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FORORD

Så lykkedes det endelig! 
3dje nummer af bladet er "på gaden". En blandet 
landhandel om sundhed i sind og krop, krydret med 
Johnny Wikinanis' små sandheder og smukke papirklip.

Et af indslagene er Niels Ljungbergs 4. afsnit i Mystik og 
Psykose, som sædvanlig tanker for de højere luftlag.

Hovedhistorien er at 100 offentligt ansatte 
forskere på Københavns Universitet er betalt af 
lægemiddelindustrien. De arbejder officielt for 
Københavns Universitetshospital, der bl.a. tester 
ny medicin for Sundhedsstyrelsen, men er samtidig 
konsulenter og meget mere for flere virksomheder, 
som nogen af dem tilmed ejer aktier i. Hvad blev der af 
troværdigheden og habiliteten?

Desuden er der en del om den "store pandemi" af 
svineinfluenza, lidt om en tysk professors "alternative" 
kræftbehandling og om Stevia, et naturligt søddestof, 
som flere store virksomheder efterhånden er ved gå over 
til i stedet for alm sukker i kaffen og aspartam, der findes 
i flere fødevarer.

Vi vil gøre alt hvad vi kan for at få et julenummer i 
trykken, inden året går på hæld.

Hilsen, redaktionen
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Psykiatriramte internationalt 
 – et øjebliksbillede    ©Peter Lehmann, Berlin, 2009

I 2004 holdt både verdensorganisationen (WNUSP) og det 
europæiske netværk (ENUSP) af psykiatriramte deres kongres 
i Vejle. Dokumentationen af denne mega-event finder man på 
www.enusp.org/congresses/vejle/index. 

Siden hen er der sket mange interessante udviklinger, som 
desværre hverken reformpsykiatrien eller selvhjælpsbevæ-
gelserne bemærker eller drager tilstrækkelig nytte af. Denne 
oversigtsartikel forsøger at råde bod på dette uden at gøre krav 
på at gengive ENUSP-bestyrelsens holdninger eller at beskrive 
hele paletten af aktiviteter. Her kan noget desuden kun nævnes 
i stikord – men en uforkortet version af artiklen (på engelsk) 
kan findes på  
http://www.peter-lehmann-publishing.com/articles/lehmann/
inter2008e.pdf

Af de interessegrupper, som gør sig bemærket på den europæi-
ske scene, skal her fremhæves tre forskellige: 
ENUSP – uafhængig og psykiatrikritisk

I 1991 stiftede repræsentanter fra 
uafhængige brugergrupper ENUSP, 
en europæisk  paraplyorganisation, 
som for tiden har medlemmer i 39 
europæiske lande. I Danmark er det 
LAP (Landsforeningen af nuværende 
og tidligere psykiatribrugere) og 
Galebevægelsen, som er medlemmer. 

For ikke at sætte sin uafhængige status over styr, afviser 
ENUSP økonomisk støtte fra farmaindustrien – hvis den da 
nogensinde kunne finde på at tilbyde den…
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Men indenfor den senere tid er det dog blevet til indbydelser 
om deltagelse i europæiske forskningsprojekter. Lige nu del-
tager ENUSP i projektet Value+, som koordineres af EPF, det 
europæiske patientforum, som ENUSP var med til at stifte. 
I forhold til Value+ var  ENUSK med til at  udvikle  støttean-
søgningen, som EU har valgt at finansiere frem til 2010. Som 
en af flere partnerorganisationer undersøger ENUSK omfanget 
og nytten af patient/brugerinvolvering i diverse offentlige EU-
sundhedsprojekter og nødvendigheden og nytten af brugerind-
dragelse i det psykosociale felt. 
(www.eu-patient.eu/projects/valueplus/index.php)
I forhold til udviklingen af EU-forskningsprojektet ITHACA 
fungerede ENUSP som rådgiver. Projektet undersøger mellem 
2007 og 2010 menneskeretssituationen og den mentale sundhed 
af beboere i hver seks psykiatriske og sociale institutioner i 15 
europæiske lande (www.ithace-study.eu) 

GAMIAN-Europe – farma-industrien med ved bordet
En helt anderledes gruppering er GAMIAN-Europe - Global 
Alliance of Mental Illness Advocacy Networks. Næsten hele 
budgettet til denne organisation kommer fra farmain-
dustrien. Eksempelvis i 2007 kom 88 % af finansie-
ringen (=102.524 Euro) fra firmaer som GlaxoSmith-
Kline, Eli Lilly Benelux, Organon og Pfizer Europe. 
Normalt vil det blive opfattet som en skandale, hvis virksomhe-
der i produktionsindustrien, eksempelvis Siemens, gik hen og 
støttede gule fagforeninger, mens det tilsyneladende indenfor 
den psykiatriske sektor gælder som nobelt, at farmavirksom-
heder støtter patientforeninger! Hvor tæt GAMIAN-Europe 
samarbejder med farmaindustrien kan man læse om på deres 
hjemmeside (www.gamian.eu/funding.htm). Her kan man også 
finde information om, hvordan GAMIAN og farmaindustrien 
driver lobby overfor EU-institutionerne. 
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Internationalt anset: MFI
MindFreedom International (MFI) er et samarbejde 
af forskellige organisationer, som arbejder med 
menneskerettigheder og alternativer indenfor det psykiatriske 
område. Tidligere koncentrerede MFI sine aktiviteter i det 
angloamerikanske sprogområde. Nogle af medlemmerne, som 
også er kendt i vores del af verden, er Judi Chamberlain, 
som er en af lederne i den verdensomspændende 
selvhjælpsbevægelse, forretningsfører David Oaks og 
Loren Mosher, den i 2004 afdøde far til Soteria-bevægelsen. 
Internationalt nyder MFI stor anerkendelse og igennem mange 
år var organisationen involveret i udformningen af FN-
deklarationen om rettigheder for mennesker med handicap. 
Som ikke-statslig organisation (NGO) har MFI konsultativ 
status ved FN og senest har organisationen forsøgt at gør sig 
gældende også i Europa.

Europæisk anti-diskriminationsstudie 
Et andet eksempel på ENUSPs virke er studien om 
”diskriminering af psykiatriramte indenfor sundhedsvæsenet”, 
som mellem 2001 og 2005 blev gennemført på opdrag af EU-
kommissionen. Deltagere var psykiatriramte, psykiatri- og 
pårørendeforeninger fra flere lande, et belgisk forskningscenter 
såvel som ENUSP og MHE. Undersøgelsen konkluderede, 
at psykiatriramte systematiske bliver diskrimineret i 
lægekonsultationer, hospitaler, skadestuer, m.m., dvs. de 
bliver behandlet dårligere end ”normale” patienter. Mennesker 
med psykiatriske diagnoser oplever diskrimination under 
mange forskellige former – de bliver mødt med fjendtlighed, 
problemer, som de beskriver, bliver slået hen, de får ikke 
den nødvendige medicinsk hjælp, vold, osv. Organisationer 
udgav i fællesskab en plakat mod diskrimination med 
adresser, hvor man kunne klage, men også til steder, hvor 
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man udvikler hjælp til selvhjælp – en plakat som kunne 
hænges op i medlemslandenes psykosociale institutioner og 
psykiatriklinikker.

I dette studie blev der også udviklet krav til det politiske sy-
stem, forvaltningen og psykiatrien, eksempelvis gratis tilbud 
om anti-diskriminations-træning for psykiatriramte, uafhængi-
ge klageinstanser med sanktionsmuligheder (i stil med ombuds-
mandsinstitutioner), inddragelse af psykiatriramte i krisecentre, 
rådgivning, forskningsprojekter, kongresser,  uddannelse og 
ansættelse indenfor feltet, og ikke mindst i de politiske beslut-
ningsprocesser og PR-arbejdet vedr. psykiatripolitik. Desuden 
stilles der krav om retten til fysisk velvære og ukrænkelighed 
også for psykiatriramte, retsligt sikrede forhåndstilkendegivel-
ser, samt indførelse af et selvmordsregister, der også registrerer 
brug af psykofarmaka, elektrochok, foregående bæltefiksering 
og andre tvangsforanstaltninger, chikane og diskriminering (se 
også www.eusp.org/harassment).
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WPA-kongres i Dresden 2007
Da World Psychiatric Association afholdt sin konference 
”Coercive Treatment in Psychiatry – A Comprehensive 
Review” fulgte man for første gang anbefalingen om effektivt 
at inddrage psykiatriramte i kongresser. I samarbejde med 
formanden for WPA’s organisationskomite, Thomas Kallert, 
blev der aftalt, 
•    at psykiatriramte skulle holde nogle af hovedforedrag ved 
konferencen, 
•    at WPA overtog udgifterne for to brugerstyrede symposier,
•    at psykiatriramte skulle deltage i pressekonferencen
•    og at deltagergebyret for psykiatriramte blev reduceret og 
der blev stillet gratis info-standere til rådighed.

”Dresdener Erklæring om psykiatrisk tvangsbehandling”,  
et kravskrift for afskaffelse af tvangsbehandling, som ENUSP, 
BPE, WNUSP og MFI havde udarbejdet i fællesskab, var 
indlagt i alle deltageres kongresmapper. Alle informationerne, 
inkl. Dorothea Bucks grundlæggende tale om ”70 års tvang i 
den tyske psykiatri – oplevet og selvoplevet” og det spontane 
svar, hvor  Juan Mezzich, formand for WPA, gav tilsagn om 
dialog med psykiatribrugerne (hvilket senere viste sig at være 
tomme løfter…) kan findes på www.enusp.org/dresden.htm.

FN-konventionen om handicappedes rettigheder
13. december 2006 vedtog FNs generalforsamling 
konventionen om handicappedes rettigheder. En væsentlig 
bestanddel af konvention er artikel 12 om rets- og 
handleevnen; reglen sikrer, at mennesker med handicap 
har rets- og handleevne på lige fod med andre, lighed 
for loven og støtte til at udøve deres rettigheder, samt at 
beskyttelsesforanstaltninger respekterer den beskyttedes 
vilje og rettigheder. I henhold til dette burde alle former for 
værgemål afskaffes og bestemmelser om tvangsforanstaltninger 



10

i psykiatrilovgivningen fjernes. Der blev debatteret meget 
under forberedelsen af konventionen. I begyndelsen ville 
flertallet fratage mennesker med svære psykosociale handicaps 
eller indlæringsvanskeligheder rets- og handleevnen. 
Det hed sig, at sådanne mennesker var forvirrede og 
skulle repræsenteres af en stedfortræder/værge i retslige 
forhold – som ”sidste udvej”. Heldigvis lykkedes det 
handicapbevægelsen, herunder de psykiatriramte, at afværge 
dette.  Bl.a. Maths Jesperson og Gabor Gombos fra ENUSP, 
som medvirkede ved forhandlingen af konventionen i New 
York som NGO-repræsentanter, overbeviste de delegerede om, 
at mennesker, der har vanskeligheder at give udtryk for deres 
ønsker og synspunkter, sagtens kan støttes af gode venner eller 
personlige ombud i lighed med den ombudsmodel, som man 
anvender i Skåne (www.po-skane.org).
Konventionen blev retskraftig 3. maj 2008 efter ratificeringen i 
det nødvendige antal medlemslande.

Konstruktivt samarbejde efterlyses
Mængden af problemer, der tårner sig op og skal løses kræver 
et konstruktivt samarbejde. Desværre finder der blandt 
psykiatriramte – lige som alle andre steder – stivstikkere, 
sekterer, flabe  og andre ubehøvlede personager. Hertil 
kommer farmaindustriens eller scientologers forsøg –igennem 
den såkaldte kommission for psykiatriens overtrædelse af 
menneskerettigheder – at påvirke og bruge selvhjælpsgrupper, 
pårørendeforeninger og højtprofilerede psykiatrikritikere til 
deres egne formål. Men er også forsøg fra tilhængerne af 
tvangspsykiatrien at sværte psykiatripolitiske modstandere til 
som værende venner af Scientology eller slet og ret galninge.

Samarbejde kommer ingenlunde af sig selv. I sidste ende 
afhænger fælles handling imod en menneskelig behandling, 
styrkelse af menneskerettigheder, selvhjælp og alternativer 
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også og især af, hvor godt det lykkes at begrænse uromagerne 
på den ene side og på den anden side at skaffe organisatorisk 
og økonomisk støtte til uafhængige psykiatriramte og at åbne 
døren for reel participation. (Oplysninger om ENUSPs støtte-
konto på www.enusp.org/donation)

Om forfatteren: Peter Lehmann er forlægger og forfatter i 
Berlin og var i 2007 med i forberedelseskomiteen for WPA 
konferencen i Dresden. Han repræsenterede MFI, ENUSP og 
BPE (Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener, det tyske LaP) i 
denne komite. Flere af hans artikler på dansk findes på 
www.peter-lehmann-publishing.com/articles/index.htm#danish.
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GMO – redning eller 
katastrofe af Ilse Friis Madsen, Grøn Hverdag

Er gensplejsede fødevarer den uundgåelige fremtid?

Fødevareminister Eva Kjær Hansen synes, EU skal se at 
få gang i godkendelserne af GMO afgrøder til kommerciel 
dyrkning i EU. Hun mener, det er vejen frem for at imødegå 
sult og misvækst i fremtiden og kan ikke forstå, at det skal tage 
så lang tid at få godkendelserne igennem.

Man må undre sig over, at en politiker på så højt plan ikke er 
bevidst om farer og ulemper ved anvendelse af GMO afgrøder. 
Det kan ikke passe, at hun er så dårligt informeret, at hun ikke 
ved, at GMO dyrkning har ført til mere, ikke mindre sprøjtning, 
har givet mindre udbytte, har medført patentering af gener, så 
landmanden ikke må bruge egen udsæd, har ført til dannelse 
af resistent ukrudt, såkaldt superukrudt, har gjort landmanden 
afhængig af gentekfirmaet, der leverer frø og tilfældigvis også 
sprøjtemiddel, der svarer til frøene, har spredt de ændrede 
gener til andre kulturplanter og til vilde planter. Nu indløber 
også flere og flere rapporter om skader på dyrs sundhed. Mon 
man så ikke kan tænke sig til, at det nok ikke er så sundt for 
mennesker heller?

Forsigtighedsprincippet
Øjensynligt har hun heller ikke forstået, at forbrugerne i EU 
slet ikke ønsker gensplejset mad, og at der i løbet af den 
periode, hvor EU har tøvet med at godkende GMO afgrøder, 
er indløbet så mange informationer om GMOs skadelige 
virkninger fra de lande, der har kastet sig ud i GMO eventyret, 
at man på det kraftigste må takke de skeptiske kræfter, der har 
gjort det muligt at undgå GMO på europæiske marker indtil nu. 



14

Sagen er den, at bliver de først dyrket i det fri, er det umuligt at 
fortryde, idet de hurtigt spreder deres gener til andre planter og 
til den vilde natur. Bier og pollen, der flyver med vinden, har 
ikke forstået lovgivningen for sameksistens mellem GMO og 
almindelige afgrøder. De flyver sørme ind over de par hundrede 
meters grænser, der på papiret skulle begrænse den spredning.

Indtil nu er kun 1 GMO-majs blevet godkendt i EU. Vi må 
håbe, det bliver en enlig svale, og at forsigtighedsprincippet, 
som er indskrevet i EU’s lovgivning, fortsat tages alvorligt. At 
naturen skades synes uomtvisteligt, og det er højst tvivlsomt, 
om det er sundt for mennesker og dyr at indtage gensplejset 
mad. Allerede nu spiser vi det nok i mindre mængder, idet kun 
mængder over 1 % skal deklareres.  Og i hvert fald spiser vi 
kød, som stammer fra dyr, der er opfodret med GMO, hvis vi 
ikke vælger økologisk. GMO er nemlig forbudt i økologi, et 
forbud, der ikke vil kunne opretholdes, hvis GMO dyrkning 
bliver tilladt. Så vil den økologiske landmand hurtigt få sine 
marker smittet med GMO, og forbrugerne vil ikke have en 
chance for at undgå dem.

Hvad er GMO?
Forkortelsen betyder "genmodificerede organismer" og dækker 
over planter, bakterier og andre organismer, der har fået deres 
arvemateriale ændret ved brug af moderne genteknik. Nyere 
undersøgelser har vist, at teknikken ikke er så præcis og 
ufarlig, som man kunne få indtryk af. Desuden kan lande som 
Canada, USA og Argentina, hvor GMO-udgaven af raps, soja, 
majs og bomuld er blevet dyrket intensivt, melde om stærkt 
skuffede forventninger og uheldige bivirkninger. Derfor bør 
GMO dyrkning ikke tillades.

Læs mere: Tidsskriftet Grøn Hverdag : www.gronhverdag.dk
Desuden: www.okologi.dk  og  Risici ved GMO /Greenpeace
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Monsanto dømt for 
ulovlig markedsføring
Nyhed fra www.okologi.dk - lagt på nettet: 23-10-2009

Frankrigs højesteret har fastslået, at Monsanto ikke har 
fortalt sandheden om sikkerheden ved brugen af deres 
ukrudts-dræber RoundUp. 
Frankrigs Højesteret har bekræftet en tidligere dom, der lød på, 
at Monsanto fejlagtigt har annonceret, at deres ukrudts-dræber 
Roundup er ”biologisk nedbrydelig”, og at den ”efterlader 
jorden ren”. Monsanto fik en bøde på 15.000 euro, ca. 111.600 
mio. danske kr. Det skriver engelske BBC News. 

Franske miljøgrupper bragte første gang sagen for retten i 2001 
på grundlag af, at den vigtigste ingrediens i RoundUp, glyfosat, 
er klassificeret som ”farlig for miljøet” af Den Europæiske 
Union. 

Brugen af Roundup stiger
Dommen kommer på tværs af Monsantos indsats for at komme 
med i det gode selskab for ’ansvarlig landbrugsproduktion’ i 
verden. Dyrkning af soja uden pløjning er et af argumenterne 
for at få en plads i kredsen. Imidlertid indebærer Monsantos 
metode, at pløjning afløses af behandling med RoundUp. Mon-
santo sælger til formålet bl.a. soja, der via genteknologi er gjort 
tolerant overfor Roundup – de såkaldte RR-afgrøder. RR står 
for RoundUp Ready. 

Brugen af Roundup er steget markant de steder i verden, hvor 
RR-afgrøder er indført. I USA er Roundup-forbruget på soja-
markerne fra 1994 til 2007 steget med 1.900 procent. I Argen-
tina har man ligeledes oplevet en voldsom stigning i brugen af
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Roundup. Landet har oplevet en eksplosion i produktionen af 
genetisk modificeret soja, der er en indbringende forretning. 

Misdannelser hos børn

I Argentina er kritikken af GMO-soja vokset, efter at ny forsk-
ing fra Argentinas førende medicinske fakultet i Buenos Aires 
har vist, at kemikalier brugt i soja-dyrkningen truer mange 
menneskers helbred. Det er igen hovedingrediensen, glyfosat, 
der er i søgelyset for at forårsage skader på fostre og nyfødte - 
selv i små doseringer. 

Lokale bønder, borgere og miljøgrupper siger til DR P1 Ori-
entering, at dyrkningen af GMO-sojaen foruden befolkningens 
helbred også truer biodiversiteten og Argentinas mulighed for 
at brødføde sin egen befolkning. 

Se også:
Hør mere om den argentinske undersøgelse og en mindre ar-
gentinsk bys kamp mod giftstofferne i P1 Orientering
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Når I ikke skriver de ting I tænker på ned, bliver jeres og 
vores liv tomme.

Man burde skrive hele livet ned, men det er en opgave 
for Gud.

Lige så lidt som jeg kan forstå sproget, kan jeg forstå 
Gud. Gud er selve sproget.

Havde det ikke være for min forgænger, som jeg er en 
reinkarnation af, så kunne jeg have levet i lykkelig uv-
idenhed som andre dyr.

Vi kan i det mindste gøre hinanden opmærksomme på 
vores tilværelse.

Johnny Wikinanis

Ole Hansen
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Amalie skranter stadig 
- selvom hun endnu ikke er fyldt de 30!
Vi får jævnligt tegninger, digte, essays m.m. Tak til alle for 
for det! - og bliv endelig ved med at sende Jeres ting!

MEN: vi mangler abbonnenter.  
Og vi mangler redaktionsmedlemmer.

Jo mer' det sner 
Det nemmeste først: er du glad for dit Amalie-abbonnement, 
så fortæl alle, du kender om dette fantastiske blad, som de 
bør abbonnere på.

Er bladet ikke på dit lokale bibilotek, så bed bibilotekaren 
om at skaffe det. 

Forklar psykiateren, at det er sundt at se tingene fra en anden 
side. Eller noget helt tredje.

Det vigtige er, at vi får en masse nye abbonnenter uden 
at bruge en masse penge på reklame. For vi allerhelst bruge 
vores sparsomme midler på at opretholde Amalies høje stan-
dard 

Jo fler' der er 
I en travl hverdag kan det være svært også at få tid til redak-
tionsarbejde. Men jo flere vi er, jo lettere glider det.

Al hjælp er velkommen og når vi nu har internet, mail og 
telefon, er det ikke ubetinget nødvendigt, at du tropper op på 
Frederiksberg. Fx. kan korreturlæsning jo sagtens foregå pr. 
mail. 
Har du noget, du synes vil klæde næste nummer, så send det 
endelig. Adressen står på side 2!
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Mystik og psykose 4
af Niels Ljungberg, overlæge, speciallæge i psykiatri

Jeg er nu nået frem til en konklusion. Det vil sige en ide til, 
hvordan psykosen skal ses i relation til mystikken. 

I min første artikel gjorde jeg opmærksom på, at dette punkt 
var uklart, ikke bare for mig, men også for andre. Jeg skal nu 
komme med en teori. Jeg ser psykosen som et element i tomhe-
den. Det kan illustreres som følger:

Det er således min opfattelse, at når man tilbagelægger rejsen 
som angivet, kan man når man kommer til tomheden, havne i 
en psykose, men man kan jo altså også undgå det. Der er ikke 
nogen retningslinjer for, hvordan undgåelse finder sted. 

Når man begiver sig ud på den angivne rejse, er der således en 
risiko for at man bliver sindssyg, således som det også er anført 
i bogen ”Tibetanske Mystikere og Magikere”.

Det er, som nævnt skræmmende at være i tomheden, hvis ikke 
man er forberedt, og dette er i sig selv jo karakteristisk for 
psykosen.

Hvilke muligheder der er for at komme videre har jeg anført 
tidligere i artikelserien.

###

 

 
Nirvana 

Tomhed 

Psy-
kose 

 
   lyset 
 
   Lyset Satori 
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Handlingsplan for Psykiatri
Regeringen er nu kommet med et bud og økonomi til, at for-
bedre en række punkter i psykiatrien.

Handlingsplanen, som finansieres gennem satspuljeforliget, er 
bred og handler bl.a. om, hvor vigtigt det er, at socialpsykia-
trien og behandlingspsykiatrien, får et bedre samspil. 

Imidlertid er det tankevækkende, hvor lidt der egentlig satses 
på en aktiv hverdag for psykiatribrugerne og indhold i tilværel-
sen.

Det er jo ikke meningen, at behandlingen skal overtage hele 
indholdet i tilværelsen! 

Steen Moestrup og Hanne Wiingaard
LAPs Forretningsudvalg

Link til ”Styrket indsats for sindslidende, handlingsplan 
for psykiatri”: http://www.sum.dk/artikler_sum_dk/Files/
Fil1/4950.pdf
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’’PSYKIATRISMEN’’
(troen på medicinsk løsning af eksistentielle problemer)

- en trussel mod det demokratiske samfund
I Berlin 2001 arrangeredes et Russell Tribunal med titlen 
Freedom of Thought med det formål at gøre opmærksom på 
krænkelser af psykiatriramtes menneskerettigheder ved at lade 
psykiatriramte afgive vidneudsagn. Flere høringer var planlagt, 
men blev aflyst pga. terrorangrebene på ”Twin Towers”, der 
gjorde verden for usikker samt dominerede verdenspressens, 
dagsorden.
”Psykiatrismen” udviklede sig derefter upåagtet videre således, 
at 10% af danskerne aktuelt behandles med nervemedicin, og 
således at 50% må forvente at blive psykiatrisk behandlet en 
eller flere gange i løbet af livet. Tusindvis må endog opleve 
tvangsbehandling med vold og magt.
Jeg kalder dette en epidemi og påstår, at både psykiatrien og 
det politiske system har mistet overblik over og kontrol med 
denne epidemi, som jeg endvidere påstår er af mere kulturel 
end lægevidenskabelig natur. Mine påstande må forblive dår-
ligt underbyggede indtil uvildige autoriteter får mulighed for at 
undersøge hvad der foregår.
”Psykiatrismen” eller psykiatrien kan i øvrigt sammenlignes 
med PET, for så vidt at der er tale om en stat i staten, og når de 
to ”stater” samarbejder, er de svære at styre demokratisk, idet 
hemmelighedskræmmeriet er en meget vigtig del af samar-
bejdsgrundlaget.
Jeg vil opfordre alle til at vise større interesse for de psykia-
triramtes interesseorganisationer - inden vi alle bliver erklæret 
sindssyge.
Galebevægelsen i Sønderjylland
v/ Lars Jensen, Kirkevænget 3, Genner, 6230 Rødekro
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Læserbreve     &
Kommentarer

Akademisk korruption / psykosedødsfald
- uden eneret for nogen, men med pligt for alle!
Dags dato hører jeg i DR P1, at nu vil Sundhedsstyrelsen snart 
begynde at undersøge hvad, der er årsag til de såkaldte psyko-
se-dødsfald.

Det er over et år siden, at psykose blev omtalt som fejlagtig 
angivelse af dødsårsag ,og endnu er ikke nogen læge blevet 
anklaget for falsk dødsattest.

Jovist skal et udvalg se nærmere på de  mystiske dødsfald, men 
skal vi gætte på, at resultatet herfra først foreligger, når sagerne 
er for gamle til, at der kan rejses tiltale mod nogen psykiater 
eller læge ?

Jeg tillader mig hermed at introducere etnyt begreb kaldet  
"akademisk korruption", der betyder, at den akademiske
overklasse ophøjer sig selv og beskytter sig sig selv ved at   
forhale og forplumre enhver undersøgelse, der kan skade
denne oveklasses anseelse. 

Gå bare igang med undersøgelsen. Der er ikke mere anseelse at 
miste, men megen anseelse at indhente.

Galest og med rasende hilsen fra
Lars Jensen, Kirkevænget 3, 6230 Rødekro.
[15. juli 2009]
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Vaccine-vanvid og profit 
Fra: pernille clemmensen
Sendt: 10. september 2009 13:10

Jeg fandt siderne hvor der står hvor meget de forventer at tjene 
på vaccinen:

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/08/13/
Swine-Flu-Vaccine-Makers-to-Profit-50-Billion-a-Year.aspx

Kh Pernille 

---------------------------------------------------------------------------

Fra: Lars Thomsen Mikkelsen
Sendt: 11. september 2009 08:18
Emne: Vaccine – hvor dumme er vi? Og overtroiske?

På nedenstående link kan det ses, at der forventes en profit på 
50 billioner dollars pr år. Det handler om vaccine for svinein-
fluenzaen = H1N1 (eller omvendt).

De to et-taller markerer, at det er den først beskrevne type in-
fluenza, en gammel kending, der har været kendt i årtier, og 
som er ret fredsommelig.

Alligevel søger man, at få lægerne til at bære beskyttelsesdragt!

Sikke mange penge, der kunne spares, vis man ikke ofrede 
penge på den slags.

Mvh Lars Mikkelsen
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Hvornår er NOK nok? 
Det er det spørgsmål LAP, Landsforeningen af nuværende og 
tidligere psykiatribrugere må stille efter tragedien 13./11. 09 i 
Ålborg.

Og spørgsmålet stiller vi til sundhedsministeren, justitsminis-
teren og samtlige partiers psykiatri ordfører. 

For tredje gang inden for 9 måneder har politiet anvendt 
skydevåben ved assistance til tvangsindlæggelse. To gange med 
døden til følge.

LAP må forlange, at alle aspekter omkring disse episoder bliver 
fremlagt for offentligheden. 

LAP må forlange en klar forklaring på hvorfor politiet optræder 
uniformeret i disse situationer, uagtet det hedder sig, at de så 
vidt muligt skal være civilt klædt. 

LAP må stille spørgsmålet: Hvor mange psykiatribrugere skal 
miste livet endnu?

Ikke mindst i lyset af det fireårige forsøg med Tvungen op-
følgning, som ligger i satspuljeforliget. Faktisk burde der i 
forsøget have været indskrevet et krav om, at politiet skal 
optræder i civil, så de ikke blot kan undskylde sig med travlhed 
etc.

LAP udtrykker sin dybeste medfølelse med de efterladte til de 
to dødsofre.

Udarbejdet af Bo Steen Jensen i samarbejde med FU
Hanne Wiingaard og Steen Moestrup
55 50 01 51                28 22 27 65
Medlem af Landsledelsen og FU
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Er svineinfluenzaen et 
forsøg på folkemord???
Hvem skulle have troet, at vi skulle have sandheden om 
svineinfluenzaen serveret af en katolsk, spansk nonne, som 
samtidig er læge!!
På youtube giver denne spanske læge, Teresa Forcades, i 6 
korte videoer på hver knapt ti minutter en seriøs forklaring på, 
hvad det hele i virkeligheden drejer sig om.
Hun kommer bl.a. ind på affæren med medicinalfirmaet Baxter, 
som i kraft af en blanding af levende fugleinfluenzavirus og 
almindelig sæsoninfluenzavirus var lige ved at kik-starte en 
dødsensfarlig epidemi - i form af den vaccine, som skulle 
bekæmpe influenzaen!!!
Hvis du vil undgå, at myndigheder og mainstream medier løber 
om hjørner med dig, så MÅ DU SE DISSE VIDEOER - og du 
må sende dem videre til de personer, som stadig overvejer at få 
disse vaccinationer.

Videoerne er på spansk, men der er engelske undertekster. 

For din og din families skyld: brug en times tid på Teresa 
Forcades - en meget modig læge.

Kurt Lindekilde
læge, akupunktør, spirituel psykoterapeut, skribent og 
underviser
Daglig leder af Center for Spirituel Lægekunst
www.lindekilde.dk
email: kurt@lindekilde.dk
Tlf: 40 41 29 01

 ”Dream lofty dreams, and as you dream so shall you become” 
James Allan
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Jeg har aldrig sat mit præg på noget eller nogen,  
alting fortsætter uafhængigt af mig.
Jeg har ingen betydning for dig eller andre.
Alt er betydningsfuldt og samtidig en gimmick.
På den ene eller anden side,  
det er hvad det drejer sig om for dig, Johnny.

---
Det drypper af malurt i Johnnys bæger, han må reagere.
Og Johnnys store budskab til eftertiden:  
man må holde inde i tide!

---
Jeg hader ikke livet, tværtimod så klamrer jeg mig til det.
Og det hader jeg.
Jeg hader at være syg, men ikke de, som behandler mig.
Jeg kan ikke tilgive sygdommen,  
men jeg burde, det ved jeg med sikkerhed. 

---
Engang i min ungdom var jeg kompliceret,  
det er jeg ikke mere.
Mit behov for ømhed er tydeligt!

---
1000 fugle flyver forbi mit vindue  
og tusind af dem går til spilde.
De få ryger gennem de knuste vinduer.

---
”I tell you noone will ever forgive us for wasting the dawn”
Jeg mister hver eneste morgen, som er kommet til at 
hedde ingenting.
Jeg kryster denne ting, som er en distancerende kontakt.

---
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Hvad er menneskets bevidsthed andet end et blackout i 
sidste ende?

---
I får altid et sidste ord efterhånden og det er,  
at ”et menneske skal prøves på dets almindelighed”
”jeg er virkelig en herrens tjener, som glemmer fra øje til 
mund”

Johnny Wikinanis
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Er forskere i 
lommen på 
industrien?
Universitetsavisen 
(http://uniavisen.dk) 
fra Københavns Uni-
versitet sætter fokus 
på forholdet mellem 
forskere og medicinal-
industrien.
100 forskere fra Køben-
havns Universitet ar-
bejder for lægemiddel-
industrien, og mange 
hæver store honorarer 
fra private virksomhe-
der. Men hvor langt kan 
man gå før Universite-
tets troværdighed sæt-
tes over styr? 

Stort tema om forholdet mellem privat og offentlig 
forskning. Læs videre nedenfor 

10. juni 2009  - af Claus Baggersgaard - clba@adm.ku.dk 

100 KU-forskere 
arbejder for 
lægemiddelindustrien

Johnny Wikinanis
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Kan universitetsansatte forskere fungere som konsulenter 
og eje aktier i private lægemiddelvirksomheder og samtidig 
bevare deres troværdighed, spørger kritikere.

Cirka 100 forskere fra Københavns Universitet (KU) fungerer 
ved siden af deres faste arbejde som konsulenter, rådgivere, da-
taindsamlere, undervisere og foredragsholdere for lægemiddel-
industrien. Nogle ejer tilmed aktier i de samme virksomheder.

De fleste er ansat på Københavns Universitetshospital, der er et 
samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på 
KU og sundhedsvæsenerne i Region Hovedstaden og Region 
Sjælland, viser en gennemgang af de cirka 1.500 tilladelser 
Lægemiddelstyrelsen har givet læger og tandlæger til at arbejde 
for industrien.

Et af formålene med Københavns Universitetshospital er at 
drive medicinsk sundhedsforskning. Forskerne tester altså 
blandt andet virkningen af ny medicin ved kliniske forsøg på 
patienter, heraf en del forsøg for medicinalvirksomhederne.

En uheldig sammenblanding af interesser, mener Peter 
Gøtzsche, der er direktør for Det Nordiske Cochrane Center på 
Rigshospitalet. 

Cochrane er en international, uafhængig, non-profit organisati-
on der har til formål at bringe opdaterede og præcise informati-
oner om de gavnlige og skadelige virkninger af behandlingerne 
der benyttes i sundhedsvæsenet.

»Det er veldokumenteret at pengene styrer den medicinske 
forskning. Der bliver manipuleret med alt lige fra forsknings-
design til dataanalyse. Forskellen mellem at fremlægge alle 
resultater ærligt eller kun de mest positive kan være milliarder 
af dollars værd på verdensmarkedet. Selektiv rapportering er 
reglen mere end undtagelsen,« siger Peter Gøtzsche.
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Køber velvilje 
Han peger på at internationale undersøgelser viser at det er 
umuligt for læger og forskere at bevare deres objektivitet og 
uafhængighed samtidig med at de arbejder for eller modtager 
gaver fra industrien.

»Industrien har en interesse i at knytte folk der kan påvirke 
brugen af lægemidler, til deres virksomhed. De køber sig 
til goodwill med konsulenthonorarer og gaver til forskere 
og opinionsdannere. Lægerne og forskerne svarer i 
interviewundersøgelser at de ikke føler at de selv lader sig 
påvirke, men at deres kolleger gør det. Det hænger ikke 
sammen. Industrien bruger jo ikke store beløb på at give gaver, 
fine middage og store konsulenthonorarer hvis det ikke havde 
en effekt,« siger Peter Gøtzsche.

Mats Lindberg, kontaktperson for Læger uden Sponsor og 
ledende overlæge ved Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev, 
har samme opfattelse.

Læger uden Sponsor er et netværk af læger og lægestuderende 
som ønsker at fremme uafhængighed af kommercielle interes-
ser i såvel forskning som patientbehandling. 
»Der er ingen tvivl om at finansielle relationer til lægemiddel-
selskaber påvirker lægers holdninger til disse selskaber, til de-
res produkter og generelt til lægemiddelindustrien,« siger han. 



32

Fortæl, hvad I tjener 
Ifølge Mats Lindberg viser en lang række undersøgelser at 
sponsorering af forskning kan påvirke både resultater og 
konklusioner i kliniske studier. Der er også dokumentation 
for at læger der deltager i lægemiddelfirmaers symposier og 
kongresser og accepterer sponsorering af middage og rejser, er 
mere tilbøjelige til at ordinere sponsorens præparater.

»Det er naivt at tro at man ikke bliver påvirket af den slags 
relationer til industrien da al forskning på området tyder 
på det modsatte. Københavns Universitet bør gøre sig klart 
hvilken grad af uafhængighed man vil forlange af forskerne 
og underviserne. Det kan selvfølgelig være en fordel for 
universitetet at samarbejde med industrien, men det er næppe 
en fordel for universitetet at dets ansatte ved siden af har 
finansielle relationer til private lægemiddelvirksomheder. 
Universiteterne bør forlange at deres ansatte tydeligt deklarerer 
deres finansielle interessekonflikter for de studerende. 
Beløbsstørrelsen bør efter min mening indgå i deklarationen,« 
siger Mats Lindberg.

Professor Peter Sandøe, medlem af Praksisudvalget på KU der 
behandler sager om god videnskabelig praksis, mener at KU 
burde overveje at indføre en grænse for hvor store honorarer 
forskere må modtage, eller helt forbyde dem at sige ja til 
penge. 
»Jeg anser personligt de astronomiske konsulenthonorarer 
mange forskere modtager fra private virksomheder, for at være 
det klart største og mest underbelyste problem,« siger han. 

Begrænset viden 
Lægemiddelindustriens seneste undersøgelse af den kliniske 
forskning i Danmark hvor 25 lægemiddelvirksomheder medvir-
kede, viste at virksomhederne samlet brugte 332 mio kroner i 
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2007 på honorarer og andre ydelser fra blandt andet sygehuse, 
universitetsinstitutioner, investigatorer og konsulenter. 

Ifølge Peter Gøtzsche har man ellers en meget begrænset viden 
om honorarernes størrelse herhjemme, men det er ved retssager 
i Storbritannien og USA kommet frem at nogle medicinalfor-
skere og læger i de i to lande modtager store summer.

Således kan opinionsdannere i Storbritannien få 5.000 pund 
eller godt 42.000 kroner for en times undervisning. En læge 
har også modtaget 50.000 pund eller over 400.000 kroner for at 
være medlem af et advisory board. I USA er det ligeledes kom-
met frem at en læge fik 400.000 dollars eller ca. 2 mio. kroner 
for otte dages konsulentarbejde.

Peter Gøtzsche mener at det som minimum må kræves at 
beløbene bliver lagt åbent frem herhjemme. Desuden må det 
sikres at lægerne der medvirker ved kliniske forsøg, har adgang 
til samtlige rådata og kan publicere dem uden forudgående 
tilladelse fra sponsor og uden at risikere sagsanlæg. Desuden 
skal alle rådata lægges åbent frem så uafhængige forskere kan 
kontrollere dem. 

Bedre sikring 
Klinisk prodekan for Region Hovedstaden, dr.med. Ole Fa-
ber, mener at modstandere af lægemiddelindustriens magt har 
delvist ret i deres kritik. Han understreger dog at samarbejdet 
i langt de fleste tilfælde foregår fuldstændig problemfrit, og at 
der er meget få sager om videnskabelig uredelighed inden for 
området.

Sidste år behandlede Udvalgene vedrørende Videnskabelig 
Uredelighed syv sager, heraf var de to fra det medicinske 
område. I 2007 behandlede de 13 sager hvoraf fem var fra 
medicin.
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Han tilføjer at industrien var nærmest 
enerådende for 20 år siden, men at der i 
dag er indført bedre sikringsmekanismer. 
Således har EU lavet en vejledning for 
god klinisk praksis, og i Danmark fører 
Lægemiddelstyrelsen tilsyn med forsøgene.

»Men det er klart at medicinske forskere 
er i en udsat position for at blive presset til 
at bøje forskningsresultaterne i en retning 
der er interessant for sponsor. Der er rigtig 
mange penge involveret så nogle få går 
over stregen, ligesom det er tilfældet med 
doping i idrætsverdenen,« siger Ole Faber.

Han tilføjer at problemerne omkring 
hvem der har rettighederne til rå-data, 
opstår når et medicinalfirma afprøver et 
nyt præparat en sidste gang på et stort 
antal patienter inden det sendes i handlen. 
Så testes præparatet på flere hospitaler 
samtidigt for at få et tilstrækkeligt antal 
testpersoner. I disse tilfælde er det 
virksomheden der sidder med retten til det 
samlede datamateriale mens forskerne på 
det enkelte hospital kun kan se deres egne 
testresultater.

»Forskerne skriver den endelige konklusion, men medicinal-
firmaet er med hele vejen og vil selvfølgelig ubevidst mene at 
testresultaterne er meget positive,« siger Ole Faber.

Ingen kæmpe beløb 
Ifølge Henrik G. Jensen, kontorchef i afdelingen for forbruger-
sikkerhed i Lægemiddelstyrelsen, skal alle læger og tandlæger 



35

der har ret til at ordinære medicin, søge om 
tilladelse hvis de ønsker at være tilknyttet 
eller drive en lægemiddelvirksomhed. De 
skal også oplyse hvor meget de tjener. 

Reglerne skal sikre patienterne at lægerne 
behandler dem efter faglige forhold og ikke 
ordinerer dem et bestemt præparat fordi det 
er i deres egen økonomiske interesse. 
»Vi er ikke urolige over størrelsen på de 
konsulenthonorarer vi ser. Det hele ser 
seriøst og pænt ud,« siger Henrik G. Jensen.

Han tilføjer at Lægemiddelstyrelsen i hvert 
enkelt tilfælde vurderer om honorarets 
størrelse står i et rimeligt forhold til den 
indsats lægen yder. Betalingen for at holde 
et foredrag svinger, men ligger oftest på 
nogle tusinde kroner. I langt de fleste sager 
har lægen fået under 40.000 kroner. 

»Åbenheden gør at 
lægemiddelvirksomhederne må være 
realistiske i deres lønninger,« siger Henrik 
G. Jensen. 
FAKTABOKS I: Lig på bordet 
LIVSFARLIG GIGTMEDICIN - Ifølge Peter 
Gøtzsche, direktør for Det Nordiske Cochrane 

Center, der har til formål er at bringe opdaterede, præcise 
informationer om de gavnlige og skadelige virkninger af behandlinger 
der benyttes i sundhedsvæsenet, har selektiv rapportering af 
forskningsresultater alvorlige konsekvenser for patienterne.

»Det fører til at lægerne ikke kan behandle deres patienter optimalt 
til den billigst mulige pris. Forkert medicin har også skadet patienter 
eller ligefrem ført til dødsfald,« siger Peter Gøtzsche. Han nævner 
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som eksempel gigtmedicinen Vioxx der kunne købes i Danmark fra 
1999 til 2004 hvor det blev trukket tilbage fra markedet fordi forsøg 
viste at det gav blodpropper.

Ifølge Peter Gøtzsche er der således ikke tvivl om at man kan dø 
af præparatet, men det er usikkert hvor mange dødsfald Vioxx har 
forårsaget. En undersøgelse har vist at op til 140.000 amerikaneres 
hjerteanfald kan skyldes Vioxx. 

Ifølge Berlingske Tidende har 50.000 danskere anvendt medicinen, 
men Lægemiddelstyrelsen afviste at sætte danske tal på den 
amerikanske undersøgelse. Gigtforeningen vurderede at mellem 
1.600 og 2.600 danske Vioxx-brugere har fået alvorlige bivirkninger 
hvis man overfører de amerikanske tal direkte til Danmark.

Den norske lægemiddelstyrelse er nået frem til at cirka 1.000 norske 
brugere kan have udviklet en alvorlig hjertesygdom. Af disse kan op 
mod 400 være døde, men kun cirka 35.000 har anvendt medicinen.

Overlæge Steffen Thirstrup fra Lægemiddelstyrelsen udtalte i 
Berlingske Tidende at den amerikanske undersøgelse er behæftet 
med utrolig megen usikkerhed. Blandt andet tager den ikke forbehold 
for hvor mange af de amerikanske Vioxx-brugere, der i forvejen led 
af hjerteproblemer og lignende. 

FAKTABOKS II: Læger til sandhedstjek 
LÆGEMIDDELSTYRELSEN - Indtil nu har det i realiteten været op 
til lægerne og forskernes egen samvittighed og gode nattesøvn om 
de ville søge om tilladelse til at arbejde for lægemiddelindustrien som 
de skal ifølge loven, men Lægemiddelstyrelsen er i øjeblikket ved at 
undersøge om lægerne nu også lever op til kravet. 

Styrelsen fik sidste år mulighed for at spørge 
lægemiddelvirksomhederne hvor mange og hvilke læger de har 
tilknyttet. Ifølge Henrik G. Jensen, kontorchef i afdelingen for 
forbrugersikkerhed i Lægemiddelstyrelsen, er man i øjeblikket 
ved at sammenligne svarene fra medicinalvirksomhederne 
med hvad lægerne selv har rapporteret. Hvis Styrelsen finder 
uregelmæssigheder, kan den indlede en politisag.

»Nu laver vi en kontrol og går bagom tallene. Medicinalvirksom-
hederne har jo også et ansvar for og en interesse i at der er orden 
i forholdene,« siger han. Henrik G. Jensen vil ikke gætte på hvad 
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undersøgelsen vil vise, eller hvornår der er et resultat parat. 

FAKTABOKS III: Klinisk forskning i Danmark 
Antal kliniske studier i alt 
2005: 284 
2006: 346 
2007: 369 

(I 2007 foregik 12 procent af studierne i almen praksis og 88 procent 
på hospitaler) 

Antal forsøgspersoner i alt  
2005: 20.713 
2006: 19.187 
2007: 24.151 

Medicinalvirksomhedernes eksterne omkostning til klinisk forskning 
(honorarer og bidrag til sygehuse, universitetsinstitutioner, 
forskningsfonde, investigatorer, CRO, konsulenter, 
laboratorieundersøgelser) 

2005: 366 millioner kroner 
2006: 284 millioner kroner 
2007: 332 millioner kroner 

(Kilde: Lægemiddelindustriforeningen) 

Kolofon / Footer

Universitetsavisen 
Københavns Universitet 
Nørregade 10 
Postbox 161, 1005 København K 
Kontakt: Anders Fjeldberg anfj@adm.ku.dk
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Fri mig for 
influenza & 
skræmmekampagner
Af Pernille Lund - tidligere bragt i Fyns Amts Avis 05.09.09

Med interesse og undren har jeg fulgt det internationale drama 
og mediernes skræmmekampagner omkring svineinfluenzaen, 
der hurtigt blev omdøbt til H1N1 – velsagtens af hensyn til 
svineindustrien og som en lettelse for smittede muslimer.

Der er tale om en epidemi, og ifølge Ritzau har overlæge Stef-
fen Glismann fra Statens Seruminstitut vurderet, at den vil 
komme senere på efteråret - til oktober og november, hvor de 
almindelige influenzaepidemier plejer at hærge. 25-30 procent 
af befolkningen forventes at blive ramt, og vi har tidligere hørt, 
hvordan de svageste individer kan risikere hospitalsindlæg-
gelse, respirator og dødsfald.

Der er købt H1N1 vaccine til særlige risikogrupper og sund-
hedsansatte, som skulle være nok til 1,55 millioner danskere. 
Men samtidig ved vi alt for lidt om effektiviteten og sikker-
heden, da vaccinen jo endnu ikke er afprøvet på store befolk-
ningsgrupper.  Så vidt jeg er orienteret, kan vacciner både 
indeholde immunstimulerende (antigene) substanser fra gen-
manipulerede virus og bakterier samt en cocktail af dyrevæv, 
aluminium, formalin, thimesoral (kviksølvforbindelse), neo-
mycin og anden kemi, som jeg personligt frygter mere end den 
aktuelle influenza. For efterhånden har sygdommen jo vist sig 
at være ret harmløs for almindelige raske mennesker – og hvem 
siger, at vi overhovedet bliver smittet? 
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Vi har heldigvis fået nogle gode tips undervejs. Der vaskes 
hænder som aldrig før, og vi har også har lært at hoste og nyse 
i ærmerne, så de bliver helt blanke. Ja, hygiejnen er så vigtig, 
at blikkenslagerne efter sigende er den faggruppe, der har gjort 
mest for folkesundheden, ved at forbedre de sanitære forhold. 

I midten af 1800 tallet fortalte den ungarske læge Semmelweis, 
at håndvask begrænser spredning af sygdom, og han betegnes 
som ”hygiejnens fader”. Ikke desto mindre undrer det mig, at 
eksperterne i medierne ikke er kommet videre med deres gode 
råd til almen forebyggelse af influenza. For de burde da være 
kompetente til at indhente og udbrede de mange videnskabelige 
facts, som handler om at styrke immunforsvaret på en naturlig 
måde.

Som barn og langt op i voksenalderen blev jeg hvert efterår 
ramt af forkølelse eller influenza, som altid udviklede sig til 
en langvarig og opslidende astmatisk bronkitis. For mange år 
siden begyndte jeg så, på eget initiativ, at tage forskellige kost-
tilskud. Og siden har jeg hverken haft forkølelse, influenza eller 
astmatisk bronkitis. Jeg ved også hvorfor.

Når infektionssygdommene begynder at hærge fra efteråret, er 
den væsentligste årsag, at mange af os får en stigende mangel 
på D-vitamin, som vi danner fra solen om sommeren, og som 
det er svært at få nok af gennem kosten. Amerikanske under-
søgelser afslører, at folk med lavere D-vitaminniveauer havde 
hele 40 % større risiko for at få influenza eller blive forkølede, 
end de, der havde et tilstrækkeligt højt D-vitamin niveau 1. Det 
viser sig samtidig, at ADT, anbefalet daglig tilførsel på 5 mcg, 
som er i almindelige vitaminpiller, er sat alt for lavt. Behovet 
er sikkert individuelt, og ifølge nyere forskning skulle det være 
sikkert at indtage 50 mcg pr dag, mens doser på 20-40 mcg 
sagtens gøre en markant forskel i forebyggelsen af infektioner 
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og andre sygdomme, som typisk hærger i det kolde, mørke 
nord.

Da den danske jord er fattig på selen, er det også svært at få 
nok af dette næringsstof gennem en sund og varieret kost. Se-
len er særlig vigtigt for immunforsvarets eksplosive proces, når 
vi under en infektion skal danne hvide blodlegemer og antistof-
fer. Således har amerikanske forsøg afsløret, at selentilskud på 
200 mcg kan gøre dræbercellerne 80 % mere aktive i kampen 
mod virus. 2

Der findes også forskning omkring C-vitamin, hyldebær, rød 
solhat, timian og andre gode emner. I store træk må vores bed-
ste naturlige værn mod influenza være en kombination af hygi-
ejne, en sund kost, de nødvendige næringsstoffer til immunfor-
svaret, mindre stress og tilstrækkelig med motion og søvn. 

Indtil videre har skræmmekampagnerne været en storm i et glas 
vand, som har manipuleret med politikerne, øget medicinalin-
dustriens enorme profitter, og som har ruineret store dele af den 
Mexicanske turistindustri. I denne forbindelse har min mand og 
jeg netop købt en meget billig rejse til Mexico, hvor vi til vinter 
skal besøge vores sponser barn, nyde det dejlige klima og se os 
omkring. Vi vil ikke lade os skræmme.
Referencer: 

Ginde, A.A. &all. ”1) Association between serum 25-hydroxyvitamin 
D level and upper respiratory tract infection in the Third National 
Health and Nutrition Examination Survey” Archives of Interna-
tional Medicine. Vol. 169, Issus 4, pp 384-390. 2009

Læge Niels Hertz: 2) Selen- et livsvigtigt spormineral. Ny Videnskab 
2002
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Subject: 
Sundhedsstyrelsen/kræft
Hej Anne-Marie, 
Min svigerinde er jo lidt hårdt angrebet af kræft og er blevet opgivet 
af de danske læger. De har så lige nået at pumpe kemo ind i hele 
hendes krop en håndfuld gange og har jo så meddelt, at nu kan de 
ikke gøre mere.
I et lille års tid, har hun en gang om måneden være i Frankfurt og 
er for egen regning blevet behandlet af en Professor Vogel hvor en 
del danskere tager ned og mange har fået adskellige år forærret og 
nogle er blevet helbredt. For min svigerinde går det også langsomt 
fremad og ingen tvivl om, at hun får ekstra år. De fleste er ikke i tvivl 
om at hun ville være død, hvis hun ikke var taget til Frankfurt.
Prof. Vogel gør det, at han lukker blodtilførelsen til en knude og 
sprøjter kun kemo ind i denne knude. 
Vores sundhedsvæsen nægter at kigge på journaler tilhørende de 
personer der bliver behandlet i Tyskland. De danske læger er faktisk 
så højrøvede, at de overhovedet ikke vil annerkende Vogels be-
handlinger på trods af at han faktisk er meget langt fremme og gerne 
deler erfaringer.
Nå men disse 100 danske kræftpatienter der bliver behandlet i tysk-
land har sammen med Kræftens Bekæmpelse dannet en tysklands-
gruppe og begynder nu at føre krig imod det danske sygehusvæsen. 
Min far er med til at føre ordet og har sammen med en anden været 
til møde hos Arne Roligheden og de skal nu på Christiansborg og 
fremlægge deres kritik over det danske system. 
Samtidig er min far i dialog med flere danske journalister, som det 
pludselig er gået op for, hvor arrogant det danske sygehusvæsen er 
- at de ikke samarbejder med en så verdenskendt læge - ja slet ikke 
annerkender ham eller andre behandlingsformer - min far skal mø-
des med en af journalisterne på onsdag - så nu får de nok sat godt 
fut under systemet. Jeg synes det er lidt spændende. Her lidt links:
www.dagensmedicin.dk/nyheder/2009/11/02/sundhedsstyrelsen-afviser
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/11/16/080335.htm

Mange knus, Pia
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Stevia synes godkendt i USA
Det melder i hvert fald vores ”udsendte” Britt nedenfor. Stevia er en 
plante, der søder 3-400 gange mere end alm. sukker. Den skal være 
hovedsødemidlet i fx Japan.

USA forbød i sin tid stevia – vel af konkurrencemæssige grunde. EU 
fulgte som sædvanlig i USA’s fodspor og forbød den.

Mvh Lars Mikkelsen

From: lars.thomsen.mikkelsen 
To:  
Subject: Aspartam i 5000 fødevarer/proteiner 
Date: Wed, 25 Nov 2009 19:39:05 +0100

I bladet Tidslerne 2009-1 nævnes det s 28, at der findes det kemiske 
sødestof Aspartam i 5000 forskellige fødevarer. Mange regner dette 
stof for bl.a. kræft-fremkaldende.Så måske undgå den slags varer, 
hvis du vil have dit helbred intakt.

Mvh Lars Mikkelsen

PS Skulle en og anden været interesseret i, om vi får proteiner nok, 
så har jeg en artikel i bladet s 32. Generelt: Vi kan ikke komme i 
underskud af proteiner.

Fra: britt  
Sendt: 26. november 2009 02:39 
Til: lars mikkelsen 
Emne: RE: Aspartam i 5000 fødevarer/proteiner

hej lars 
aspartam, nutra sweet eller E9oo-et eller andet, som stof-
fet også kaldes, det mest brugte sødemiddel som bl.a. coca 
cola har brugt i en del år, er nu selv i usa ved at blive ud-
skiftet med stevia og det er et spørgsmål om tid før coca 
cola bruger stevia som alternativt sødemiddel

faktisk er stevia for nylig blevet introduceret som det nye 
sødemiddel i bl.a. starbucks og man ser det i reklamer over-
alt.

så aspartam er paa vej ud…om end det tager tid!
aum shanti, britt
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From: lars.thomsen.mikkelsen 
Subject: SV: Aspartam i 5000 fødevarer/proteiner 
Date: Thu, 26 Nov 2009 09:31:24 +0100

USA var det første land, der forbød stevia. EU fulgte efter. Mener du, 
at det er blevet lovligt?

Hvad er Starbucks?

Fra: britt søndergaard   
Sendt: 26. november 2009 22:35 
Til: lars mikkelsen 
Emne: RE: SV: Aspartam i 5000 fødevarer/proteiner

ikke kun er det blevet lovligt!

stevia ses og bliver brugt nu overalt, som det nye naturlige 
sødemiddel... og specielt da, hvis coca cola nu osse bliver 
storforbrugere!!

Starbuck er en kæmpe cafe-kæde i store dele af den vest-
lige verden, undtagen lige Danmark, hvor en kvik dansker 
nåede at skabe Baresso først.

aum shanti 
britt

--X--
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Fra: Lars Thomsen Mikkelsen 

Sendt: 17. november 2009 13:50

Til: lars.thomsen.mikkelsen

Emne: VS: Mystisk ændring af WHO’s definition af en pan-
demi

Nu begynder det selv i dagbladene at komme frem, om alt det 
ombuk, der er i f m influenzaen.

Det ved I sikkert. At WHO smeder til det næste snyderi, som 
vist nedenfor, ved I måske ikke.

Mvh Lars Mikkelsen

Fra: Lars Hansen

Sendt: 16. november 2009 10:49

Til: Lars Thomsen Mikkelsen; m.fl

Emne: Mystisk ændring af WHO’s definition af en pandemi

http://www.information.dk/215341
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