Tærende sorg hviler som en grå tåge over mit sind
lader mig ikke et øjeblik i fred
Dine ulykkelige øjne borer sig ind i mit hjerte.
De beder om min hjælp.
Jeg kan ikke lette dine pinsler,
skønt jeg gerne gav mit liv som pant.
Behandlerne har taget patent på at "hjælpe" dig.
De hjælper dig ad Helvede til
i videnskabens hellige navn.
”Til alle, der har kæmpet eller stadigvæk kæmper en ulige kamp i psykiatrien”.
Dorrit Cato Christensen 2007

Død i psykiatrien
"Mike læste til bygningsingeniør, da han fik symptomer på en psykisk lidelse.
Han fik diagnosen skizofreni, da han var i begyndelsen af tyverne. Han fik
store mængder antipsykotisk medicin og i mange forskellige kombinationer i
årevis. Der var mange faresignaler i løbet af hans mange årige behandling. Så
sent som fire måneder før Mike døde blev det
konstateret i hans blod at han havde ti gange
for højt serumværdi af den antipsykotiske
medicin. Hans mor er sikker på, at medicinen
slog Mike ihjel. Mike blev 42 år."
Mike født 23.10.1964
Død i psykiatrien 18.5.2007
”Luise blev indlagt til udredning i psykiatrien i 1992. Efter 10 dage var hun
ved at dø af medicinforgiftning. Diagnosen var paranoid skizofreni. Luise
nåede at afprøve de fleste antipsykotika og fik ved sin død 4 forskellige slags
antipsykotika og flere andre slags psykofarmaka i doser, der var betydeligt
over det anbefalede – stik imod Sundhedsstyrelsens vejledning.
Luise døde af medicinforgiftning,
32 år gammel.”

Foreningen

Død i psykiatrien
Kontaktpersoner:
Dorrit Cato Christensen, mor til Luise
Cinzia Bernadello, mor til Davide
Kontakt:
Hjemmeside: www.doedipsykiatrien.dk
Email: doedipsykiatrien@gmail.com
Tlf: 35387972 - 26143633

Luise født 29.8.1972
Død i psykiatrien 15.7.2005

”Davide’s oprindelige diagnose i 2001 var formuleret således:
’Det skønnes … sandsynligt, at der er tale om en begyndende skizofreni’.
Efter 2 års behandling havde Davide stadig diagnosen ’Skizofreni uden
specifikation’. Davide fik ved sin død 3 forskellige slags antipsykotika og
2 andre slags psykofarmaka.
Davide led af mange bivirkninger.
Han var 19 år gammel, da han døde
af medicinforgiftning.”
Davide født 7.3.1984
Død i psykiatrien 13.4.2003

En gruppe af pårørende til mennesker, der er døde i psykiatrien, har
taget initiativ til at oprette foreningen Død i psykiatrien. De pårørende
”står tilbage” med sorgen, savnet, vreden og håbløsheden. Foreningen
vil derfor skabe et forum, hvor de pårørende kan dele deres erfaringer
og skabe forandringer i de forhold i psykiatrien, som har ført til deres
kæres død. Derved kan foreningen forbedre vilkårene for dem som er i
behandling nu.
Foreningen Død i psykiatrien vil:


Sætte fokus på den overdødelighed, der reelt findes blandt de
psykisk syge, der er i behandling med psykofarmaka



Bringe viden frem om medicinens farlige bivirkninger og
udbrede viden om behandling af psykisk sygdom med fokus på
recovery-begrebet, altså at man kommer sig



Ændre lovgivningen, så der er normer for, hvordan
psykiatere/læger må ordinere psykofarmaka, og således at der
skabes sikkerhed i behandlingen – herunder sikkerhed i
overvågningen af bivirkningerne



Medvirke til, at det ad lovgivningens vej sikres, at der skal tages
ansvar, og at der skabes konsekvens, hvis lovgivningen
overtrædes



Modarbejde den stigmatisering, som rammer mennesker med
psykisk lidelse og deres pårørende. Det skal bl.a. ske igennem
regler om åben dialog samt fuld journal- og aktindsigt



Hjælpe de pårørende, som har eller overvejer en
patientklagesag

Læs mere om foreningen Død i psykiatrien på

www.doedipsykiatrien.dk

Fakta om psykiatrien
Fra 2003 til 2007 er der registreret 823 pludselige og uforklarlige dødsfald
relateret til psykoser og depressioner 1
Til sammenligning modtog Lægemiddelstyrelsen fra 1997 til 2008
indberetning fra psykiatrien om 46 dødsfald, hvor medicin til psykisk syge
var mistænkt for at være årsag til døden. Lægemiddelstyrelsen vurderer dog
selv, at den ikke får kendskab til alle sager 2
Øverst på listen over indberettede psykofarmaka står Serdolect, Zyprexa,
Seroquel og Leponex 3
Skizofreni-patienter har totalt set 4,9 gange øget risiko for pludselig død 4
Fra 2002 til 2006 er forbruget af antipsykotika steget med 24 %. Antallet af
mennesker i behandling er i samme periode kun steget med 1,6 % 5
Bivirkningerne af antipsykotisk medicin er meget alvorlige, og mange af disse
bivirkninger er varige. Medicinen er medvirkende årsag til, at levealderen er
forkortet med ca. 25 år for borgere med psykiske lidelser 6
30-50 % af patienter med skizofreni behandles med flere end ét
antipsykotikum, og ca. 45 % behandles samtidig med nervemedicin af typen
benzodiazepiner. I en række dokumenterede tilfælde sker dette på trods af
Sundhedsstyrelsens retningslinier
Troen på, at medicinen er det eneste, der virker, er forkert:
På 8 % af patienter med vrangforestillinger og hallucinationer virker
medicinen slet ikke 7
Faktorer, der fremmer recovery: Håb, sociale relationer, ikke stigmatisering,
så lidt medicin som muligt, mening i livet, arbejde …… 8
Sundhedsstyrelsens Dødsårsagsregister
Lægemiddelstyrelsen
3 Lægemiddelstyrelsen
4 Psykiatrien Region Nordjylland
5 Tidsskriftet Helse
6 Morbidity and Mortality in People with serious Mental Illness. Edit. Joe Parks m.fl.
7 Sundhedsstyrelsens vejledninger december 2000
8 Stikord fra LAPs hjemmeside, artikel af svensk forsker i Recovery: Allan Topor
1
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Tilmelding til foreningen Død i psykiatrien
Tilmelding til foreningen Død i psykiatrien

Tilmelding skal fortrinsvis ske på foreningens hjemmeside:
www.doedipsykiatrien.dk

Tilmelding skal fortrinsvis ske på foreningens hjemmeside:
www.doedipsykiatrien.dk
Tilmelding kan dog også ske ved indsendelse af denne blanket.

Tilmelding kan dog også ske ved indsendelse af denne blanket.
Medlemskab af Foreningen Død i psykiatrien er for pårørende, der har
mistet et familiemedlem i psykiatrisk behandling og for pårørende, der har
familiemedlemmer i psykiatrisk behandling.
Personer med interesse i at fremme foreningens arbejde, og som tilslutter sig
foreningens formål, kan optages som støttemedlemmer. Foreninger og
organisationer kan på disse vilkår optages som kollektive støttemedlemmer.
Foreningen er uafhængig af partipolitiske, behandlermæssige, religiøse og
økonomiske interesser.

Medlemskab af Foreningen Død i psykiatrien er for pårørende, der har
mistet et familiemedlem i psykiatrisk behandling og for pårørende, der har
familiemedlemmer i psykiatrisk behandling.
Personer med interesse i at fremme foreningens arbejde, og som tilslutter sig
foreningens formål, kan optages som støttemedlemmer. Foreninger og
organisationer kan på disse vilkår optages som kollektive støttemedlemmer.
Foreningen er uafhængig af partipolitiske, behandlermæssige, religiøse og
økonomiske interesser.
Jeg ønsker at tilmelde mig foreningen Død i psykiatrien

Jeg ønsker at tilmelde mig foreningen Død i psykiatrien
Jeg tilslutter mig foreningens formål, sæt kryds:
Jeg tilslutter mig foreningens formål, sæt kryds:
Jeg tilmelder mig som pårørende, sæt kryds:
Jeg tilmelder mig som pårørende, sæt kryds:
Jeg tilmelder mig som støttemedlem, sæt kryds:
Jeg tilmelder mig som støttemedlem, sæt kryds:
Navn: ………………………………………………………………………………………
Navn: ………………………………………………………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………..
Adresse: …………………………………………………………………………………..
Telefon: …………………….................. Mobil:……………………………………..
Telefon: …………………….................. Mobil:……………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………………………..
Blanketten indsendes til
Blanketten indsendes til
Dorrit Cato Christensen, Brumleby 160, 2100 København Ø
Dorrit Cato Christensen, Brumleby 160, 2100 København Ø
Kontingentet på kr. 100 årligt indbetales til foreningens bankkonto:
Bank reg. nr. 2104, konto nr. 6273-770-176

Kontingentet på kr. 100 årligt indbetales til foreningens bankkonto:
Bank reg. nr. 2104, konto nr. 6273-770-176

