Unge, nr. 27 / 2007
Tekst: Gitte Rebsdorf og Trine Vinther Larsen  
Illustrationer: Flemming Dupont 

Medicin var eneste udvej, da ADHD-dreng startede i sko-
len, fortæller hans mor, der har været plaget af skyld og 
tvivl.

Karin er mor til en syvårig søn med diagnosen ADHD. I dag 
får sønnen Ritalin, men Karin og hendes mand havde store 
betænkeligheder, før de for et halvt år siden begyndte at give 
deres søn medicin.

”Jeg brød mig 
ikke om at give 
mit barn kemi-
kalier. Derfor 
afslog vi i før-
ste omgang. 
Men da Jens 
startede i skole 
sidste år, blev 
problemerne 
værre. 

Kravene til ham blev øget, og samtidig blev antallet af støtte-
timer skåret ned til fem timer om ugen. I børnehaven havde vi 
ellers fået 18,5 timer. Så efter at have forhørt os om fordele og 
ulemper, besluttede vi os for at prøve at give ham medicin.”

”Vi fortalte ham, at han led af noget, som hed ADHD, og at 
der var medicin, som måske kunne hjælpe ham. Han blev glad, 
da han hørte, at der var noget, som kunne hjælpe. Da han fik 
den første pille, skete der ikke noget det første kvarter. Men så 
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satte han sig ned og tænkte. Det var en meget tydelig forskel. 
Medicinen virkede. I det første stykke tid var han dog lidt trist, 
men nu synes jeg, at han bare er sig selv,” fortæller Karin, der 
ønsker at være anonym af hensyn til sit barn.

Hun beskriver sin syvårige søn som en køn og dejlig dreng. 
Men da han var fem år, fik han diagnosen ADHD. Problemerne 
viste sig dog langt tidligere.

”Når vi var i storcentre skreg han. Han var meget sensibel 
overfor lyde. Han har ikke det samme filter som os andre. Nor-
malt skriger børn ikke, fordi de skal have en klud i hovedet og 
have børstet tænder. Men det gjorde Jens hver morgen, inden 
han skulle i børnehave, indtil jeg fandt nogle billeder eller sym-
boler for alt det, vi skulle gøre om morgenen. Dem satte jeg op 
på en tavle og fortalte ham om forløbet for vores morgener. Det 
hjalp fra dag ét. Så var hans verden sat i system.”

”Men der er ikke nogen, der kommer og fortæller, hvad det 
er for et problem, man har med at gøre eller, hvordan man skal 
tackle det. Det må man selv finde ud af. Jeg er uddannet pæda-
gog, så jeg fandt et system, der gør hans dagligdag lettere.”

Karin har kæmpet med skyldfølelse og tvivl, fordi hendes 
dreng ikke var som alle andre.

”Når ens barn ikke fungerer, kan man ikke lade være med at 
spørge, om det er en selv, der er noget galt med. Derfor er det 
også svært, hvis der bliver sat spørgsmålstegn ved diagnosen. 
Det er meget svært med diagnoser, og det er et sygt samfund, 
når der ikke er plads til mennesker, der er anderledes. Men 
i dag kan man ikke klare sig, hvis ikke man kan følge med i 
skolen og finde ud af de sociale spilleregler. Derfor er det nød-
vendigt med en diagnose,” siger Karin.

###
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Den knuste drøm
af Johnny Wikinanis

Vi får at vide, at tusindvis af børn er depressive og venter på at 
få behandling.

Jeg har ikke tillid til den behandling, som psykiatere vil give 
børnene. Efter psykofarmakaene er der noget livløst over dem. 
Og på grund af de knuste drømme, vil de få svært ved at ud-
vikle den forstand, som skal hjælpe dem resten af livet.

Det er lidt ligesom vore farvande omkring kysterne. De er 
livløse på grund af varmen, som udvikler grønne alger. Men 
så kommer efteråret og rusker og river i det livløse vand. Det 
bliver efterhånden fyldt med ilt igen, og livet får en chance 
omkring Danmark igen.

Sådan er det også med børnene. Hvert eneste år får de en 
chance mere for at blive gladere. Vi skal blot sørge for, at det 
kommende år ikke bliver som det seneste. Vi skal sørge for at 
de knuste drømme bliver noget børnene kan lægge bag sig.

Det gør man ikke med psykofarmaka, det ved vi. Men det 
ved samfundet og psykiaterne ikke.

Hvad er det som knuser barnets drøm?
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Lad dog børn være 
mærkelige Tekst: Lotte Dalgaard

Medicinbarnet 5, Børn&Unge, nr. 28 / 2007
Der er ikke plads nok til anderledes børn i dag, siger psykolog 
Renée Toft Simonsen, som er aktuel med en ny børnebog om et 
ADHD-barns hverdag.  Hun er bekymret over det stigende medi-
cinforbrug, men forstår forældrene.

Wilbur har det hundesvært i skolen. Han får masser af skæld-
ud hver dag, fordi han ikke kan koncentrere sig. Hverken lærer-
ne eller kammeraterne forstår ham, og han er ulykkelig. Men så 
en dag kommer en ny lærer, der ved, hvordan hun skal hjælpe 
Wilbur, som er ADHD-barn.

Det er kort fortalt handlingen i psykolog Renée Toft Simon-
sens nye børnebog “Wilbur en møgunge”, der udkommer den 
6. sept Bogen er bestilt og betalt af ADHD-foreningen. Målet 
med bogen er at skabe større forståelse for de problemer, som 
ADHD-børn står overfor i dagligdagen. Ikke blandt behandlere, 
men blandt kammerater, deres forældre, venner til forældre, 
lærere og pædagoger. Og dermed at gøre hverdagen lettere for 
børnene, der ofte har svært ved at få langtidsholdbare venner.

“Jeg brænder for børn og deres venskaber. Hvordan er det, 
hvis man ikke har venner? Man skal jo være i besiddelse af 
nogle sociale kompetencer for at knytte venskaber, og det er 
ikke alle, heriblandt ADHD-børn, der er lige dygtige til det,” 
siger Renée Toft Simonsen, der har skrevet ni andre børnebøger 
og en roman.

Hun skrev speciale om ADHD-børn og om, hvor vanskeligt det 
er for dem at indgå i sociale sammenhænge med andre børn.
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“Børn med ADHD er i verden på en måde, der tit afføder 
negative reaktioner, både fra kammerater og voksne. Da jeg 
researchede til mit speciale, læste jeg årsrapporten fra Børns 
Vilkår, hvor et barn udtalte, at “hvis man ikke har nogen ven-
ner, er det som om, man ikke findes”. Jeg fandt ud af, at børn 
med ADHD virkelig har svært ved netop det. Hvad gør det ved 
deres selvværd og selvfølelse? Ved deres udvikling og det at 
vokse til? Forskningen viser, at de får dårlig selvfølelse, mister 
troen på, de er noget værd, og føler sig anderledes og udenfor,” 
siger hun.

Konsekvenserne af at vokse 
op uden venskabelige relationer 
er, ifølge Renée Toft Simonsen, 
alvorlige senere i livet:

“Barn-barnrelationer er vertika-
le i modsætning til barn-voksen 
relationer, der er horisontale.   
De vertikale relationer er en 
vigtig baggrund for udvikling, 
fordi man kigger på de andre, 
øver sig på færdigheder som for 
eksempel konfliktløsning  og 
samarbejde."

"Hvis man ikke får de erfaringer i barndommen, kan man 
få vanskeligheder senere i livet. Forskningen viser, at mange 
ADHD-voksne er ensomme og isolerede på grund af dårlig 
selvfølelse,” siger hun.

snævErt normalitEtsBEgrEB
I de senere år er antallet af børn med diagnosen ADHD steget 

markant, som man blandt andet kunne læse i det seneste num-
mer af Børn&Unge. Renée Toft Simonsen mener, at den store 
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stigning i højere grad skyldes større synlighed, end at der er 
tale om en reel stigning.

“For det første bliver vi bedre til at identificere børnene. For 
det andet har vi fået øje på dem, og der er en tendens til, at vi 
ser det, som vi kigger efter. De har altid været der, men nogle 
har måske kunnet kues med smæk og skældud. I dag har vi 
ikke den samme disciplin og de samme sanktionsmuligheder i 
skoler, institutioner og i familierne, så de kan i højere grad få 
lov til at være ADHD-børn,” siger hun.

“Men samtidig er normalitetsbegrebet blevet snævert, og det 
bekymrer mig. Alle skal guddødemig passe ind. De skal kunne 
læse i en bestemt alder, ellers kommer de på støttecentret. Hvis 
de læsper, skal de til talepædagog, er de urolige, er der også no-
get i vejen. Så har vi lige en instans, som barnet skal omkring. 
Man finder alle afvigelser, fordi man leder efter dem.”

“Vores yngste havde en lille s-lyd, og hans lærere syntes, at 
en talepædagog skulle kigge på ham. De spurgte os, om vi 
syntes det samme, men jeg sagde “nej tak”. Lad dog børn være 
forskellige og mærkelige. Vi mennesker er jo forskellige og 
mærkelige på alle mulige måder - det er en del af livet og noget 
af det, der gør livet charmerende. Selv børn, hvor man tænker, 
at de er normale, men bare lidt urolige eller umodne, kan blive 
skilt ud. De får en opfattelse af ikke at være gode nok og ikke 
være som de andre.”

“Den indsnævring af normalitetsbegrebet er blandt andet 
sket, fordi vi skal veje, måle og teste alt. Vi forenkler ting for 
at passe ind i bokse. Jeg tror, flere børn får en ADHD-diagnose 
og andre diagnoser, fordi vi fokuserer på dem, der ikke passer i 
boksene,” siger hun.
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mEdicin EllEr Ej
Renée Toft Simonsen mener også, at de store klassekvotienter 

og de mange børn på få kvadratmeter i institutionerne har en 
del af skylden for, der ikke må være så store afvigelser i børns 
adfærd.

“Når man er én lærer til 28 elever eller få pædagoger til man-
ge børn, stiller det store krav til begge parter. I skolen er vær-
dien, at børnene skal lære noget. Værdien er ikke, at det skal 
være sjovt at gå i skole.”

Renée Toft Simonsen og hendes mand har selv taget konse-
kvensen af dårlig kommunikation og manglende rummelighed i 
deres børns skole. De har meldt drengene Jens-Kristian, 12, og 
Hugo, 9, ud af kommuneskolen og ind i en friskole, mens Ul-
rikke, snart 14, efter eget ønske blev i sin klasse.

“Jeg synes, der mangler rummelighed til de urolige børn. Det 
gælder både ADHD-børn og de, der “bare” er urolige. De får 
alt for megen skæld ud, og det går ud over deres selvfølelse. 
Og hvem er de næste, de begynder at skille fra? Hvad med 
dem, der er alt for stille? De bidrager ikke med noget, må de 
være der,” spørger hun og har selv et klokkeklart svar.

“Selvfølgelig skal vi være rummelige og accepterende over 
for forskelligheder. Og vi skal have ressurserne til det. Jeg 
synes, at det er vigtigere, børnene lærer at være gode ved hin-
anden, end de lærer at læse hurtigt.”

BEkymrEt ovEr mEdicinforBrug
I det seneste nummer af Børn&Unge sagde flere bekymrede 

psykologer og læger, at følgevirkningen af manglende rumme-
lighed var flere ADHD-diagnoser og et stærkt stigende medi-
cinforbrug. Medicinen gør urolige og besværlige ADHD-børn 
nemme, og så er der ingen problemer med rummeligheden.
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Psykolog Renée Toft Simonsens er også bekymret over det 
høje medicinforbrug, men hun forstår de forældre, der ser me-
dicin som deres eneste udvej:

“Jeg synes, det er en alvorlig sag at medicinere børn. Hvis jeg 
havde et ADHD-barn, ville jeg gå meget langt, inden jeg medi-
cinerede. Samtidig siger forskningen, at medicin giver børnene 
ro til at lære noget og til at nå at opfange de sociale signaler. 
Pludselig kan barnet mange flere ting og oplever større succes 
og færre nederlag. Men man skal være meget opmærksom og 
ikke bare udskrive.”

“Problemet er, man ikke ved, hvad der sker på længere sigt. 
Man kender ikke langtidsvirkningerne og ved ikke, hvad me-
dicinen gør ved kroppen. Kroppen skal jo kunne udskille me-
dicinen, nyren og leveren skal kunne følge med. Men hvis man 
er et sted, hvor barnet og familien er ved at gå op i limningen, 
så kan medicin være en løsning. For det er jo lige nu, vi er her. 
Det er lige nu, vi skal have det godt. I morgen er vi her måske 
ikke mere,” siger hun.

###
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Den 6-åriges stand-by
af Johnny Wikinanis

Mine fødder minder mig om våd sne. De er så trætte når jeg 
går på dem, det driver ned ad benene. Det går aldrig over, der 
må være knuder på nervesystemet. 

Her i morges gav jeg efter for 
det, og kroppen blev nogle få 
gange spjættende. Jeg har i 
mange år ligget med en pude, 
nu lå jeg og slappede af uden 
den. Det hele førte til at døds-
angsten forsvandt et øjeblik. 
Og førte til lidt billeder, nogle 
fantasier, hvis personer jeg 
svagt identificerede mig med, 
de skulle i hvert fald ikke være 
virkelige.

Barnets identificering med den fælles ulykke  
med min moder, og faderen som ingen bevidsthed havde om 
det hele, kunne have ført til transvestisme. Men allerede som 
6-årig forstod jeg, hvor umuligt det var at opfatte det som en 
løsning. 

Mennesker som jeg ikke kendte, betød så meget alligevel, at 
jeg ikke kunne bruge dem til det, jeg også i dag synes ville 
være en skam.

Love would be a losers game
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Arbejdsmarkedets (manglende) 
rummelighed for psykisk syge
af Jette Kragh, Richard Dahlin og Niels Udby
Galebevægelsen, Vejle

Galebevægelsen i Vejle mødes en gang om måneden. Her 
tager vi et emne op, som vi mener, er aktuelt. I april måned 
handlede det om arbejdsmarkedets rummelighed.

Der er en fabrik i Holstebro, Creativ Company A/S, der har 
mange psykisk syge medarbejdere. I 2007 opnåede de en 
5.-plads i konkurrencen Danmarks Bedste Arbejdspladser. 
Samtidig fik de Specialprisen for Mangfoldighed. Og i Europa 
er de blandt de 13 danske virksomheder i Top 100 som num-
mer 29 af mere end 1250.

Vi prøvede at forestille os hvad vi hver især savner for at føle 
os positivt indstillet til at tage et job på arbejdsmarkedet. Der-
for lavede vi en brainstorm, hvor vi alle bød ind med hvad vi 
mente, der skulle til for at vi måske kunne tage et job.  
Følgende 7 punkter er de første af mange vi ænkte:

Fuld førtidspension ved ansættelse i arbejdsmarkedsjob1. 
Ingen psykisk syge skal tvinges til at arbejde, hvis de ikke 2. 
har lyst
Førtidspensionen skal fastholdes uanset om jobbet glipper3. 
Mulighed for private gøremål4. 
Psykisk syge skal have lov til selv at bestemme deres ar-5. 
bejdstempo, så længe det ikke er til gene for de andre arbej-
dende eller dem selv
Der skal kunne etableres værksted for opfindere og andre 6. 
uden traditionel beskæftigelse
Der skal være mulighed for en hobbybeskæftigelse, hvis 7. 
man ikke ønsker lønnet arbejde



44

Psykisk sygdom og ferie
Galebevægelsesmøde 5. maj hos Niels Udbye, Vejle

Hvorfor er det så besværligt?

Sygdomme kan blæse op og man bliver bange for at tage afsted.

Da kan man ikke få pengene tilbage og bruge dem på noget an-
det, for at få pengene retur er man afhængig af lægeerklæring.

Man kan ikke klare det program, som andre kan.

Man vil hellere bruge pengene på en-dags ture.

Dem, der har et afhængighedsforhold, kan ikke være noget sted.

Psykisk syge skal have mulighed for rammer omkring deres 
egen ”rugekasse” når de holder ferie i flere dage.

Når psykisk syge skal på ferie skal der tages højde for ekstra 
meget tid.
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Piller er populære i Århus
Medicinbarnet 6 fra Børn&Unge, nr. 29 / 2007
Tekst: Gitte Rebsdorf og Trine Vinther Larsen 
Illustrationer: Flemming Dupont 

Tal fra Lægemiddelstyrelsen viser store regionale forskel-
le på brug af lykkepiller og Ritalin til børn og unge. Århus 
udskriver flest recepter. Ribe og Sønderjylland er mere 
sparsomme. Behandlingen i børnepsykiatrien er præget af 
tradition og holdninger, lyder en forklaring.

Børn og unge med adfærdsproblemer bliver behandlet vidt 
forskelligt alt efter, hvor i landet de bor.

I Århus bliver der brugt tre gange så meget Ritalin til ADHD-
børn, som der gør i Ribe. Stort set det samme billede tegner sig, 
når det drejer sig om lykkepiller til børn og unge med depres-
sion. Her udskriver Århus-psykiaterne godt dobbelt så meget, 
som kollegerne i Sønderjylland.

Det viser tal fra Lægemiddel-
styrelsens register over forbruget 
af Ritalin og lykkepiller i 2005 
på amtsplan. 
Da amterne blev til regioner i 
2006, flyttede forskellen med. I 
dag indtager region Midtjylland, 
hvor Århus ligger til, en klar før-
steplads i medicinforbrug blandt 
børn og unge, mens Syddanmark udskriver færrest recepter på 
Ritalin og ligger lavt placeret, når det gælder lykkepiller.

Sundhedsstyrelsen er klar over, at der er noget galt, men det 
er der ifølge afdelingslæge Marianne Jespersen ved at blive 
rettet op på.
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“Vi er ved at revurdere Sundhedsstyrelsens vejledning om be-
handling af børn med antidepressiva, antipsykotika og central-
nervestimulerende midler. Den nugældende vejledning er fra 
2000, og vi har vurderet, at der var grund til at kigge på tingene 
igen,” siger hun.

århus førEr an
I 2005 blev der i Ribe Amt brugt mindre end en halv døgn-

dosis af ADHD-medikamentet Ritalin pr. 1.000 indbyggere. I 
Århus Amt var forbruget tre gange højere og dermed det høje-
ste i Danmark.

Mønstret går igen, når det handler om lykkepiller blandt 
15-19-årige, hvor Århus Amt også ligger på en klar førsteplads.

Århus Amt har i de seneste seks år brugt mere Ritalin og do-
seret flere lykkepiller til amtets 0-19-årige end noget andet amt, 
viser tallene fra Lægemiddelstyrelsen.

Det er ikke tilfældigt, mener embedslæge i det tidligere Ring-
købing Amt, Børge Sommer. Han understreger, at de regionale 
forskelle ikke er udtryk for, at børn i andre amter er mindre 
depressive eller har færre adfærdsmæssige problemer, end børn 
i Århus har.

Børge Sommer er i dag embedslæge i Embedslægeinstitu-
tionen Midtjylland og forklarer forskelle i behandlingen med 
forskel i traditioner og holdninger:

“Århus har altid været kendt for at være meget biologisk 
orienteret med psykiatere, der er tilhængere af medicinsk be-
handling,” siger han.

Ringkøbing-egnen, hvor Sommer slår sine folder, er i dag en 
del af det ellers medicinglade Region Midtjylland. Men regio-
nens vestegn sparer stadig på medicinen til børn.

“Vi ligger langt fra universitetshospitalet i Århus. De er kendt 
for at have psykiatere, der går ind for medicinsk behandling,  
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og det smitter af. Vi holder til ude vestpå, hvor vi har færre læ-
ger. Jo færre læger, jo mindre medicin, bliver der brugt,” mener 
embedslægen.

modE mEdicin
En af de toneangivende børne- og ungdomspsykiatere her-

hjemme, professor Per Hove Thomsen fra Børne- og Ungdoms-
psykiatrisk Regionscenter i Risskov, betegner selv Århus som 
et sted, der historisk har tradition for at være mere biologisk 
orienteret end andre steder. Det afspejler sig i behandlingen.

“Der er tradition for biologisk forskning, både når det gælder 
medicinsk forskning, genforskning og hjerneforskning. I År-
hus har vi et universitetshospital og kan følge med i den nyeste 
forskning. Andre steder har man måske en mere konservativ 
holdning til både biologisk forskning og brug af medicin,” 
siger Per Hove Thomsen.

Professoren fra Århus afviser, at der bliver udskrevet for me-
get medicin i hans område.

“Vi udskriver ikke for mange piller. Tallene er snarere udtryk 
for, at man andre steder udskriver for lidt. Mange steder er man 
for tilbageholdende med at bruge medicin, men det kan få al-
vorlige konsekvenser for børnene, hvis man ikke behandler en 
depression,” lyder advarslen fra Århus professoren. 

diagnosE usikkEr
På Københavns Universitet har forskere fra Folkesundhedsvi-
denskab beskæftiget sig indgående med børn og unges medi-
cinforbrug. Og herfra advarer man bl.a. mod det stigende for-
brug, fordi næsten ingen medicin endnu er testet på børn.

Og Sundhedsstyrelsen har længe været klar over, at der er 
usikkerhed om behandlingen af børn med f.eks. ADHD. Alle-
rede i 1998 kom styrelsen med retningslinjer i forhold til diag-
nose og behandling. Men nu ser styrelsen igen på sagen.
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“Aktuelt arbejder en faglig arbejdsgruppe på et reference-
program, som forventes at være afsluttet inden udgangen af 
året. Dette arbejde gennemgår den videnskabelige forskning 
og skulle munde ud i en mere klar praksis, når det gælder diag-
nostik og behandling. Det skulle også gerne føre til en mere 
ensartet behandling rundt om i landet,” siger afdelingslæge Ma-
rianne Jespersen fra Sundhedsstyrelsen.

vElkEndtE forskEllE
Ensartet behandling er netop, hvad næstformanden for For-

eningen af Praktiserende Læger Henrik Dibbern ønsker sig. 
Han ser de regionale forskelle skinne igennem hos de praktise-
rende læger, der behandler børn, som burde være i behandling 
hos en psykiater. 

På grund af alenlange ventelister 
i psykiatrien tvinges lægen til at 
vurdere, om han eller hun vil ud-
skrive medicin til et lidende barn i 
ventetiden, eller lade barnet vente 
op til 72 uger på en psykiaters 
vurdering af et eventuelt medicin-
behov.

“Lægerne kalkerer ikke psy-
kiaternes recepter, men gør som 
psykiateren i deres område. Også 
for at barnet kan opleve et ensartet 
behandlingsforløb senere,” siger han.

Henrik Dibbern advarer mod ukritisk at følge de psykiatere, 
der har tradition for at udskrive meget medicin til børn.

“Der findes ikke langtidsstudier af medicinens virkninger. 
Man ved ikke, hvad det betyder for børnene om 40 og 60 år, 
og man kender ikke stofferne godt nok,” siger han og minder 
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om, at morfin og heroin var højt besungne lægemidler, før man 
opdagede deres vanedannende egenskaber.

Også Børge Sommer hører til de læger, som mener, der er 
grund til at være ekstra varsom med medicin til børn og unge. 
Derfor er han ikke enig med Århus professoren, Per Hove 
Thomsen i, at børn og unge er bedst hjulpet ved at få medicin.

“Langt det meste medicin er ikke testet på børn. Det i sig selv 
er nok til at advarselslamperne burde blinke. Børn er nemlig 
ikke voksne med små arme og ben. Meget medicin virker helt 
anderledes på børn end på voksne,” siger Børge Sommer.

udskrEv 70 ProcEnt mErE
EU har vedtaget, at fra årsskiftet skal al medicin til børn være 

testet på børn. Men hidtil manglende test er ikke den eneste 
grund til Børge Sommers advarsler.

“Når der er tale om adfærdsproblemer, er der grund til at 
være ekstra påpasselig med medicin. Børns adfærd ændrer sig 
meget, ligesom personligheden ændrer sig over et livsforløb. Et 
hyperaktivt barn kan sagtens udvikle sig til at blive roligt, når 
det bliver voksen,” siger Børge Sommer.

Han forklarer også store forskelle i brugen af lægemidler til 
børn og unge med den enkelte læges eller psykiaters brug af 
medicin. Det viser en undersøgelse fra det nu nedlagte Ring-
købing Amt. Her undersøgte embedslægeinstitutionen i 2003 
forbruget af lykkepiller.

Undersøgelsen konkluderede, at et betydeligt antal patienter 
fik ordineret større mængder lykkepiller end det anbefalede. 
Samtidig afslørede undersøgelsen, at der indenfor amtets græn-
ser var store forskelle:

“Det viste sig, at én af de læger, som var mest flittig med 
receptblokken, udskrev 70 procent flere lykkepiller end gen-
nemsnittet,” oplyser Børge Sommer.
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nEmmE PillEr
Børge Sommer gør opmærksom på, at Ritalin, som primært 

gives til børn og unge med ADHD, på mange måder er stær-
kere end kokain.

“Det er tankevækkende, at de stoffer, man bruger til at be-
handle børn og unge med, er stoffer, som misbrugere anvender. 
Den kemiske sammensætning af Ritalin ligner “speed”. Der er 
tale om stoffer, der stimulerer centralnervesystemet,” påpeger 
embedslægen.

Det tager professor Per Hove Thomsen ikke så tungt. Han 
frygter tværtimod, at børnene ender i fængsler, hvis ikke de får 
deres medicin.

“Det er kendt, at mange ADHD-børn ender som misbrugere 
eller i fængsler, hvis ikke de får medicin,” siger Per Hove 
Thomsen - en påstand, som andre eksperter sætter spørgsmåls-
tegn ved.

Embedslæge Børge Sommer medgiver gerne, at det er nemt 
at tage en pille. Men han tvivler på, at det altid er den rigtige 
løsning.

“Pædagogik virker også, når det drejer sig om adfærdspro-
blemer. Det er bare lidt mere omstændigt. Og så synes nogen 
måske, at det er lettere at tage en pille,” siger han.

###
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Hvad er nødvendigt for  
psykiateren af Johnny Wikinanis

I ’33 sagde Heinrich Himmler til psykiaterne om deres pa-
tienter, at de skulle slå dem ihjel, bygge ovne på hospitalets 
område og brænde ligene. Og psykiaterne parerede ordre, og 
skaffede Tyskland af med de sindssyge. Jeg har det fra en bog 
på biblioteket. Spørgsmålet om det fandt sted er irrelevant.

Ville vore psykiatere adlyde den samme ordre? Snart kan 
fascismen komme igen, og hvordan stiller den enkelte sig så? 
Har han/hun mere moral end i ’33-’34?
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Sundheds-systemet 
svigter børnene
Medicinbarnet 7 - fra Børn&Unge nr. 29, 2007
Tekst: Gitte Rebsdorf og Trine Vinther Larsen.
Illustration: Flemming Dupont

Sundhedsordfører Anne Baa-strup (SF), finder det uaccep-
tabelt, at børn udsættes for det, hun kalder tilfældig be-
handling i børnepsykiatrien alt efter bopæl. Hun vil tage sa-
gen op med (daværende, red.) sundhedsminister Lars Løkke 
Rasmussen (V). Han afviser imidlertid overfor Børn&Unge, 
at der er et problem.

Regionale forskelle i behandling med forskellige lægemidler 
er velkendt i psykiatrien og lægeverden i det hele taget.

Det forklarer overlæge Steffen Thirstrup fra Lægemiddelsty-
relsen, der fører registre med forskellige områders anvendelse 
af forskellig medicin.

“Fænomenet forekommer næsten lige meget, hvilket læge-
middel vi kigger på. Forleden fandt vi regionale forskelle for 
brugen af potensmidler, og der har også været tale om forskel-
ligt brug af gigtmedicin, eller varierende grænser for hvornår 
en læge vælger at fjerne en patients livmoder,” beroliger han, 
da Børn&Unge spørger til det mærkværdige i de regionale 
forskelle i brugen af ADHD-medikamentet Ritalin samt lykke-
piller til børn i Danmark.

“Det er jeg ikke bekymret for,” siger lægen.
systEmEt svigtEr
Bekymret er derimod et mildt udtryk for SF’s sundhedsord-

fører Anne Baastrups reaktion på de regionale forskelle i medi-
cinforbruget for børn og unge:
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“Vores sundhedssystem svigter,” siger hun med henvisning 
til, at man nogle steder går ind for elektrochok, andre steder for 
samtaleterapi - og så er der områder, der satser på piller.

“Det kan ikke være rigtigt at behandlingen skal være så til-
fældig,” siger hun og kræver, at sundhedsminister Lars Løkke 
Rasmussen (V) udarbejder en vejledning til behandling af børn 
med medicin, som er nyere end den vejledning, der findes i 
dag. Den er fra 2000.

“Vores sundhedsmyndigheder må på banen. Derfor vil jeg 
også stille spørgsmål til sundhedsministeren om den her sag,” 
siger Anne Baastrup.

ministErEn afvisEr
Før Anne Baastrup har nået 

at stille sundhedsminister Lars 
Løkke Rasmussen (V) et såkaldt 
§ 20 spørgsmål i Folketinget, har 
Børn&Unge i en e-mail fra mini-
steren fået hans kommentar til de 
regionale forskelle i forbruget af 
lykkepiller og Ritalin blandt børn 
og unge.

“De regionale forskelle ser man på mange andre slags læge-
midler for både børn og voksne. Og det kan for eksempel skyl-
des forskellig sygelighed regionerne imellem. Jeg synes, at det 
er vigtigt at understrege, at når børn - og alle andre patienter 
- sættes i behandling med medicin, bygger det altid på lægens 
beslutning i den konkrete situation. Der er altså fagfolk på”, 
svarer ministeren, der stoler på fagfolkenes behandling ikke 
bygger på holdninger, men på evidens.

Samme svar får vi i Lægemiddelstyrelsen og i Embedslæge-
institution Midtjylland, hvor kontorchef og ledende embeds-
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læge Anders Carlsen heller ikke ser nogen grund til at holde 
særligt øje med de regionale forskelle i brugen af børnemedicin 
i psykiatrien.

“Vi kontrollerer ikke området, med mindre Lægemiddelsty-
relsen eller Sundhedsstyrelsen beder os om det. Og de signaler, 
vi får, giver ikke grund til bekymring. Kun hvis vi fik konkrete 
klager over en enkelt psykiaters behandling, eller hvis Sund-
hedsstyrelsen satte en kampagne om medicinforbruget i gang, 
ville vi gennemføre en kontrol,” siger Anders Carlsen.

Sundhedsstyrelsen er ved at revurdere sin vejledning fra 2000 
om behandling af børn med antidepressiva, antipsykotika og 
centralnervestimulerende midler. Og sidste år fik Sundheds-sty-
relsen bedre mulighed for at holde øje med lægernes udskriv-
ninger og eventuelle forbindelser til medicinalindustrien.

Pædagogik ovEr PillEr
Men Anne Baastrup holder fast i, at så længe medikamen-

ternes langtidsvirkning ikke er kendte, og der desuden er stor 
usikkerhed om diagnosen ADHD og depression hos børn, så 
skal reglerne for udskrivning være meget restriktive.

“Når der er så stor usikkerhed, må man sætte ind med anden 
hjælp, og piller bør være den allersidste løsning. Pladsen i 
daginstitutioner er for trang. Børn bliver påvirket af stress, støj 
og larm. Vi ved, at børn med ADHD har brug for ro og stabili-
tet. Men nedskæringerne på daginstitutionsområdet gør det ofte 
ikke muligt,” siger hun og efterlyser flere offentlige midler til 
forskning på området.

“Det er helt uacceptabelt, at børn er udsat for en behandling, 
som man ikke kender langtidsvirkningerne af,” siger hun.

###
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Kærligheden til sit eget sprog
af Johnny Wikinanis

Som jeg sidder på bænken, henne på kirkegården Assisten-
sen, ser jeg et birketræ foran mig der står som en hund på 
bagpoterne og dasker med en gren for at tækkes sin herre. 
Hvor er han henne, nå ja der er jo Guds blå himmel, og her, 
se, se en skade pirker i jorden. Hvad er det egentlig den finder 
dér, er det fugten fra det kød som ikke mere er på skelettet?

Jeg sidder og drikker som sædvanlig, det går lidt trægt med at 
fabulere. Sådan er det hver eneste morgen, indtil der kommer 
et par ord, det gir balance i mit sind. Hvad enten det er hellige 
ord eller verdslige ord, så er de vigtige for ethvert menneske.

Både det talte ord og det skrevne ord stammer fra en tid, hvor 
enhver tryg babys volapyk blev til det ord som ethvert barn har 
modtaget, som om det var noget kærligt fra dets far og mor. 
Og det har det uden tvivl været indtil der skete noget alvorligt i 
vort liv. Ordet er kærlighed, alligevel ingen tvivl.

Så drak jeg videre. En mand løb forbi, lidt mærkeligt. Han 
standsede op og sagde ”Iskias i benet”, vi smilede til hinanden. 
Hvad lavede han i Danmark? Han vil aldrig nogensinde kunne 
opnå den samme kærlighed som i sit eget land, på grund af sit 
eget sprog.

###
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Informationsmøde i Århus
af Lars Jensen

18. juni 08 gennemførte Psykiatrisk Hospital i Århus et in-
formationsmøde for især journalister for at give mulighed for 
lidt mere saglighed i pressens præsentation af psykiatrien. 

Mest beskrives jo de blodigste psykiatriske tilfælde og uden at 
medtage de psykiatriske/psykologiske årsagsfoklaringer. Den 
almindelige daglige, solide indsats for at holde danskerne ar-
bejdsføre og i godt humør er åbenbart mindre interessant, men 
dette skulle (ville?) mødet ændre på.

Ud over oplægsholdere og personale deltog een freelance jour-
nalist, en tidligere patient og undertegnede skribent.

Overlæge Ulla Bartels fortalte kort om psykiatriens historie, 
om udviklingen fra livslang indespærring af alle sindssyge til 
nutidens 3-ugers ophold, om tiltagende opløsning af tabu og 
stigma og nævnte, at hospitalet udvikler sig i retning af at være 
sikkerhedsnet for hjemmehjælpere og -behandlere, og fremhæ-
vede at man var blevet opmærksom på, at tingsliggørelsen af 
patienterne kunne være en belastning, der skulle undgås.

Prof. dr. med. Poul Videbæk fortalte om forskning i stress-
depressions-demenssammenhænge og nævnte at serotonin/
lykkepille-euforien (mit udtryk) tilsyneladende er aftagende. I 
stedet interesserer man sig nu mere for sammenhænge mellem 
hjertesygdomme og depressioner - altså en større interesse for 
sammenhænge mellem legeme, sjæl og sind samt mere end 20 
gener og et utal af miljøfaktorer.

Poul Videbæk havde selv prøvet den nye magnetbehandling 
mod depression - uden at tage skade, sagde han. Han var da 
også tilsyneladende i godt humør.
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Adspurgt om hvorvidt samfundets udvikling er for hurtig i for-
hold til menneskets genetiske udvikling – om menneskene var 
kommet for hurtigt ned fra træerne – svarede han at psykiaterne 
ikke anså det som deres opgave at regulere på samfundsudvik-
lingen, kun at reparere/modificere de individer, der ikke passer 
ind i samfundsmaskineriets efterhånden meget små tolerancer.

En meget væsentlig diskussion, taget på 1 minuts snak eller 
svarende til disse 6 linjer. Galebevægelsen bør fortsat kræve 
mere kraftfuld information fra psykologer/psykiatere om, hvor-
ledes samfundet bør indrettes for at forebygge psykisk lidelse!

Psykolog og Retspsykiatrisk afd.leder Claus Werchmeister 
orienterede om straffrihed grundet sindssyge og om de behand-
lingsdomme, der anvendes i stedet for.

Adspurgt om dommernes rolle svarede C.W., at dommerne 
tilslutter sig psykologers og lægers afgørelser, men nu og da 
justerer med lidt af samfundets retsfølelse.

Et fint initiativ til et godt møde, - men hvorfor deltog ikke 
flere?

###
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Klar struktur virker
Medicinbarnet 11 - Børn&Unge, nr. 39 / 2007
Tekst: Gitte Rebsdorf og Trine Vinther Larsen, Foto: Jeppe Carlsen 
Illustrationer: Flemming Dupont 
Børn med ADHD eller andre adfærdsforstyrrelser har stor 
gavn af pædagogisk hjælp. Pædagogik hjælper lige så godt som 
medicin, fastslår en psykolog med mangeårig erfaring indenfor 
området. Alligevel er pædagogisk hjælp en mangelvare. 

ADHD-Børn, som har svært 
ved at sidde stille og koncen-
trere sig, og som skriger, bare 
de skal have børstet tænder, kan 
ved hjælp af nogle meget enkle 
metoder komme til at fungere 
fint. Det fastslår psykolog Ulla 
Dyrløv fra Familiepsykologisk 
Praksis i København.

“Det er muligt at hjælpe disse børn. Både i hjemmet, i børne-
institutionerne og i skolerne. Der er tale om normale børn, som 
har nogle særlige vanskeligheder og derfor skal der også nogle 
særlige metoder til at hjælpe dem. Hvis børnene får den rette 
pædagogiske hjælp, kan de komme til at fungere fint,” fastslår 
psykologen, der har et indgående kendskab til området. Fra 
2001 til 2006 arbejdede Ulla Dyrløv i Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning, PPR, i Københavns Kommune.

De pædagogiske metoder går ud på at skabe en forudsigelig 
og struktureret hverdag. Det har børnene brug for, påpeger Ulla 
Dyrløv.

“Børn med adfærdsforstyrrelser som ADHD har ofte meget 
svært ved at overskue situationer. De oplever almindelige dag-
ligdags gøremål som at skulle pakke taske eller vaske sig som 
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fuldstændig kaotiske og uoverskuelige. De mangler overblik. 
Så det handler om at tilføre dem overblik, og det gør man ved 
at give dem nogle meget klare retningslinjer. Det kan godt vir-
ke robotagtigt, men det hjælper børnene,” oplyser Ulla Dyrløv.

kamP for Pædagogisk hjælP
Men selv om det er muligt at hjælpe børn med ADHD ved 

hjælp af forholdsvis enkle metoder, får langt fra alle børn pæ-
dagogisk hjælp. I stedet får de medicin, masser af piller. Der er 
sket en eksplosion i brugen af Ritalin, som gives som middel 
mod ADHD, til børn og unge. Indenfor de seneste ni år er for-
bruget til børn og unge i alderen 10-14 år steget med 1.344 %.

“Der er ikke nok fokus på det pædagogiske område. Og det 
er et stort problem, for medicin virker ikke lige så godt. Ganske 
vist kræver de pædagogiske metoder en ekstra indsats i starten, 
men næste gang er det lettere, fordi man så har erhvervet nogle 
arbejdsredskaber, som man konstant kan vende tilbage til,” 
påpeger Ulla Dyrløv.

Som tidligere beskrevet i Børn&Unge må mange familier 
med ADHD-børn undvære familieterapi og pædagogisk støtte. 
En spørgeskemaundersøgelse, Børn&Unge har foretaget blandt 
100 tilfældigt udvalgte forældre til ADHD-børn, viser, at 51 % 
af forældrene har oplevet, at deres 
barn i en periode har fået medicin 
uden pædagogisk hjælp.

“Det er meget nemt at få hjælp 
til medicin. Det kommer automa-
tisk. Men al anden hjælp skal man 
kæmpe for,” siger Ulla Egholm 
Larsson, som har en 16-årig datter 
med ADHD.
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14 ud af de 43 forældre, som har svaret på spørgeskemaet, 
oplyser tilmed, at de hverken fra deres region eller kommunen 
har fået tilbudt terapeutisk eller pædagogisk støtte.

adhd-Børn Bør BlivE i normalmiljøEt
Ulla Dyrløv kan efter sit mange-

årige virke som psykolog med 
speciale indenfor ADHD bekræfte, 
at både forældre, børn samt perso-
nale i skoler og børneinstitutioner 
er rådvilde og efterspørger hjælp.

Når hun møder forældre i sin 
praksis, oplever hun ofte, at de 
vil snakke sig til rette med barnet.  
Men det er det værste, man kan 
gøre i forhold til et barn, som har adfærdsvanskeligheder, påpe-
ger psykologen.

“Børnene har brug for klare og tydelige voksne. Forældrene 
skal være piloter i deres barns liv. De skal fortælle barnet, 
hvordan de ønsker, at eksempelvis morgenen i hjemmet skal 
forløbe. Hvis forældrene har besluttet, at barnet skal i bad, skal 
det ikke være til diskussion. Disse børn har brug for struktur og 
faste rammer,” siger Ulla Dyrløv.

Set med hendes øjne har børn med adfærdsvanskeligheder 
bedst af at blive i deres vante miljø frem for at komme på 
specialinstitutioner. Men mange børneinstitutioner og skoler 
er slet ikke gearet til at have børn med adfærdsvanskeligheder, 
påpeger psykologen.

“Det er bedst, at børnene bliver i normalmiljøet. Men det 
kræver, at de får den rette hjælp. Desværre er en del af un-
dervisningen i folkeskolen indrettet, så disse børn slet ikke 
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kan forholde sig til den. De var bedre tjent, hvis de var blevet 
hjemme. Det gælder for eksempel de såkaldte emneuger, hvor 
undervisningen er alt for åben. Der er ingen klare retningsreg-
ler og det er meget forvirrende for børn med ADHD,” siger 
Ulla Dyrløv.

BEvægElsE hjælPEr
Hun betoner, at ADHD-børn er lige så godt begavede som 

andre børn og at de kan lære det samme. Der skal blot nogle 
andre metoder til. Børn med ADHD er ofte urolige og har svært 
ved at sidde stille og koncentrere sig.

“Nogle har det så slemt, at de må ligge nede under bordet 
og rokke rundt. Deres trang til at bevæge sig opstår, fordi det 
hjælper dem til at koncentrere sig. Derfor kan man hjælpe disse 
børn ved at give dem mulighed for at bevæge sig. I børnein-
stitutionerne kan det være en hængekøje. I skolen kan man 
udskifte den almindelige stol med en såkaldt kuglepude eller en 
kontorstol med hjul, sådan at barnet har mulighed for at be-
væge sig,” siger Ulla Dyrløv.

###
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Andre aktiviteter i og omkring Galebevægelsen:

Galebevægelsen:  Dr. Abildgårds Allé 15, DK-1955 Frb. C

Information om Galebevægelsen og psykiatrien tlf: 3535 6647 - fax 3536 7750

Radioti:  Dr. Abildgårds Alle 15, DK-1955 Frb. C

Lokalradio om psykiatri tlf: 3536 4647 -  www.radioti.dk

Netværkstedet Thorvaldsen Thorvaldsensvej 60, DK-1871 Frb. C

Brugerstyret aktivitetssted tlf. 3535 6647 -  www.thorvaldsen.dk

Lokale kontaktpersoner:

Aabenraa: Lars Jensen, Kirkevænget 3, Genner, 6230 Rødekro mob. 2881 6432 
 Minna Holm, Elmevej 28, st.th. - 6520 Toftlund. mob. 2620 3701

Aarhus: Poul Erik F. Kristensen, Haslegårdsvænget 11, 8210 Årh. V tlf. 2396 8214 
 Kurt Andersen, Vidtskuevej 44, 2.th. 8260 Viby J. tlf. 8611 3981

Hillerød: Leif Jørgensen, Østervang 68, 3400 Hillerød tlf.  4826 8414

Kibæk: Lenarth Kirkegaard, Sandfeld Allé 25, 6933 Kibæk

Køge Bugt: Minna Holm, Egeskovvej 138, 2665 Vallensbæk Str. mob.  2620 3701

Nykøbing S: Jan Langevang tlf. 5993 1604

Ribe: Bodil Sørensen. Seminarievej 88D, 6760 Ribe tlf. 7542 0932

Svendborg: John Staldgaard, Vinneby Violvej 38, 5700 Svendborg tlf. 6222 5493

Thisted: Susanne Knudsen, Norgesvej 72, 7700 Thisted tlf. 9792 0735

Vamdrup: Dorit Dorthe Jette Nielsen, Buen 8 sttv,  6580 Vamdrup tlf. 7559 4457

Vejle: Thoridt Allermand tlf. 7572 6716 
 Richard Dahlin tlf. 7582 1105 
 Niels Udby, Valdemarsgade 26-2.tv. 7100 Vejle tlf. 7572 4433
 farmer.niels@nypost.dk mob. 2449 2040

Vestjylland: Frederik Chr. Dietrichsen, Mosbølvej 2, Strellev, 6870 Ølgod tlf.  7525 0900

Færøerne:  Hans Birgir Hansen,  tlf/fax +298 310021 
 Lon 1, Postboks 3186, FO-110 Thorshavn, Færøeme bigge@faroeinn.fo

Norge:  Elin Sverdrup Thygesen, Østgaardsg t. 23B N-0474 Oslo      tlf.  +47 2237 5128 
 Tormod & Annemor Bakke, Ole Brummsvej 20, N-0979 Oslotlf.  +47 2221 7544

Tyskland: Irren Offensive, Schamweberstr. 29, D-10247 Berlin Friedrichhain 
 http://www.irren-offensive.de/ tlf. +49 0302911001
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