Katastrofresultat efter behandling med ADHDdroger; barn får skrämmande hallucinationer.
KMR kräver nu att Socialstyrelsen drar in sitt Kunskapsdokument om ADHD-behandling. Den bygger om
inte direkt på uppenbara lögner så i alla fall på ogrundad optimism. Den senaste och största ADHDundersökningen visar nämligen att ADHD-droger inte fungerar. Tillsammans med andra undersökningar
uppenbarar sig närmast en katastrof. Barn hallucinerar, blir maniska, aggressiva, får självmordstankar,
psykoser och vissa tvärdör. Hjärnskador uppstår efter bara två veckors användning. 3000 barn hamnar på
akuten varje år i USA.
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En undersökning visar att Ritalina har samma effekt på hjärnan som kokain och kan förändra hjärnans kognitiva
funktion, skapa beroende, störa sociala relationer och öka stress. Missbrukare kan inte skilja på effekten av
kokain och amfetamin om de inte vet vad de får. Den framlidna dr Nadine Lambert, forskare vid University of
California, rapporterade att barn som använt Ritalina var tre gånger mer benägna att utveckla ett begär efter
kokain.
– Jag har själv intervjuat en 13-årig flicka i USA som prostituerade sig för att få pengar till kokain när läkaren
inte längre ville skriva ut amfetamin, säger Peter Anstrin på KMR. Vissa får ett dramatiskt sug efter droger. Det
är en enorm svart marknad med ADHD-droger i USA och det har redan börjat i Skandinavien. I Norge säljer
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barnen sina Ritalinatabletter för en ”Flax-lott”. Och i Sverige använder studenter dem inför tentor.
Forskning som nyligen publicerats i Pediatrics visar att ADHD-droger som ges till miljontals barn och ungdomar
kan få dem att uppleva skrämmande hallucinationer, berättar Reuters. Barn upplevde att ormar och insekter
kravlade på dem. Psykiatriker som skrev ut preparaten försvarade sig med att påstå att barnen bara inbillade sig
detta. Dessa inbillningar upphörde märkligt nog när man slutade ge barnen droger. De som fick placebo fick inga
hallucinationer. Ritalina är med andra ord en hallucinogen drog. 3-4 miljoner barn och ungdomar får amfetamin
legalt i USA, över sju miljoner beräknas ha missbrukat det. NewScientist.com skriver under rubriken ”Prescription
of hyperactivity drugs is out of control” att upp till 5 procent av alla barn får dessa hallucinationer.
Barn får alltså rena trippar med dessa hallucinogena droger – skrämmande sådana också. Ett barn kom rusande
till sin mamma som pratade i telefon och skrek: ”Ta bort dem, ta bort dem!” Han upplevde att stora hemska
insekter ramlade ner från taket på honom. Ett annat barn rapporterades i en läkartidning se tigrar och lejon som
rörde sig i en strömvirvel. Även i Christopher Gillbergs undersökning var det tre barn som fick hallucinationer.
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Men då skruvade man bara ner dosen. Peter Anstrin, redaktör för KMR:s tidning ”mänskliga rättigheter”, som följt
och varnat för amfetaminbehandlingen sedan 1986, tycker detta är fruktansvärt upprörande:
– Vi har alltså miljontals barn som lever på gränsen till en hallucinogen värld. Detta är inte behandling eller
medicinering, det är legaliserad massnerdrogning. Man har bara tagit en potent narkotikaklassificerad drog
och, hokus pokus, kallat den en medicin. Det gör den inte mindre farlig. Myten om den ”lilla dosen” är närmast
löjlig. Alla som prövar en eller två av de tabletter barnen får, upplever en ordentlig kick och håller sig vakna
halva natten med ett ordentligt bakrus när man vaknar upp. Detta är dock inte att rekommendera, då de är
mycket snabbt beroendeframkallande. Detta ger man till små barn, år efter år.
Ritalina står i samma narkotikaklass som kokain, den värsta dräparen bland alla droger i USA. Hur föräldrar kan
ge sina barn denna drog är milt sagt mycket märkligt. Naturligtvis blir barnen påverkade, det blir man av alla
droger, det är därför man tar dem. Men den första ”positiva” effekten klingar av mycket snabbt. Drogerna gör
något åt barnen istället för dem. Psykiatrikerna har lurat i föräldrarna att barnen behöver amfetamin lika mycket
som en diabetiker behöver insulin.
– Det är närmast hjärntvätt, säger Peter Anstrin. Det finns ingen ”amfetaminbrist” i hjärnan. Det finns, till
skillnad från diabetes, heller inga test som kan påvisa att barnen lider av någon som helst fysiologisk störning
som skulle motivera ”medicin” – och i så fall absolut inte amfetamin. Föräldrarna bör istället inrikta sig på de
utmärkta alternativ som finns. Det är lite mer krävande än att bara stoppa ner ett piller i halsen på barnet, men
definitivt värt det.
Nyhetsbyrån Reuters refererade nämligen till en undersökning den 2 februari i år som visade att dessa
centralstimulerande droger faktiskt orsakar större skador på hjärnan än kokain – på bara två veckor.
”Metylfenidat [Ritalina] … kan ha en strukturell och biokemisk effekt på vissa områden i hjärnan som till och
med kan vara större än de som orsakas av kokain… Vad denna studie visade var … att två veckors utsättning
för metylfenidat faktiskt producerar förändringar jämförbara med vad som ses vid kronisk utsättning för
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kokain.” (Dr Nora Volkov)
Det amerikanska läkemedelsverket FDA skriver att ADHD-droger kan skapa samma symtom som schizofreni,
alltså psykoser och mani, och: ”hos den överväldigande majoriteten av fallen (ca 90%) hade patienten inte någon
tidigare historia av liknande tillstånd”. De skrev också: ”en avsevärd del av de psykosrelaterade fallen rapporteras
inträffa hos barn 10 år och yngre, en åldersgrupp i vilken hallucinationer inte är vanliga … de ofta framträdande
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hallucinationerna, både visuella och taktila, med insekter, ormar och maskar, är slående…”
Man kan knappast föreställa sig hur traumatiskt det kan vara för både barn och föräldrar när barnen plötsligt ser
ormar krypa på golvet eller insekter trilla ner från taket. I Sverige fortsätter dock berörda myndigheter och de
betalda psykiatrikerna/konsulterna att låtsats som ingenting. Man höjer istället doserna och vill ha fler barn på
drogerna. Vi har även amfetaminförespråkaren och journalisten Vanna Beckman som arbetar för
läkemedelsföretagen för att utbilda lärare i att hitta fler kunder, samtidigt som hon ifrågasätter kritikernas rätt till
offentlighetsprincipen (i Läkartidningen), rädd som hon är för att bli avslöjad. Speciallärare Elisabeth
Weissenrieder säger i Lärarnas tidning:
”Jag har talat med oroliga och uppgivna lärare som fått se diagnostiserade barn förlora sina tidigare
förvärvade baskunskaper i bland annat läsning när diagnosfrälsta och nyutbildade assistenter tagit över
5
ansvaret för barnets skolgång.”
Och våldet. En unik undersökning som utfördes i Lund 2008 visade att amfetamin var den mest
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våldsframkallande drogen av alla droger . Heroinister var mer stöldbenägna medan amfetaminister lättare tog till
våld. Man hade undersökt 1052 tunga missbrukare. Undersökningen är internationellt unik då en liknande studie
aldrig gjorts förut. Amfetaministerna hade tre gånger så många domar för våld som övriga missbruktsyper. Denna
drog ger man idag till 15 000 skolungdomar i Sverige, 50 000 står i kö. Patientföreningen Attention har fått en
miljon kronor av läkemedelsbolaget Eli Lilly för att korta ner denna kö. 3-4 miljoner barn och ungdomar får det i
USA. Någon som undrar varför våldet i skolorna ökar? Och inte lär det bli mindre. Så gott som alla
skolskjutningarna i USA såväl som i Europa har föregåtts av intag av psykiatrins droger.
Man har försökt att introducera ”amfetaminfritt” amfetamin på grund av de allvarliga biverkningarna, varav
Strattera är det främsta, ett avlagt antidepressivt medel som påverkar och ökar signalsubstansen noradrenalin.
Amfetamin ökar signalsubstansen dopamin. Så vad är ADHD då – både och? Barnläkare Leif Elinder uttrycker
det i klartext: ”Hjärnans brist tycks bestämmas av vilket preparat som läkemedelsbolagen för tillfället finner mest
lönsamt att marknadsföra.” Skribenten Janne Larsson fick efter mycket om och men ut en undersökning om
Strattera som gjorts av Christopher Gillberg. Läkemedelsverket vägrade först att släppa (de katastrofala)
resultaten med hänvisning till att Gillberg skulle ansöka om patent på behandlingen! Studien resulterade i en total
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flopp. Så gott som alla deltagarna slutade på grund av skadeverkningar innan den slutfördes. Totalt finns det idag
87 registrerade dödsfall och ca 25 000 rapporter om skadeverkningar från Strattera i vilka ca 60 000 olika skador
beskrivs, bland annat hjärtskador och allvarliga leverskador, så det är absolut inget alternativ.
Läkemedelsverket har sträckt sig till att varna för allvarliga biverkningar såsom blodtrycksstegring, hjärtinfarkt och
stroke, dock med hänvisning till FDA:s hemsida. Några egna initiativ till att rädda befolkningen har de inte
åstadkommit. Det har de välbetalda psykiatrikonsulterna på verket sett till.
Det finns verkligen anledning till varningar. I USA räknar man med att över 3000 personer hamnar på akuten varje
år pga ADHD-mediciner. Amfetamin kan orsaka en mängd mer eller mindre allvarliga symtom, allt ifrån
magsmärtor, utslag, spasmer, huvudvärk, smärtor och svaghet i muskler.
I april 2008 rekommenderade så även The American Heart Association att läkarna skulle göra en ordentlig
undersökning med EKG innan man skrev ut ADHD-droger. Barnpsykiatrikerna blev hemskt upprörda över detta.
Anledningen till denna rekommendation var att FDA hade rapporter om 25 fall med plötslig död på grund av
hjärtbesvär bland barn och ungdomar – orsakat av ADHD-amfetamin mellan 1999 och 2003 (New Scientist 18
februari 2006). 54 andra fall med allvarliga hjärtproblem, stroke och hjärtattack fanns. Man vet att rapporteringen
till FDA bara utgör 1-10 procent så siffrorna är i verkligheten långt högre. På ritalindeath.com kan man läsa om
450 barn som dött av eller i samband med ADHD-droger. Internationella KMR uppskattar dödsfallen bland barn
och ungdomar till 1300. Även i England, Norge, Australien och Kanada har det förekommit ett flertal dödsfall.
ADHD-drogen Adderall drogs in ett tag i Kanada på grund av en mängd dödsfall.
Förmodligen var det på grund av allt detta som FDA år 2006 krävde den allvarligaste varningen på alla ADHDdroger, en så kallad ”Black box warning”.
Den europeiska läkemedelsverkets läkemedelskommitté, CHMP, gjorde en kullerbytta när man i januari i år först
oroade sig över att ADHD-drogerna kan framkalla och förvärra depressioner, självmordstankar, psykoser och
manier och sedan i desperation hävdade att nyttan överväger riskerna. Men det är nu ett faktum att det inte finns
någon nytta med amfetamin till barn – bara risker.
Den senaste och absolut största långtidsuppföljningen, MTA-studien, visar ju att amfetaminbehandling är både
ineffektiv och skadlig. Man har noggrant följt ca 500 ADHD-barn och ungdomar i åtta år. Den första
rapporteringen gjordes 1999 och var odelat positiv. Detta utgjorde startskottet till en ohejdad nerdrogning av barn
med amfetamin över hela världen.
Men forskarna har nu i sin 3- 6- och 8-årsuppföljning (nu senast) tvingats revidera detta uttalande och rapportera
motsatsen. Det skrämmande med dessa uppföljningar är att de har en otrolig fördröjning. Det som rapporterades
år 2007 (3-årsuppföljningen) byggde på data från 1999 (!) och det som publicerades i april i år på data från 2002
och 2004. En av forskarna i MTA-studien, William Pelham vid University of New York Buffalo, är starkt kritisk till
de första uttalandena 1999 och sade nyligen:
”Ståndpunkten gruppen tog i den första artikeln (1999) var så starkt att personerna nu är generade att erkänna
att de hade fel och att vi vilseledde hela detta område.”
Det skrämmande är att det inte skett någon minskning i förskrivningen efter MTA-studiens publicerade 3årsuppföljning, 2007, och efter varningen år 2006 från FDA. Alltså är det inte barnen man värnar om – utan
försäljningen av droger. Det är i princip bara KMR som skrivit om MTA-undersökningen i Sverige. Att pillren inte
har några positiva effekter i längden (nu dokumenterat utan tvivel), och att de skapar tillväxtstörningar bland
barnen tillhör inte de minsta problemen. Ritalina var ju ett bantningsmedel på 1960-talet och det dämpar aptiten.
Barnen vill inte äta, vilket kan leda till allvarliga komplikationer med undernäring. Många läkare och forskare har
varnat för att ingen vet hur detta påverkar en växande och utvecklande hjärna. Ett annat fenomen är att
försäljningen av sömnmedel till barn fullkomligt exploderat. Visserligen utgör en stor del av detta sömnhormonet
melatonin men det visar ju vilka problem som uppstår. Barnen kan inte sova på grund av amfetaminet.
Vågar vi verkligen ta dessa risker? Är det värt de påstådda, men obekräftade, och numera motbevisade,
fördelarna. Låt oss ta ett exempel. ADHD-drogerna påstods länge hjälpa barn med skolarbetet. Man påstod att de
skulle öka koncentrationen.
– Det är också en myt, säger Peter Anstrin. Amfetaminister jag pratat med bara skrattar. De kallar det att
punda när de i timmar i sträck kan pilla sönder en radio – utan att sedan få ihop den. Det är inte koncentration
utan ett rent hypnotiskt, fixerat drogtillstånd. Man lär sig ingenting under detta rus. Mycket lite fastnar.
Man håller sig dock vaken längre. Därför pågår det ett avancerat missbruk av ADHD-droger i Sverige bland
dagens studenter inför tentor, varnar tidningen City. Professor Martin Ingvar som tillhört Christopher Gillbergs
trogna skara gör närmast en pudel när han säger i City (2008-01-30):
”Inlärningsstimulerande preparat kan hjälpa dig för stunden, men du glömmer det du lärt dig snabbare.
Dessutom kan man drabbas av psykoser som allvarlig biverkning … Inlärning är att koda saker men
anledningen är väl att man ska kunna använda det man lärt sig? De här preparaten hjälper inte till med det
överhuvudtaget.”

Han har naturligtvis rätt! Men dessa medel var ju ursprungligen meningen att de skulle hjälpa eleverna med
studierna. Det var så man sålde in dem till lärarna. I USA har skolan mer eller mindre kollapsat, trots (eller tack
vare?) att närmare fyra miljoner skolbarn får amfetamin. Internationella undersökningar visar att svenska
skolelever blir allt sämre (OECD/Pisa-mätning 2006). 15 000 svenska skolelever får amfetamin. Lärarna får nu
lära sig att det inte är fel på deras utbildning, det är fel i barnens hjärnor. De får därför lära sig, via
läkemedelsbolagens (dolda) utbildningsmaterial, att diagnostisera ”ADHD-barn” för att skaffa fram fler kunder till
bolagens droger. Skolorna får mer stödpengar ju mer barn som får diagnoser. Incitament kallas det.
ADHD en miljardindustri.
I en pressrelease april 2008 går ett stort finansbolag ut och erbjuder en rapport om ADHD som ”kommersiell
potential”. Man värderar ”ADHD-marknaden” till 3,8 miljarder dollar (ca 30 miljarder kronor), med en värdeökning
per år med 1,2 %. Rapporten säljs för 8000 pund. Man hänvisar till en ”outnyttjad och outvecklad vuxenmarknad”
och pratar om nya ”pipe-line droger” som är på väg. I rapporten på 211 sidor utlovar man en större förståelse av
marknaden baserat på uttalanden från nyckelpersoner i området. ADHD har alltså blivit en finansiell ”marknad”.
Nå, den rapporten kan strimlas, för den största nyckelpersonen av alla, barnpsykiater Joseph Biederman, står nu
under granskning av amerikanska kongressen. Han har under många år och utan att redovisa det tagit emot
mångmiljonbelopp från de läkemedelsbolag vars droger han förespråkar. Han betraktas som barnpsykiatrins
”Gudfader” och är den mest citerade i hela världen. Hans ord är lag inom barnpsykiatrin och han kan anses vara
en av fäderna till ADHD-diagnosen. Han ligger bakom den enorma nerdrogning som skett av barn i västvärlden
de tio sista åren. Han har även författat flera artiklar tillsammans med Gillberg. De har bland annat tillsammans
skrivit att de droger som användes ”visat sig vara mycket effektiva för långtidskontrollen av kärnsymtom [ADHD]”.
Tvärtemot MTA-undersökningen alltså. Även Gillberg har fått pengar, bland annat från Apoteksbolaget när Barbro
Westerholm var GD där (750 000 kr). När kongressen begärde in papper om Biedermans ”affärer” med bolagen
fann man att han till ett läkemedelsbolag utlovat resultat före studien och sagt att han skall verka för ”ökad
försäljning”. I den efterföljande rättegången påstod Biederman – på fullaste allvar – att endast Gud står över
honom som full professor på Harvard.
Socialstyrelsen refererar i sitt ”Kunskapsdokument om ADHD-behandling” till Biederman över 60 gånger. Även
Biedermans kollegor Timothy E. Wilens och Thomas Spencer är flitigt nämnda. De har dock inte fått lika många
miljoner. Utan dessa referenser faller Kunskapsdokumentet pladask.
KMR begär därför att Socialstyrelsen uppvisar samma integritet som när de nyligen rekommenderade terapi som
behandling vid depressioner – att de drar in och reviderar Kunskapsdokumentet. Samt slänger ut de betalda
konsulterna, bland andra Vanna Beckman och Björn Kadesjö som så ivrigt förespråkar amfetamin till våra barn.
– Peter Anstrin
Redaktör för ”mänskliga rättigheter”

