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HPV-VACCINE

Sundhedsdirektøren: »Det
postfaktuelle sniger sig ind på
sundhedsområdet«
Pseudovidenskabelige råd om vores mad og afvisning af fakta på vaccineområdet skader
folkesundheden, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, der begræder, at et
af de største lægevidenskabelige gennembrud i hans tid, hpv-vaccinen mod
livmoderhalskræft, er i frit fald.
FOR ABONNENTER
DANMARK 19. FEB. 2017 KL. 18.26

LARS IGUM RASMUSSEN
Sundhedsredaktør

I januar gik der et sug gennem den videnskabelige
verden.
Chokbølgerne skyllede også ind over 5. sal i
Sundhedsstyrelsen på Islands Brygge i København, hvor

direktør og læge Søren Brostrøm sidder i det åbne
kontorlandskab.
Angiveligt skulle den nyvalgte amerikanske præsident have udpeget Robert
Kennedy jr. som formand for en kommission, der skal se nærmere på
»vaccinesikkerhed og videnskabelig integritet«, som Kennedy jr. selv
formulerede det efter mødet med Trump.
Kennedy jr. er ifølge CNN og flere amerikanske medier en kendt kritiker af
vacciners sikkerhed og har selv beskyldt de amerikanske
sundhedsmyndigheder for at »mørklægge hele vaccine-autismeforbindelsen«.

Hvis jeg kigger i krystalkuglen på
sundhedsområdet, er det postfaktuelle
samfund helt klart en af de største
udfordringer, vi står over for lige nu
Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen
Tilbage i 2014 tweetede Donald Trump samme synspunkt:
»Raske unge mennesker går til lægen og bliver pumpet op af et stik med en
hel masse vaccinationer, så de får det dårligt, forandrer sig – AUTISME. Det
findes der mange tilfælde af«, hed det.
Direktør Søren Brostrøm rykker sig uroligt i stolen, når han taler om de nye
vaccineskeptiske vinde fra Det Ovale Værelse i USA. For det er ikke et
amerikansk fænomen alene.
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Direktøren i Sundhedssstyrelsen, læge Søren Brostrøm, oplever, at følelser og holdninger har fået »mere strøm« de
senere år på grund af særligt de sociale mediers udbredelse, hvor folk finder sammen i meningsfællesskaber. »Jeg
prøver at forstå det clash, vi som myndighed står midt i. Og det er svært«, siger han.

Forståelsen af, hvordan man finder ud af, hvad der er sandt og falsk, er under
hastig forandring. Forstærket af internettets og de sociale mediers enorme
gennembrud de seneste 10-15 år. Og det vil skade folkesundheden, fastslår
direktøren.
»Vi frygter, at mange kvinder vil få livmoderhalskræft, fordi de som piger ikke
fik hpv-vaccinen. En sygdom, de fleste ville have kunnet undgået«.
»Hvis jeg kigger i krystalkuglen på sundhedsområdet, er det postfaktuelle
samfund helt klart en af de største udfordringer, vi står over for lige nu. Man
skal ikke undervurdere, hvor stor en udfordring det er. Og det bekymrer mig
helt klart«, siger Søren Brostrøm.
I et demokratisk samfund er det for styrelsens direktør
naturligt, at vaccinemodstandere samles i
antivaccinepaneler og ytrer deres holdninger.
»Alle synspunkterne skal frem i debatten. Men når
synspunkter, der bygger på konspirationer og
diskrediteret forskning, bliver legitimeret på det
allerhøjeste beslutningsniveau, så bliver jeg stærkt
bekymret og nervøs for, hvor vi er på vej hen«, siger han.

Fupforskning har sat sine spor

FAKTA VERSUS MENINGER
Det postfaktuelle samfund
Oxford Dictionaries (OD) valgte ’posttruth’ som årets ord i 2016. Der findes
ingen officiel dansk definition.
’Post-truth’ er ifølge Casper Grathwohl
fra OD et tillægsord, der »relaterer til
omstændigheder, hvor objektive fakta
har mindre indflydelse på den offentlige
meningsdannelse end følelsesmæssige
appeller og personlig overbevisning«.
Vis mere
Tendensen er »næret af opblomstringen
af sociale medier som nyhedskilde og en

Ifølge Søren Brostrøm bevæger Robert Kennedy jr. sig i de
samme vaccineskeptiske miljøer som den tidligere læge
Andrew Wakefield, der i 1998 fik offentliggjort et studie i
det anerkendte tidsskrift The Lancet, men hvis artikler siden måtte trækkes

tilbage. Studiet viste, at vaccination mod mæslinger, røde hunde og fåresyge
kan medføre autisme og mave-tarm-lidelser.

Det er, som om der er sat mere ’strøm’ til
konspirationer og pseudovidenskabelige
tendenser
Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen
Det sendte – før internettets tidsalder – rystelser gennem alverdens
børnefamilier og de lægevidenskabelige miljøer. Forældre begyndte at frygte
vaccinenm på trods af at ingen læger – som det ellers er normal
forskningsmæssig praksis – kunne genskabe Wakefields opsigtsvækkende
studieresultater.
Blandt andre danske forskere bidrog til at slå søm i Wakefields videnskabelige
ligkiste, da de i 2002 i et solidt befolkningsstudie med mere end 537.000
danske børn ikke kunne finde nogen som helst sammenhæng mellem
mæslingevaccinen og en øget forekomst af autisme.
Læs også: Mæslinge-vaccine frikendt
I 2012 var forskerverden nået op på over 50 forskellige former for
videnskabelige studier, omfattende næsten 15 millioner børn. Der var ikke den
påståede sammenhæng, og Andrew Wakefields blev afsløret.
»Det var fupforskning og uetisk forskning. Data var fabrikerede og kunne ikke
eftervises, da man genundersøgte de vævsprøver, han havde brugt. Han blev
slettet i det engelske autorisationsregister, de videnskabelige artikler trukket
tilbage, og han emigrerede til USA i vanære, hvor han dog siden har fastholdt
sine usandheder i netværk som det, hvor Kennedy jr. færdes«, siger Søren
Brostrøm.

Tendens skaber bekymring
Brostrøm understreger, at politikere, beslutningstagere og borgere
naturligvis skal lytte bredt. Ikke kun til Sundhedsstyrelsen. Men som leder af
landets øverste sundhedsmyndighed er det hans opgave at skabe et ordentligt
beslutningsgrundlag baseret på den bedste tilgængelige viden.
»Et ordentligt beslutningssystem skal fungere i et faktuelt demokrati. Som
myndigheder og eksperter har vi ikke patent på beslutninger. I et demokrati
er viden blot det grundlag, vi skal stå på, når vi ud fra vores værdier, ideologi
og livssyn træffer store beslutninger. Både som enkeltpersoner og som
samfund. Men jeg er bekymret for, at vi bevæger os væk fra en fælles forståelse
for, hvad der er op og ned. Hvad der er viden. Hvad der er sandt og falsk. Og
hvordan man finder ud af, hvad der er sandt og falsk. Og hvordan vi bliver
enige om, hvad vi ved, og hvad vi er i tvivl om. Og det bekymrer mig«, siger
han.

Jeg sidder ikke i mit lille elfenbenstårn
som direktør i Sundhedsstyrelsen og er
småfornærmet over, at folk ikke længere
lytter til os
Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen
»Henter borgere, fagfolk og politikere deres viden hos grupper som Kennedy
jr. og Wakefields, frygter jeg for konsekvenserne af de efterfølgende
beslutninger. Både den enkeltes personlige valg og de politiske. Fakta er ikke
på vaccinemodstanderens side. Spørger du 1.000 førende fagfolk på
verdensplan, er der formentlig få – om nogen overhovedet – der vil mene, at
mæslingevaccinen kan medføre autisme. Men det vælger nogle at se bort fra,
fordi de mener noget andet. En holdning, der hverken bunder i
dokumentation eller fakta. Nogle vælger selektivt fra forskellige studier, så det
passer ind i deres virkelighedsopfattelse, og udbreder den holdning på nettet.
Jeg oplever, at den tilgang til viden spreder sig. Og én ting er, hvad den enkelte
borger måtte mene, men når det spreder sig, bliver jeg nervøs«.

Skal vi da alle være enige?
»Nej, nej da, og vi bliver aldrig enige. Heldigvis. Der vil og skal altid være
forskellige måder at se tingene på. Folk har forskelligt fokus og prioriteringer
for deres liv. Og der vil også altid være fagfolk og interesseorganisationer, der
ser forskelligt på tingene. Men vi skal have fælles forståelse for, hvad der er
sandt og falsk. En vaccine kan ikke både være farlig og sikker. Og den fælles
forståelse er ved at skride«.

Hvordan ser du det?
»Særligt på vaccineområdet. Og når Trump udpeger en person, der er kendt fra
vaccineskeptiske miljøer. Den her postfaktuelle tilgang til viden sniger sig ind
på sundhedsområdet. Gennem det seneste århundrede har vi jo ellers trukket
sundhedsvidenskaben væk fra den enkelte læge eller fagpersons personlige
synspunkter og hen mod et fælles evidensbaseret grundlag, der bygger på en
fælles forståelse af, hvordan man skaber viden og bruger viden. Hvordan man
finder ud af, at noget er mere rigtigt end noget andet. Og her kan jeg være
bekymret for tendenser, der trækker os væk fra det igen«.

Pseudofakta bag ’kernesund’ stil
Sundhedsstyrelsens direktør ser tendensen på en række sundhedsområder i
disse år, ikke kun på vaccineområdet.
»Vi skal ikke tro, at alt på sundhedsområdet var gyldent engang, og vi nu
bevæger os væk fra en tidligere totalt oplyst, faktuel æra og ind i noget
postfaktuelt. Sådan er det ikke. De her udfordringer, som vi ser nu, har vi haft
før – eksempelvis da mæslingevaccinen blev koblet til autisme. Så der er intet
nyt i, at vi har postfaktuelle udfordringer. Det har bare fået meget mere energi.
Fra noget marginalt, som nogle få mente var rigtigt engang, har det bevæget
sig ind alt for mange steder. Og nu angiveligt helt ind i Trump-

administrationen«, siger Søren Brostrøm.
Han nævner som eksempel fødevareområdet, der altid har været præget af
modediller, men tilføjer, at de ud fra et folkesundhedsmæssigt perspektiv
sjældent er bekymrende:
»I nogle perioder skal vi alle spise urspelt eller skyr, i andre er det blåbær eller
hvedegræs, der bliver udråbt som ’superfood’, som vil sikre livslang lykke. Men
da diller trods alt går over og sjældent tager overhånd, er det nok en større
udfordring for fødevareproducenter og detailhandel end for
folkesundheden«.
Ifølge direktøren ender videnskaben altid med at konkludere, at bare man
spiser en afbalanceret kost uden for mange kalorier, så er det nok optimalt.
»Det er jo ikke så spændende at læse, men videnskabeligt set mest rigtigt. Men
når det kammer over, og folk følger noget, som de tror er fakta, men som er
pseudovidenskab, bekymrer det mig«, siger Søren Brostrøm.
Han nævner den snart ti år gamle bog ’Kernesund familie’ fra Politikens
Forlag, som både Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen endte med højst
usædvanligt at advare imod:
»Den var helt skæv. Budskabet var, at komælk og gluten nærmest var gift for
alle mennesker. Særligt børn. Derfor havde de også nogle højst mærkelige
anbefalinger om at fremstille modermælkserstatning af gedemælk. Dér måtte
vi råbe op og sige, at det der skader. Børn risikerede jo fejlernæring, hvis
forældre slavisk fulgte bogens råd«.
»Forfatterne var overbeviste om, at der findes en stor mælke-glutenkonspiration mellem myndighederne og fødevaregiganterne, så den ’rigtige’
viden om, at ’komælk er gift’, bliver holdt hemmelig. Bogens budskaber havde
de samme postfaktuelle elementer med masser konspirationsteorier og
pseudovidenskab. Den havde et reelt farligt sigte«, siger Søren Brostrøm.
Ifølge Sundhedsstyrelsens direktør er det særligt internettet og sociale
mediers udbredelse, der gør, at postfaktuelle synspunkter får mere energi og
opmærksomhed.
»Det er, som om der er sat mere ’strøm’ til konspirationer og
pseudovidenskabelige tendenser, der tidligere voksede langsomt, men nu kan
spredes viralt. Dermed får faglige uenigheder pludselig ekstremt meget
energi. Det har vi ikke oplevet før. Når to læger i dag skændes på den anden
side af Jorden, skal vi som myndighed potentielt øjeblikkeligt forholde os til
det i Danmark«.

Hvorfor er det et problem, at information spredes hurtigere?
»Det er ikke et problem i sig selv, at der er ’sat strøm’ til
informationskanalerne. Men det er heller ikke løsningen, som nogle mener, at
internettet og sociale medier i sig selv skulle være oplysende og
demokratiserende. Både information og misinformation spredes hurtigere«,

siger Søren Brostrøm.

Metoder blev smidt på porten
Ifølge Sundhedsstyrelsens direktør er de videnskabelige metoder gennem
årtier blevet forfinet, så det eksempelvis kan fastslås, hvad der er rigtigt og
forkert – »... så vi i dag eksempelvis kan fastslå årsagssammenhænge«.
Det svære ord ’årsagssammenhæng’ er centralt, når lægevidenskab skal
forstås. Videnskabsfolkene arbejder blandt andet med ’kausalitet’ eller
’korrelation’ – årsagssammenhæng eller sammenfald.
Når flere storke kommer til byen, og fødselstallet stiger, kan der enten være
tale om årsagssammenhæng eller blot sammenfald mellem to af hinanden
uafhængige hændelser.
Når 20 procent af alle danske kvinder – over en halv million mennesker – på ti
år er blevet vaccineret mod de hpv-virus, der kan give livmoderhalskræft, med
hpv-vaccinen, og flere hundrede oplever særlige, alvorlige lidelser, som
myndighederne ikke tidligere har kendt som bivirkninger til selve vaccinen,
kan der være tale om nye årsagssammenhænge. Eller blot sammenfald
mellem en opstået sygdom og modtagelse af en vaccine.
Ifølge Søren Brostrøm er hpv-skandalen det mest oplagte eksempel på,
hvordan postfaktuel viden har fået befolkningens opbakning til en vaccine til
nærmest at forsvinde på ekstremt kort tid. For ganske få år siden fik otte ud af
ti 12-årige piger hpv-vaccinerne. Sidste år var kun 14 procent
færdigvaccinerede.

»Vi var ikke forberedt, da hpv-sagen ramte os. Vi kiggede nøje på hver eneste

alvorlige bivirkning, vi fik indberettet. Men vi kan og kunne altså ikke påvise
sammenhæng mellem hpv-vaccinen og så de symptomer, der kom frem
primært i medierne«.
»Men vi har ikke været gode nok til at genskabe tillid. Og det tror jeg til dels
skyldes, at vi var for dårlige til – både i sundhedsvæsenet og som myndigheder
– at anerkende og hjælpe de piger og kvinder, som var syge. Selv om vi ikke kan
se, at det skyldes vaccinen, så er det jo ikke det samme som, at de ikke er syge.
Selv om det kan være svært at finde ud af, så skal vi som sundhedsvæsen
hjælpe dem. Og det var vi ikke gode nok til. Mange oplevede, at de var
kastebolde i et usammenhængende sundhedsvæsen, der ikke havde svar eller
hjælp«.

Gennembrud tabte effekten
Men hvorfor er hpv-sagen udtryk for det postfaktuelle samfund?
»Fordi de mekanismer, vi normalt bruger til at finde ud af, hvad der er sandt
og falsk, hvad vi ved, og hvad vi er i tvivl om, ikke virkede og virker«.
»Vi havde ekstremt meget viden (om hpv-vaccinen, red.). Efter vaccinen kom
på markedet, overvågede vi sikkerheden og de indberettede bivirkninger. Vi
ved, hvordan den virker, og hvad effekten er. Og vi kendte rigtig meget til de
bivirkninger, man kan forvente at få. Intet overraskede os i starten. Først efter
noget tid begyndte vi at få helt nye typer indberetninger«.
Ifølge Søren Brostrøm er det veldokumenteret, at alle vacciner har
bivirkninger, primært fra tilsætningsstoffer, der enten er
konserveringsmidler, så vaccinen kan holde sig, eller såkaldt ’adjuvans’, som
styrker effektiviteten og kan give lokale reaktioner, men også alvorlige
bivirkninger i sjældne tilfælde.
»Men vi har ikke set og kan ikke se en sammenhæng mellem de uforklarlige
lidelser, som man hører om, og så hpv-vaccinen. Kvinderne er syge, ja, men
efter al tilgængelig viden globalt set kan vi ikke se, at de her lidelser skyldes
vaccinen«.
Omkring 370 kvinder hvert år får livmoderhalskræft, 100 dør af sygdommen,
og flere tusinde får forstadier.
»Nu har vi for første gang i verdenshistorien en vaccine mod en kræftsygdom.
Det er et af de største gennembrud, der er sket i lægevidenskabens historie i
min levetid. Så det bekymrer mig, at opbakningen forsvinder uden nogen
faglig grund. Det gør mig så trist og forundret«, siger Søren Brostrøm.
Da syge piger begyndte at indberette formodede bivirkninger fra vaccinen,
granskede de danske myndigheder nøje hvert tilfælde for at se efter nye typer
af ukendte bivirkninger. Lægerne fandt ingen sammenhæng. Et studie blandt
1,5 millioner danske og svenske kvinder – vaccinerede og ikke-vaccinerede –
kunne heller ikke genfinde flere alvorlige lidelser i gruppen af hpvvaccinerede kvinder end i kontrolgruppen. En af de normale videnskabelige
metoder.

Også de europæiske lægemiddelmyndigheder så grundigt på vaccinen og de
indberettede bivirkninger. Den kunne heller ikke se nogen sammenhæng.
»På trods af, hvad vi alle sammen sagde, prellede det af. Det var næsten, som
om det havde den modsatte effekt, at vi var så sikre i vores sag. Man havde jo
hørt og læst om syge piger og valgte at tro på tvivlen«, siger Søren Brostrøm.

Frygten for falske rygter
Ved flere nyere lægemiddelskandaler – Vioxx-sagen og Omniscan-skandalen –
har myndighederne også sagt, at alt er godt. Indtil skaderne blev
dokumenteret, og I blev presset tilbage. Hvorfor skulle kritikken mod hpvvaccinen have noget med det postfaktuelle samfund at gøre? Måske beskytter
I bare en vaccine, der ikke skal beskyttes?
»Ja, sådan kunne det være. Men sådan er og var det ikke. Vi var og er så åbne
om al den dokumentation, der ligger til grund for vaccinen, og som siden er
kommet. Det er tydeligt for alle dem, der kender spillereglerne, at vi intet har
at skjule«.

Piver du ikke bare, fordi læger og Sundhedsstyrelsens autoritet ikke er, hvad
den var?
»Jeg sidder ikke i mit lille elfenbenstårn som direktør i Sundhedsstyrelsen og
er småfornærmet over, at folk ikke længere lytter til os. Og venter på bedre
tider. Det er slet ikke det, det handler om. Gamle dage var ikke guld og grønne
skove. Men den postfaktuelle viden fylder mere på sundhedsområdet. Jeg vil
ikke male fanden på væggen. Generelt er vores autoritet nok rimelig god, men
på blandt andet hpv-området ser vi, at tilliden til os er skredet. Dækningen er
fortsat tragisk lav, og det vil tage mange år, før den kommer derhen, hvor en
vaccine mod kræftsygdom bør ligge. Det kan jeg ikke bare lade passere. For jeg
er bange for, at modviljen mod vaccinen viser noget systematisk, som kan
ramme os igen, måske på et helt andet område.«.
Søren Brostrøm frygter, at en fælles forståelse af viden i stigende grad kan
blive afløst af falske rygter og usandheder i en tid, hvor al viden flyder frit og
spredes med internettets hast. Han har ingen løsninger. Men det er en ny tid at
være myndighed i.
»Folk skal naturligvis selv træffe valg, men det er vores pligt som myndigheder
og fagfolk at tilbyde et grundlag, man kan træffe beslutninger på. Skal mit
barn vaccineres? Skal vi som samfund indføre flere vacciner til mindre
alvorlige sygdomme i børnevaccinationsprogrammet? Det er
holdningsmæssige valg, som den enkelte og det politiske system skal beslutte,
ikke en sundhedsstyrelse. Men det nytter ikke at mene, at mæslingevaccinen
kan udløse autisme, når den ikke gør det«, siger Søren Brostrøm.
Sådan som Donald Trump, Robert Kennedy jr. og globale
antivaccinegrupperinger mener.
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LEDER

Politiken mener: Alle forældre skal
til HPV-samtale med lægen
FOR ABONNENTER

LÆS MERE:
Pseudovidenskab spredes i høj grad på sociale medier
Søndag 19. februar 2017

Hun kritiserede HPV-vaccinen og fik hug - nu giver hun op
Fredag 25. marts 2016

HPV-piger var oftere syge allerede inden vaccinen
Torsdag 28. april 2016

Mest læste
1 »En skandale«:

Danmarks løfte til
Grønland ligger i
ruiner

Produktionen af livsvigtige søkort til Grønland er
gået i stå, og regeringen bliver kritiseret for
løftebrud. Minister beklager.
AF ANDERS BÆKSGAARD

Et 8 år gammelt løfte til Grønland om levering
af 73 digitale og livsvigtige søkort ligger i ruiner.
I 2009 lovede Danmark at lave 73 søkort til
Grønland inden udgangen af 2018. Søkortene
Læs mere
skal styrke sikkerheden til søs og sikre, at der
ikke sker dødsulykker ud for Grønlands kyster,
hvor både lokalbefolkning og krydstogtskibe

2 Avokado er blevet

en luksusspise, som
mexicanere ikke
længere har råd til

Prisen på avokadoer er steget så meget i Mexico
de seneste måneder, at lokalbefolkningen ikke
længere kan betale frugten.
AF SIGNE MAI VILSBØLL

Måske risikerer du at få et »no«, når du besøger
Mexico og bestiller guacamole til dine tacos.
Vores voksende appetit på den bløde, grønne
frugt gør den nemlig til en truet art i det
mexicanske køkken,Læs
hvor
mere
den ellers altid har
været hverdagskost.

3 Glem kaffe. Glem
lur. Vil du være
frisk, så prøv
kaffeluren

Forskere har testet, om kaffe eller lur er bedst.
Svaret er begge dele.
AF EMIL BERGLØV

Du kan lige så godt lære dig et nyt ord: kaffelur.
I forvejen bruger du nok udtrykket kaffepause i
ny og næ, og måske endda det engelske
lånebegreb , som dækker over en hurtig og
Læs mere
effektiv lur.
Både kaffetåren og den lille tur på skjoldet

4 Baggrund:

Internationale
specialister flyves
til Aalborg for at
redde regeringens
løfte til Grønland

Sagen om Grønlands manglende søkort savner
ikke kulørt indhold. Det er en historie om jagten
på internationale specialister, om
masseopsigelser og en minister, der anklages for
at være skyld i en skandale.
AF ANDERS BÆKSGAARD

Når klima- og energiminister Lars Christian
Lilleholt senere på måneden rejser til Grønland,
skal han forsøge at sy et åbent sår sammen og
lukke et kapitel i den borgelige regerings
drejebog, som man langtfra
Læs mereer stolt af.
Konkret drejer det sig om udvikling og levering
af 73 digitale søkort, som ved første øjekast kan

5 Martine Max

Andersen er langt
fra den eneste: Et
opgør med
privatlivets fred er i
gang på de sociale
medier

I vores digitale sociale parallelverden deler vi
nøgen-, mad- og babybilleder og laver
statusopdateringer om alt fra depression til
parforholdsidyl. Opgøret med privatlivets fred er
i gang, men ikke alle er så bevidste om at skubbe
til grænserne, som Martine Max Andersen, der

med projektet Afskaf Privatlivet vil have mere
ærlighed og færre glansbilleder på sociale
medier.
AF LUCIA ODOOM
FOR ABONNENTER

'Lad os afskaffe privatlivet’, lyder titlen på et
essay fra Suzanne Brøggers essaysamling ‘Fri os
fra kærligheden’ fra 1973. I samme essay skriver
hun:
Læs mere

»Jeg tror, at privatlivet kan være direkte
sundhedsfarligt, det er nemlig vigtigt at vide,
hvor man står emotionelt, og derfor har man

Annonce

For abonnenter
ROSKILDE FESTIVAL

Roskilde uden
samtykke: »Jeg
vågnede op i et
telt. Totalt
forvirret. Og der
lå en dreng

DEBATINDLÆG

At være mand er
et tvivlsomt

POLITIKEN LIVE

POLITIKEN LIVE

Naturen på
recept: Peter Q.
Geisling møder
Politikens
sundhedsredakt
ør

Per Arnoldi og
Henrik Palle - om
rastløsheden sat
i system
Politikens Henrik Palle har
set nærmere på Per
Arnoldis liv og karriere, og

oven på mig i
gang med at
voldtage mig«
FOR ABONNENTER

privilegium:
Der er
vindermænd og
tabermænd,
men i sidste
ende er selv
vinderne tabere
FOR ABONNENTER

Hvorfor er naturen sund for
os, og hvorfor og hvordan
kan den redde dig fra
stress og tristhed? Få den
videnskabelige forklaring.

vil, i selskab med Per
Arnoldi selv, forsøge at
finde den røde tråd, måske
en form for mening – og
binde en sløjfe på det hele.

KØB BILLET

KØB BILLET

Pluspris 100 kr.

Pluspris 100 kr.

Pris uden abonnement 175 kr.

Pris uden abonnement 175 kr.

Forsiden

SENESTE NYT
Konflikt i Aalborgs kriminelle
miljø kulminerede med drab
1 minut siden

UGENS ORD

Ugens ord:
'Solbrændt' er
blevet
sommerens nye
pendulord

Ugens ord: 'Solbrændt' er blevet
sommerens nye pendulord
6 minutter siden

Politi: Flere sigtelser ventes mod
FCK-hooligans
SPORT

Politi: Flere sigtelser
ventes mod FCKhooligans
Der kommer et større strafferetsligt opgør mod
FCK-fans efter voldelige optøjer på Brøndby
Stadion, fortæller Københavns Vestegns Politi.

PER MICHAEL JESPERSEN

Signatur:
Økonomernes
magt står for
fald
FOR ABONNENTER

FOTO: Dramatisk opgør på
Vestegnen

26 minutter siden

Norwegian havde 6000
forsinkede fly i juli
35 minutter siden

Nikolaj Arcels nye Hollywoodfilm tjener millioner trods
anmeldertæsk
52 minutter siden

Europæiske aviser hylder
hæsblæsende EM-finale: Sikke en
fest
1 time siden

Politiforbund: Giv voldelige fans
livsvarig karantæne

SF og Ø vil have kortere
skoledage
1 time siden

Amazon slog lige 50.000 job op
1 time siden

Britisk medieforsker: Facebook
og Google er åbenlyst alt for
store og alt for
indflydelsesrige

1 time siden

Sara Slott: Jeg skal huske,
hvordan jeg løb i mine bedste
løb
1 time siden

FILM OG T V

Nikolaj Arcels
nye Hollywoodfilm tjener
millioner trods
anmeldertæsk

SKOLESTART

1

Skolestart: Når
du har købt
penalhus, så
skynd dig at
smide indholdet
ud

2

Smør en god
madpakke til
skolestart

3

10 gode råd til at
gøre dit barn
trafiksikkert før
skolestart

4

Lærere: Lad
forældre
bestemme over
skolestart

5

Lad dit barn
starte sent i
skole og giv det
succes

EM I FODBOLD

Sikke en fest:
Europæiske aviser
hylder hæsblæsende
EM-finale
Nadia Nadim: »Det havde været klasse
at vinde… Men det gjorde vi så ikke«

Guide: Her kan du fejre
sølvvinderne

DE NYE MEDIEGIGANTER

Britisk medieforsker:
Facebook og Google er
åbenlyst alt for store
og alt for
indflydelsesrige
FOR ABONNENTER

Amazon slog lige 50.000 job
op

ATLETIK

Sara Slott: Jeg
skal huske,
hvordan jeg løb

i mine bedste
løb
FOR ABONNENTER

DANMARK

Internationale
specialister flyves til
Aalborg for at redde
regeringens løfte til
Grønland
Sagen om Grønlands manglende søkort savner
ikke kulørt indhold. Det er en historie om jagten på
internationale specialister, om masseopsigelser
og en minister, der anklages for at være skyld i en
skandale.

»En skandale«: Danmark
bryder livsvigtigt løfte til
Grønland
Overblik: Forstå sagen om de
grønlandske søkort

KULTUR

Martine Max
Andersen er langt fra
den eneste: Et opgør
med privatlivets fred
er i gang på de sociale
medier
FOR ABONNENTER

Her er fire andre steder på
nettet, hvor du kan kigge ind
i privatlivet

KULTUR

Naturen gør
comeback: Man har
behov for at indgå i
en relation til andre
arter
Vild natur siger ikke digter Julie Sten-Knudsen
noget særligt. Det er i mødet mellem naturen og
mennesket – og i den nære kamp mod
dræbersnegle – at det bliver interessant, fortæller
hun i første del af en serie om naturens comeback
i kulturen.
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