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Adoptivbørn repræsenterer en særlig lægelig udfor-
dring i forhold til andre børn, som kommer til landet 
som flygtninge eller indvandrere, fordi man sjældent 
har samme adgang til viden om deres sygehistorie. I 
august måneds udgave af Danish Medical Journal [1] 
har Graff et al i en originalartikel sammenlignet inter-
nationale adoptivbørns og danske børns brug af sund-
hedsvæsnet. Deres undersøgelse viser, at adoptivbør-
nene i højere grad er i kontakt med især almen praksis 
og også har øget kontakt med det psykiatriske område i 
forhold til danske børn, som ikke er adopterede. Resul-
tatet stemmer overens med en række andre undersø-
gelser på området. 

Selvom disse fund måske ikke er så overraskende, 
bør de give anledning til at overveje, om denne gruppe 
bør have særlig opmærksomhed i sundhedssystemet. 
Undersøgelsen er registerbaseret og giver ikke mulig-
hed for at vurdere årsagerne til disse fund nærmere. 
Adoptivforældrene er uden tvivl opmærksomme på 
børnenes sundhed, de ved, at børnene ikke har fulgt de 
samme rutinemæssige børneundersøgelser som de 
børn, der er født i Danmark. Det giver i sig selv nok 
mere lægekontakt, men adoptivbørn er uden tvivl også 
en selekteret gruppe, som sandsynligvis skiller sig ud 
fra den befolkning, de er kommet fra, både genetisk og 
med hensyn til social baggrund samt opvækst. I hvilken 
grad kunne sagtens afhænge af oprindelseslandet. Over 
40% af børnene i undersøgelsen var fra Fjernøsten, 
mens omkring 40% ligeligt fordelt kom fra enten 
Nærøsten eller Sydamerika. Forfatterne beskriver ikke, 
om deres resultat varierer afhængigt af, hvor adoptiv-
børnene kommer fra – en information, som måske 
kunne have øget forklaringsværdien af resultaterne.

Uanset hvor børnene kommer fra, er det at skulle 
vokse op i en anden kultur i sig selv en udfordring, og 
jeg er enig med forfatterne i, at man som udgangspunkt 
må anse adoptivbørn for at være en sårbar gruppe. Som 
det fremgår af undersøgelsen, er det formodentlig især 
på det psykiske område, at udfordringerne ligger. 

Der er ikke tvivl om, at det tidlige nære miljø har 
stor betydning for barnets trivsel ikke kun i barndom-
men, men også senere i livet. Vores viden om, hvilke 
faktorer i det nære miljø der er af størst betydning for 
den mentale sundhed, og hvordan vi kan påvirke denne 
udvikling positivt, er imidlertid stadig begrænset. Vi 
har i Danmark en række potentialer i forhold til at følge 
børn igennem barndommen gennem de forebyggende 

børneundersøgelser. Disse foretages af sundhedsplejer-
sker og praktiserende læger, men ikke koordineret og 
kun i mindre grad med en systematisk tilgang til at 
følge børns somatiske og mentale trivsel. Især psykisk 
trivsel kan vanskeligt vurderes alene ved en børneun-
dersøgelse; hvordan barnet fungerer socialt i den nye 
hverdag, er den væsentligste indikator. Derfor er det 
positivt, at mange danske kommuner i dag arbejder på 
at koordinere forældres, pædagogers og læreres daglige 
observationer af barnets sociale funktion og  adfærd 
med de forebyggende børneundersøgelser. I England 
har man for få år siden implementeret en sådan syste-
matisk tilgang til at følge anbragte børns mentale triv-
sel [2], og det synes oplagt at bygge på deres erfaringer 
til at udvikle et lignende systematik mere bredt til sår-
bare grupper af børn i Danmark. 

Det ville for et barn, som blev adopteret til et frem-
tidigt liv i Danmark, betyde en mere kvalificeret moni-
torering af dets trivsel over tid. Uden tvivl med øget 
tryghed blandt adoptivforældre til følge, forhåbentlig 
med bedre trivsel for barnet, og muligvis kunne det 
mindske behovet for kontakt til det børnepsykiatriske 
behandlingssystem. Den praktiserende læge med inte-
resse for mental sundhed vil som familielæge kunne på-
tage sig en koordinerende rolle og vil i de kommuner, 
hvor området prioriteres, kunne se frem til et fagligt 
udviklende samarbejde.
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Mere opmærksomhed på adoptivbørn

International meeting
Psychiatric drugs do  
more harm than good
➔  Wednesday 16 September 2015, from 8 am to 5 pm 

Bethesda, Rømersgade 17, København (Israels Plads)

At this meeting, Peter C Gøtzsche, award winning author and scientist; Robert Whitaker, award winning science 
journalist and member of the Safra Center for Ethics at Harvard University in Boston; and psychiatrist Peter 
Breggin, Ithaca, New York, who has published many books critical of psychiatric drug use and has been an expert 
witness in many US court cases about drug harms, will explain what is wrong with biological psychiatry and how 
to practice psychiatry with very little use of drugs and without using forced treatment. In addition, six women 
who lost a daughter, son or husband to an antidepressant drug that there was no good reason to prescribe to 
them will tell their stories. 

➔  See the full programme here: www.deadlymedicines.dk

Please register now, as the number of seats are limited. E-mail to anderslykkemark@hotmail.com with the subject 
line ”Psychiatry meeting 16 Sept” and with your full name in the body of the e-mail. We will respond by e-mail 
and tell you how to transfer the payment (700 kr, which includes lunch and coffee). You are finally registered 
when we have received your payment. 

Professor, dr. med. Peter C. Gøtzsche dokumenterer i bogen, på et 
evidensbaseret grundlag, hvorfor den måde, vi i øjeblikket bruger 
psykofarmaka på, gør langt større skade end gavn. Psykofarmaka er 
den tredjehyppigste dødsårsag efter hjertesygdomme og cancer,  
og vi kunne reducere vort nuværende forbrug med 98%, og sam-
tidig forbedre patienternes mentale og fysiske sundhed og overle-
velse. Det kan imidlertid være svært at stoppe med medicinen, idet 
mange mennesker bliver afhængige af den.  

Da abstinenssymptomerne kan være alvorlige, langvarige og  
endda farlige, er en langsom nedtrapning sædvanligvis nødvendig.  
I sin bog afliver Gøtzsche de mange myter førende psykiatere  
– meget ofte på medicinalindustriens lønningsliste - har skabt og 
næret gennem årtier for at skjule det faktum, at den biologiske  
psykiatri i det store og hele har været en fiasko. Den biologiske  
psykiatri ser psykofarmaka som ”løsningen” på stort set alle problemer, 
i skærende kontrast til patienternes synspunkter. 

Bogen  
udkommer  

den 1. september  
på engelsk og dansk  
og kan bestilles på  
www.saxo.com og  

købes på mødet
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