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Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter Gøtzsche (PG) og Henrik Day Poulsen (HDP). 
Debatten blev bragt på TV2 News 6. januar 2014 ca. kl 18.40.

Enkelte steder har det været umuligt at høre hvad der blev sagt, og disse steder er markeret med 
"[...]".

Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.
____________

Studieværten (S) indleder:

S: Nu sidder du her i studiet, Peter Gøtzsche, og velkommen til dig, professor ved Nordisk 
Cochrane Center på Rigshospitalet, og vi har også besøg af dig, Henrik Day Poulsen. Du er 
psykiater ved Psykiatrisk Center i København, og arbejder dagligt med folk med psykiske lidelser, 
og du har også egen praksis, hvor du behandler folk. Hvis vi begynder med dig, Peter Gøtzsche, der 
altså har udgivet den her bog som hedder Den Psykiatriske Epidemi; du har skrevet forordet til den 
danske udgave. Forfatterens kritik i den bog som du er enig i, hvad går den på?

PG: Den går på, at hvis nu den megen brug af psykofarmaka igennem de sidste 30-40 år virkelig 
havde været en god indsats over for sygdommene, så ville vi have forventet at se langt færre med 
invalidepension, der står uden for arbejdsmarkedet, end der var tidligere. Og det er gået lige 
nøjagtig modsat, at det er eksploderet, og det værste det er, at det også er eksploderet blandt børn. 
Der er blevet 35 gange flere under 18 år som ikke kan klare sig selv, og det er samtidig med, at vi 
har indført en udstrakt brug af psykofarmaka. Og Whitaker fremlægger mange gode undersøgelser i 
sin bog som styrker hans synspunkt, at det er faktisk præparaternes skyld, det her.

S: Så hvis man ser bort fra den behandling som man har brugt i mange år, hvad skulle man så have 
gjort i stedet for?

PG: Jamen, det har han også et bud på, og det har jeg sådan set også, at psykofarmaka kan være 
nyttige i en akut situation, en akut psykose kan man være frygtelig forpint af. Der er det godt, vi har 
psykofarmaka, men problemet er, at man bruger dem i alt for lang tid og alt for mange år, og hvis 
man prøver at holde op, så kan patienterne få ophørssymptomer, fordi de bliver afhængige af 
lægemidlerne, og det mistolker lægerne tit som, at du er jo stadig syg, så du skal stadig have 
præparatet eller oven i købet endnu højere dosis, og på den måde får man gjort problemer, der i 
mange tilfælde ville have været forbigående, for eksempel en forbigående depression, til noget 
kronisk, og nogle gange udvikler man med lægemidlerne endnu værre sygdomme end dem, man 
startede med. Det mener jeg faktisk er veldokumenteret.
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S: Henrik Day Poulsen, en forbigående lidelse bliver altså til en skrue uden ende, kan man sige. Har 
han ret i det?

HDP: Altså, jeg tror det er vigtigt at slå fast, at Peter Gøtzsche er jo ikke speciallæge i psykiatri, og 
han har faktisk aldrig behandlet psykiatriske patienter, så jeg er lidt uforstående over, at han gør sig 
så, kan man sige, så klog på vores speciale, fordi han netop ikke har nogen erfaring. Det svarer til, 
at jeg skulle gå ind og give en hjertekirurg gode råd om, hvordan han skulle operere, men lad nu det 
ligge. Det er simpelthen ganske ukorrekt, det som Peter Gøtzsche siger. Det er jo sådan, at vi taler 
om personer som er meget syge, ofte som kan være selvmordstruede. Vi skal tænke på, at sådan 
noget som depression jo kan have en voldsom karakter, hvor man faktisk vil slå sig selv ihjel, og 
nogle gange også sine børn, det ser vi jo flere eksempler på. Så der er altså tale om faktisk meget 
alvorlige sygdomme. Tager vi en sygdom som skizofreni, så ved vi også, at skizofrene uden 
medicin kan blive farlige; de kan skade sig selv, og hvis vi ser på antallet af selvmord i Danmark, så 
er det jo faldet markant, samtidig med at vi faktisk er begyndt at bruge antidepressiv medicin. Jeg 
siger ikke, at der ikke er nogen læger, der bruger det forkert; det er der sikkert nogen, der gør, men 
jeg synes den her kritik, og også den kronik som Peter Gøtzsche har skrevet i dag, næsten har et 
paranoidt præg.

S: Og det præg, som jeg får ud af formationen af den kritik, du har skrevet i dag, Peter Gøtzsche, 
det er blandt andet at man ville være bedre tjent, hvis man fjernede alt psykofarmaka, altså alle 
antidepressive midler, lykkepiller, som de nogle gange også bliver kaldt. Hvordan vil du 
argumentere for det?

PG: Nu vil jeg godt lige have lov til at svare på noget af kritikken. Henrik Day Poulsen siger at jeg 
ikke er psykiater, og implicerer dermed, at så har jeg ikke forstand på, hvad jeg udtaler mig om. Nu 
behøver man jo ikke at være bankuddannet for at kunne udtale sig om finanskrisen, og i Cochrane 
Centret hvor jeg arbejder er vi faktisk rigtig gode til at vurdere forskningslitteraturen, om den holder 
vand eller ikke holder vand, og det er på den baggrund, at jeg vurderer, at Robert Whitaker har fat i 
den lange ende. Så nu er det her bragt på plads. Og så siger Poulsen noget om, at samtidig med at vi 
har indført antidepressiva, er antallet af selvmord faldet. Der er lavet mange af den slags 
undersøgelser, og det er meget dårlige undersøgelser, der viser den sammenhæng. De gode 
undersøgelser har slet ikke kunnet vise nogen sammenhæng. Og den amerikanske sundhedsstyrelse 
påviste jo for en række år siden, at blandt børn og unge, faktisk helt op til 40 års-alderen, der stiger 
risikoen for at begå selvmord med antidepressiva med en faktor cirka 2. Så det er altså en 
kendsgerning ud fra lodtrækningsforsøgene, at antidepressiva er farlige til børn og unge. Det skal vi 
lige holde fast i.

HDP: Peter Gøtzsche, det som din kronik jo er, efter min mening, ret populistisk, også fyldt faktisk 
med faktuelle fejl. Altså du skriver, at et lægemiddel til behandling af skizofreni og bipolare 
sygdomme, det hedder Zyprexa, der er 200.000, der er døde. Tror du ikke selv, man behøver ikke at 
være læge, hvis det virkelig var rigtigt, så var Sundhedsstyrelsen og de amerikanske myndigheder jo 
grebet ind. Du skriver, at skoleskyderier i USA er relateret til indtagelse af antidepressiva. Det er 
fuldstændig udokumenteret. Og du skriver, at man kan få maniodepressive sygdomme af at tage 
medicin mod ADHD. Det er helt fejlagtigt. Bipolare sygdomme er en arvelig sygdom, og har intet 
med ...

PG: Skal vi ikke lige tage én ting ad gangen ...



HDP: Nej ...

PG: ... du bringer så mange ting på banen at jeg ikke kan nå at svare på dem ...

HDP: ... nej, men det er fordi de er meget fejlagtige, de er meget fejlagtige, og du må [...] ...

PG: Og du har bragt tre ting på banen ...

HDP: ... ja ...

PG: ... det må jeg have lov at svare på

HDP: ... det må du gerne, ja

PG: Jeg kan dårligt huske hvad du siger. Altså: de ting, som jeg har skrevet i min kronik, de er alle 
sammen veldokumenterede. Og at Zyprexa har slået 200.000 ihjel, det bygger jeg på en 
metaanalyse af netop antipsykotika, og jeg underbygger i bogen, hvorfor det er sådan.

HDP: Hvorfor har Sundhedsstyrelsen så ikke fjernet det fra markedet?

PG: Ja, det må du spørge dem om. Jeg er ikke ansvarlig ...

HDP: Det lyder som dybt uansvarligt ...

PG: Jeg er ikke ansvarlig for Sundhedsstyrelsen, og så vil jeg gerne have dit næste argument. Hvad 
gik det ud på? Det gik ud på skoleskyderierne. Jo, det er dokumenteret, at der i et forbløffende højt 
antal skoleskyderier har været antidepressiva i blodet hos gerningsmændene.

HDP: Det er jo ikke det samme som at det er det der er årsagen

PG: Nej ...

HDP: Du blander årsag og virkning sammen

PG: Nej ...

HDP: Det kan også være de har indtaget sushi inden da, og så kan man komme og sige, jamen det er 
fordi, de har spist sushi, at de faktisk har begået et drab. Jeg synes, det er meget populistisk, det du 
gør.

PG: Nu er det sådan, at selv når raske frivillige de bliver behandlet med antidepressiva, så kan de 
både blive aggressive og selvmordstruede, og der er raske frivillige der har taget livet af sig selv.

HDP: Men det er jo ikke det samme som at ...

PG: Det er en kendsgerning.

HDP: ... Columbine High og [...]



PG: Nej, lad det nu ligge, men det er en kendsgerning at disse præparater er farlige.

HDP: [...]

S: Lad os prøve at få det lidt ned, så det ikke kan handle om skoleskyderier i USA, og spørge om de 
her antidepressiver, som mange dansker tager, et sted helt op til 455.000 mener jeg det er. Vi har jo 
også en grafik på det. Vi kan prøve at se overblikket over danskernes forbrug af antidepressiv 
medicin. Som sagt omkring 455.000 danskere har købt antidepressiv medicin mindst én gang i 
2012. Det svarer altså til 8% af befolkningen. Det er blandt de unge, der er den største procentvise 
stigning, hvis man kigger på tallene siden 2002, både blandt de 13-17-årige og de 18-24-årige er der 
kommet dobbelt så mange brugere på 10 år. De seneste år har der været et mindre fald i brugen af 
antidepressiv medicin, men set i store tal, så har der været en markant stigning set over 10 år. I 2011 
var der mere end 50% flere brugere end 10 år tidligere. Der er næsten dobbelt så mange kvinder 
som mænd, der behandles med antidepressiv medicin, og sandsynligheden for at komme i 
behandling stiger generelt med alderen. Og Henrik Day Poulsen, hvis vi lige tager det lidt ned på 
jorden og kigger på antidepressiv medicin, 8% af den danske befolkning har omtrentligt været inde 
og købe antidepressiv medicin i 2012. Hvad er det, det kan?

HDP: Jamen det kan jo helbrede en depression, men altså et af punkterne hvor jeg jo er enig med 
Peter Gøtzsche, det er jo, at man jo godt kan stille spørgsmålstegn ved, om det er for mange, eller 
om det er de rigtige, der er i behandling

S: Hvad synes du?

HDP: Jeg ved ikke, for det tror jeg ikke, der er nogen, der kan svare på, med det jeg ved, det er, det 
er jo også det, jeg oplever dagligt i min klinik, når jeg sidder med patienterne, at patienterne faktisk 
bliver raske. De får det faktisk bedre. Så er det jo sikkert rigtigt, at der er nogle, som får medicin, 
som ikke skulle have haft det, men det som den her diskussion jo er med til, det er at skabe frygt. 
Det er at skabe frygt hos patienterne, hos patienter som er velbehandlede. Jeg har set tre i min klinik 
i dag, som efter at have læst kronikken tænker, Henrik, hvad er det der foregår, er det farligt, det jeg 
tager, og det synes jeg er det allerværste ved den her diskussion. Det er ikke teknikaliteter vi 
diskuterer, om det ene tal er rigtigt eller det andet, nej, det er, at Peter Gøtzsche er med til at skabe 
en unødvendig frygt hos nogle svage individer som har en psykiatrisk sygdom.

S: Vores mailbox, som vi har her på TV2 News, er også ved at flyde over med henvendelser fra 
folk, som skriver, at jeg er blevet behandlet med antidepressiv medicin, og det har gjort så og sådan 
dårlige ting ved mig, jeg husker ikke dem alle sammen, men vi har fået rigtig mange, ikke mindst i 
de her dage, mens diskussionen har stået på, så fortæl os lige, hvad er det gode ved antidepressiv 
medicin. Hvem er det, det hjælper?

HDP: Det hjælper folk der har moderate til svære depressioner. Folk der har lettere depressioner, 
kan man nogle gange, ikke altid, men behandle med psykoterapi. Men det kan være med til at give 
dig et liv igen, komme tilbage på arbejdsmarkedet, forhindre dig i at miste dit arbejde. Det ser vi jo 
meget tit som psykiatere, folk der får depressioner, de bliver fyret, de bliver måske skilt, du er en 
dårlig far, du er en dårlig mor, når du ikke gider at stå op, og du er trist og ligger i sengen og græder 
og har selvmordstanker, og hos nogen holder det altså også dem i live. Vi forhindrer rigtig mange 
selvmord som psykiatere, det er faktisk et livreddende speciale, nogle gange.



S: Peter Gøtzsche, hvad siger du til det?

PG: Når det drejer sig om børn og unge, så øger disse antidepressiva, de fordobler risikoen for, at de 
begår selvmord. Så efter min opfattelse burde man slet ikke behandle børn og unge med de såkaldte 
lykkepiller, fordi det man jo virkelig ønsker at opnå, det er at børn ikke tager livet af sig selv, og det 
er det modsatte der sker.

HDP: [...]

PG: Der er også raske frivillige der har taget livet af sig selv, og som ikke engang er blevet 
rapporteret til sundhedsmyndighederne, efter de bare har villet tjene penge til studierne, og så har de 
taget en lykkepille, og så har de taget livet af sig selv.

S: Men de holdninger du har, Peter Gøtzsche, er det noget du, hvad skal vi sige, er det noget du 
synes, eller der det noget du mener at vide?

PG: Nej, det er dokumenteret.

S: Hvis det er dokumenteret, hvordan kan det så være at du ikke kan blive enig med Henrik Day 
Poulsen?

PG: Jamen hør engang. Jeg er forsker. Jeg siger ikke noget som helst, der ikke er dokumenteret. Jeg 
har fremlagt dokumentationen i min bog. Den amerikanske sundhedsstyrelse har fremlagt 
dokumentationen. Jeg har den blandt andet derfra, men også andre steder fra.

HDP: Men det er for eksempel ukorrekt, at man kan blive maniodepressiv af at spise ADHD-
medicin. Maniodepressive sygdomme, det er en arvelig sygdom som du har i dine gener, og det kan 
hverken antidepressiva eller ADHD eller noget som helst andet være årsagen til. Så det er altså 
noget, ja undskyld jeg siger det, det er noget værre vrøvl, du skriver i din kronik. Det er simpelthen 
ukorrekt.

PG: Det må jeg så sige, at det er også veldokumenteret, og det har Whitaker blandt andet beskrevet i 
sin bog og fremlagt referencerne. Både ADHD-medicin og antidepressiva, de fremkalder bipolar 
sygdom hos omkring 10% af de behandlede, og man har set en eksplosion i bipolar sygdom blandt 
børn. Der er blevet 35 gange flere børn i USA med bipolar sydom, efter at man begyndte at 
behandle dem med ADHD-medicin og antidepressiva. Så det er en kendsgerning. Den er 
dokumenteret, Henrik, den kan du ikke løbe fra.

HDP: Men Peter, kan du ikke se at du er med til at skabe en ekstrem frygt hos folk der har en 
psykisk sygdom, hos folk der har mistet deres arbejde, hos folk der for eksempel går nede i min 
klinik og ikke kan få deres liv til at hænge sammen, og som med medicin og samtaler og social 
indsats faktisk kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Alle de skizofrene, som du også skriver, de 
skal have psykoterapi og motion. Det er jo noget værre vrøvl.

PG: Det skriver jeg ikke.

HDP: Det er jo folk der ...



PG: Det skriver jeg ikke.

HDP: Du skriver det ikke i din kronik?

PG: Nej, det er forkert. Jeg skriver, at det virker på depression, og det er en kendsgerning. Jeg 
skriver ikke noget om skizofreni.

HDP: Det gør du. Det er punkt 10 i din [...] kronik.

PG: Jeg skriver ikke at motion er virksom ved skizofreni, Henrik, det står ikke i min kronik.

HDP: Det er præcis det der står, men [...]

PG: Nej, jeg kan godt gå ud og trække den frem.

HDP: [...] men jeg synes det der [...]

PG: Du kan jo ikke engang citere, hvad du lige har læst.

HDP: Det, der er det mest problematiske, det er altså, at dels at den er fyldt med faktuelle fejl ...

PG: Det er den heller ikke, Henrik

HDP: ... og at du skaber en enorm frygt. Og det synes jeg, du burde holde dig for god til, især fordi 
du jo ikke har forstand på at behandle psykisk syge.

PG: Nu vil jeg gerne tale om den frygt. Det er jo en kendsgerning ...

S: Og det når vi desværre ikke, Peter Gøtzsche. Du har skrevet din kronik i dag. Du har sikkert 
mange, der er enige i den. Der er også rigtig mange, der er uenige i den, men tak fordi I kom her i 
studiet i hvert fald, til den debat vi så nåede.

HDP: Tak for invitationen.


