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I søndags så jeg 21 søndag på DR1 og jeg skulle 
lige til at slukke fjernsynet, men indslaget om 
ADHD vakte min interesse af helt andre årsager 
end eksempelvis lufthavnsprogrammerne, som 

lokker med fru Hansen, som har mistet sin bagage. 
Jeg var chokeret over udviklingen af ADHD medi-
cinforbruget blandt danske børn og unge. I indsla-
get oplyste man, at antallet af børn og unge, som får 
ADHD medicin, er steget markant. I 2001 fik 2.000 
børn og unge ADHD medicin og i dag er tallet oppe 
på 15.000 børn og unge. Derudover er der i år sket 
en stor stigning sammenlignet med sidste år – fra 
januar til nu er forbruget af ADHD medicin steget 
med næsten 20 procent i forhold til samme periode 
sidste år. 

Medicin med omtanke
ADHD er en reel udfordring, efter min mening 
– en reel diagnose om end svær at diagnosticere. 
For man kan ikke tage en blodprøve og måle, om 
barnet har ADHD, som man for eksempel kan 
måle kolesterol i blodet. Det betyder, at der po-
tentielt kan opstå en gråzone. Så det store spørgs-
mål er: »Er udviklingen i forbruget af ADHD me-
dicin et tegn på en reel stigning i antallet af børn 
og unge med diagnosen ADHD, eller udskriver 
man blot mere ADHD medicin end tidligere?« 
Det svar vil jeg overlade ADHD eksperterne om 
at debattere, men uanset hvad synes jeg, at det er 
en udvikling, som vi skal være bevidste om.

En udvikling, hvor flere og flere børn og unge 
får ADHDmedicin – medicin, som blandt andet 
påvirker hjernen ved at øge mængden af signal-
stoffet dopamin. Inden du får morgenkaffen 
galt i halsen og er på vej hen til computeren for 
at skrive et modsvar, så mener jeg ikke, at ADHD 
medicin slet ikke skal udskrives til børn og unge, 
for medicin kan være en afgørende faktor for 
nogle personer. Jeg er stor fan af nutidens fremra-
gende behandlingsformer. Medicin forlænger og 
forbedrer i mange tilfælde liv, men medicin skal 
anvendes med omtanke. Som kræftforskeren Ri-
chard Béliveau sagde til mig da jeg besøgte ham 
i USA: »I develop medicine. I develop drugs. All 
drugs have a side effect.« Med andre ord er me-
dicin en del af løsningen, men målet må være at 
reducere mængden og varigheden af medicinfor-
bruget.   

One size doesn’t fit all
For mig er spektrummet bredt i relation til man-
ge sygdomme. Man kan have en mild form for 
kræft og en svær (aggressiv) form for kræft og li-
geså med ADHD. Derfor kan man ikke sige »One 
size fits all«. Med andre ord skal man være forsig-
tig med at give samme behandling til alle børn og 
unge med ADHD, fordi sygdommen forekommer 
i forskellige grader. Nogle vil have behov for Rita-
lin (ADHD medicin), mens andre kan klare sig 
uden medicin, men med andre redskaber. 

Forældrene har et ansvar
Man har altid et ansvar som forælder, og det er 
efter min mening en dårlig strategi at lade ADHD 
medicin være den eneste form for behandling, 
når man har børn med ADHD. Som forælder kan 
man gøre noget – opnå viden og informationer 
om, hvad man selv kan gøre. 

Jeg er overbevist om, at alle forældre gør det 
bedste, de kan, med de ressourcer, de har til rådig-
hed i en given situation, så min klumme handler 
ikke om at placere ansvar – at tale om de »dårlige« 
forældre, men den handler blot om at sætte fokus 
på et emne, hvor livsstil potentielt har en indfly-
delse. Jeg er ikke naiv og mener ikke, at broccoli, 
motion og søvn er svaret på alt her i livet, men det 
er tit og ofte en del af svaret. 

Som afsluttende kommentar håber jeg at føl-
gende spørgsmål kan give stof til eftertanke: »Fle-
re og flere børn får ADHD medicin på grund af 

Flere og flere børn og unge får ADHDmedicin i Danmark

ADHD – et liv med eller uden Ritalin
forskellige former for adfærdsvanskeligheder, 
men hvad er normal adfærd – får flere børn og 
unge ADHD eller er det normen for normal ad-
færd, som er ændret?«

Jeg kender ikke svaret, men hvis ADHD 
havde eksisteret som diagnose, da jeg var barn, 
havde jeg helt sikkert fået diagnosen og var for-
mentlig blevet medicineret med Ritalin. B

Læs med i næste uges klumme, hvor jeg kigger 
nærmere på de potentielle effekter af søvn, motion 
og kost i relation til ADHD blandt børn og unge. 

F Hvis ADHD havde eksisteret 
som diagnose, da jeg var barn, hav-
de jeg helt sikkert fået diagnosen 
og var formentlig blevet medicine-
ret med Ritalin . 

ADHD – Attention 
Deficit/Hyperactivity 
Disorder

ADHD er en forkortelse for diagno-
sen Attention Deficit/Hyperactivity 
Disorder og er kendetegnet ved 
manglende opmærksomhed, forstyr-
relser af aktivitet og impulsivitet. 
Der skelnes mellem tre typer ADHD. 
Med overvejende opmærksom-
hedsforstyrrelse, med overvejende 
hyperaktivitet og impulsivitet eller 
en kombination af både manglende 
opmærksomhed, hyperaktivitet og 
impulsivitet. 

Kilde: www.adhd.dk 
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Ikke kun 
børn og unge

ADHD rammer ikke kun børn 
og unge, men også voksne. Ker-
nesymptomerne er de samme, 
men ikke alle voksne med ADHD 
er hyperaktive. Nogle er tværti-
mod stille, uopmærksomme 
og kan have svært ved at tage 
sig sammen og komme i gang 
med aktiviteter. Voksne med 
ADHD bliver eksempelvis let 
distraheret, virker glemsomme, 
er rastløse og mangler evnen til 
at slappe af.

Kilde: www.adhd.dk
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Miracle Film

En fi lm af Philippe Le Guay

“En rigtig lækker lille fransk sag. Virkelig sød... 
Åh, se den, hvis I trænger til et lille livsglædepust”  IN

“En helhjertet fransk komedie, man simpelt hen 
må blive en lille smule forelsket i”  Femina

“En velanrettet portion menneskevarme 
garneret med lun komisk charme”  Politiken
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“Fransk feel-good fi lm af højeste karat.
Man morer sig kosteligt undervejs”  On-z

“Et herligt miks af spansk lidenskab 
og fransk elegance... underholder gevaldigt”  Filmz

“Sød og morsom” 
Jyllands-Posten

“En dejlig fi lm”
DR Filmland

“Charmerende” 
B.T.

“Det er en fryd – fuld af passion og livsglæde…
spreder solskin og varme i det kolde danske efterår”  OnFilm


