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Herhjemme findes der seks slags 
såkaldte lykkepiller mod depression. 
Men det er kun et af de seks midler, 
der er godkendt til børn ned til otte år.  
 
Det middel må læger og psykiatere 
gerne give til børn og unge under 18 
år. Det siger Sundhedsstyrelsen, som  
blandt andet holder øje med forbruget   
af medicin i Danmark.  
 
Styrelsen anbefaler også, at børn og 
unge kun får lykkepiller, når en børne-
psykiater har bestemt det. Og det skal 
kun være, når intet andet har virket.  
 
”Når man behandler med medicin 
mod depression, er man altid 
bange for, at der kan være en risiko 
for selvmord”, siger Anne Mette 
Dons til Danmarks Radio. 
 
Hun er chef for Sundhedsstyrelsens 
tilsyn med medicin og patienternes 

sikkerhed. Men nu er det kommet 
frem, at det kun er 15 procent af 
lykkepillerne til børn og unge, som 
er godkendt til deres aldersgruppe.  
 
Hele 44 procent af recepterne lyder 
på medicin mod tvangstanker. Men 
det er ikke det samme som at være 
nedtrykt. Derfor får mange børn en 
medicin, de ikke skulle have. 
 
Den sidste tredjedel af den medicin, 
som gives til børn og unge med 
psykiske problemer, er kun godkendt 
til voksne, fortæller Danmarks Radio. 
 
Firmaer påvirker lægerne 
Det er ikke godt nok, mener læge 
Henrik Dibbern. Han er formand for 
de praktiserende læger. Det er dem, 
der har klinik i lokalområderne og 
tager sig af almindelige sygdomme. 

I Danmark får flere og flere  børn 
og unge medicin mod depression 
(nedtrykthed). Det bør kun gives af 
en psykiater, som er ekspert. Men 
det er tit familiens egen læge, der 
udskriver recepten. Derfor får 
mange børn og unge for meget  
og forkert medicin, som ikke er 
godkendt til deres alder. Den 
stærke medicin kan få børn og 
unge til at opføre sig aggressivt. 
Den kan også medvirke til, at de 
tager livet af sig. Nu skal nye regler 
stoppe den farlige behandling, 
fortæller Danmarks Radio. 
 
I 2002 fik 2200 danske børn og unge 
medicin mod psykiske lidelser. I 2010 
var det tal steget til over 13.000.  
 
Men meget af den stærke medicin er 
farlig for børn og unge. Nogle får for  
meget. Andre får en medicin, som  
slet ikke passer til deres alder. Læs mere  næste side.... 

Der er kun én slags af de såkaldte 
lykkepiller, der må gives til børn og 
unge under 18 år. Men det følger 
lægerne ikke. Foto: Arkivbillede 

Børn og unge 
får forkert 
medicin 

 ”Behandlingen af børn 
og unge er i langt de 
fleste tilfælde helt 
forkert”, siger overlæge. 


