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Forord
Vi håber alle vores læsere, gamle som nye, har haft en god som-

mer, nu går den jo på hæld. Og tak fordi I stadig læser vores blad.
I dette nummer slutter vi temaet om Medicinbarnet. Artiklerne 

denne gang viser, at det ER muligt at "behandle" disse børn, der har 
fået en af de nye diagnoser ADHD, Aspergers mm., på en måde, så 
medicinen næsten eller helt kan undgåes. Men også at det kræver 
meget, ikke mindst vilje, af familier, pædagoger, lærere og "syste-
met". I form af kostomlægning og strukturering af en i forvejen travl 
hverdag, samt uddannelse af personalet i institutionerne og en vilje 
hos politikere og sundhedsvæsen.

Så er det rystende at høre den tidligere vicedirektør i medicinal-
virksomheden Ely Lilly, John Virapen, fortælle (side 21) om de meto-
der, medicinalindustrien bruger, hvor skrupelløse de er, med bestik-
kelse (ja, OK det var vi vist godt klar over, men alligevel), og bruger 
MILLIARDER på markedsføring, men ikke mindst:  
DE OPFANDT ADHD, KUN FOR AT SÆLGE PILLER!

Han har udgivet en bog "Piller & Profitter", hvor han fortæller hvad 
han har oplevet i sine 30 år i industrien. En sjældent modig mand.

At medicinalindustriens markedsføring har virket kan vi se i et 
par eksempler på, i indlæggene fra hhv. Kurt Lindekilde, vedr. Quan-
tum Energy konferencen, og Vitalrådet om C-vitamin i kræftbehand-
lingen.

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

God læselyst
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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 opmærksomhedsforstyrrelsen 
ADHD, og den behandling det danske sundhedssystem tilbyder 
disse børn.

Artiklerne dokumenterer blandt andet, at psykisk syge børn udsættes 
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 hyperaktive børn med medi-
cin. Men artiklerne viser, at man med fordel kunne vælge at opgrade-
re de pædagogiske og psykoterapeutiske tilbud til børn med ADHD. 
Lægerne bør holde igen ved receptblokken. 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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Sund mad kan erstatte 
piller
Artikel fra Børn&Unge, nr. 3 / 2008 - 
temaet Medicinbarnet
Tekst: Gitte Rebsdorf og Trine 
Vinther Larsen  
Illustrationer: Flemming Dupont

Børn med ADHD spises i stor stil af 
med amfetaminlignende medicin, 
som lægerne ikke kender langtids-
virkningerne af. Men sund kost kan virke ligeså godt som 
piller, vurderer ernæringsekspert og forfatter Karen Nørby
Harmløse kostændringer kan hjælpe børn med opmærksomhedsfor-
styrrelsen ADHD ligeså godt som medicin, man i dag ikke kender 
langtidsvirkningen af.

Sådan lyder hovedbudskabet fra ernæringsterapeut Karen Nørby, der 
har specialiseret sig i, hvordan især sukker, gluten og mælk kan gøre 
både børn med og uden diagnosen ADHD aldeles kulrede.

I sin nye bog “Kost og hyperaktivitet” beskriver Karen Nørby 
eksisterende undersøgelser af kostens betydning for adfærd. Der 
er masser af eksempler på, at børn med ADHD er blevet mere 
rolige, bedre til at koncentrere og mindre aggressive ved hjælp af få 
justeringer i deres kost.

“Der er meget forskning på området, men resultaterne virker oversete 
i Danmark. Medicin er den løsning, psykiatrien har på problemerne, 
og jeg savner, at sundhedssystemet får øjnene op for, at der er andre, 
helt harmløse alternativer,” siger Karen Nørby og henviser til, at 
forbruget af medicin som Ritalin, der næsten udelukkende gives til 
børn med ADHD, i dag er eksploderet.
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Flere og flere børn, får højere og højere doser af det 
amfetaminlignende stof. På fire år blev antallet af 5-19-årige på 
Ritalin således tredoblet. Og fra 1997 til 2006 steg det samlede 
stofforbrug i Danmark med mere end 900 procent.

“Stoffet er stærkere end kokain, og ingen ved, hvad det gør ved 
børnene om 20 år. Derimod ved man, at sund kost er godt for alle,” 
siger Karen Nørby, der mener, at de fleste af de 8.000 børn, der får 
Ritalin i dag, kunne droppe medicinen, hvis de ændrede på kosten.

Kemi i maden
Ud med storsynderne sukker, sodavand 
og slik. Spis glutenfri brød. Vælg 
fuldkornspasta og brune ris. Og få masser 
af gode fedtstoffer fra oliven, avocadoer 
g alle slags nødder. Lidt peanutbutter 
eller en skive rugbrød med marcipan er 
faktisk også ok.

Sådan lyder nogle af Karen Nørbys 
kostråd. Hendes bog indeholder også 

opskrifter på ernæringsrigtig mad, og mere teoretiske afsnit forklarer, 
hvorfor børnene bliver helt kulrede, urolige og hyperaktive, hvis de 
får forkert kost.

Hos nogle skyldes det simpelthen en allergisk reaktion.

“Ernæringen har stor betydning for de biokemiske processer i vores 
krop. Stofferne påvirker centralnervesystemet på godt og ondt, og 
derfor har giftstoffer i kroppen negativ betydning for vores følelser 
og adfærd,” siger Karen Nørby.

“Det vigtige er, hvor gode vi er til at afgifte kroppen, og der er 
mennesker forskellige. Og det bliver ikke lettere, jo flere giftige 
tilsætningsstoffer, farvestoffer og spøjtemidler, der bruges i vores 
fødevarer,” siger Karen Nørby, der vurderer, at der i dag er mere 
kemi i de færdigretter, mange spiser i dag, end i mors kødgryder fra 
fordums tider.
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Bøf til morgenmad
Der var også mere fedt i kødgryderne, og når det specifikt handler 
om børn med ADHD, viser forskningen, at mange af børnene 
mangler essentielle fedtsyrer.

“Fede fisk er sundt fedt, og et nyt svensk studie har netop 
dokumenteret, at fiskeolie gør børn med ADHD mere rolige,” siger 
Karen Nørby.

Det er også kommet frem, at ADHD-børn danner morfinlignende 
stoffer ud fra gluten og mælk, fordi de mangler de enzymer, som 
skulle hjælpe med at nedbryde mælkeproteinerne, og de såkaldte 
morfinpeptider lammer vigtige områder i hjernen. En urinprøve kan 
påvise, om barnet danner disse morfinpeptider.

ADHD-børn menes også at have en nedsat mængde af signalstoffet 
dopamin i hjernen, og det har betydning for børnenes kontrol 
af følelsesmæssige impulser og for koncentrationsevnen. 
ADHD-medicin indeholder netop stoffer, som skal øge hjernens 
dopaminniveau. Men ifølge Karen Nørby kan børnene i stedet 
for medicinen spise en mineralholdig vitaminpille og en bøf til 
morgenmad.

“For at kunne danne dopamin forudsætter det, at man får noget 
proteinholdigt kød. Og så skal der være mineraler som B-vitamin, 
magnesium og Zink til stede i kroppen. Så vil der kunne dannes 
de aminosyrer, der skal til for senere at omdannes til dopamin,” 
forklarer Karen Nørby.

“Og så dur det altså ikke at spise en tebolle til morgenmad, hvidt 
toastbrød til frokost og pasta med ketchup til aftensmad,” siger hun.

###
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Protest mod dødsfald i 
psykiatrien
Psykiatriens ofre blev mindet på verdens mentale 
sundhedsdag den 10.oktober.

Mange mennesker i dagens Danmark rammes i korte eller 
lange perioder af deres liv af psykiske vanskeligheder, så de 
opsøger professionel hjælp i den eksisterende psykiatri. Andre 
ønsker at vælge psykiatrien fra, men tvinges til ufrivilligt at 
blive indlagt og medicineret. En tvang der udøves i henhold 
til lovbestemmelser, som FN’s menneskeretskommissær for 
nylig har erklæret i modstrid med internationalt definerede 
menneskerettigheder.

Den medicinske behandling psykiatriens patienter tilbydes eller 
tvinges til at modtage har vist sig ofte at have skæbnesvangre 
følger. Mange oplever, at det ene medikament lægges oven i det 
andet så ens hjerne og krop bliver til et kemisk laboratorium. 
Selv om Sundhedsstyrelsen fraråder en sådan helbredstruende 
polyfarmaci, fortsætter denne praksis i stort omfang.

Selv ved behandling med et enkelt såkaldt antipsykotisk middel 
er man i forholdsvis stor risiko for, at der opstår alvorlige 
helbredsmæssige gener i form af betydelig vægtøgning, 
sukkersyge, hjerte-karsygdom mv. I et vist omfang kan disse 
medikamenter direkte forårsage at patienten dør på grund af 
alvorlige og pludseligt opståede virkninger på hjernens og 
hjertets livsvigtige funktioner.

I den officielle dødsårsags-statistik bliver over 150 døde hvert 
år registreret med den psykiatriske diagnose som dødsårsag, på 
trods af diverse eksperter udtrykker, at ingen her i landet dør 
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af deres psykose. Hvad gemmer der sig bag disse tal: er det i 
virkeligheden medicinen der slår folk ihjel? 

LAP( Landsforeningen af nuværende og tidligere 
Psykiatribrugere) har sammen med en række organisationer, 
eksperter og politikere rejst krav om, at der ved sådanne 
”uforklarlige” dødsfald automatisk skal gennemføres en 
grundig obduktion. Et krav Sundhedsstyrelsen og landets 
sundhedsminister indtil nu har tøvet med at indfri.

Det er på høje tid at man i psykiatrien lever om til 
lovgivningens krav om fuldt informeret samtykke ved enhver 
form for behandling. Der bør oplyses fuldt ud om de mulige 
skadevirkninger der er forbundet med at indtage psykiatriske 
medikamenter også om faren for pludselig og ”uforklarlig” 
død. Enhver tvangsbehandling med medikamenter, der kan 
bringe dit liv og helbred i fare bør bringes til ophør.

Dagen markeres vedopsætning af hvide kors på diverse 
steder i Roskilde.

LAP Roskilde og Omegn
(Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere)
V/ Paul Nielsen
(46327527)
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    Alvorlige
    bivirkninger 
 ved ADHD-medicin
 fra Børn&Unge, nr. 33 / 2007 - temaet Medicinbarnet 
 Tekst: Gitte Rebsdorf og Trine Vinther Larsen  
 Illustrationer: Flemming Dupont & Johnny Wikinanis

 Myndigheder og eksperter betegner bivirkninger  
 ved ADHD-medicin som ubetydelige. Men en ny
 undersøgelse blandt forældre til ADHD-børn 
     dokumenterer, at op imod halvdelen af forældrene
  oplever alvorlige bivirkninger ved medicinen.

Mens myndigheder og eksperter betegner bivirkninger ved 
medicin til ADHD-børn som ubetydelige, så oplever mange 
forældre det diamentralt modsatte, nemlig at deres børn får 
alvorlige bivirkninger.
En spørgeskemaundersøgelse, som Børn&Unge har foretaget 
blandt forældre med ADHD-børn viser, at næsten halvdelen af 
forældrene oplever alvorlige bivirkninger hos deres børn.  
Det er bivirkninger som angstanfald, depression eller hjerte-
problemer.

De mange meldinger om alvorlige bivirkninger bør give anled-
ning til øget eftertanke, mener privatpraktiserende børne- og 
ungdomspsykiater, Peer Jansson.

“Det er bekymrende, at forældrene beretter om så alvor-
lige bivirkninger. Det bør man tage meget alvorligt,” siger 
børnepsykiateren.
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Professor Per Hove Thomsen fra Børne- og Ungdomspsy-
kiatrisk Regionscenter i Risskov, har tidligere udtalt til Børn & 
Unge, at bivirkningerne samlet set ikke spiller den store rolle.

Det fremgår også af en skrivelse fra Lægemiddelstyrelsen, som 
er lagt på styrelsens hjemmeside den 29. august (2007, red.), 
at alvorlige bivirkninger ved medicinen er sjældne. Her står: 
“På baggrund af de samlede internationale erfaringer vurderer 
Lægemiddelstyrelsen, at medicinsk behandling af ADHD har 
en god effekt og hos de fleste er veltolereret.” 

Problemer kommer ikke frem
Men virkeligheden i familierne ser anderledes ud. En familie 
med en 14-årig dreng oplyser, at ADHD-medicinen Ritalin har 
givet deres søn mange bivirkninger. Han hører stemmer, bliver 
depressiv og får stik ved hjertet, som gør ham meget bange.

Internationale undersøgelser viser da også, at Ritalin kan give 
alvorlige hjerteproblemer, og i USA er der registreret flere 
dødsfald i forbindelse med brugen af Ritalin. Desuden kender 
den amerikanske lægemiddelstyrelse, også til bivirkninger 
som at høre stemmer og være hallucineret. Det fremgår af et 
produktresume fra den 25. april i år.

Forklaringen på, at mange af bivirkningerne aldrig kommer 
frem i lyset, kan være, at lægerne undlader at indberette bi-
virkninger, sådan som de ellers har pligt til.

“Vi ved, at ikke alle bivirkninger bliver indberettet, og at der 
tværtimod er tale om en underindberetning. Det giver adminis-
trativt arbejde, og det er mange læger måske helst foruden. An-
dre vurderer måske, at det er unødvendigt at indberette, fordi 
bivirkningerne er kendte i forvejen,” lyder det fra overlæge i 
Lægemiddelstyrelsen, Steffen Thirstrup.
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Psykolog Peter La Cour fra 
Center for Forskning i Eksistens 
og Samfund på Københavns 
Universitet er enig. Han mener 
tilmed, at det system, der skal 
sikre, at bivirkninger bliver ind-
berettet, er utilstrækkeligt.

“Der er mange aktører, som ikke 
har interesse i, at bivirkninger 
bliver indberettet. Det er et 
problem i sig selv. Dertil kom-
mer, at der ikke er noget system 
til at registrere bivirkninger af 
adfærdsmæssig eller psykolo-
gisk karakter. Og det er en stor 
fare,” siger Peter La Cour.

Piller uden ende
Som beskrevet tidligere i 
Børn&Unge, er antallet af børn 
og unge, der bliver behandlet 
med det amfetaminlignende stof 
Ritalin eksploderet indenfor de 
seneste ti. Fra 1997 til 2006 er 
forbruget blandt børn i alderen 
10-14 år steget med 1.344 %.

I undersøgelsen, som 
Børn&Unge har foretaget, 
beskriver flere forældre, at deres 
børn bliver indesluttede og de-
pressive af medicinen. Det er 
også kendt, at medicin til be-

Medicin til AdHd-børn 
og bivirkninger 

Børn&Unge har foretaget en spør-
geskemaundersøgelsen blandt 100 
tilfældigt udvalgte medlemmer af 
ADHD-foreningen.

45 af disse spørgeskemaer er kommet 
retur. 2 af spørgeskemaerne falder 
udenfor målgruppen. De resterende 
43 spørgeskemaer er gennemgået og 
analyseret.

Når det gælder medicin og bivirknin-
ger så fremgår resultatet af tabellen 
her. Udover spørgeskemaundersøgel-
sen er der tillige foretaget en række 
uddybende interview med forældrene.

Hjælper Medicinen dit bArn? 
• 33 har svaret ja 
• 7 har svaret delvist 
• 1 har svaret nej

er der bivirkninger ved Medicinen? 
• 32 har svaret ja 
• 9 har svaret nej

Almindelige bivirkninger, som foræl-
drene nævner, er nedsat appetit og 
søvnløshed

er der Alvorlige bivirkninger ved 
Medicinen? 
• 19 ud 41 har beskrevet, at der er 
alvorlige bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger, som forældrene 
nævner, er tvangstanker, hallucinatio-
ner, angstanfald, migræne, kvalme, 
BMI på 13, depression, tristhed, 
hjertebanken, stik ved hjertet, hører 
stemmer, muskelsmerter.

Kilde: Børn&Unge-undersøgelse, 
september 2007. 
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handling af ADHD kan give børnene 
depressioner.

Samtidig viser undersøgelsen og en 
række uddybende interview, som 
Børn&Unge har foretaget blandt foræl-
drene, at børn tilmed bliver behandlet 
med flere typer medicin på én gang. 
Brug af flere forskellige lægemidler 
kan i visse tilfælde være særdeles 
risikabelt.

Ulla Egholm Larssons 16-årige datter 
bliver både behandlet med lykkepiller 
og Ritalin:
“Vores datter er meget depressiv, så 
derfor får hun også lykkepiller. Hun 
har efterhånden prøvet snart al medicin. I starten hjalp det at 
give Ritalin som depotmedicin, men efter et stykke tid aftog 
virkningen, og så måtte dosis øges,” fortæller Ulla Egholm Lar-
sson fra Vanløse

I Lægemiddelstyrelsen medgiver overlæge Steffen Thirstrup, at 
det er kendt at behandling med Ritalin kan føre til depressioner. 
Alligevel mener han, at det kan være forsvarligt at fortsætte 
behandlingen med Ritalin:
“Nogle gange er det nødvendigt at give medicin mod bi-
virkninger. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, men hvis bar-
net ikke kan undvære medicinen, kan det være en løsning. Den 
vurdering må den enkelte læge foretage,” siger Steffen Thirst-
rup.

Børn bliver for tynde
I spørgeskemaundersøgelsen svarer tre ud af fire forældre, at 
deres barn har bivirkninger af medicinen. Ud over de alvorlig 
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bivirkninger er det almindelige og kendte bivirkninger som 
vægttab og manglende appetit.

Et forældrepar skriver, at deres 6-årige søn har en BMI på 13. 
En mor til en 13-årig dreng skriver: “Han spiser næsten ingent-
ing, når han er på medicin. Mangler sultfornemmelsen.”

En forælder til en 14-årig pige skriver: “Hun har mistet energi 
på grund af vægttab. Er slap og kan ingenting.”

Hvorvidt sådanne bivirkninger er acceptable eller ej, findes der 
ingen klare retningslinier for: 
“Det er altid en afvejning af fordele og ulemper. Det er et læge-
ligt skøn. En BMI på 13 er for lidt, men i alle tilfælde bør der 
foretages en individuel afvejning,” siger Steffen Thirstrup fra 
Lægemiddelstyrelsen.

###

Medicin gør HAM rolig

Stort set alle forældre oplever, at deres børn har gavn af medicin, viser 
Børn&Unges undersøgelse.

“Medicinen hjælper. Den gør ham rolig, og der er færre kontroverser.” 

Sådan lyder et af svarene på en spørgeskemaundersøgelse, som Børn&Unge 
har foretaget blandt forældre til ADHD børn.

Børn og unge med diagnosen ADHD eller DAMP er ofte hyperaktive og uro-
lige. Men stort set alle forældre, som har deltaget i undersøgelsen, oplever, at 
medicinen hjælper deres barn helt eller delvist. Utallige undersøgelser viser 
da også, at behandling med det amfetaminlignende stof Ritalin kan hjælpe 
børn og unge.

“Medicinen påvirker centralnervesystemet sådan, at opmærksomheden bliver 
skærpet. Disse børn kan ikke koncentrere sig, og de er urolige. Derfor er det 
glædeligt, at så mange har gavn af medicinen,” siger overlæge i Lægemiddel-
styrelsen Steffen Thirstrup.

En anden forælder til en 13-årig dreng skriver:

“Forskellen er tydelig. Især om morgenen, inden medicinen virker..
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Tænketanke og psykiatri eller 
trivsel
Tilsyneladende har de to nye tænketanke, cepos og cevea, det 
fælles mål at opnå mest mulig trivsel for flest mulig danskere.

Indtil nu er der ikke brugt megen energi på cost-benefit analy-
ser af den psykiatriske indsats, - måske fordi sygdom er hver-
mands herre?

Inden I går i gang med analysere psykiatrien, vil jeg stærkt 
opfordre jer til lige fra begyndelsen at medtænke alle mulige 
alternativer til psykiatrien i dens nuværende form, der er karak-
teriseret ved, at psykiaterne har tilranet sig dispositionsret over 
alle økonomiske muligheder samt overhøjhed over Retsvæse-
net.

“Tilranet” er anvendt grundet psykiatriens pseudo-videnskabe-
lighed, der ikke tager den objektive sandhed særligt alvorligt.

Alternativer til psykiatri kunne være forældrekurser til undgåel-
se af deprivationssyndromer hos spædbørn samt til almindelig 
mental oprustning af vordende forældre.

Alternativt kunne også være at tillade større forskelle i livsstil 
(der er åbenbart enighed om, at kreativitet er en god “driver”).

Fortsæt selv tankerækken. Potentialet er enormt med allerede 
hundredetusinder af førtidspensionerede medicinskadede, hvor-
af mange, mindst 14000 årligt, ville kunne rehabiliteres med 
små midler og en anelse tolerance.

Lad ikke psykiatrien blive hvermands herre!

Galest og med venlig hilsen
Lars Jensen
Kirkevænget 3, Genner, 6230 Rødekro
tlf. 40568493.
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I livsfare

     - efter overflødig medicin
fra Børn&Unge, nr. 33 / 2007 - temaet Medicinbarnet
Tekst: Gitte Rebsdorf og Trine Vinther Larsen 
Fotos: Jeppe Carlsen. Illustration: Flemming Dupont

Ritalin kan give alvorlige bivirkninger som tvangstanker, 
indesluttethed og apati. Det har en 12-årig dreng fra 
Nykøbing Sjælland erfaret. For to år siden måtte han 
tilmed indlægges akut med medicinforgiftning. Nu er han 
helt stoppet med medicinen
“Jeg troede, at jeg var ved at dø.”
Ordene kommer fra Kenni Ludvigsen. Som han sidder i sofaen 
ved siden af sin mor, er han ellers fuld af liv. Lidt genert lige-
som andre 12-årige, men efter et stykke tid bliver ordene flere 
og der kommer glimt i øjet.

I påsken 2005 var det ellers ved at gå galt. Kenni Ludvigsen 
var i behandling med Concerta, som er et nyt lægemiddel til 
behandling af ADHD. Men da den 12-årige dreng samtidig fik 
halsbetændelse og kom i behandling med penicillin, blev han 
meget syg, husker hans mor.
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“Han var hallucineret og troede, at der kørte en mand på cykel 
ude på vejen, men der var ingen mand på cykel. Senere blev 
det værre. Han vendte det hvide ud af øjnene og klagede over, 
at han intet kunne se. Da vagtlægen kom forsøgte han, at slå 
Concerta op, men lægen kunne ingen oplysninger finde, fordi 
lægemidlet ikke er fuldt godkendt. Derefter blev Kenni indlagt 
akut,” fortæller Rikke Ludvigsen fra Nykøbing Sjælland.

På Holbæk Sygehus fik Rikke og Jimmi Ludvigsen at vide, at 
deres søn havde fået medicinforgiftning, og al medicinering 
blev stoppet øjeblikkeligt. Familien har aldrig fået en fyldest-
gørende forklaring på, hvad der egentlig var årsagen til forgift-
ningen. Da de efterfølgende kontaktede den privatpraktiserende 
psykiater, som sønnen var i behandling hos, fik de blot at vide, 
at Concerta sagtens kunne gives samtidig med penicillin.

Flere års mareridt
Medicinforgiftningen var imidlertid blot kulminationen på flere 
års mareridt med mange forskellige typer medicin. 

Ritalin har været godkendt til behandling af børn med DAMP 
og ADHD i flere årtier, men siden er der kommet nye lægemid-
ler på markedet. Det er blandt andre Concerta, som kun fås på 
en såkaldt udleveringstilladelse, samt Strattera, der blev god-
kendt i maj 2006.
Samtlige af disse præparater har den 12-årige dreng fra Nykø-
bing Sjælland været i behandling med.

“Han har prøvet alt. Psykiateren ville endda også have givet 
ham det antipsykotiske lægemiddel Risperdal, men der satte 
vi grænsen. Det virker, som om de ikke ved, hvordan de skal 
hjælpe, og derfor afprøver de en masse forskellige lægemidler. 
De tænker måske, at så har de fred så længe,” siger Rikke Lud-
vigsen, der er social- og sundhedsassistent.
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Men ingen af lægemidlerne hjalp Rikke og Jimmi Ludvigsens 
søn. Tværtimod gav lægemidlerne en lang række bivirkninger.

“I starten var det, som om Ritalin havde en vis effekt. Kenni 
blev mere rolig. Men efter et stykke tid aftog effekten og vi fik 
at vide, at vi så blot kunne forhøje dosis. Men samtidig blev 
Kenni meget indesluttet. Han sank ind i sig selv og vores aflast-
ningsfamilie gav udtryk for, at de var bekymrede. 

Til sidst fik Kenni også tvangstanker. Han troede, at der var no-
gen efter ham,” fortæller Rikke Ludvigsen. Derefter fik Kenni 
ordineret lægemidlet Strattera, som kun har været godkendt i 
Danmark i et års tid.

“Men det kunne han slet ikke tåle. Han blev aggressiv og fik 
samtidig angstanfald, så det måtte vi stoppe med øjeblikkeligt,” 
siger Rikke Ludvigsen.

Tvivl om diagnose
Men for nylig tog historien en helt ny, overraskende drejning. 
Andre eksperter har netop sået tvivl om diagnosen ADHD,  

som den privatpraktise-
rende psykiater stillede 
tilbage i 2003.

“Vi fik at vide, at vores 
søn havde ADHD, og han 
har fået medicin, som 
skulle hjælpe mod ADHD. 
Derfor er vi rystede over 
at få at vide, at det måske 
ikke er tilfældet,” siger 
Jimmi Ludvigsen.

Hans kone supplerer:
“For 14 dage siden fik 
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vi at vide fra hospitalet i 
Dianalund, at Kenni al-
ligevel ikke har ADHD. 
Den psykiater, som stillede 
diagnosen, var ellers ikke 
i tvivl. Hun stillede diag-
nosen efter en konsultation 
på blot en time,” siger 
Rikke Ludvigsen.

Hvad skal man gøre?
Efter de mange alvorlige 
bivirkninger og dårlige 
erfaringer med lægemidler 
er Kenni Ludvigsen i dag 
fri for medicin. Når han 
bliver spurgt, hvordan det er, kommer svaret prompte;

“Det er dejligt.”

Med sit lyse hår og blå øjne ligner Kenni Ludvigsen en ganske 
almindelig dreng. Han deltager flittigt i samtalen. Men ind i 
mellem bliver det for kedeligt at sidde stille. Så må han ud og 
hoppe i trampolinen i haven.

Men ifølge hans mor har han altid været anderledes. 
“Jeg har altid vidst, at Kenni var anderledes. For mig er det i 
orden. Han er, som han skal være. Han er min førstefødte. Men 
det er hårdt at skulle kæmpe med systemet. Og det, at han er 
anderledes, giver problemer mange steder. For eksempel i sko-
len,” fortæller Rikke Ludvigsen.

Sønnen går i en specialklasse for børn, der kræver ekstra hjælp. 
Han har desuden motoriske problemer, og lige siden børneha-
vealderen har han fået træning hos en fysioterapeut.
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Når forældrene ser tilbage på det forløb, de har været igennem, 
er de begge rystede. Ikke mindst over den medicinske behand-
ling, som deres søn har været udsat for.

“Man siger ja til medicinen, fordi man ikke ved, hvad man skal 
gøre. De problemer, vi har haft med Kenni, er så frustrerende 
og kan ødelægge en hel familie,” siger Rikke Ludvigsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den børne- og 
ungdomspsykiater, der stillede diagnosen....

###
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Medicin på bekostning af 
helbredet Unni Nordbrenden, alternativ.no, 2.7.08 
John Virapen har arbejdet indenfor medicinal-industrien 
i 30 år. Nu tager han bladet fra munden og fortæller, hvad 
som sker bag kulisserne.
- Medicinal-industrien bidrager helt bevidst til at ødelægge 
menneskers helbred. Det er en industri som opretholder pil-
lebrug. Folk spiser medicin så længe de lever, og industrien 
tjener penge, siger John Virapen til alternativ.no.

Stoler blindt på industrien
- Industrien fortæller ikke om bedre muligheder til at blive 
rask. Alternativ behandling burde være førstevalg, når man bli-
ver syg, og ikke sidste halmstrå, som det er for mange. Vi stoler 
blindt på en materialistisk og teknologisk udvikling, i stedet for 
på eget helbred.

Virapen har selv arbejdet indenfor medicinal-industrien i 30 år, 
er svensk statsborger, nu bosat i Tyskland. I 60’erne studerede 
han medicin i England og tog senere en doktorgrad i medicinsk 
psykologi i USA.

Arbejdede i toppen af systemet
Han har vært ansat i flere medicinalvirksomheder, svenske og 
internationale. Han startede som sælger og arbejdede sig opad 
karrierestigen, for til slut at virke på toppen af systemet for 
lægemiddelgiganten Ely Lilly & Co i Sverige. Hans mange-
årige erfaring i den multinationale lægemiddelbranche omfatter 
USA, Europa, Central- og Latinamerika. Blandt de produkter 
han markedsførte er Prozac/Fontex, Opren med flere.
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Afslører spillet
Efterhånden går det op for ham, at han kan have været delagtig 
i menneskers død. 

- Jeg har ikke dræbt dem med mine egne hænder, men jeg har 
været et redskab for andre kræfter. Jeg var et værktøj for medi-
cinal-industrien, siger John Virapen.

Nu vil han afsløre det han kalder spillet bag den virkelighed, 
som godtroende patienter daglig tvinges til at have tillid til. 
Han har skrevet bogen ”Piller & profitter”, som er en beretning 
om, hvordan milliarder af kroner bruges på markedsføringen af 
vore daglige lægemidler, og hvordan uetiske metoder benyttes 
for at påvirke læger, myndigheder og patienter. Bogen er udgi-
vet på svensk og tysk, den tyske udgivelse nu i tredje oplag.

Manipulerer resultater
For at fremskynde den svenske godkendelse af det ”antidepres-
sive” lægemiddelet Prozak/Fontex lod direktøren og John Vira-
pen en svensk psykiater bestikke. Det kostede ”kun” 100.000,- 
- Normalt tager det syv år at få lanceret et produkt, men der er 
jo fordele ved at få det speedet op. Jeg var medvirkende hertil. 

I Norge gives medicinen under navnet Fontex til personer som 
l, ifølge fortegnelsen over godkendt medicin i Norge, Felles-
katalogen, lider af Depressiv episode og tvangslidelser, såsom 
Bulimia nervosa.
- Industrien vidste at Prozak gav alvorlige bivirkninger, siger 
Virapen til alternativ.no. De skjulte dokumentation om det. Det 
ved jeg, fordi jeg jo har været med til det.

Virapen beskriver, hvordan han mener tal blev manipuleret i 
forbindelse med at forklare, hvem og hvor mange som faktisk 
deltog i kliniske studier. Videre beskriver han, hvordan medi-
cinal-industrien manipulerer forskningsresultater for at mørk-

fortsættes side 24
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lægge eksempelvis dødsfald i forbindelse med kliniske studier 
af nye lægemidler.
- Før de kliniske tests begynder, udelades mange patientgrupper 
fra forsøgene, for eksempel børn og ældre, men hvis produktet 
bliver godkendt, bliver det også givet til disse patientgrupper. I 
de dobbelt blindede forsøg blev også de som reagerede alt for 
godt på placebo udelukket og testene blev gennemført uden 
disse patienter.

Kapitalen styrer
Virapen fortæller om bestikkelser til lægestanden, såsom gratis 
rejser til ferieparadis, gaver, årgangsvine, festivaler, spiritus og 
betalte bordelbesøg.

- Læger skulle jo være interesseret i mennesker. Her handler 
det kun om penge. Naturligvis kan jeg ikke sige, at hele medi-
cinal-industrien er korrupt. Det faktum, at jeg ikke kender alle 
selskaber, gør at jeg ikke kan påstå det. Men at lede efter en 
medicinalvirksomhed, som er etisk uangribelig, er som at lede 
efter nålen i høstakken, siger Virapen.

- Før i tiden arbejdede farmakologer  på en anden måde. De var 
underleverandører af medicin og motivationen var at kurere 
sygdom. I dag er det kapitalomsætningen, der styrer.

ADHD
I bogen fortæller Virapen, hvordan de konstruerede en ny syg-
dom, som de kaldte ADHD, kun for at sælge piller. 
 - Det er en god forretning for industrien. Disse piller alene 
indbringer ca. 8 milliarder US dollar pr. år.

Han beskriver hvordan medicinalvirksomheder skaber nye 
”markedssegmenter” ved at sygeliggøre ”normale” tilstande, og 
hvordan de påvirker forældre og lærere til at få barn diagnosti-
ceret med ADHD for at få dem til at spise psykofarmaka, som 
f.eks. Ritalin eller Stratera. 
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Tag kontrol - stil spørgsmål
Virapen opfordrer os alle til at være bevidste om, hvad vi indta-
ger for piller, for at beskytte os selv. Blandt de ting han nævner 
er at undersøge flere kilder. Internettet kan her være til god 
hjælp, men man skal være opmærksom på at flere hjemmesider 
og foreninger er sponsoreret af medicinal-industrien, uden at 
det kommer frem.

Stil spørgsmål til lægen og apoteket: 
- Er den sygdom man har diagnosticeret egentlig en sygdom? 
- Hvor længe har det været en sygdom? 
- Hvor kan jeg få alternativ information om den? 
- Hvordan finansieres denne informationskilde? 
- Hvilke alternative behandlingsmetoder kender du til?
- Er dette lægemiddel godkendt til behandling av min sygdom? 
- Hvor kommer informationen fra? 
- Hvis det er godkendt for min indikation – hvor mange for-
søgspersoner har taget det under videnskabelig forskning? 
- Hvor meget bedre er virkningen i forhold til placebo?

Spørg din læge: 
Ville du selv tage dette lægemiddel? 
Ville du give det til dit barn?

Kommer til Oslo
John Virapen kommer til Oslo i november 2008 og vil holde 
foredrag på Den Store Alternativmesse. Se http://www.alterna-
tiv.no/messer/oslo

Bogen Piller & Profitter er udgivet på tysk og svensk. Den 
svenske udgave er udgivet på forlaget Booklund. Tilgængelig i 
Norge fra MI-skolen på http://www.adhd-alternativ.no/books

Mere (norsk) information om bivirkninger af lægemidler på 
http://www.felleskatalogen.no/

###
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European Quantum 
Energy Medicine 
Conference afhold(t)es i år på Rigshospitalet 
og på Panuminstituttet d. 19.-21. september
Begreberne “Kvantemedicin” og “Energimedicin” inkluderer 
en lang række terapiformer, som helt eller delvis er baseret på 
undersøgelse og balancering af kroppens energi- og informa-
tionssystemer. Dette kan være f.eks. akupunktur, homøopati, 
bioresonans, healing, zoneterapi, behandling med lyd, lys, 
elektromagnetisme, etc. Mulighederne er mange og udviklin-
gen indenfor kvantefysik er også ved at åbne op for helt nye og 
spændende behandlingsmetoder.
Konferencen er rettet mod dig, som er behandler, dig som 
overvejer at blive det, dig som arbejder indenfor det etablerede 
sundhedssystem - eller dig som bare er nysgerrig! 
Konferencen byder på en række verdenskendte brobyggere 
mellem forskning og videnskab, sundhed, energimedicin og 
spiritualitet. Nedenstående kan du få nogle smagsprøver på 
hvad denne unikke konference byder på. Den fulde talerliste 
kan ses på konferencens hjemmeside: www.quantum-medicine.
com 

Få videnskabelige svar på energimedicinens virkemekanismer! 
Dr. James Oschmann er forfatter til flere bøger om energimedi-
cin og en verdensautoritet på området. Dr. Oschmann har som 
få andre formået at afmystificere energimedicinen med sine 
mange bidrag til videnskabelige forklaringer. – Næste gang 
nogen spørger “hvordan det virker” er du klædt på til at svare!

Lær om “hygiejne for din energikrop”
Dr. Thornton Streeter har brugt 15 år på at studere kroppens 
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biofelter, og forskellige metoder til at visualisere dem. Dette 
har ført Dr. Streeter frem til mange interessante erkendelser, og 
dem vil han gerne dele med os!

Ja - mennesker ER lys-væsener!
Mød Prof. Dr. Fritz Albert Popp, som er verdenskendt for sin 
opdagelse af biofotoner – lys – i kroppen! Popp har bl.a. vist 
at alle levende væsener udstråler lys og kommunikerer via lys, 
samt at friske celler udstråler lys med en helt anden intensitet 
end syge celler gør! Popp’s arbejde er en millepæl indenfor 
forståelsen af mennesker som bioenergetiske væsener.

Få overblik over den teknologiske udvikling indenfor området
Energimedicin inkluderer mange manuelle terapier, men også 
nye spændende teknologier baseret på bioenergetiske princip-
per. Om lørdagen har vi inviteret en række af de førende pro-
ducenter til at holde (parallelle) workshops, hvilket giver dig 
mulighed for at få overblik over forskellige teknologier. Med 
både producenter og erfarne brugere tilstede er der gode mu-
ligheder for at få svar på dine spørgsmål!

Sæt dig tilbage og nyd forestillingen
Den verdenskendte Dr. Mae-Wan Ho tilhører konferencens 
“hotteste” talere! En radikal biofysiker, som evner at beskrive 
komplekse biologiske-, kvante- og energetiske processer på 
malende og inspirerende vis i relation til sundhed og sygdom.

Healing over afstand vha. “informationsmedicin”
Er det muligt at behandle en klient der befinder sig i et andet 
land? Teorierne siger at tid og rum ikke har nogen betydning, 
og terapeuterne fra Britiske EduTherapy ser ud til at bekræfte 
dette i praksis. De behandler ugentligt over 300 børn med 
ADHD og indlæringsvanskeligheder – uden at se dem, og med 
dokumenterede og imponerende resultater! Er det muligt? Og 
hvad er perspektiverne hvis det er?
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Moderne heksejagt:
 - journalister og læger vildleder befolkningen
Moderne heksejagt på seriøse nye sundhedstiltag.
I juni måned rundsendte jeg et nyhedsbrev om en konference 
om energimedicin og kvantemekanik i september.

Ifølge Information, Politiken og nu også Danmarks Radios 
hjemmeside handler Quantum Energy Medicine Conference d. 
19.-21. september i år om clairvoyance og krystalhealing.

Læser man programmet for konferencen er det umuligt at finde 
et eneste indslag om clairvoyance eller krystalhealing. 

Konferencen handlede om forskning omkring energimedicin 
herunder også visse aspekter af kvantemekanik. Det er rent ud 
sagt utroligt, at disse læger og journalister kan slippe af sted 
med at fordreje sandheden SÅ  meget. 

… og så meget mere
Kan lyd helbrede? Få svaret fra den kendte norske læge Dr. 
Audun Myskja som forsker i lydens og musikkens effekt på 
mennesker. Du vil garanteret også overraskes over den kendte 
homøopat Dr. Jeremy Sherr’s resultater med AIDS behandling 
og fascineres af Prof. Dr. Konstantin Meyl’s præsentation af 
skalarbølger og relationen mellem jordens elektromagnetiske 
energier og vores egne celler… og der er mere endnu!

Download programmet på  http://quantum-medicine.com

Med venlig hilsen
/Melissa Gerrard, Sten Augsburg, Jef Martinussen, Lene Møller 
Andersen
Arrangører af årets QEM konference

###
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Angiveligt er de kære læger og journalister “faret i blækhuset”, 
bare fordi konferencen skal afholdes på Rigshospitalet og 
Panum Instituttet i København.

Berøringsangst hedder dette vist også.

Nedenstående finder du først et link til omtalen på Danmarks 
radios hjemmeside, dernæst den oprindelige decideret 
vildledende og ikke særligt saglige artikel i Information. 

Giv dig tid til at læse de kommentarer der er at læse nedenfor. 
Især læs Jef Martinussens indlæg, som sobert “går til angreb 
på heksejagten”. Det tredje link handler om programmet for 
nævnte konference.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/08/04/034609.htm
http://www.information.dk/162651
http://quantum-medicine.com/

Når vi taler om alternativ og komplementær tilgang til sundhed, 
er det offentlige rum så sandelig middelalderligt. Inkvisitionens 
dommere står på spring i kulisserne.

Vi vidste det vel godt. Men her bliver det da demonstreret til 
overflod.

Tak for kaffe.

Kurt Lindekilde
læge, akupunktør, spirituel psykoterapeut, underviser, skribent.
Daglig leder af Center for Spirituel Lægekunst
www.lindekilde.dk
Tlf. 40 41 29 01
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Henning Christensen i erindring
4-11-1916 til juni 2008. 91 år. 

Henning var virkelig en forkæmper for det naturterapeutiske/
medicinske om nogen. Han ydede en enorm praktisk indsats 
for at få en forståelse bredt og vidt ud i befolkningen.

Efter at vi havde startet Natur-Balance-Gruppen bemærkede 
jeg i en annonce, at vi gratis kunne få en række numre af ”Ny 
tid og vi” m.m. Vi kørte derud, mit første møde med Henning.

Han blev den første formand i Landsf. til Naturmedicinens 
Fremme, LNF (efter 3 navneændringer nu LNS). Kun fordi 
naturmedicin-fabrikanterne ville have en bruger til formand, 
og han var den eneste patient, der var til stede den dag 
23-6-1979, således som han beskriver det i LNS’s 20-års 
jubilæumsbog. 
Han følte sig ikke velegnet til jobbet og blev snart afløst 
af Jørgen Juhldal. Men HC gik meget op i LNF’s gøren og 
laden. Efterhånden stiftede han 15 forskellige lokalforeninger 
under LNF på Sjælland. I et brev til LNF nævner han, at han 
har navne på 57 personer, der var interesserede i at danne 
lokalforeninger, men bad LNF om praktisk hjælp hertil. Jeg 
husker starten af en i Hillerød. Da jeg kom, stod der folk langt 
ud på gaden i kø. Der var ikke plads, så jeg tog hjem igen.

Størst betydning fik måske hans Fællesprogram, i 1985 hed 
det Helse-Information. Heri kunne vi alle få optaget vore 
foreningers aktiviteter. Side op og side ned med masse af 
foreningers og gruppers foredrag og kurser. Alt var gratis eller 
meget billigt. Det lille blad kom ud i tusindvis af eksemplarer, 
virkelig en kilde til oplysninger og samling. Et kæmpe frivilligt 
arbejde.

Ved vores stiftelse af Forebyggelses- og Patientrådet i 1991 
som en del af LNF var Henning med, og indtil for få år siden 
med i vore bestyrelsesmøder og medlem lige til sin død.
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En tiltagende blindhed gjorde tingene lidt mere besværligt, 
men HC forstod at få hjælpere til at læse og skrive mails for 
ham. Hjælp til at besøge damerne, som han kendte en del af 
hen ad vejen. Til det sidste var han på weekend hos sin gode 
veninde. 

Igennem mange år i 80’erne indkaldte han hvert år i marts til 
et stort fællesmøde for interesserede. Vi kom rigtig mange, 
og jeg som nybegynder lærte meget ved at møde alle de 
fremmelige og spændende mennesker, der var tidens 
drivkræfter inden for området. Der blev berettet om, hvordan 
det gik rundt om. Ikke noget med kritik eller skænderier ved 
de møder. Senere overtalte han mig til at videreføre møderne, 
hvad jeg gjorde i nogle år. 

Før jul ringede HC til mig, om jeg ville overtage nogle 
ringbind? Jeg tog derud og fik 4 med hjem. Dem har jeg 
bladret igennem. Spændende. Fx et brev fra Psykisk Forum 
af 15/10/82 om at det bliver afløst af et nyt blad, Nyt Aspekt, 
ved Steen Landsy. Han var stadig ganske klar i hovedet, men 
kroppen begyndte at blive træt.

Han var født i Vejle. Faderen forsikringsmand. Som barn 
flyttede de til København, hvor han fik realeksamen. Ville have 
været student, men han købte en tobaksforretning og fandt 
det sjovere. Han satte antityske ting op i butikken. Tyskerne 
bombede butikken, der blev solgt for et bord fyldt med 
100-kronesedler. I 45 købte han en villa i Gentofte for 50.000. 
Sønnen har den nu. Han har 2 sønner.
Efter at hans første kone døde fik han senere en ny kone, som 
også er død for mange år siden. Det mærkelige var, at de 2 
koner var født på samme dag. Tilfældigt?
HC fik en Niels Brock uddannelse og blev grosserer, solgte 
bl.a. tandlægeudstyr i mange år.

Jeg kunne godt skrive en del mere, men det bliver næsten for 
meget.      Lars Mikkelsen
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Børn spises af 
med piller
fra Børn&Unge, nr. 34 / 2007 - temaet Medicinbarnet
Tekst: Gitte Rebsdorf og Trine Vinther Larsen 
Illustrationer: Flemming Dupont 

Medicinen kan aldrig stå alene, siger Sundhedsstyrel-
sen om medicinering af børn med ADHD. Alligevel sker 
det for hvert andet ADHD-barn, der får medicin, viser 
Børn&Unge’s undersøgelse. En forklaring er lange vente-
tider til behandling, som sundhedsministeren nu angriber 
ved at love plads på private klinikker og hospitaler.

Medicinen kan aldrig stå alene. Den må kun udskrives af en 
børnepsykiater. Og skal altid kombineres med pædagogiske til-
tag. Det står i Sundhedsstyrelsens vejledning om medicinering 
af børn med opmærksomhedsforstyrrelsen ADHD.

Alligevel sker det ofte, at 
børnepsykiatere spiser bør-
nene af med piller. Det viser 
en spørgeskemaundersøgelse, 
som Børn& Unge har foretaget 
blandt medlemmer af ADHD-
foreningen.

43 forældrepar til ADHD-børn 
i alderen 5-17 år har deltaget 
i undersøgelsen, og halvdelen 
svarer, at deres barn i en pe-
riode fik medicin uden nogen 
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form for terapi hos psykiateren. Familierne måtte ofte i flere 
år kæmpe for at få familieterapi, psykologhjælp, pædagogisk 
støtte i daginstitutionen og i skolen eller et specialtilbud til 
barnet, viser undersøgelsen.

I en række interview, som Børn&Unge har foretaget med seks 
familier fra undersøgelsen, bruger forældrene vendingerne: Det 
er “tankevækkende”, “ikke til at få øje på”, “en fis i en hornlyg-
te” og “en gummiparagraf” om Sundhedsstyrelsens krav om, at 
medicinen aldrig kan stå alene.

“Det står der også i indlægssedlen på min søns medicin, men 
det hænger slet ikke sammen med virkeligheden,” fastslår 
Mona Andersen.

Hendes søn, Philip, der i dag er 12 år, har, siden han var otte år 
fået ADHD-præparatet Strattera uden terapeutisk eller pædago-
gisk hjælp.

“Tværtimod fjernede man hans støttepædagog i skolen, fordi 
medicinen gjorde ham så rolig, at han kunne sidde stille på sto-
len,” siger Philips mor, der savner en pædagog, som ved noget 
om ADHD, og som kan tage sig særligt af sønnen.

“Medicinen fjerner måske symptomerne for en tid, men syg-
dommen og følelsen af at være anderledes forsvinder jo ikke,” 
siger hun.

Reviderer vejledning
Sundhedsstyrelsen reviderer i disse måneder vejledningen fra 
2000, der ikke bare handler om medicinering af ADHD-børn, 
men også børn med depression eller psykoser.  
Chef i Sundhedsstyrelsens Enhed for Tilsyn, Anne Mette Dons, 
mener, at der er forskel på det enkelte barns behov for pæda-
gogiske tiltag, men hun fastholder vejledningens krav om, at 
medicinering af psykisk syge børn aldrig kan stå alene.
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“De oplysninger, som du kommer med, er ikke betryggende,” 
siger hun om Børn&Unge’s undersøgelse.

“Børn er en meget sårbar gruppe, og man skal fare varsomt 
med medicinen. Derfor skal der også være en børnepsykiater, 
som følger medicineringen, og medicinen må aldrig stå alene. 
Det vil nok ikke blive ændret i den nye vejledning, som kom-
mer ved årsskiftet,” siger Anne Mette Dons, som snarere tror 
på stramninger end færre krav til lægerne.
“Men der er kapacitetsproblemer i psykiatrien, og det lider 
behandlingen under,” siger hun.

Medicin er utilstrækkelig
Det mærker familierne i Børn&Unges undersøgelse. 65 procent 
af forældrene svarer, at den medicinske hjælp, de får, ikke er 
tilstrækkelig til at hjælpe deres barn. Næsten enstemmigt lyder 
det, at barnet også “har brug for mere samtaleterapi”. Mange 
skriver, at “det er nødvendigt med pædagogisk støtte til bar-
net”, og de efterlyser hjælp til “en struktureret hverdag”.

Men Mona Andersens søn, Philip, fik kun piller, fra han var 
otte år, og gør det stadig i dag. Og for Gitte Brusendals i dag 
15-årige søn, Jesper, gik der tre år med det amfetaminlignende 
stof Ritalin, inden han for få måneder siden endelig fik en plads 
i 9. klasse på specialskolen Lautrupgård i Ballerup.

“Vi måtte flere gange flytte Jesper til en anden skole, fordi 
folkeskolen ikke kunne rumme ham, og han sad mere uden 
for døren eller på inspektørens kontor end inde i klassen. På 
specialskolen er der kun 10 elever i klassen, fire lærere tilknyt-
tet, og skoledagene er kortere. Jesper er blevet gladere, men i 9. 
klasse er det for sent at finde sin plads i solen i skoleregi,” siger 
Gitte Brusendal.
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Tom fornemmelse
Sebastian i Horsens er 10 år. Han fik for tre år siden stillet diag-
nosen ADHD og efter bare en times samtale ordineret 10 mil-
ligram Ritalin tre gange om dagen. Ved den årlige samtale på 
børnepsykiatrisk afdeling på Kolding sygehus bliver han kun 
målt og vejet, fortæller hans mor, Mette Vestergaard Byskov.

“Det behøver vi ikke køre næsten 100 kilometer for,” siger hun 
og efterlyser, at medicineringen følges op med samtaleterapi. 
“Det er en tom fornemmelse bare at komme hjem med et glas 
piller,” siger hun.

Lene Rubins nu 14-årige datter, 
Camilla, har, siden hun var 11 år, 
også kun fået medicin. Først for 
ganske nylig er hun kommet på 
en specialskole med psykologer 
tilknyttet.

I mellemtiden er Camillas medi-
cinforbrug steget fra 10 milligram 
Ritalin hver fjerde time dagligt 
til nu at tælle en dosis Ritalin, en 
dosis Concerta, som er et nyere ADHD-middel, og det antipsy-
kotiske middel Ris-perdal samt lykkepillen Zoloft - hver dag. 
Alt sammen medicin, som Sundhedsstyrelsens vejledning kræ-
ver, skal følges op med pædagogiske tiltag og terapi.

Camilla fik sin diagnose på Herning sygehus, men har ikke 
siden villet sætte sine ben der. Er der problemer med Camilla, 
kan hendes mor dog altid ringe til en distriktssygeplejerske på 
afdelingen for børnepsykiatri.

“Så tilbyder de at sætte dosis op, men de taler aldrig med 
Camilla,” siger moren. 
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Ikke overrasket
Undersøgelsens resultat og familiernes beretninger overrasker 
ikke embedslæge i Region Midtjylland, Børge Sommer: 
“En af grundene til, at den medicinske behandling i dag har 
så let gang på jorden, er, at det er en hurtig og nem behand-
lingsmetode. Det er bøvlet også at skulle tale med børnene, 
og psykiatere vil meget hellere skrive en recept,” siger Børge 
Sommer, der savner større fokus på pædagogiske behandlings-
former.

Det samme gør familieterapeut Søren Westerbjerg Andersen, 
der i 10 år var sygeplejerske på børne- og ungdomspsykiatrisk 
center i Glostrup.

“Jeg rejste i 2001, men kan 
godt begræde, at det senere 
blev et ADHD-specialiseret 
center, hvor man kan udskrive 
Ri-talin oftere og hurtigere 
end tidligere. Da jeg var an-
sat, undersøgte en tværfaglig 
gruppe af pædagoger, psyko-
loger, læger og sygeplejersker 
barnet i en periode på 14 dage 
både i skolen, i hjemmet og på 
klinikken, og man fulgte op 
på eventuel behandling med 
medicin hver anden måned. 
Tilbuddet var mere omfattende 
og bredere,” mener familiete-
rapeuten, der også savner, at 
kommunerne giver økonomisk 
støtte til andet end medicin.
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“De familier, som kommer til mig i dag, har ofte måttet kæmpe 
en sej kamp for at få støtte til alternativ hjælp. Men man skal 
ikke forklejne pædagogikken,” siger Søren Westerbjerg Ander-
sen, som i dag arbejder på Familiecentret Vibygaard i Viby, der 
netop anvender alternative behandlingsformer til ADHD-børn.

Svineri
Børn&Unges undersøgelse viser, at næsten alle forældre op-
lever, at medicinen virker på deres barn. Problemet er bare, at 
den oftest ikke er testet på børn, og ingen kender langtidsvirk-
ningerne.

“Derfor skal medicineringen følges nøje af psykiatere og andre 
fagpersoner,” fastslår generalsekretær i pårørendeforeningen 
Bedre Psykiatri, Thorstein Theilgaard, der fra sine medlemmer 
hører, at børn og voksne får medicin, uden at nogen har hånd i 
hanke med, hvad medicinen gør ved dem.

“Og når det er børn, det handler om, er det ikke bare en skam-
plet, at det finder sted. Det er direkte svineri,” siger Thorstein 
Theilgaard.

Lige så barsk er sundhedsordfører i SF Anne Baastrup i sine 
udmeldinger.

“Vi kan under ingen omstændigheder leve med, at børn bare får 
medicin uden løbende og lægelig kontrol. Vi ved, at nogle børn 
har gavn af medicin, og andre ikke har. De børn, som ikke har, 
skal sikres et andet tilbud,” siger Anne Baastrup.

Hun lægger ansvaret på Sundhedsstyrelsens og Sundhedsmi-
nisterens skuldre og mener, at Sundhedsstyrelsen skal sikre, at 
vejledningens ordlyd står bøjet i neon på lystavlen hos sund-
hedspersonalet og sagsbehandlerne.
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“Og mangler der psykiatere, må sundhedsministeren 
sikre, at andre faggrupper træder til. Her er ingen køer 
hellige. Pædagoger og andet frontpersonale skal efter- og 
videreuddannes, så de får de rette redskaber til at supervisere 
og støtte de her børn der, hvor psykiaterne ikke kan følge 
op,” siger Anne Baastrup, der i denne uge har skemaet fuld af 
satspuljeforhandlinger. 

“Og jeg kan love, at det er noget, jeg vil tage op med 
ministeren og de andre partier,” siger hun.

Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er opmærksom 
på de manglende kapaciteter i børnepsykiatrien og skriver 
i en e-mail til Børn&Unge, at regeringen sammen med 
satspuljepartierne har aftalt at indføre en udvidet udrednings- 
og behandlingsret for børn og unge fra 2008.

“Ved ventetider til udredning på mere end to måneder får børn 
og unge ret til udredning på privat klinik eller hospital,” skriver 
han. Det samme gælder akut behandling i børnepsykiatrien fra 
2009.
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Skal psykiatrien styrkes?
Fra: Lars Jensen
Sendt: 7. august 2008 20:32
Til: debat@jv.dk
Cc: Galebevægelse og Forlaget Amalie

I Jyske Vestkysten (JV) d. 3.8.08 fører læge Otto D. Lück og 
Henrik Skov sig frem med forslag om forøgelse af psykiatri-
budgettet i Region Syddanmark således,  at der kan ansættes 
flere læger til afhjælpning af registreret vantrivsel i regionen.

Selvfølgelig kan penge, rigtigt anvendt, være med til at fremme 
trivsel, men d’herrer forslagsstillere skylder at forklare, hvorfor 
en forstærket psykiatrisk indsats er påkrævet fremfor mere al-
mindelig humanistisk eller eksistentiel vejledning af ulykkelige 
regionsborgere og deres omgivelser.

Hertil må kunne fremlægges forståelige evalueringer af hid-
tidig successrig, såvel som mislykket, psykiatrisk behandling 
således, at alle borgere kan få  bedre grundlag for diskussion af 
forslaget.

Evalueringerne skal indeholde patienternes egne bedømmelser 
af behandlingerne samt evt. forslag til, hvad man hellere skulle 
have foretaget sig. F.eks. bør omsorgssvigt vel behandles med 
omsorg - ikke med medicin.

Venlig hilsen
Lars Jensen
Kirkevænget 3
6230 Rødekro.
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fra Børn&Unge 39/2007 
 - temaet Medicinbarnet
Tekst: Gitte Rebsdorf og 
Trine Vinther Larsen
Illustrationer:  
Flemming Dupont
Foto: Jeppe CarlsenSucces 

 uden 
 medicin

På Sankt Johannes Går-
dens Børnehave i Køben-
havn har pædagogerne 
specialiseret sig i at  
hjælpe børn med  
adfærdsvanskeligheder 
som ADHD. 

Den pædagogiske støtte betyder, at børn kan undvære 
medicin. 

Det er eftermiddag på Sankt Johannes Gårdens Børnehave 
i København. Mange af institutionens 60 børn er ude på 
legepladsen. Nogle cykler rundt i den klare efterårssol. Andre 
leger i sandkassen eller i legehuset.
Men før de skal ind og have frugt, skal nogle af børnene have 
ekstra hjælp. Det gælder 5-årige Peter, som sammen med sin 
støttepædagog Christina Sarel går hen til en tavle, som hænger 
på væggen i indgangen til børnehaven. Tavlen er fyldt med en 
række symboler og billeder.

“Kan du se, hvad det er?”, spørger Christina og peger på en 
tegning af en pære.

Den 5-årige dreng svarer, hvorefter støttepædagogen forklarer, 
at de om lidt skal have frugt. Hvert af symbolerne på tavlen 
viser på denne måde, hvad der skal ske i løbet af dagen. 
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Det er vigtigt for børn med adfærdsvanskeligheder. De har 
brug for overskuelighed, struktur og faste rammer, fastslår 
børnehavens mangeårige leder, Annette Petersen.

“Nogle af børnene er urolige og har svært ved at sidde stille 
og vente til det bliver deres tur. Det viser sig, når vi sidder i 
rundkreds. Så er det godt at have en støtte lige bagved. 

Støtten består måske i, at pædagogen lægger hånden på barnets 
arm og siger, at det lige skal vente. I andre tilfælde kan det 
være nødvendigt at gå væk med barnet,” fortæller hun.

Sankt Johannes Gårdens Børnehave er en almindelig 
børnehave, men den har opnået en sjælden ekspertise i at 
hjælpe børn med adfærdsvanskeligheder. Fire af institutionens 
60 børn får lige nu ekstra hjælp i form af en støttepædagog.

Samtidig er der meget struktur i institutionen. Der er både faste 
tidspunkter for, hvornår børnene skal spise, og alle børnene har 
faste pladser. Struktur er noget, som særligt ADHD-børn kan 
profitere af, forklarer børnehavens leder.

“Vi mener, at alle børn har godt af faste rammer og 
gennemskuelig struktur. Men særligt for børn med problemer 
som ADHD er det godt,” siger Annette Petersen.

Succes uden medicin
Den pædagogiske indsats i forhold til børn med særlige 
vanskeligheder resulterede i sommer i, at en seks-årige dreng 
med diagnosen ADHD kunne forlade børnehaven for at 
begynde direkte i skole uden på noget tidspunkt at have fået 
medicin. Og uden at skulle i specialskole.

“Det er en rigtig solstrålehistorie,” lyder det fra den stolte leder, 
som skubber nogle maskinskrevne A4-ark hen over bordet. Her 
beskriver forældrene, hvor store problemer de havde med deres 
søn, indtil han fik den rigtige pædagogiske hjælp:
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Hvordan han græd hver dag, når de hentede ham i børnehave. 
Og hvordan det ændrede sig fuldstændig efter, at han kom i 
Sankt Johannes Gårdens Børnehave.

“Lige efter at han startede i 
børnehaven, fik han diagnosen 
ADHD. På hospitalet havde 
de anbefalet, at drengen skulle 
have medicin, men det afviste 
forældrene. Og det viste sig, 
at drengen kunne klare sig 
fint uden. Der er nok ingen 
tvivl om, at man mange steder 
er for hurtig til at udskrive 
medicin til disse børn,” siger 
Kira Kofoed, der i mere end et 
år var fast støttepædagog for 
drengen.

Hun husker tydeligt, hvordan han havde det i starten. På 
legepladsen kørte han alene rundt på cykel. Den samme rute 
blev gentaget igen og igen. Samtidig holdt han skarpt øje med, 
hvad de andre børn foretog sig.

“Han havde brug for at skabe overblik og tryghed, men vi hjalp 
ham med at opbygge en relation til nogle af de andre børn, 
og inden han stoppede, havde han fået venner i børnehaven”, 
fortæller Kira Kofoed.

Diagnoser er ikke vigtige
På Sankt Johannes Gårdens Børnehave går man ikke så meget 
op i diagnoser. Det vigtige er derimod at give børnene den 
hjælp og støtte, som de har brug for. Som beskrevet tidligere 
i Børn&Unge, er mange af de psykiatriske diagnoser også 
særdeles usikre.
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I børnehaven på Nørrebro vægter man at sætte ind med hjælp 
fra starten, og ingen af de fire børn, som har støttepædagog, har 
fået en diagnose.

“Hvis vi kan se, at et af vores børn har vanskeligheder, søger vi 
hjælp hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Københavns 
Kommune. De hjælper os med at tage stilling til problemet, og 
vi får rådgivning om, hvordan vi kan hjælpe barnet. Desværre 
er det i nogle tilfælde nødvendigt at have en diagnose for at 
kunne få hjælp i form af for eksempel en støttepædagog,” siger 
Annette Petersen.

Omvendt kan den pædagogiske hjælp være med til at sikre, at 
de aldrig nogensinde får en diagnose.

“Vi kan se, at den pædagogiske hjælp virker. Og de børn, som 
får den form for hjælp, behøver måske aldrig få en diagnose. 
Det kunne vi se med den seks-årige dreng, som netop har 
forladt børnehaven for at gå i skole,” siger Kira Kofoed.

Ude i gangen kigger Peter på sin tavle. Han er nået til det 
nederste symbol, som viser en tegning af hans mor.

Så ved han, at det ikke varer længe, før han bliver hentet. 

Peters navn er opdigtet. Men redaktionen kender hans identitet.
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“frihedsberøvet på formo-
det farlighedsdekret”
Lars Jensen har i sommer spurgt Amnesty International 
Danmark, hvad det egentlig betyder…

Kære Amnesty International
I en nylig radioavis hørte jeg udtrykket “frihedsberøvet på 
formodet farlighedsdekret”. 

Det skulle handle om nogle måske farlige personer, der ikke 
har foretaget sig noget ulovligt, men som efter psykiatrisk 
bedømmelse er anbragt på en sikringsanstalt.

Kan og vil I finde ud af, hvad dette drejer sig om?

Venlig hilsen
Lars Jensen
Svar:
Kære Lars Jensen
Tak for din mail, som vi desværre ikke har fået svar på før nu.

Vi har ikke haft tid til en længere undersøgelse af, hvad der 
ligger i et “farlighedsdekret”, men så vidt vi er orienteret, så 
forudsætter et “farlighedsdekret” en konkret vurdering af den 
pågældende person. 

Vurderingen baseres på en udtalelse fra Retslægerådet, og 
træffes af Justitsministeriet. Senest 5 dage efter afgørelsen, skal 
lovligheden af farlighedsdekretetet indbringes for Byretten, og 
den, som dekretet omfatter, kan påklage Byrettens afgørelse til 
Landsretten. 

Farlighedsdekret anvendes som hovedregel kun over for 
personer, som allerede er indlagt på en psykiatrisk afdeling.
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Det er muligt, at der ligger et retssikkerhedsmæssigt problem 
mht. fortsættelsen af sådanne farlighedsdekreter - altså hvornår 
og af hvem kan et sådant farlighedsdekret bringes til ophør. 
Vi er ikke bekendt med, om denne mulighed for tidsubestemt 
anbringelse på sikringsanstalten Nykøbing Sjælland, bruges 
meget eller lidt - eller om der er problemer med praksis.

Med venlig hilsen

Claus Juul

Amnesty International
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VisionsPartiet stiller op til 
Regionsvalget i 2009

97% af regionernes budget er til sundhed og sygdom.
VisionsPartiet vil bl.a. arbejde for, at det økologiske, naturbehandling 
m.v. kommer ind i samfundet på ordentlige vilkår. 

Det kan vist kun gøres via politik på en eller anden måde. 
Derfor stiller vi op til regionsvalget (og i enkelte kommuner). Valg af 
ét medlem i hvert regionsråd (41 medlemmer) kræver kun 2½ % af 
stemmerne.

Det er absolut muligt at komme ind, hvis ”vores” verden vil det, men 
det er vigtigt, at så mange patienter og terapeuter som muligt kender 
til vores eksistens. Vores hovedbudskab er, at der skal ansættes eller 
aftales med flere tusinde natur- (alternative) behandlere, der skal 
rådighedsstilles til befolkningen på lige fod (også økonomisk) med 
lægerne.

Det vil give bedre helbred og livskvalitet - for færre udgifter

Så stem på VisionsPartiet, hvis du vil støtte dette. 

Foreninger og virksomheder kan også være medlem af 
VisionsPartiet. Det koster 200 kr./år. Det samme som personligt 
medlemskab (studerende, pensionister og medlemmer på 
overførselsindkomst, dog 150 kr./år). Et medlemskab vil støtte vores 
indsats.

Vedtægterne kan ses på vores hjemmeside: 
De 118 gode råd fra Nørrebrohal-mødet kan også ses her.

VisionsPartiet 
”Et anderledes samfund” 

www.visionspartiet.dk 
4828 8700
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Flere børn får 
sindssygemedicin
fra Børn&Unge, nr. 40/2007 - temaet Medicinbarnet
Tekst: Gitte Rebsdorf og Trine Vinther Larsen
Illustrationer: Flemming Dupont

Børn med adfærdsforstyrrelser får stærk  
medicin, som er tænkt til sindssyge.  
Forbruget af antipsykotisk medicin til børn 
er stigende, både i Danmark og i udlandet.

10-årige Rasmus Skovlund fra Vig i Vestsjælland har fået 
diagnosen ADHD og bliver behandlet med det forholdsvis nye 
lægemiddel Strattera. Strattera giver imidlertid bivirkninger i 
form af voldsom aggressivitet. Derfor bliver Rasmus Skovlund 
også behandlet med det antipsykotiske lægemiddel Risperdal.
Dette gives ellers kun til mennesker med skizofreni. Men den 
10-årige dreng har fået medicinen ordineret på grund af hans 
vredesudbrud, oplyser hans mor, Lone Skovlund.

“Når han får Risperdal, er hans vredesudbrud ikke så vold-
somme. Før kunne han nærmest eksplodere af vrede og han 
kunne også finde på at slå sin lillesøster. Det var uacceptabelt,” 
fortæller Lone Skovlund.

Rasmus er langt fra det eneste barn, der får så stærk medicin, 
og der bliver flere og flere. Tendensen med at give børn stærke 
antipsykotiske lægemidler som Risperdal er stigende. 

Tal fra Lægemiddelstyrelsen viser, at forbruget er steget med 
74 procent fra 2002 til 2006. Udviklingen kendes allerede fra 
USA. Amerikanerne har længe været førende, når det gælder 
brug af Ritalin til børn og unge. Men rigtig mange børn og 
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unge får nu også de skrappere antipsykotiske lægemidler. Iføl-
ge New York Times fra maj 2007, får mere end en halv million 
amerikanske børn med adfærdsmæssige problemer antipsykoti-
ske midler som Risperdal, Zyprexa og Abilyfy.

Antipsykotiske lægemidler som Risperdal er kendt for at have 
mange, alvorlige bivirkninger som for eksempel ufrivillige 
bevægelsesforstyrrelser, træthed, angst, pludselig dødsfald og 
sløret syn. Det fremgår af Lægemiddelstyrelsens produktre-
sume fra juni i år.

Risperdal er udviklet til mennesker med egentlige sinds-
sygdomme som skizofreni. Men alligevel bliver det givet til 
andre diagnoser som for eksempel angst og uro. Og børn helt 
ned i femårs alderen får denne form for medicin. Hvordan det 
hænger sammen, har overlæge i Sundhedsstyrelsen, Marianne 
Jespersen ikke nogen forklaring på.

“Det kan jeg ikke svare på. Det er op til den enkelte special-
læge at afgøre. I virkeligheden er der meget lidt, der er forbudt 
for lægerne. De skal vise omhu og samvittighedsfuldhed og 
leve op til kravene i Sundhedsstyrelsens vejledning,” lyder 
svaret fra landets øverste sundhedsmyndighed.

Tvivlsomme diagnoser
I Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2000 om behandling af 
børn med antipsykotiske lægemidler står, at antipsykotiske 
lægemidler til børn kan anvendes, når der er tale om voldsom, 
aggressiv og impulsiv adfærd samt ved opmærksomhedsfor-
styrrelser.

Men der står også i vejledningen, at det ikke er dokumenteret, 
at antipsykotiske midler virker på disse tilstande. Så hvordan 
kan det være, at børn med opmærksomhedsforstyrrelser over-
hovedet får denne medicin?
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“Der er nogle sammenhænge, hvor det er i orden. Men man 
skal holde sig til vejledningen, som er ved at blive revideret. 
Hvad revisionen kommer til at betyde, kan jeg ikke sige på 
nuværende tidspunkt. Vejledningen bliver opdateret i forhold til 
den nyeste viden,” lyder svaret fra Marianne Jespersen.

Overlæge, ph.d., Lisbeth Sandal Kortegaard fra Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Risskov, hører til de bør-
nepsykiatere, som slår alarm på grund af det stigende forbrug 
af antipsykotiske lægemidler til børn og unge.

“Når børn får antipsykotika som for eksempel Risperdal eller 
Zyprexa, kan det være, fordi de er udadreagerende. Men der er 
sket et skred i de senere år. Børn får medicin for mere tvivl-
somme diagnoser, og der er bivirkninger ved al medicin. Ved 
antipsykotika ses endda meget alvorlige bivirkninger,” påpeger 
Lisbeth Sandal Kortegaard. 

Psykiatri præget af holdninger
Men meningerne er delte blandt eksperterne. Professor Per 
Hove Thomsen fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscen-
ter i Risskov er kendt for at være en varm fortaler for medicin. 
Han udtalte til Jyllands Posten i april sidste år, at medicin er et 
meget vigtigt element i behandlingen af børn med adfærdsfor-
styrrelser som ADHD.

Andre peger på, at der er stor usikkerhed om diagnosen og om 
brugen af medicin.

“Det her handler meget om holdninger. Diagnosen ADHD er i 
mine øjne uklart afgrænset, og jeg bruger den ikke selv. I stedet 
anvender jeg diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse, som er mere 
stringent. Der er undersøgelser, som viser, at kun 20 procent af 
børn med diagnosen ADHD kan leve op til kriterierne for hy-
perkinetisk forstyrrelse,” siger børne- og ungepsykiater Lisbeth 
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Sandal Kortegaard fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regions-
center i Risskov.

Hun får opbakning af den internationalt anerkendte børne- og 
ungdomspsykiater, Eia Asen, som er direktør for Marlborough 
Familiecenter i London. Han går endda så vidt som til at kalde 
mange af de nye diagnoser for blændværk.

“Diagnosen ADHD er fuldstændig overvurderet. 80 til 90 
procent af de børn, som kommer i min klinik, har ikke ADHD. 
Nogle af de seneste diagnoser, Aspergers og Bipolar lidelse 
er også yderst tvivlsomme. Men til trods for det, kommer der 
mere og mere medicin,” lyder det advarende fra den engelske 
ekspert.

Cocktail af medicin
Den stigende medicinering af børn og unge har også ført til, 
at børnene får flere typer forskellig medicin på én gang lige-
som Rasmus Skovlund. Udviklingen ses både herhjemme og i 
udlandet.

I England har doktor i psykologi ved London School of Econo-
mics, Ilina Singh, beskæftiget sig indgående med medicinering 
af børn med diagnosen ADHD. Hun bekræfter, at der er sket 
en stigning i antallet af børn, der får flere typer medicin på én 
gang, og advarer kraftigt mod denne udvikling.

“Ritalin er et stof, som åbner porten ind til mange andre læge-
midler. Ritalin giver problemer med at sove, og så får børnene 
måske også sovemedicin. Mange børn får tre eller fire forskel-
lige typer medicin, og det er meget problematisk. For ingen 
af disse midler er testet på børn, og man ved ikke, hvordan de 
virker sammen. Det er uansvarligt at eksperimentere med børn 
på denne måde,” mener doktor Ilina Singh.

Herhjemme er børne- og ungepsykiater Lisbeth Sandal Kor-
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tegaard enig. Hun peger på, at medicinering med flere typer 
medicin kan give et meget mudret billede.

“En sådan medicinering giver et utydeligt billede. Der er for 
eksempel børn, som både får Ritalin og antidepressiva. Men 
Ritalin kan gøre børn triste. Så man skal passe på, at man ikke i 
stedet behandler bivirkninger.

Til sidst er det svært at finde ud af, hvad der er sygdom og hvad 
der er bivirkninger ved medicinen,” lyder advarslen fra den 
århusianske børnepsykiater.

Stoler på psykiater
I Vig har Lone Skovlund gjort sig sine overvejelser vedrørende 
medicineringen af sin 10-årige søn. Men hun synes, at det er 
svært at gøre andet end at lytte til den psykiater, som hendes 
søn er i behandling hos.

“I starten var jeg meget afvisende, men i dag kunne jeg ikke 
drømme om at lade være med at give ham medicin. Vi fik at 
vide, at Ritalin kunne give problemer med appetitten og forhø-
jet blodtryk. Vi fik ikke så meget at vide om Risperdal. Rasmus 
får en meget lille dosis. Jeg kan dog godt blive bekymret, når 
jeg læser den indlægsseddel, der er med i pakningen.”

“Men jeg stoler på vores psykiater. Han har undersøgt sagen 
grundigt og fortalt, at Risperdal kan give problemer med øget 
vægt. Men det har nu ikke været no-
get problem,” siger Lone Skovlund.

Trods talrige henvendelser både på 
telefon og mail har det ikke været 
muligt at få et interview med profes-
sor Per Hove Thomsen fra Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Regionscenter i 
Risskov.  ###
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Sygehus søger hjælp
Vi har modtaget en bøn om hjælp fra Odense Univer-
sitets Hospital. Den viser, hvor grelt det efterhånden 
står til i vores såkaldte velfærdssamfund.

Odense, sep. 2008

Vi henvender os til Jer fra Universitetscenter for Sårheling på 
OUH. Vi er en kirurgisk sengeafdeling med plads til 13 patien-
ter. Afdelingen behandler patienter med komplicerede sår. Ofte 
strækker indlæggelserne sig over flere måneder.

En fremtrædende patientgruppe får udført en operation, som 
medfører at de skal ligge i fladt rygleje i op til 3 uger i en spe-
ciel seng, som støjer meget. Mange af disse patienter giver 
udtryk for, at tiden føles lang, og de udviser frustration i man-
gel på adspredelse. Denne adspredelse kunne, efter patienter-
nes udsagn, bestå af film, tv, computere, musik osv.

Da vi ikke har midler til at anskaffe eksempelvist DVD-afspil-
lere, spillekonsoller, TV, MP3-afspillere, film, musik, bærbare 
PCer, hovedtelefoner, tillader vi os derfor at skrive til jer.

Vi håber, at I kan være os behjælpelige.

Med venlig hilsen 
Ina Bech Elholm,SOSU-ass. 
Lotte Appelon, sygeplejerske.

Odense Universitetshospital, Afd.Z2 
Sdr. Boulevard 29 
5000 Odense C 
Tlf.: 65412449
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Eksperter: 
Mere medicin 
til børn
Artikel fra Børn&Unge, nr. 27 / 2007 
- temaet Medicinbarnet
Tekst: Gitte Rebsdorf og Trine 
Vinther Larsen 
Illustrationer: Flemming Dupont 

Stigningen i brugen af medicin 
til børn og unge vil fortsætte, 
vurderer eksperter. Men samtidig 
efterlyser de bedre regler og mere 
etik i behandlingen. 

Børn og unge vil få mere og mere medicin i de kommende år. 
Det forudser eksperter både herhjemme og i udlandet.

“Det kan vi lige så godt vænne os til og forholde os konstruk-
tivt til. Medicin kan også være med til at forbedre livskvaliteten 
for børn og unge, men der er en lang række problemer, som vi 
bliver nødt til at tage stilling til,” siger doktor i psykologi ved 
institut for biovidenskab, biomedicin, bioteknologi og samfund 
på London School of Economics, Ilina Singh.

I sin forskning har Ilina Singh beskæftiget sig med, hvad medi-
cin gør ved børns selvopfattelse, og hvad barnet selv mener om 
at få medicin.

“Ofte har vi den opfattelse, at børn ikke selv kan være med 
til at bestemme, om de skal have medicin. Men børn fra 9-10 
års alderen kan sagtens tages med på råd. Mine undersøgelser 



54

viser, at børn langt hen ad vejen accepterer, at de skal have 
medicin. De er også en del af vores kultur og vil gerne klare sig 
godt i skolen,” siger Ilina Singh.

“Men vi ser også, at børn som vokser op i socialt belastede mil-
jøer får mere medicin end andre. Dette overforbrug ser vi også 
i visse etniske miljøer, og det hænger sammen med, at der ikke 
er ressourcer nok til dem,” påpeger Ilina Singh.

Barnet bliver problemet
Lisbeth Sandal Kortegaard, der er overlæge og ph.d. på Børne- 
og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Risskov, er enig i, at 
der er mange etiske problemstillinger i at behandle børn med 
medicin.

“På den måde er det barnet, som bliver udstillet som problemet, 
og man ser ikke alt det, der er omkring barnet. I nogle tilfælde 
kan det være, at familien ikke fungerer, eller at skolen ikke fun-
gerer. Eller at samarbejdet mellem skole og hjem ikke fungerer. 
Derfor gør jeg meget ud af at høre barnets mening, og jeg giver 
ikke medicin uden barnets accept,” siger Lisbeth Sandal Korte-
gaard.

At barnet eller barnets hjerne bliver fremstillet som problemet 
falder i god jord hos medicinalindustrien, som har en interesse 
i at sælge medicin og ikke i at løse problemet på andre måder, 
påpeger den engelske børne- og ungdomspsykiater, Eia Asen, 
direktør for Marlborough Familiecenter i London.

“Det er meget svært at komme til orde med andre behandlings-
former end medicin. Psykiatrien udskriver piller, og det støtter 
medicinalindustrien. Den støtter ikke familieterapi. Det samspil 
er meget svært at bryde,” siger den engelske børne- og ung-
domspsykiater.
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Eia Asen peger på, at den massive udskrivning af medicin langt 
fra altid er fagligt begrundet. Han henviser til undersøgelser, 
som viser, at medicinalindustriens forskning er fire gange mere 
positiv over for medicin end uafhængig forskning.

Det er et faktum, som også Lisbeth Sandal Kortegaard kender 
til.

“Hvis jeg ville lave en kritisk undersøgelse af medicin til børn 
og unge, kan jeg være meget i tvivl om, hvorvidt industrien 
vil finansiere undersøgelsen. Det skulle da kun være, hvis en 
virksomhed havde behov for at vise, at den er etisk ansvarlig,” 
siger Lisbeth Sandal Kortegaard.

###
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Vitamin-C bremser 
kræftvækst
NyhedsbrevFra Vitalraadet.dk, Vitalrådets nyhedstjeneste 13/8/2008

Mere end 30 års erfaring har vist kræfthæmmende effekt 
af vitamin-C i såvel reagensglasforsøg, dyreforsøg som 
humanforsøg. Alligevel anser Kræftens Bekæmpelse det 
ikke for acceptabelt at anvende endnu.

Velkendt effekt på mennesker
Allerede i 1936 publicerede en ung reservelæge på Blegdams-
hospitalet i Ugeskrift for Læger et forsøg på to leukæmipatien-
ter, hvor sygdommen bedredes på behandling med vitamin-C 
(1). Den unge reservelæge var den senere så navnkundige pro-
fessor i pædiatri, Preben Plum.

For 40 år siden fandt forskere første gang, at vitamin-C selek-
tivt dræber kræftceller i tumorer (2), og allerede 7 år efter kun-
ne nobelpristageren Linus Pauling og den skotske kirurg Ewan 
Cameron publicere et studie, hvor de have konstateret en hidtil 
uset overlevelsestid for kræftpatienter behandlet med vitamin-
C (3), og de kunne reproducere resultaterne et par år senere (4).

Mayoklinikken i USA lagde hurtigt låg på debatten med et 
studie på kræftpatienter med meget små doser vitamin-C givet 
som tabletter, hvor man som bekendt ikke kan indtage ret me-
get, før man får diarré; –kroppens naturlige ”overløbsventil”.

I 1982 kunne japanske forskere reproducere Pauling og Ca-
merons usædvanligt lange overlevelse for kræftpatienter på 
Vitamin-C (5).

Siden har der været publiceret talrige både dyre- og humanfor-
søg med behandling af kræft med vitamin-C.
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Det nye gennembrud
For nogle år siden begyndte man på National Institute of He-
alth i USA at se de gamle forsøg efter i sømmene, og fandt det 
relevant at efterprøve dem, og i 2006 publicerede man et stort 
anlagt laboratorieforsøg, der viste, at når man udsætter kræft-
celler for C-vitamin i de høje doser, som kan opnås ved intra-
venøs indgift, så medfører det øget celledød hos cancercellerne, 
vel at mærke uden at skade de normale celler (6).

Dette ansporede NIH til at gå videre, og i sidste uge hørte vi så 
om deres sidste publikation (7), hvor de havde vist betydeligt 
svind i tumorstørrelse hos mus med implanterede kræftsvulster, 
som blev behandlet med intravenøs vitamin-C. 

Den nye skepsis
Nu skulle man jo tro, at disse nyheder blev modtaget med 
begejstring og optimisme i en organisation som Kræftens Be-
kæmpelse, hvis fremmeste mål vel bedst beskrives i forenin-
gens navn;  -men nej. 

Vi ser i dagens BT, at Anja Olsen fra Kræftens Bekæmpelse, 
som ellers forsker i kost- og livsstilsbetydning for kræft absolut 
ikke er begejstret. 

Hun siger til BT: ”Det er etisk på kanten, når nogle behandler 
med C-vitamin. Nye behandlinger skal godkendes efter helt 
faste regler, hvilket blandt andet betyder, at der skal udføres 
forskning baseret på mennesker. Før dette er gjort, ved vi ikke, 
om det virker, ligesom vi ikke kan udelukke bivirkninger, siger 
hun.”

Det er naturligvis let for en forsker i Kræftens Bekæmpelse at 
kræve mere forskning. Det er jo det Kræftens Bekæmpelse la-
ver. Og hvor er det let at bruge mere tid på forskning, når man 
ikke fejler noget.  Men her knækker filmen.
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Kræftens Bekæmpelse må vågne op
For forskere langt fra patienter og for administratorer bag luk-
kede døre er det naturligvis vanskeligt at forestille sig; men 
som enhver praktiserende læge ved, så er tidsfaktoren for en 
kræftpatient af helt andre dimensioner end for raske. 

Den patient, som har terminaltilskud, fordi ”yderligere behand-
ling er udsigtsløs”, har ikke en tidsramme på flere år, før det 
viser sig om en behandling virker eller ej.  Han kan ikke sige 
”lad os vente og se”, for så får han aldrig at se.

Han søger en udvej til at forlænge livet og tilkøbe sig lidt eks-
tra tid. Skal han ikke have den mulighed? Og er det ikke bedre, 
at han vælger en behandling, som hviler på evidens end alt 
muligt andet? 

Tilmed står vi med en behandling, som igennem 10-15 års brug 
har været fri for bivirkninger, og en behandling, som har talrige 
både dyreforsøg og humanforsøg som evidensgrundlag. 

Vågn op, Kræftens Bekæmpelse, og pak jeres moraliseren ned. 
I har ikke noget at have den i. 

Danmark har topplacering i kræftforekomst og bundplacering i 
kræftbehandling. 

Flere klinikker
En bivirkningsfri kræftbehandling, som selektivt rammer kræft-
celler uden samtidigt at skade normale celler, er den ideelle 
kræftbehandling. 

Når det en gang siver ind i det offentlige sundhedsvæsen og 
i Kræftens Bekæmpelse, hvor god en palliativ og livsforlæn-
gende behandling Vitamin-C kan være, så må vi håbe, at der vil 
blive etableret store ambulatorier, så denne behandling i fremti-
den kan blive et gratis tilbud til kræftpatienter i Danmark. 
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