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øs tackling afdepressioner

stort set de eneste måder at falde ud af vores kultur på. Det uhyrlige er, at
samtalebehandling, altså psykoterapi. Regionerne skal spare. Men mange
at få udskrevet medicin. Det kan lindre, men terapi er en stor del afkuren

i disse samtaler. er sie.:nifi- : denmesteffektiveoverforde : l"res om at være succes
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rer. Man bør: den derressionsramte. For blev udført i forhold til 96 : egetliv.Deter4.2gangesåef- : lidelser kan klares medikan gennem de : knap 10 ar siden blevjegkon- par. hvor den ene 'ægtefælle : fektivtsomreneindividuelle : menteit?
e. som en klog : takletafenperson,somhvert ledafmegetalvorligdepres-: samtaler. Jeg fortalte altså: Har medicinalindustrien så
agt. Hvis man ~ åribegyndelsenafdecember sian og havde været indlagt ~ personen om denne forsk- : stor magt, at den kan t3. læ
res kultur, må ; igennem en årrække havde adskillige gange på psykiatri- : ning og vedkommende kom: gerneiDanmarktilatudskri
på. hvor mange ~ lidt af en voldsom depressiv ske afdelinger.
~ med sin partner til første ~ ve antidepressiv medicin til
og angsttilfæl- : periode på flere uger.
Patienterne var blevet te- : samtale i begyndelsen af no- : 422.000 danskere i 2008 (an
.
Personen lå bare i sin seng stet efter alle kunstens regler ~ vember.
: givet i Politiken, den 31. oktoen og angsten : ogvar fuldstændig nedstemt : på bl.a. Becks depressions-.
Vi aftalte minimum fem : ber). Dette er en kulturel. en
eneste måder : og trist. Forskellige antide- : skala og bedømt som svært : samtaler. Men allerede efter : samfunds- og behandlings
vores~lturpå. : pressivemedikamenterhav- ~ depressive. De 96 par blev ~ tresamtaleratotimermedet ~ mæssig skandale med utro
epressioner er : de hjulpet lidt. Og efter et par : fordelt tilfældigt tilde trefor- : par ugers mellemrum sagde: ligtstoremenneskeligelidel
Og unødven- ~ måneder havde personen ~ skellige behandlingsmåder. ~ de, at der ikke var nogen ~ ser til følge.
dle med medi- : hvert år kunnet starte på ar- : Det var kun de personer, som : grund til at komme mere. De'
Kultureltseterviidepo.t
: bejdeigen.Menåreteftervar : gik i traditionel psykiatrisk: havde det så uendeligt meget : moderne samfund isolerede
. : nedturen i begyndelsen af : behandiing, som modtog an- : bedre.Og depressionen hav- . som enkeltpersoner. Vi er
ne pa mørket : december kommet tilbage. ; tidepressiv medicin. De fle- : de ikke været på besøg, som : overladt til os selv. Det neo
iver man ramt : Jeg fortalte personen om det: ste personer, som gik i kogni- : den plejer i begyndelsen af . liberale budskab lyder stæt
on?Detkanvæ- : arbejde og den banebryden- : tiv terapi. stoppede behand- ; december. Jeg vil ikke her af- : kere og stærkere. at du er din
t tab afennær : de forskning. som professor: lingen,indenmanhavdenået : sløre indholdet af samtaler- : egen lykkes smed. Du er selv
rn, en ægtefæl- : JullanLeffoghans team (psy- : det påkrævede antal behand- : ne. Men det er overraskende. : ansvarligfor din succes. Ergo
r eller en skils- : kologenElsaJonesogpsykia- : linger, for at man kunne be- : hvor meget det. der ikke bli- : er du også selv ansvarlig for
dlØser den så- : teren Eia Asen) fra London : tragte behandlingen og: ver talt om, men som går den : det, der går skævt. Fællesskaiske sorg- den ; havde gjortiforhold til svære : forskningen som relevant.
: ene partner rigtig meget på, : bet er gået fløjten i den post
org, som man ~ depressioner.
: Måske var patienterne for : kan fylde for den person, for ; moderne kultur.
ud af selv efter
Deharpåvist, at mellem10 : dårlige til denne behand- : hvem emnet eller temaet er
Det er ikke blevetbedre af,
kan være den ~ og 20 samtaler, hvor den de- : lingsform,skriverforskeme. ~ et problem.
~ at f"tlosoffen Nietzsche er
og snigende.: pressive patients ægtefælle.
Det er tankevækkende, at .
Personen har været de- : klæredeGuddødica.188o
følelse af ikke : eller faste partner er med : den 'partnerorienterede te- : pressionsfri lige siden de tre : og ingen havde ellers hørt, at
i parforholdet; : som en støtte og bliver ind- : rapi', som forskerteamet : samtalerfornu.ca.lOårsiden. ~ Gud havde været syg.
~
Ol! som:
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Veharpi:1VlSt, at mellem10
og 20 samtaler. hvor den de
pressive patients ægtefælle
eller faste partner er med
som en støtte og bliver ind
dragetsomressourceperson
i disse samtaler, er signifi
kant mere effektive end både
individuel kognitiv terapi og
medikamentel behandling
med månedlige opfølgnings
samtaler hos en psykiater.

96 par i partnerterapi
Både i forhold til genind1æg
gelse, tilbagevenden til ar
bejdsmarkedet og oplevet
positiv livskvalitet ved op
følgningsstudier både på
kort og langsigt. Forskningen

aarllge tU aenne Denanu
lingsform, skriver forskerne.
Det er tankevækkende, at
den 'partnerorienterede te
rapi', som forskerteamet
kaldte parsamtalerne, var
den mesteffektive over for de
svære depress~oner.
Jeg tror, at individuel tera
pi kan forstærke individuali
seringen og følelsen af at væ
re alene om at klare proble
merne. Jeg praktiserer det,
der kaldes narrativ terapi og
har (næsten) altid et team af
vidner, som overværer de
samtaler, jegharmedmenne
sker, og som kommenterer
samtalerne 9g relaterer pati
entens problemer til deres

Pres om at være succes

nvem errmel t::Jl~r l~lllat::l t::r
et problem.
Personen har været de
pressionsfri lige siden de tre
samtaler for nu ca. IO årsiden.

Frisat fra andre

.l.Jt::l t::l .lJUI.C UJCVCl
dJ,
at filosoffen Nietzsche er
klærede Gud død i ca. 1880 
og ingen havde ellers hørt, at
Gudhavde været syg.
~U.l.C

Hvorfor arbejder man på de
psykiatriske hospitaler ikke
konsekvent med at inddrage
ægtefællerne/partnerne ved
svær (og for den sags skyld
også lettere) depression?
Hvad eJ: man bange for?
Har den naturvidenskabeli
ge tiigangtil psykiske lidelser
stadig så stor magt, at man i
dagens Danmark - og i det
meste af Vesten - tror, at
menneskelige problemer og

!l972erklærerdenfranske fi
10sofLyotard, at de store for
tællingers tid er forbL Og må
ske er de store fællesskabers
tid også fOJbi efter 1968. Nu
er mennesker overladt til sig
selv og til alie de muligheder,
somdennyefrihedfraautori
teter og religioner muliggør.
Man er overladt til sig selv
- på godt og ondt. Man er fri
fra familien. Alt er nu i prin
cippet muligt. Der bliver en
masse forventninger, man
bør lev:e op til
Måske er den depressive
tilstand et resultat af den iso
lation, der er blevet mulig for
det moderne menneske, som
en følgesvend til friheden, de
mange muligheder ogde der
af følgende mange forvent
ninger. Man kan ikke sige nej
til frihed, til udvikling, tiLud
danneise. Man kan ikke være
imod forandringsparathed.
Vores samfund erblevet et
ja-samfund. Det er ikke læng
ere in at være imod. Alle mu
ligheder skal holdes åbne.
Der er ikke længere nogen
autoriteter at være imod. Der
er ikke stabilitet. Ingen sik
kerhedsnet.
Det erikke populært at be
de om hjælp. Børn opdrages
til at skulle klare sig selv. Det
er forbundet' med fiasko og
skarn ikke at klare den og at
bede om hjælp.
Allan Rolmgren er en afde
fedende repræsentanter i Europa
for narrativ terapi; mag.art. i
psykologi, direktør for DISPUK;
adjungeret professor på InstitlJt
for Ledelse, Politik og Filosofi,
CES.
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Lykkepiller, eller
SSRI-medicin, er
. med til at holde
serotonin-indhol
det i hjer-ren oppe, og
det hjæiper patienten
mod depression

DB!

!

Der ~r tilvirkninger
fo-bundet med at
tage lykkepiller ne
hyppigste afsiagsen
er kvalme, søvnbesvær,
hovedpire og seksuolle fOl
styrrelse' Det er dog meget
individuelt
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Der er en klaf
overrepræ
sematiotl af

kvinder blandt
de danske iykkepille
patienter Kvinderne
står for 66 pet. af
forbruget.

Uzrm:m~·rE~.~:\li

ider af en reel
e resterende
nten af andre
er eller noget,
ne ikke har en
sidsle findes
elser ove!:

Lars Kessing deler Karin Gar
des synspunkt om, at 400.000
danskere på lykkepiller er
mange. Han ser det dog ikke
som noget negativt. I hallS
øjne er det høje forbrugslaJ
positivt, da det er et udtryk

for et sundt sundhedsvæsen.
})Jeg synes, der er noget
positivt i, at så mange danske
re får medicinen. For jo mere
velfungerende et land~ sund
hedsheds\'æsell er, jo større
vil forbruget af medicin ogs?

være. Hvis vi sammenligner
med Afrika, så har de næ
sten ingen behandling, og der
er patientens alternativ selv
mord.« siger han.

Vi spiser lykkepiller som
aldrig før.
Foto Carina Heckscher

emløse risikerer
miste varm mad
ger af den hidtidige ansøg
ningsmodel. Formålet med
ændringerne er at prioritere
uddelingerne og sikre, at de
går til initiativer af eksperi
menterende karakter. Alle
Folketingets partier, bort:;et
fra Enhedslisten, er enige
om,at modellen for uddeling
afrnidlerne skal ændres.
Men nu påpeger flere
ngo'er på det sociale område,
at en bureaukratisk udmønt
ning af de nye regler risikerer
at gøre stor skade på det fri
villige sociale arbejde landet
over.

Fylder hullerne ud
Prehen Brandt, der både er
leder af Projekt Udenfor og
formand for Radet for Socialt
Udsatte, er dybt bekymret
over flere af den nye models
kriterier.
»At støtte kun gives til
projekter uden for det kom
munale felt, vil blive meget

vanskeligt at styre. Principi
elt set er alt socialt arbejde jo
en offentlig opgave. Sagen er
blot, at de frivillige organisa
tione.r går ind, hvor det of
fentlige afforskellige grunde
svigtcr,« siger Preben Brandt
og tilføjer:
'
,)Værre er det, at det bliver
meget sværere at opnå støtte
til daglig drift. Mange organi
sationer er fmansieret af en
blanding af private fonde og
satspuljen.Skalsatspuljenik
ke længere finansiere drif
ten, vildetnæstenværeumu
ligt at skaffe pengene ad pri
vat vej, for private fonde kan
ikke proftlere sig tilstrække
ligt ved at støtte drift«
Preben Brandt giver som
eksempel Projekt Udenfor,
som han er leder af. Projektet
får 80 procent af sille økono~
miske midler fra satspuljen
og resten fra private fonde.
Projektet har igennem ad
skillige år blandt andet dre

vet Den Mobile Cafe, hvis ek
sistens uden satsmidlerne vil
være i fare.
»Det vil være katastrofalt,
hvis vi mistede satsmidler
ne,« siger Preben Brandt, der
peger på, at for eksempel en
mobil service med uddeling
af mad ikke uden videre kan
overtages af kommunen. Bi
len med mad er bemandet af
frivillige - og de ville forsvin
de, hvis konununen tog over.
,) Meget socialt arbejde vil
blive slået ihjel, og mange so
cialt udsatle vil få det dårlige
re,« v.urcterer Preben Brandt.

Alnonynntetifarezonen
Mødrehjælpen er en anden
og større ngo, som risikerer
at miste støtte. Mødrehjæl
pens indtægter stammer for
38 procents vedkommende
fra statspuljen.
Mødrehjælpens direktør,
Mads Roke Clausen, flnder
det lige~ulll Preben Brandt
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dybt problematisk, hvis der
nu skal skelnes skarpt mellem, hvad der ligger inden for
og uden for det kommunale
arbejdsområde.
»Frivillige organisationer
reparerer, hvor kommunerne
har svagheder. Der er en
overlapning, men de frivilli
ge har en vigtig uailiængig
hed. Mange mennesker, der
bar behov for hjælp og råd
givning, tør ikke henvende
sig til kommunen, fordi de ik
ke kan være anonyme, heller
ikke i kommunale anonyme
rådgivninger, som ofte er be
mandet med de samme soci~
alrådgivcre, som borgerne
møder i de officielle sam
menhænge. Derfor spiller de
frivillige
organisationers
anonyme behandlIng en vig
tig roUe,« siger Mads Roke
Clausen.

Udenfor, der uddeler gratis varm mad til hjemløse, er i fare for at miste
ler, når statens satspulje omlægges. Hele det frivillige socialarbejde er
er Preben Brandt, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte
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Det er sådan politik bliver ført i dag. på den tet, der kan stoppe big mother, for hun inde
måde kommer man rundt om den atiarkisti- holder i sit formanende væsen en logik, de:
ske holdning med, at 'der kraftedme ikke skal går rent ind hos den almindelige borger.
komme nogen og fortælle mig noget': fordi
»Vigidersgu da ikke betalefor alle de idio
man får omgivelserne og det sociale netværk ter, der drikker sig fra sans og samling og e
til at regulere som et substitut for staten,« .':ii- tykke ogfede. Hvorfor fanden skal mine pen
ger Ingelise Andersen.
ge gå til dem? Når det er mine penge, de bru
Hun fremhæver rygning, mobning, ger, når de efterfølgende ligger på de dansk
hiv/aids og trafJk som steder, hvor regeringen sygehuse, så har jeg også ret til at forlange, a
er lykkedes med at plante opfattelser og æn- de styrer sig lidt,<~ siger Arno Victor Nielsen
dre indstillinger blandt borgerne. Hun fremOgså IngeliseAndersen mener, at detlibt
hæver ogsåden store viden, der i dag eksiste- rale løb er kørt. Og selvom man høre,små pi
cer på et felt som f.eks. rygning eller fedme, rundt omkringfra Den Gule Negl, Cepos elle
som en klart medVlII:endeIak.tor. Man ved----'B"j)rgerli-gt-C----entrom;---AA--t~gff__d_e_fLest_€__d.(;

danske liberale har lagt sig fladt pa maven i kampen om, hvor meget velfærdsstaten skal blande
Staten har således aldrig været så tæt på borgeren som nu, hvor den blander sig i stort set alle
dt på rekreation, og big mother styrer showet

n .....

skaber en langsomtvirkende påvirkning, som
efterbånden gør statens problemstilling til
r især skolernes egen. Skal man forstå, hvad kamil fæl- pagner gør, er det altså ikke så meget at skabe
Fogh "en forandring i sig selv, men nærmere at mat sam- nifestere nogle ideer omkring rigtig adfærd,
viklet som borgerne tager til sig som 'deres egne'.
ligere,
>,Ka.mpagnerne er en katalysator, der
vores igangsætter en stemning af, at 'vi må gøre nohed og get'på skolerne, som kan være et både ef(eket no- tivtogpositivtværktøj,« siger Ole Jubl.
æder
Men måske også for effektivt ifølge antro'
___poløg_St-effe--n_}obncke,--dexJsær
bar arbejdet
socialt udsatte. For
~_1•• ~_ I,.~,,", :I.'"~

med

~tofmisbrugere og
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cepte-

ngsætter en stemning af, at 'vi må gøre no
på skolerne, som kan være et både effek
og positivt værktøj,« siger Ole'}uhl

Men måske også for effektivt ifølge antro'
og Steffen Johncke, der især har arbejdet

d stofmisbrugere og socialt udsatte. For
vom han ikke synes, at man skal være for
nspiratorisk med hensyn til kampagners
ft eller overromantisere statens fravær, så
ner han, at kampagner, når de kommer ned
borger til borger-niveau nærmer sig en
k grænse, man skal passe på med at over

ide.

tivtmiddel, menbagsiden bliverletenb/a

»Man kan komme til at udfordre solidari
en isamfundet, når manfra statens side ak
ererden sociale kontrol. Det er et megetef

udstillede,« siger Steffen Johncke.

the victim-effekt. Man udstiller de i forve

tidemokratisk

indirekte påvirker borgernes adfærd og

mtidig kunne man mene. at politikernes
ave ikke erat opdrage, men at lovgive. Dg
n kunne ligeledes mene, at det ikke er sær
demokratisk, at en eller anden mere eller
ndre tilfældig minister uden om lovgivnin

igennem udviklingen af samfundet.
Mender er ifølgeArno Victor Nielsen ikke

er ogbliver en illusi'ln,hviiket langt de tIe

get at gøre, for den liberale ide om indivi

dre indstillinger blandt borgerne. Hun frem

hIv/aIds ogtratlK somSteul;!r, IlVUl a:l5CLUl5'-H
er lykkedes med at plante opfattelser og æn
hæver ogsåden store viden, der i dag eksiste
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de styrer sig lidt,« siger Arno Victor Nielsen.
OgsåIngelise Anders.en mener, at det libe
rale løb er kørt. Og selvom man høre små pip
rundtomkring fraDen Gule Negl, Cepos eller
Borgerligt Centrum, så tager de tIeste det

rer på et felt som f.eks. rygning eller fedme,

som en klart medvirkende faktor. Man ved
med et overbærende skuldertræk.

tid indførte reglen om, at man skal bruge sik
kerhedssele.
»Det er jo imod mit liberale hjerte at skulle

re hinanden og lade kontIikterne udspille sig'
borger og borger imellem. Hviiket ifølge

Del og hersk
Grundstenen i latterliggørelse er den før
nævnte strategi med at lade borgerne regule

li~...,« siger Ingelise Andersen.

»Det virker jo efterhånden lidt latter

simpelthen så meget i dag, at man ikke kan la
Hun henviser til en udtalelse af tidligere

de være med at reagere.

indføre restriktioner på det her område, men
påettidspunktved man så meget. så manikke

lic.merc. og medie- og kommunikationsfor
sker Preben Sepstrup også er grundtanken

minister for Venstre, Knud Enggaard, der i sin

kan lade være med at handle,« skulle Knud
Enggaard dengang have sagt.

mere end i massekommtmikation.

er den bedste -medicin. Kommunikationen
skal et led ud, så den kommer tæt på borge

Og manhar fundet, at 'vi opdrager hinanden',

ciale miljø) og hvordan samtalen foregår her.

»De gode kampagner i dag, går på det so

bag kampagnestrategier i dag. Man tænker i
netværkskoIDIDunikation (borger til borger)

Dagsorden er gud
Det, politikerne - de smarte af dem - i dag har
indset, er, at det er altafgørende at erobre

dag:~9rdenen, mere afgørende end at ta lov
for~ igennem. S,er man ieks. på Forebyg

gelseskommissi0D:ertsforslagomatsættepri
se_n_på enp_akke cigaretter op til So kroner, så

tt~'J;;i!in!'f:, Unnt~i':;~tØ~

Der er jo i dag stort set
ikke nogen dele af den
daglige tilværelse, der
ikke er statslig reguleret.
Den liberale ide er blevet
trængt af
tryghedsdiskursen

Han ser den største udfor
dring i dag som at være ikke
at forsøge at løse økonomi
ske, kulturelle eller sociale
~roblemer via kommunikatIOn.
»Du kan f.eks. ikke: lave
om på unge mænds natur.
Der ville det være 1.000 gan
ge mere effektivt at lovgive i
forhold til atforsøge atændre
deres adfærd gennem oplys
ning. Man bliver nød~ til at

ideologisk vurdering,« siger
Preben Sepstrup.

køre i venstre side af vejen,
eller er det bedre at lovgive?
Det er altid en politisk og en

kampagne på, at man ikke må

Giver det mening at lave

varl1JMet ifølge Arno Victor Nielsen :jldrig, at ren,« siger PrebenSepstrup.
Han fremhæver dog samtidig, at staten er
det skulle udmundei lovgivning.
»Det etjo klart at, forslagene ikke bliver til blevet så glad for sit nye legetøj, at der i dag
love. Og de, der griner af politikerne af den kommunikeres i et væk, også når man i reali
tetenhellere skulle lovgive. Der er faktisk til
grund, er sådan setbare dem, der ikke~har fat
fælde, hvor kommunikation ikke kan siges at
tet, hvad der foregår. Forebyggelseskommis
være tilstrækkelig.
sionen er en holdningsbearbejdelsesmaski
»Du kanskrive påleverpostej, at der errot
ne, og. det -~J1, i den for-stan4- bare besi~.e end
godt, hvisdl!il.s forslag bliver så vilde sOInmu 'tegift ~ men du kan ogsåforbyde at putte rot
tegifti leverpostej. Deterjo altid etspørgsmål
ligt. De går foran og forbereder folk på de næ
om. hvad der giver mening.
ste politiske træk. Det er

funktionen. Om fem år er de

pularitet blandt rygere, sam
lovgivning ville føre med sig.

at sundhedsministeren sam
tidig sparer sig for den upo

Han fremhæver ligeledes,

her forslag blevet til den al

dan set se kampagnernes
succes som et bevis på, at det

mene holdnlng,« siger Arno
Victor Nielsen.

Også Ingelise Andersen,

Den her strategi er langt
smartere. Ved at bruge pro
paganda bliver afsender ikke

der er adjunkt ved Institut for

Jakob Axel Nielsen, og i ste

Folkesundhedsvidenskab på

det for at være den hårde, kan
han nu være den bløde, dersiger, at 'så langt skalvi ikke gå'.
Dansk politik bliver til en
pendant af good cop/bad
eop-strategien. Og ifølge Arno Victor Nielsen er der in-

ger. Vi er allesammen 'mas
semennesker', som får vores
'jeg' fra 'den anden'. Derfor
vinder staten altid til sidst,«
siger Arno Victor Nielsen.

ikke"er sådan, for man kan
faktisk ændre folks holdnin

helt forældet, og man kan så

liberale i dag da ogsl har erkendt. Menne
t er ikke en ø, men et produkt afsine omgi'
ser.
»Ideen om individet som en plante er jo

vad der
ver det
ampagne
å køre i
jen,
at
tid en
ologisk
Københavns Universitet, ser
statens kampagner som en
stor succes, fordi man sælger
ideer om samfundet til bor
gerne som deres egne.
»Når man først får borger
ne til at tage ejerskab, så er
det, at det begynder at ',lirke.

I

Refleks l Weekend 9.-10. maj 2009 5

Tegning: jb Kjeldsmark

op med at eksistere. Se bare påhashen...,« si

de i forvejen freIste. Alle IO-årige ved ifølge
JOhncke godt, at stoffer er farlige, det er jo ik
ke ud fra ideen omdet ufarlige stof, at man bli
verstofnlisbrugeL
»Forbudetmod rygning må tage prIsen for
den mest komplette mangel påforståelse for,
hvordan samfundet er skruet sammen, hvor
dan forbud virker, og hvorfor folk gør, som de
gør. Det er jo dybt godnat at tro, at man ved at
forbyde nydelsesmidler, får dem til at holde,
gerStetIen1elmc1<'ee.~------
nu nptnn ~""'n <.:'k=-\Tvrirlnina rlp," liocrp,. 1

levet op til de liberales værste
atde liberale samtidigparadoksalt
ar over en bred front har accepte
en som den nye frihed,« siger Mo
er.

skævt
gengæld ikke så overbevist om,.
iv den politiske terapi i virkelighe
es at være. Hans ekspertise er især
det, og selvom folk er begyndt at
epærer, så mener han ikke, at de
ljøkampagner der køres for tiden,
t være en ubetinget succes. Han
å den store terapeutiske virkning.
staten ifølge Mogens Rlidiger
inden for de sidste år er kommet
ere på incllvidet lsin måde atregu

lere på og har enormt travlt med hele tidenat
blande sig i, hvad vibør og skalgøre, såmener
han ikke det slår til, hvor behovet ivirkelighe
den er størst.
»Jeg tror ikke meget på, at kampagner
skulle fungere som en langsomtvirkende
modgift mod en forkert livsstil. Undersøgel
ser har jo vist, atcle nok har en effekt over for
de mennesker, der i forvejen er modtagelige
over for dem - de veluddannede og bedrestil
lede - men at det ikke virker over for de soei
altbelastede, der reelt har brug for det. Det er
massivt og virker overvældende, men det
rammer i virkeligheden indiskutabelt
skævt,« siger Mogens Riidiger.
Også Steffen J6hncke ser den risiko som
reel. Han mener, at man inden for f.eks. nydel
sesmidler nemt prædiker for døve øren t~ier

~
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forbyde nydelsesmidler, får dem til at holde
op med at eksistere. Se bare på hashen...,« si
ger Steffen J5hncke.
Og netop den skævvridning, der ligger i
statens adfærdsregulering, er noget, der lig
ger formand for Borgerligt Centrum, Simon
EmilAmrnltzbøll, på sinde. Hanharsom en af
de få danske politikere sat sig som mål at be
kæmpe big mother. Han mener; at man har
skabt et samfund, hvor det personlige ansvar
somAnders FoghRasmussen talte om, er ble
vet noget sommiddelklassen forventer af un
derklassen, mens middelklassen selv bliver
mere og mere ansvarsløse..
),Når vi fører udlændingepolitik, erder in
gen græI15er for det personlige ansvar, men
når det komme til os andre, så bliver mere og
mere ansvar taget fra os. Det er jo absurd, at
en liberal statsminister kan mene, at det er
statens opgave, at vi lever tre år længere. Er
det overhoved en reel politisk ambition?« si
ger SimonEmil Amrnltzbøl1
Og netop grænsen for, hvad der kan politi
seres og ikke politiseres, eren af de ting, som
ifølge Amrnltzbøll er skredet de sidste otte år
med ForebyggelseskommIssion som det ny
este eksempel.
»Det hele har karakter af, at mangår ind og
defIDerer, hvordan et menneske skal opføre
sig for at passe til statens ideal. Man er altså
gået fra, at staten skulle være den instans, der
sikrede nogle frie rammer for borgerne, så de
kunne leve deres liv ud fra egne idealer, til at
borgerne nu nærmest er til for statens skyld,«
siger Simon Emil Ammitzbøll.
Han undrer sig over, at den ide er blevet
købt i den brede befolkning, men henviser
somRiidigertil, atmansomborgerhar accep
teret den indskrænkede frihed til fordel for
mere tryghed. Folk vil hellere rulles ind i vat,
end de vil bestemme selv.
»Man har solgt ideen til folk om, at frihed
og tryghed skulle stå i et modsætningsfor
hold. I stedet for at tro på, at de to ting godt
kan fungere sammen. Man har oprettet en
barnepigestat, hvor man vil undgå, at folk
kommer galt afsted istedet for at ruste dem til
at kunne takle at komme galt afsted. Men jeg
tror ivirkeligheden, at vihargodt afatkomme
lidt til skade en gang imellem. Det er, når vi
slår os lidt på livet, at vi bliver klogere på oS
selvog bedre rustede til at klare de udfordrin
ger, vimøder,« siger SimonEmilAmmitzbølI.

anre®inforrnation.dk

TRAFIKDRAB. En ung kvinde mistede i går livet i en
soioulykke mellem Egevang og Bording. Kvinden
køne ad Skyggevej; hvor hun mistede kontrollen
over sin bil, der endte med bunden i vejret i en å.
Hun blev fundet med hovedet under vand. Fredag
døde en 44-årigmand efter et uheld næt Søndersø.

nna :,wan
lre drenge
ndersøgt for
stået under

bjarke.m.nieLsen@poLdk

Bil lå med bunden i vejret i en å

k

v år efter
tilladt for
re børnenes
e. Det viser,
e er forskel
ærd, så har
et drenge
ge-anderle
renge.
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Sådan skreven 54-årig vi
cepolitiinspektør fra Køben
havns Politi til en bare 13·
årig pige, som han i maj sid
ste år chatrede med på in
ternetret.
Københavns Vestegns Po
liti sigter nu den 54-årige fa
miliefar for at have krænket
en rældre mindreårige pi
gers blufærdighed. Politi
chefen kom i politiets søge
lys, da han arrangerede et
stævnemøde med det, som

at blive undersøgt
og behandlet på et
privathospital,
hvis ventetiden i Situationen er
det offentlige er alarmerende
længete end to må
Bent Hansen
neder. Og det er
netop denne ret~ (Sj,Danske
tighed, der har fået Regioners
antallet af henvis formand
ningertil ateksplo
dere, oplySer regionerne. Kommuner, læ
ger, forældre og skoler presser i stigende
grad på for at få børnene undersøgt og
henviser til tomånedersfristen. Det bety
der, at de psyldatriske afdelinger bliver lø
bet over ende. Forventelisteme står stille,
selvom flere børn bliver undersøgt.
Ifølge Bent Hansen må børn og foræl
dre indsti1le sig på, at der også vil være
ventelister på undersøgelser om både to
og tre år: Kun ganske få private sygehuse

Men ifølge anldageskrif
tet har politichefen - under
dække afat være en l3-årig
dreng -altså også taget kon
rakt til flere andre, som i
modsætning til Ekstra Bla
dets journalist rent faktisk
var, hvad de gav sig ud for at
være, nemlig små piger.
Og dem bad han om lidt
afhven, fremgår det af an
klageskriftet, der i alt inde
holder fem tilfælde afblu
færdighedskrænkelser.

tilbyder psykiatriske undersøgelser, og
selv hvis de udvider kapaciteten, vil det
stan set ikke hjælpe, vurderer sygehuse
nes politiskecheE
»Der er kun samme gryde med spedali
serede læger at rØre rundt L Der bliver ik
ke flere af dem foreløbig, og hvis private
hospitaler øger kapaciteten, kan det kun
ske med læger fra det offentlige, som så
får færre pladsenI, siger Bent Hansen og
tilføjer, at der først vil være nok bøme- og
ungdomspsykiatere om fem til syv år.
En anden forklaring på de lange vente
lister er ifølge Bent Hansen, at for mange
børn bliver henvist til psykiatrisk under
søgelse. 30 procent af de børn, der bliver
undersøgt, fejler lægeligt set ikke noget,
der kræver psykiatrisk behandling.
I foreningen Pårørende til Spiseforstyr
rede kender man alt til de lange venteli
ster, siger næstfonnand Dorthe Nielsen:
)}Langt de fleste venter mere end to må

rltzau

rØre sig i sIa
årig pige lor
han gerne v.
med hende.
jeg gerne se
han som ko:
gens krop. E
han ifølge a
uddybede n
ville godt bc
Det var is;
portalenAI'1
fen fikkont;

,
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Danske Regioner h
patienter der 1. juli t
liste til psykiatrisk Ul

neder på at komme
behandling. Imellen
res tilstand. Børnene
ale sammenhænge, f,
de sig selv ud. De mag
så deres forældre er Ii
sig fra arbejdet for at

vis af børn på venteliste

de har brug for at blive behandlet.
»Situationen er alarmerende. Der er ek~
mpier på børn, der venter et halvt år.
t er meget belastende for barnet og fa
ien. Men vi bliver simpelthen overha
af den stigende tilstrømning af børn,
r skal undersøges«, siger Bent Hansen
formand for Danske Regioner.
Et voldsomt stigende antal børn bliver
nvist til psykiatrien. Sidste år under
gte specialister 15.000 børn for psykia
ke lidelser samt udviklings- og op
ærksomhedsforstyrrelser somADHD.
Men tallet for 2009 lander på omkring
000 1 viser Danske Regioners nye tal og
ognoser, der bliver offentliggjon i dag.
gningen er dermed på 25 procent på
re et år. Hver dag bliver 50 børn nu hen
t til psykiatrisk undersøgelse.
Børnene venter, til trods for at regerin
n og et bredt fiertal i Folketinget har gi
børn med psyldske problemer ret til

Y::J ..cr .....

54-årigvi
r fra Køben
n bare 13
an i maj sid
ed på in

estegns Po
54-årige fa
ve krænket
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gerede et
d det, som
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røre sig i skridtetll. Og en 12
årig pige lod han forstå, at
han gerne ville have sex
med hende. »Yaa, den ville
jeg gerne se nøgen", skrev
han som kommentar til pi
gens krop. Et ønske, som
han ifølge anklageskriftet så
uddybede med ordene: "jeg
ville godt bolle dig«.
Det var især på internet
portalenArto, at politiche
fen fik kontakt til pigerne.
ritzau

Men ifølge anklageskrif
tet har politichefen - under
dække af at være en l3-årig
dreng - altså.også taget kon
takt til flere andre, som i
modsætning til Ekstra Bla
dets journalist rent faktisk
var, hvad de gav sig ud for at
være, nemlig små piger.
Og dem bad han om lidt
afhvert, fremgår det afan
klageskriftet, der i alt inde
holder fem tilfælde af blu
færdighedskrænkelser.

neder på at komme til undersøgelse og
behandling. I mellemtiden forværres de
res tilstand. Børnene trækker sig fra soci
ale sammenhænge, fordi de ikke kan hol·
de sig selv ud. De magter ikl,e at gå i skole,
så deres forældre er nødt til at sygemelde
sig fra arbejdet for at passe dem".

Danske Regioner har talt, hvor mange
patienter der l. juli j år stod på vente
liste til psykiatrisk undersøgelse.

2.973 børn ventede. 1.837 af dem
havde ventet kortere end to måneder,
mens 1.136 havde ventet længere end
to måneder.
Kilde: Notat fra Danske Regioner

anders.schmldt@poLdk

De private lIospitaler siger, at de ikke
kan fjerne ventelisterne. Derer ganske en
kelt for få private hospitaler, der tilbyder
psyldatrisk undersøgelse og behandling.
)IDe ventelister kan ikke fjernes med et
snuptag", siger sekretariatschef Martin
Koch Pedersen fra Brancheforeningen for
Privathospitaler og Klinikker.
På Christiansborg kalder Venstres psy.
ldatriordfører Sophie Løhde det "frustre·
rende«, at tusindvis af børn står' på vente
liste. Som regionerne tror hun på, at ven
telisterne kan begrænses ved, at arbejdet
lægges bedre til rette, og at psyldatrien
inddrager andre faggrupper i undersø·
gelse og behandling. Hun henviser også
til, at retten til privat behandling økono·
miskset først er indfaset om et par år,
»Hvis ventelisterne ildee falder, må vi se
på, om vi skal finde flere penge til områ,
det«, siger Sophie Løhde.

enteliste til hjælp

psykiatriske undersøgelser, og
de udvider kapaciteten, vil det
ikke hjælpe, vurderer sygehuse
iske.chef.
r kun samme gryde med speciali
æger at rØre rundt i. Der bliver ik
af dem foreløbig, og hvis private
er øger kapaciteten, kan det kun
læger fra det offentlige, som så
pladser«, siger Bent Hansen og
t der først vil være nok børne- og
spsykiatere om fem til syv år.
den forklaring på de lange vente·
ifølge Bent Hansen, at for mange
ver henvist til psykiatrisk under
30 procent af de børn, der bliver
gt, fejler lægeligt set ikke noget,
er psykiatrisk behandling.
ningen Pårørende til Spiseforstyr·
nder man alt til de lange venteli·
r næstformand Dorthe Nielsen:
t de fleste venter mere end to må~:
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.30 og 18 for
et er 100 år si
ester Jensen
ørste træ på
m Nørrebro

e en kæmpe
age, der bli
træer og der
gså musik til
mmen for at
dame.

vil gøre den gamle F,,,,Uedpark til en endnu mere at
traktiv park i tråd med tiden
Så med hjælp fra AP Møller
Fonden og Chastine Mc-Kin
ney Møllers Fond til Almene
Forrnaal, vil den gamle have
igen være en moderne 8tOf
bykvinde klar til det nye
århundredes udfordringer.

ested på
ørrebro

sluttede Bor det også planen at man vil ud
ionen at op vide SSP-samarbejdet til· en
værested for SSP-plus ordning for de 18-24
e over 18 år. årige.
g tilrnange af.
Denne »seniorordning«J
efter stormø skal i modsætningtildet tra
<:e rettet mod ditionelle ssP-samarbejde
et sker i kon henvende "·udeIUkkende til
un to af 55l1n unge, der allerede er i politiet
else med sky søgelys. bet traditionelle
Nørrebro har SSP-samarbejde er jo et Sam
8 år. På den arbejde mellem skole, de so
t oplagt, at det ciale myndigheder og poli
ver 18 år som tiet
Det er dog ikke endeligt
Det er det an
på blot tre besluttet hvordan ordningen
liver oprettet skal fungere, men ifølge
8 år
Københavos Kommune er
endnu uvist, det planen, at ordningen skal
ærested kon træde i kraft allerede i næste
men en place måned.
Mjølnerparken
Der er bevilget 1,6 millio
ner kroner til projektet

ed etablerio
værested, er

I

Nørrebrogade er under udvikling. Nørrebro Lokaludvalg
inviterer i maj til to borgermøder, hvor du kan komme
med dine erfaringer og ideer til fremtidens Nørrebrogade.
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Borgermøderne er organiseret som workshops, hvor det er TRAfIKKEN, .
INDRETNINGEN og LIVET på Nørrebrogade, der skal diskuteres.

>f()rri~Ln sj, -.; ",";;r- o;,}

Hvotdan styrkes handelsHvet

,->

... Skal vi have mere kunst og kultur! gaden?
~

}~V('lrd~ln krl'::;" vi '::anunen _. f()dgæng~rej cykHste,- og bilisl:f:f?

pa Nørrebrog::1de?

~7

o.. er bare nogle af de spørgsmål, vi kan debattere.
Nørrebro Lokaludvalg vil efter møderne samle de ideer og forslag,
der kommer frem på møderne og sende dem ind til kommunen,

TID OG STED
på pladsen ved Nørrebrohallen

2. maj kl. 12.00 - 15.00

16. maj kl. 12.00-15.00
på Blågårds Plads (I forbindelse med Nørrebro Festival)

LO K A L U D V A L G

- Nørrebro Lokaludvalg byder på lidt forfriskningero
Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen
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DU KAN LÆSE MERE: Pr..., WW'}I.f1oerr~brojokahJdY;·dg.kk.dk
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fåretiast korps, der forstår, der stilles krav til de unge i
hvonlan lMirteret er og· vil klubber 0.1., så de ved, hvor-<;æ-tte-sig-ind-i,-hvad-det-er,~.-dan-man-Opfør.er..sig=
for
der kan bigge borgenie og andre mennesker,« siger Jan

som et af devigtlgste punkter til de unge.
i tryghedspakken.
..
"Det er vigtigt, at de unge
"Der er al1<:wdc,ijket no- på Nørrebro har mulighed
get omkring poliffiridsatseni for at få et fritidsjob, der kan
kraft.aJ; at be1jentene færdes give dem et ansvar og lære
mere:llåcykler, heste og til dem noget om samfundets
fods.N$ste skridt bliver,atvi spilleregler. Samtidig skal

Onsdag den 4. november 2 00 9

gade, Mjølnerparken og på
Blågårds Plads.
"Det er vigtigt, at bor·
gerne ved, hvor de skal gå
.hen med de oplevelser og informationer de har om krimi
nalitet, utryghed og evt tru
sier. Det er nødvendigt, at p<>
litiet også tager hånd om de
små hændelser, og her·
kunne lokale kontaktråd
være en god måde at åbne
dørene, så den enkelte ikke
skal stå med usikkerheden
og utrygheden .alene,« siger
NinnaThomsen.
.
Både hun og Jan Andrea·
sen tror på, at tryghedspak
ken - eller dele af pakken
kan og vil blive ført ud i livet
efter valget
"Jeg er meget fortrøst
ningsfu1<LS.Dg SF stilr til at
blive de toneancivende oar·

bro.

at skabe tryghed pfJ Nørre·

Jan Andreasen (S) og
NInna Thomsen (SF) tror og
Mber pfJ, at en lokal ind
sats er det. der skal til for

år b~g fælles tryg,hedspakke

••

en' på Jægersborgg det var derfOr helt
tfor de to at stikke·
ne sammen. Og det
t gælder, hvis tilliden
heden på Nørrebro
skabes, er de enige.
d'

ft_satS

, _at
vi er nødt til at
_

Nørrebro
er de enige

nødt til at
art bud på,
es for at få
rne,« siger
der fremøjenhøjde
ANNONCE

mmer
en sker
meget

r mindre

ndling.
bliver gjort

ændelse
s levetid

sen

Center
klinik

s 2,
202320

mere på cykler, heste og ;til
fods. Næste skrielt bliver,;ltvi
får et fast korps, der fo[Slår,
hvordan kvarteret er og vil
sætte sig ind i, hvad det er, .
der kan trigge borgerne og
vil have en stø~~;,fpi~åel~
for indvandrerdrengene," SIger Ninna ThomSlll\.
Der skal dog ikke kun stilles krav til politiet,·men også
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dem noget om samrunaels
spilleregler. Sanltidig skal
der stilles krav til de unge i
klubber o.l., så de ved, hvordan man opfører sig over for
andre mennesker,« siger Jan
Andreasen,
.
Et andet tiltag kunne være
lokale kontaktråd, der skal
skabe kontlkt mellem politi
og borgere i Jægersborg-
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bro,« siger Ninna Thomsen.

kan og vil blive ført ud i livet
efter valget
"Jeg er meget fortrøs~
Dingsfuld. S og SF står til at
blive de toneangivende partier efter valget, og jeg fornenuner en god vilje blandt
de andre kandidater til at
gøre noget særligt for Nørre-

OGSÅ LØSE STEN!

op til 2.5 mio,-kr.

1 cl brillant
op til 3O.000.-kr.
10 cl brillant

KIBES

.DIAMANTER . .

l(otftIIlJ,Bel""I.ING FOR GULD, SøLV, PLATIN,
...

~

.

endre sportmodeller

Omega,Heue'r,
lONGINES og

I Alle Chronometer
fra BreiUlng
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VI søger altid:
For denne stvreise
Gamle PatekNauti/uB i stAl og i
Philippe ure med god tilstand betaler
vi op til 10D.Ot)D kr,
Mine og Stopur

Tel: +45 33138300
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FOGH RASMUSSEN HOLDER TALE I NATO ~ LØKKE I SAMRÅD OM SYGEHUSE. KUNSTMESSE I KØBENHAVN
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Risskov og landets førende
DHD.
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Børne- og Ungdomspsykia
b,)an)ørgensen:
dig Idngt fra at have fanget
."
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ne er i stigende grad selv
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andling, lyder vurderingen
dets skolepsykologer, som er
over udviklingen... .'
HD-diagnose.·byggei.påad
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arne NielSen.
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for at få· urolige børn

n mod adfærdsforstyrrelsen ADHD.
es fra ADHD-børnenes forældre, som er
medicinsk behandling, og fra skoler og
rne er bekymrede.
ADHD bliver smidt ud af klassen,
fordi barnet hæmmer de andre
børns præstationer,« siger Anne
Worning, som bakkes op af skole
psykologerne.
"Tolerancen over for anderle
des børn, specielt hvis de giver
anledning til uro, er ikke så stor,
hverken på skolen eller blandt
andre børns forældre,({ siger sko
lepsykologernes formand Bjarne
Nielsen.
Medicin kan ikke undgås
ADHD er en medfødt tilstand,
hvor børn har større sårbarhed
OVer for uro og manglende struk
tur i hverdagen.
Landets førende ekspert I
ADHD, Per Hove Thomsen, der er
professor i børne- og ungdoms
psykiatri ved Aarhus Universitet
og overlæge ved Børne- og Ung
domspsykiatrisk Hospital i Ris
skov, er enig i, at den moderne
skole, ikke er indrettet til at rum~
me denne type børn. Det er ifølge
ham en af grundene til, at flere
børn får behandlingskrævende
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de over den forenk skov, er enig i, at den moderne
sker. når man snakker skole. ikke er indrettet til at rum
amtidig er vi dybt be me denne type børn. Det er ifølge
er langtidse.ffekten af ham en af grundene til. at flere
g. Det ved man alt for børn får behandlingskrævende
er Bjarne Nielsen.
ADHD.
.Der er sket en udvikling i pæ
dre forældre
dagogikken og samfundet i det
ertid ikke kun ADHD hele taget. som betyder. at der
orældre. der har fået stilles større og større krav til
for. at der fmdes en børnene. De skal være seJvforval
behandling, Som kan lendet kunne indgå i gruppear
ofte meget forstyr bejde og selv tage ansvar for læ
hverdagen.
ringen. Samtidig har vi i de senere
DHD-foreningen. der år stillet stadig større faglige krav
DHD-ugen. som løber til børnene og fokuseret på det
æste uge. oplever flere boglige område. Det er godt for
pres fra omgivelserne de fleste børn. men det bringer
let en diagnose og få børn med ADHD til kort. De har
behandling. Direktør svært ved at honorere de mange
ing efterlyser større krav._ siger Per Hove Thomsen.
Han mener dog ikke, at me
d ikke kun i skolen.
a andre forældre.
dicinsk behandling af børn med
er ofte, at klassekam ADHD kunne undgås. hvis sko
"forældre ikke er vi lesystemet blev lavet om. Dels er
inkluderende. De er det næppe. realistisk. dels viser
d fokuseret på deres erfaringen. at medicinsk behand
stationer og opstil ling har en klar positiv effekt fgr
og normer for deres børnene, når det kombineres
meratskabsrelationer. med en intensiv pædagogisk psy
.
ker børn med ADHD. kologiskindsats.
forældre til veltilpas .
der sammen med vs@berllngske.dk
ver, at et barn med vh@berllngslæ.dk

e og grænseoverskridende«
Mortensen, der mener, at syg
dommen er gået i arv fra hen
des side af familien.
I første omgang var Rikke
og hendes mand jesper Lar
sen enige om, at medicin ikke
var løsningen for deres søn,
»jeg tror, at det er

rrv:~get

der i øvrigt er begavet over
gennemsnittet.

skræmmende og grænse
_ overskridende for de fleste
forældre at skulle give sit
barn denne type mediCin,
som påvirker deres hjerne og
adfærd,« siger Rikke Morten
sen.
I stedet valgte Rikke og
jesper at fokusere på kosten.
Farvestoffer og sukker er der

for stort set bandlyst i den
mad. jonas spiser. og han får
også et dagligt tilskud af fi
Skeolien IQ
llVi har kunnet mærke en
tydelig effekt. jonas er helt
klart blevet roligere. Alligevel
har vi valgt også at forsøge
os med medidn. Vi kan se, at
!lan allerede har lidt en mas

k behandling af deres sønJonas, der lider af ADHD, endnu ikke haft den ønskede
t pres fra kommune og skolesystem for at give medicin.

lde arme og"
mange lyde.
sværere ved
ge en besked
dres sted. end
ns alder.
DHD blev stil
ar fire år og
en store over
as mor Rikke

"'-Jeg tror, at det er
I I meget skræm
mende og grænseover
skridende for de fleste
forældre at skulle give
sit barn denne type
medicin. som påvi,rker
deres hjerne og adfærd.
RIKKE MOI\TENSEN,
m.rlil J.nas der h.r ADHD

ast~r.b6mE'PSYkiatrien.

ngske.dk

icin

•
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Hvad er ADHD?
problemer med at koncentrere sig, eller er hyperaktiv og

AOHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Der
findes tre typer af ADHD, hvor personen enten har

impulsiv, eller en kombination af dem begge.

Hvor mange har ADHD?

end få minutter.

er hyperaktiv og har svært ved at koncentrere sig i mere

lader sig distrahere, svarer på spørgsmål. før de er stillet,

svært ved at fastholde opmærksomheden ved. opgaver,

Symptomer på ADHD kan bl.a. være, at personen har

41 Hvad er symptomerne på ADHD?

e

Eksperterne vurderer, af mellem tre og fem pct. af alle
skolebøJn har ADHD i større eller mindre grad. en-to pct.
af alle børn har det i en sådan grad, at de vil have gavn af
medicinsk behandling. Det svarer til mellem 13.000 og
26.000 danske børn under 18 år. Idag er knap 10.700 i
medicinsk behandling.

lIJI Hvad skyldes ADHD?
ADHD er en medfødt lidelse, der oftest skyldes arvelige
faktorer, som giver forstyrrels.er i hjernen. Man formoder,
at mængden af signalstofferne dopamin og noradreJin er
nedsat hos personer med ADHD.

" Hvordan bia. behandles ADHD?
ADHD kan behandles med medicin, som går ind og øger
mængden af de signalstoffer, som hjernen mangler for at
kunne fungere normalt. Den mest ~lmindelig behand
ling sker med de psykostimulerende stoffer methylfeni
dat og modafinil. Det mest kendte er Ritalin, sam skal

tages to til tre gange om dagen. ADHD kan også
der oprindelig blev udviklet til behandling af depression,

behandles med stoffet Atomoxetin (Strattera). Stoffet,
er forholdsvis nyt på markedet og anvendes primært til
børn med ADHD,_ som samtidig er deprimerede.
Sidste år blev der solgt ADHD-medicin i Danmark for 75
millioner kr.

Antal børn i behandling, fordelt pfl alder
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bøm med ADHD, som samtidig er depnmereae.
Sidste år blev der solgt ADHD-medicin i Danmark for 75
millioner kr.
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Lægemiddelstyreisen har forsynet ADHD-medicinen
med en stribe advarsler og forsigtighedsregler. For
eksempel anbefaler styrelsen, at børn og unge holder
pause med medicinen en gang om året. Blandt de mest
almindelige bivirkninger ved brug af ADHD-medicin er
mavesmerter, hovedpine, søvnløshed, kvalme, blodtryksændringer og forstyt
r~lse af hjerte~_
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vi nu ikke lige se, om medicinen ikke kan klare jeres problemer.«
Og i skolen ligger det også
- trods et godt samarbejde
med lærere og pædagoger
- i luften, at medicin er godt.
Jonas går i et specialtilbud for
ADHD-børn. Alle andre børn
er på medicin.
))Og de bliver jo irriterede
på Jonas, der ikke ef pa medicin i øjeblikket, og derfor
forstyrrer de andre børn med
sin adfærd,u siger Rikke Mortensen.
vs@berlil1i.gske.dk

O

fred, så vi kan sige, at nu har
vi set, om det virker. I lighed
med mange andre familier
med ADHD oplever vi både
direkte og indirekte pres fra
kommunen og skolen lor, at
vi skal give medicin,{I; siger
Rikke Mortensen, der af samme grund finder det lettere
bekymrende, at forbruget af
medicin vokser så kraftigt i
øjeblikket.
Hun har blandt andet oplevet at få følgende besked
hos den kommunale sagsbehandler, da familien, der også
består af en lillesøster på tre
år, søgte om aflastning: ),Skal

W

en
srrat
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en
biår
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