
Kostens betydning for børn med 
opmærksomhedsforstyrrelser som f.eks. ADHD. 

Onsdag den 12. marts fra 19.30 til 21.30. 
 
I løbet af de sidste 20 år er antallet af børn diagnosticeret med adfærdsforstyrrelser såsom ADHD, 
Aspergers Syndrom og infantil autisme eksploderet. Standardbehandlingen for ADHD er medicinsk, og det 
er konstant til debat i medierne og blandt fagfolk, om det er den rigtige løsning.   
 
Man kan ikke tage en blodprøve og måle, om et barn har ADHD. Det betyder, at der kan opstå en gråzone, 
hvor børn, som er urolige, umodne eller bare ikke passer ind i dagens skoler, medicineres. Der er også 
forskel på, om det er et barn med en mild ADHD, eller der er flere diagnoser og mange problemer. Medicin 
forlænger og forbedrer i mange tilfælde liv, men medicin skal også anvendes med omtanke - ikke mindst til 
børn. Desuden kender vi heller ikke konsekvensen af at medicinere børn og unge gennem mange år.  
 
I vores rige del af verden er det tankevækkende, hvor mange børn der spiser en kost fattig på livsvigtige 
næringsstoffer. Junkfood, hvidt brød, kiks, kage, slik, sodavand og saft er dagligdag for rigtig mange danske 
børn. Denne cocktail af junk, farvestoffer, højt indtag af sukker og dårlige, ødelagte fedtstoffer giver mangel 
på livsvigtigt fedt til hjernen samt vitaminer og mineraler, der er centrale i dannelsen af signalstoffer i 
centralnervesystemet. Ydermere døjer nogle af disse børn med allergier eller intolerancer over for 
forskellige fødeemner, som fx tilsætningsstoffer, gluten og mælk.  
 
Børn med neurologiske forstyrrelser er langt mere følsomme over for dårlig kost, end os andre. Det betyder 
ikke, at den dårlige mad er sundere for os. Blot at vores symptomer ikke er så iøjnefaldende.  
 
Gennem foredraget får du… 
Indsigt i den forskning, som findes på området. Viden om hvilke fødevarer, som er gode for børn med 
adfærdsforstyrrelser, og hvilke kosttilskud der støtter indlæring og normal hjernefunktion.  
 
Karen Nørby Ernæringsterapeut og forfatter til bøgerne: ”Kost og hyperaktivitet” og ”Kost og ADHD –  
en nemmere hverdag trin for trin”. 
 


