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Lykkepiller forgiftede  
Patricias modermælk (del 2):

Min baby fik 
hjertestop

■ Patricia gik ud for at  
se til sin lille søn, der lå 

i sin barnevogn i haven og  
sov middagssøvn. Da hun 
rørte ved ham, stivnede hun. 
Walther reagerede ikke.  
I panik rykkede Patricia sin 
søn op af barnevognen. Ingen 
reaktion. Den lille dreng  
hang blot slap og livløs ned 
fra sin mors arme. – Åh Gud, 
nej. Ikke igen!

graviditeten. Begge gange 
døde børnene, August i 2008, 
Eliaz i 2009.

I ingen af tilfældene hav-
de sundhedsmyndighederne 
kædet dødsfaldene sammen 
med lykkepillerne.

– Jeg forstod intet og 
spurgte mig selv mange 
gange, hvorfor jeg ikke var i 
stand til at føde levedygtige 
børn. Var det mig, der var 
noget i vejen med, eller var 
det en slags straf for noget, 
jeg ikke anede, hvad var, for-
tæller 30-årige Patricia fra 
hjemmet i Randers.

Efter en periode beslut-
tede den hårdtramte kvinde 
at forsøge på at blive gravid 
igen, og det skete.

– Jeg ville have, at livet 
skulle vinde.

Hun fortsatte med Fon-
tex gennem sin graviditet 
med lægens forsikring om 

pillernes velsignelser i sin 
bevidsthed. Dog rådede hen-
des læge hende 14 dage før 
terminen til at skifte til Zo-
loft, et medikament i samme 
gruppe som både Fontex og 
Cipramil, 

– Graviditeten var forfær-
delig. Der gik ikke en dag, 
uden at jeg tænkte på, hvad 
der var sket med August og 
Eliaz, og jeg var lettet, da 
det hele var lykkeligt over-
stået, forklarer Patricia, der 
er uddannet grafiker.

Miraklet på  
skadestuen
Walther trivedes fra starten 
og udviklede sig som andre 
små raske drenge. Patricia 
ammede ham, samtidig  
med at hun tog lykkepiller. 
Selv da en undersøgelse for  
Lægemiddelstyrelsen i 2010 
advarer mod at anvende  
medicinen på gravide og  
ammende, blev hun ikke  
informeret.

Hun blev først opmærk-
som på den farlige kombina-

tion, da hun læste om det i 
Ude og Hjemme nummer 11 i 
år. Artiklen fik hende til om-
gående at stoppe med lykke-
piller af hensyn til sin baby, 
som hun stadig ammer.

Og forinden havde hun al-
lerede været uhyggeligt tæt 
på at miste sin tredje søn. 

Walther var fem uger, da 
Patricia fandt ham livløs i 
barnevognen. 

– Han trak ikke vejret, 
og jeg var sikker på, at han 
også var død, fortæller Pa-
tricia.

Allerede inden en ambu-
lance nåede frem, var hun 
på vej med barnet og hans 
far til skadestuen på Ran-
ders Sygehus.

– Jeg husker ikke meget af 
turen. Kun at jeg græd, siger 
Patricia.

Cirka 20 minutter senere 
nåede de skadestuen, hvor 

lægerne straks forsøgte at 
genoplive den livløse lille 
dreng.

Imens løb hans mor frem 
og tilbage på hospitalsgan-
gen, hun kunne ikke sidde 
stille.

– Jeg bad og græd på én 
gang, fortæller hun.

Efter en time, fra hun 
havde fundet sønnen, skete 
miraklet. Det lykkedes for 
lægerne at genoplive Wal-
ther. 

De næste fem dage forsøg-
te lægerne at finde årsagen 
til, at en ellers sund og rask 
gut pludselig giver op, mens 
han ligger sover. 

– De kunne intet unormalt 
finde. Sagde, at han på alle 
måder var sund og rask, si-
ger Patricia.

Ingen satte hændelsen i 
forbindelse med Patricias 
brug af lykkepiller. Da hun 
kom hjem med Walther, fort-
satte hun med at tage sin 
medicin. Og fortsatte med at 
amme drengen.

Først da Patricia i Ude og 
Hjemme nummer 11 læste 
om Heidi Skov, der mistede 
sin kun 11 dage gamle søn 
på grund af sin mors antide-
pressive medicin, gik sam-
menhængen op for hende.

– Mange ting falder på 
plads nu. Blandt andet ved 
jeg, at lægerne tog fejl, da de 
fortalte mig, at pillerne var 
uskadelige for mig og mine 
børn. 

Patricia håber, at hendes 
beretning kan være med til 
at redde liv. Hun stoppede 
omgående med lykkepillerne, 
og både hun og Walter har i 
en periode døjet med absti-
nenser. Nu beder hun bare 
til, at hendes dejlige lille søn 
får lov til at vokse op og blive 
en sund dreng.

31-årige Patricia 
Højbo fra 
Randers med 
sønnen Walther 
på ni måneder.

Walther nyder stadig at blive 
puttet i barnevognen, men 
Patricia har stadig hjertet oppe 
i halsen af frygt for at finde ham 
livløs igen.

Ingen har advaret Patricia mod 
at tage lykke-piller under gra-
viditeten – eller mens hun am-
mede. Tværtimod har skiftende 
læger rådet hende til at tage 
medicinen i de perioder. 

Fortsættes næste side

Fortsat fra 
sidste uge
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Christoffer blev kun 11 dage:
Christoffer blev kun 11 dage:

LYKKEPILLER SLOG 
LYKKEPILLER SLOG 

MIN BABYMIN BABY IHJEL
Heidi stolede på sin læge, så hun fort-

satte på lægens ordination med at tage 

lykkepiller, selv om hun var gravid. 

Og hun fortsatte på lægens opfordring, 

mens hun ammede sin nyfødte baby. 

Det kostede lille Christoffer livet. 

30-årige Heidi Skov 

foran Låsby Kirke i 30-årige Heidi Skov 

foran Låsby Kirke i 30-årige Heidi Skov 

Østjylland. Her hviler 

hendes lille søn.

Heidi føler sig groft misinforme

ret af sin læge, der midt i Heidis 

graviditet øgede hendes dosis 

af Fontex til det maksimale 

niveau, og samtidig sagde, at 

det var uskadeligt for barnet.

Fontex, Fluoxetin eller 

”lykkepiller”, som præparatet 

Patricia Højbo har 
betalt en høj pris for 
sin tro på lægens 
råd. Gennem to 
graviditeter, og 
mens hun ammede, 
fi k hun ordineret 
lykkepiller af sin 
læge, der forsikrede, 
at pillerne var uska-
delige for babyen. 
Få uger gammel 
døde hendes lille 
søn, August. Året 
efter gentog tragedien 
sig med lille Eliaz.

■ Patricia lå i sengen på 
barselsgangen med sin 

lille nyfødte baby på maven 
og tænkte forventningsfulde 
tanker om fremtiden. Føds-
len havde været nem.

Hun strøg sin hånd blidt 
gennem sin søns kulsorte 
hår, mens hun med den an-
den hånd rakte ud efter en 
pakke på sengebordet. Hun 
fi k den lille, hvide lykkepil-
le ud, tog den i munden og 
skyllede den ned med et glas 
vand. 

I det samme begyndte 
hendes lille søn at klynke. 
Patricia rettede sig op i sen-
gen, blottede sit bryst og lod 

ham stille sin sult. Hun var 
lykkelig.

Patricia Højbo, sidder i par-
celhuset i Randers og fortæl-
ler om et af de dejligste øje-
blikke i sit liv. Det var i 2007, 
og hun havde lige skænket 
sin kæreste hans første barn 
og gjort sin førstefødte dreng, 
Philius, til storebror.

– Det var overvældende at 
ligge med sin lille baby på 
maven, som jeg havde glæ-
det mig til så længe. Philius 
var helt vild. Han havde for-
talt til alle, at han nu skulle 
være storebror, fortæller den 
31-årige kvinde.

En enkelt slange i para-
dis var der blevet taget hånd 
om: Patricia havde før gra-
viditeten døjet med depres-
sion, men hun havde fået or-
dineret lykkepiller og havde 
fået det meget bedre.

– Lægen sagde, at pillerne 
var helt uskadelige og stort 
set uden bivirkninger, for-
tæller Patricia, der også fi k 
at vide, at hun sagtens kun-
ne fortsætte med pillerne, 
mens hun ammede.

En ulykkelig 
lille dreng
– Jeg har altid haft stor til-
lid til min læge. Jeg troede, 
at han vidste, hvad der var 
bedst for mig. Hvad har man 
ellers en læge til, spørger 
den midtjyske kvinde, der 
dengang ikke anede, hvor 
uhyggelig forkert hendes an-
tagelse senere skulle vise sig 
at være.

August, som Patricias lil-
le søn blev navngivet, blev 
straks erklæret sund og 
rask. Mor og søn tog hjem 

Først da 31-årige Patricia 
Højbo fra Randers for tre uger 
siden læste Heidis beretning i 
Ude og Hjemme nummer 11, 
forstod hun, hvorfor hendes 
babyer var døde. Dødsårsagen 
er identisk i obduktionsrap-
porterne - men først i Heidis 
tilfælde bliver babyernes død 
kædet sammen med brugen af 
lykkepiller. Heidi blev tilkendt 
en erstatning på 10.885 kr. 
– penge som Patricia er ligeglad 
med: – Jeg står kun frem i 
håbet om, at min historie kan 
redde menneskeliv, siger hun.

Skandalen 
vokser

JEG AMMEDE MIT BARN IHJEL
Lykkepiller forgiftede Patricias modermælk: 

Lille August blev otte 
uger. Billedet er taget 
få timer før hans død.
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til Augusts pavestolte far og 
den lige så stolte storebror, 
som Patricia har fra et tidli-
gere forhold. Men den unge 
mor fi k dog snart mistanke 
om, at alt ikke var helt, som 
det skulle være.
   – August klynkede og 
græd meget. Virkede som en 
ulykkelig lille dreng, fortæl-
ler Patricia, der dog lod sig 
berolige af lægen, der forsik-
rede hende, at intet var galt 
med hendes søn.

Julen 2007 nærmede sig, 
og familien glædede sig til at 
skulle fejre højtiden med den 
lille ny baby i julelysenes 
skær. Det skulle blive en for-
færdelig jul.

To uger inden den store 
højtid var Patricia på vej 
i seng efter at have puttet 
August. Ud på natten våg-
nede hun for at se til ham. 

August blev kun otte uger. Eliaz 
døde ved fødslen. Brødrene er 
begravet på Nordre Kirkegaard 
i Randers.

JEG AMMEDE MIT BARN IHJEL

Drengen lå i sin vugge under 
den hvide sengehimmel, som 
da hun havde lagt ham til at 
sove, men da hun tog hans 
lille hånd, stivnede Patricia. 
August var død.

– Jeg skreg og græd på 
samme tid. Forstod intet, si-
ger Patricia, stærkt påvirket 
af mindet.

Obduktionserklæringen 
fra retsmedicinerne fortæl-
ler, at August døde som følge 
af: ”En medfødt karmisdan-
nelse i hjernen”.

Gravid igen
Mærkeligt nok    kædede in-
gen fra lægeverdenen den-
gang dødsårsagen sammen 
med Patricias brug af lyk-
kepiller. Det skulle først ske 
fl ere år senere – og først ef-
ter en fl odbølge af tragedie. 
Derfor var Patricias lidelser 
kun lige begyndt.

Den 18. december, præcis 
to måneder efter hans fød-
sel, begravede familien den 
lille August. Herefter stop-
pede Patricia med lykkepil-
lerne i samråd med sin læge. 
Hun besluttede sig hurtigt 
for at blive gravid igen, og 
i februar 2008 kunne hun 
overbringe familien den gode 
nyhed.

Men de lykkelige omstæn-
digheder kaldte samtidigt 
uhyggelige minder frem.

– Jeg kunne ikke lade 
være at tænke på August 
og den måde, han døde på. 
Min bekymringer begyndte 
at fylde så meget, at jeg slet 
ikke kunne glæde mig til 
fødslen. Jeg vil ikke sige, at 
jeg var deprimeret. Bare ked 
af det, fortæller Patricia, der 
sidst i graviditeten indviede 
en sygeplejerske i sin be-
kymring. Sygeplejersken 

Lille August blev otte 
uger. Billedet er taget 
få timer før hans død.

Fortsættes næste side

Så lykkelig var 
Patricia efter at 
have født sin lille 
August. Hun var 
uvidende om, 
at hun, mens 
dette foto blev 
taget, var ved at 
forgifte sin lille 
nyfødte søn med 
sin medicinfyldte 
modermælk. 

Lille Walther kom til 
verden på Skejby Sygehus 
på en solbeskinnet julidag 
sidste sommer.

Graviditeten havde  
været psykisk hård for  
Patricia, som to gange 
tidligere havde mistet et 
spædbarn.

Men alt det var fortid, 
da hun fik sin lille nyfødte 
guldklump op på maven.

Walther var heldigvis 
sund og velskabt, og Patri-
cia var snart hjemme igen 
sammen med den nybagte 
far og den stolte storebror, 
Philius.

På sin læges ordination 
havde Patricia taget lykke-
piller under graviditeten, 
og hun fortsatte med at 
tage medicinen, mens hun 
ammede sin lille nyfødte 
Walther. Hun anede intet 
om risikoen – ingen adva-
rede hende – tværtimod 
havde lægen netop rådet 
hende til at tage pillerne.

Som vi fortalte i Ude og 
Hjemme i sidste uge, havde 
Patricia to gange tidlige-
re været gravid og født to 
drengebørn på Randers Sy-
gehus. Begge gange havde 
hun taget lykkepiller under 

Patricia gennemførte 
to graviditeter på 
lykkepiller. Begge 
gange efter lægers 
råd. Begge gange 
døde babyerne. Hun 
var også på lykke-
piller, da hun fødte 
og ammede Walther. 
Efter fem uger gav 
hans lille krop op.

Producenten:
UETISK AT TESTE 
PÅ GRAVIDE
– Af etiske grunde testes 
ingen ny medicin på gra-
vide. Man kan ikke udsætte 
gravide for en behandling, 
man ikke kender effekten 
af. Det svarer udviklings-
direktør Anders Gersel 
Pedersen fra medicinalfir-
maet Lundbeck på Ude og 
Hjemmes spørgsmål om, 
hvorfor firmaets lykkepille-
produkt, Cipramil, ikke er 
testet på gravide, inden det 
kom i handlen.

Ude og Hjemmes omtale af sagen i sidste uge.

Patricia ammer stadig 
sit barn. Hun er stoppet 

med lykkepillerne.
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POLITIKER RYSTET
– Jeg er vred på vegne af 
Patricia og alle andre kvin-
der, der ikke får de nød-
vendige oplysninger, som 
gør dem i stand til selv at 
træffe et valg, siger SF’s 
social- og psykiatriordfø-
rer, Özlem Cekic, efter at 
have læst Ude og Hjem-
mes artikler om sagen. 
Hun forlanger, at skanda-
len skal stoppes nu.
– Jeg er selv mor til fire 
børn og kan levende sætte 
mig ind i, hvad det vil sige 
at miste et barn, siger 
Özlem.
Hun har allerede foreslået 
gratis psykologhjælp til 
gravide som alternativ til 

medicinen. Desuden har 
hun bedt Indenrigs- og 
Sundhedsminister Bertel 
Haarder sørge for, at 
oplysninger om dødsfald 
og misdannelser kommer 
med i den medicindata-
base, som lægerne bruger. 
Det er stadig ikke sket. 
På baggrund af Ude og 
Hjemmes nye oplysnin-
ger, der dokumenter, at 
Lægemiddelstyrelsen i 
flere tilfælde har undladt at 
bringe indberetninger om 
svære skader og dødsfald 
videre til lægerne og deres 
patienter, vil Özlem nu 
kalde Sundhedsministern i 
samråd.

stop skanDaLen
Advarsler overhøres:
18 BØRN DØDE  
– 1200 I FARE
En gravid eller en ammende kvin-
des brug af lykkepiller er livsfar-
lig for hendes baby. 
Ifølge Lægemiddelstyrelsen er 
mindst 16 børn døde før eller 
efter fødslen, og 47 børn er født 
med misdannelser. Hertil skal 
lægges Patricias to døde børn.
Alligevel er skønsmæssigt ca. 
1200 gravide og ammende stadig 
på lykkepiller i dag.
Det bekymrer lektor Lise Aaga-
ard, der sammen med profes-
sor Ebba Holme Hansen fra 
Det Farmaceutiske Fakultet på 

Københavns Universitet sidste 
år gennemførte en undersøgelse 
om emnet for Lægemiddelstyrel-
sen.
– Vi kunne konstatere alvorlige 
bivirkninger som dødsfald, mis-
dannelser, lav fødselsvægt, for 
tidlig fødsel, udvikling af neo-
natale abstinenssymptomer og 
hjertefejl hos danske børn under 
to år – formentlig på grund af 
moderens indtagelse af psyko-
farmaka under graviditeten, siger 
Lise Aagaard.
Hun mener, at praktiserende 
læger bør holde sig langt væk fra 
at udskrive lykkepiller til gravide 
og ammende, og hun undrer sig 
over, at der informeres så lidt om 
risikoen.

LÆGER INFORMERES  
ALT FOR DÅRLIGT
Formanden for de 
praktiserende læger 
i Danmark, Henrik 
Dibbern, finder det 
tankevækkende, at 
så mange kvinder 
får SSRI (lykkepiller) 
under gravidteten. 
Han understreger, 
at oplysninger om 
svære bivirkninger 
bør fremgå dér, hvor 
læger søger oplys-
ninger om medicin, 
nemlig i databasen 
www.medicin.dk, 

der drives af Læge-
middelstyrelsen.  
Det sker ikke i dag. 
– Der bør ske et 
samarbejde mel- 
lem styrelsen og 
www.medicin.dk, 
som kan sikre, at 
alle relevante op-
lysninger om kendte 
alvorlige bivirkninger 
fremgår tydeligt, 
mener Henrik  
Dibbern.

Sundhedsminister  
Bertel Haarder (V)

AFVISER AT BESVARE KRITISKE SPØRGSMÅL
Lægemiddelstyrelsen vil ikke svare på Ude 
og Hjemmes kritiske spørgsmål, men henvi-
ser til sundhedsministeren. Vi stillede disse 
tre spørgsmål: 

● Hvorfor skulle der gå flere år, inden de 
danske læger og offentligheden blev gjort 
bekendt med Lægemiddelstyrelsens op-

lysninger om indberetninger af dødsfald  
og andre alvorlige skader hos børn af 
kvinder, der under graviditeten havde fået 
lykkepiller?

● Hvorfor har disse indberetninger endnu 
ikke fundet vej til den medicindatabase, som 
lægerne bruger?

● Hvorfor står der i produktresuméet  
for Lundbecks lykkepillepræparat Cipramil,  
at producenten fraråder lægerne at bruge 
deres produkt til gravide, mens der på 
indlægssedlerne i medicinpakningerne står, 
det stik modsatte?

Christoffer døde 
efter 11 dage

August døde 
efter 8 uger

Eliaz døde ved 
fødslen

Walther fik hjertestop 
efter 5 uger

Trods 
mindst 18 
døde børn 
og 47 
indberet-
ninger om 
misdannel-
ser, udtaler 
Bertel 
Haarder, at 
”risikoen 
for alvorlige 
bivirkninger 
ved brug af 
produk-
terne er 
lille.”

– De ulykkelige skæbner, som Ude og Hjem-
me fortæller om, gør stort indtryk på mig. Og 
det bekræfter mig i, at det er nødvendigt, at 
vi gør en ekstra indsats på området, siger 
Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haar-
der til Ude og Hjemme og fortsætter:
   – Derfor vil vi i den kommende handlings-
plan for en styrket lægemiddelovervågning 
2011-2013 sætte særlig fokus på overvåg-
ning af lægemidler, der ordineres til gravide.
   Jeg hæfter mig ved, at Lægemiddelsty-
relsen har oplyst, at risikoen for alvorlige 
bivirkninger ved brug af produkterne er lille 
og skal ses i forhold til den gavnlige effekt 
af SSRI-præparater for gravide, der lider af 
en alvorlig behandlingskrævende sygdom.

Fortsat fra forrige side


