Brug af Ritalin hos børnehavebørn
Antallet af børn i børnehavealderen, der er i behandling med methylphenidat (f.eks. Ritalin®)
er de sidste 10 år steget voldsomt, selvom medicinen ikke er godkendt til børn under 6 år.
Noget tyder dog på, at udviklingen er ved at bremse op. I 2010 var antallet af børn under 6 år
i behandling med methylphenidat nemlig lavere end i 2009.
Ritalin®
og
Motiron®,
der
indeholder
methylphenidat, er to af de lægemidler, der kan
dæmpe symptomerne, hvis man lider af ADHD.
Disse lægemidler er ikke godkendt til behandling
af børn under 6 år, fordi der mangler viden om
de specielle forhold, der knytter sig til små børns
brug af medicinen.
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DAMP, ADHD eller hyperkinetisk
forstyrrelse?
Tidligere talte man i Danmark om DAMP.
DAMP er en nordisk betegnelse, som står
for Deficits in Attention, Motor control and
Perception. DAMP er nu i daglig tale afløst
af den internationale betegnelse ADHD Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. I
sundhedsvæsnet er det officielle navn for
tilstanden hyperkinetisk forstyrrelse.

Der er derfor risiko for, at lægen ikke er
opmærksom på, hvilke bivirkninger der skal
holdes ekstra øje med. Alligevel er antallet af
børn under 6 år, der tager medicin mod ADHD
vokset markant de seneste 10 år (se figur 1).
I år 2001 var der cirka 60 børn mellem 0 og 5
år, der tog medicin mod ADHD. I 2010 var dette
tal steget kraftigt til knap 300 børn. Det er en
stigning på næsten 400 %. Det vil sige, at for
hvert barn, der var i behandling i år 2001, er der
i dag 4 børn i behandling. Ser man nærmere på
tallene viser det sig, at langt de fleste af børnene
mellem 0 og 5 år er 5 år, og dermed fylder 6
mindre end et år efter de starter på ADHDmedicinen.

Antal børn i behandling

250

200

150

100

50

0

År
0-5 årige

5 årige

Figur 1: Antallet af børn under 6 år i behandling med ADHDmedicin er steget voldsomt de seneste 10 år – fra 60 børn i år
2001 til 297 børn i år 2010. Omkring ¾ af børnene er 5 år.

Dog ser det ud som om den kraftige vækst er ved at stilne af. I 2010 var der nemlig færre børn i behandling
end året før. Og der er grund til at være varsom med at starte behandling af de helt små børn. For på trods af
at medicinen kun er godkendt til behandling i op til 1 år, går der rigtig lang tid før børnene slipper af med
stofferne igen, for hvis behandlingsstrategien fortsætter som hidtil, vil næsten 7 ud af 10 af børnene stadig
være i behandling, når de bliver teenagere.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Bine Kjøller Bjerregaard på bkb@dkma.dk eller telefon 4488
9104.
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