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Foreningen siden sidst.
Vi er pr. 01.05.10 er nået op på 55 medlemmer, heriblandt også pårørende til
unge, der har mistet livet i psykiatrien. Det er godt, at historierne kommer
frem, selv om vi ved, at det kan være svært. Og det er vigtigt, at det går
fremad med medlemstallet. For der er nu en gang ingen forening, hvis der
ikke er medlemmer.
Vi har været meget ihærdige med at fastholde vores fokus omkring den skødesløse
behandling, der finder sted inden for det psykiatriske behandlingssystem, herunder den
manglende overvågning af bivirkninger og overmedicinering. Vi har brugt enhver given
lejlighed til at gøre opmærksom på vores budskab hos de behandlende og besluttende
myndigheder.

Aktiviteter
Død I Psykiatrien er med i LAP,s landskampagne om dødsfald i psykiatrien. Kampagnen
er udsat til efteråret 2010. LAP efterlyser navne på personer der ulykkeligvis er døde af
den psykiatriske behandling. Hvis nogen af jer har kendskab til dødstilfælde forårsaget af
behandling med medicin i psykiatrien, vil det stadigvæk være relevant at lade os det vide,
hvis vel at mærke familien giver deres tilsagn.
Helene, Peder og Dorrit var sammen med et nyt medlem Patricia Eskekilde til foretræde i
Folketingets Sundhedsudvalg onsdag den 5. Maj 2010 kl. 13.45. Vi havde på forhånd
sendt materiale til uddeling til udvalget. Se linket
http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/SUU/bilag/324/index.htm Vi fremlagde vores
synspunkter, hvor det essentielle var, at det endnu engang skal indskærpes, at lægerne
ved behandling skal overholde retningslinierne for medicinering og overvågning af
bivirkninger hos patienterne, og at der skal være konsekvens for den enkelte læge, hvis
vedkommende ikke overholder retningslinierne. Vi tog blandt andet udgangspunkt i de
sidste to rapporter, lavet af Sundhedsstyrelsen, hvor det viser sig, at disse retningslinier
ikke overholdes. Se linkene under rapporter på hjemmesiden – 2010 “Behandling med
antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger” og – 2009 “Pludselig og uventet
død hos patienter med psykisk sygdom”. Vi havde syv minutter til vores fremlæggelse. De
syv resterende minutter, som Sundhedsudvalget havde til uddybende spørgsmål, brugte
formanden Preben Rudiengaard(V) og Birgitte Josefsen(V) til at fortælle os henholdsvis, at
“man kan dø af al medicin” og at “man kan dø af en ubehandlet psykose”, hvilket vi jo godt
vidste. Så var tiden gået. Man kunne have ønsket at Sundhedsudvalget havde vist lidt
mere interesse i at få informationer, som kunne bruges til at forbedre forholdene for de
psykisk sårbare mennesker.
Vores pointer ved foretrædet er sat i relief af Folketingets seneste beslutning på

psykiatriområdet: At det pr 1. oktober 2010 bliver det muligt for en læge i særlige tilfælde
at ordinere tvungen opfølgning af medicinbehandling til psykiatriske patienter efter, at de
er blevet udskrevet. Det er en forsøgsordning, der skal gå over fem år. Vi mener
naturligvis ikke, at psykiatrien har brug for mere tvang. Det gav vi blandt andet udtryk for
ved foretrædet. Der er ingen tvivl om, at vi her træder på en øm tå. Derfor ovennævnte
reaktioner fra formanden og næstformanden. Men hovedindtrykket var alligevel positivt:
Udvalgets medlemmer anerkender, at vi kommer i et alvorligt ærinde, vores oplæg gør
indtryk og skaber respekt. Efter foretrædet fik vi fra Socialdemokraternes medlem af
udvalget, Karen Klint tilsagn om, at der vil blive fulgt op på sagen i Sundhedsudvalget.
Vi har løbende skrevet kommentarer til Sundhedsstyrelsens rapporter og udgivelser. Disse
kan ses på hjemmesiden. Linkene findes under AKTIVITETER og de sidste to skrivelser er
af 11/3 og 21/3. Og vi er blevet “medlem af det gode selskab”, idet Sundhedsstyrelsen er
begyndt at sende beretninger, indskærpelser til m.v. til udtalelse i vores forening. Den
seneste handlede om: “Indskærpelse af, at der skal opstilles udskrivningsaftaler og
koordineringsplaner ved udskrivning af psykisk syge kriminelle”. Vi anbefalde i vores svar,
at de behandlende læger skal overholde retningslinierne for medicinering og overvågning
af bivirkninger. Se linket på hjemmesiden.

Hvordan kan vi komme bredere ud?.
På vores hjemmeside kan man finde informationer om vores arbejde. Vi kan se, at der er
mange, der besøger hjemmesiden. Hjemmesiden bliver i nærmeste fremtid oversat til
engelsk. Dette er vigtigt, da der har været flere fra udlandet, der har vist interesse for
foreningen. Vi er vel også den eneste forening, der arbejder målrettet på at synliggøre, at
der dør mange mennesker som følge af skødesløs behandling i det psykiatriske
behandlingssystem.
Vi bruger en hver given lejlighed til at få udbredt kendskabet til Død i psykiatrien, dels via
indlæg i medierne, men simpel mund til mund mangfoldiggørelse ved passende lejligheder
er også rigtig vigtig. Flere af jer har allerede bedt om at få tilsendt en lille stak foldere til
uddeling. Det er godt, og der er flere, hvor de kommer fra.
I nærmeste fremtid vil vores forening blive præsenteret og omtalt i lokalbladene i
Københavnsområdet. Hvis nogen af jer har mulighed for det vil det være fint med lidt
omtale i jeres respektive lokalblade.
Vi har haft mange telefoniske henvendelser fra pårørende, som har et familiemedlem i
psykiatrisk behandling, og som bestemt ikke er tilfreds med den medicinske
(over)behandling. Nogle ringer fordi de har brug for råd og assistance. Andre har brug for
hjælp til en klagesag.
Der er link fra hjemmesiden til Dorrits blog. På bloggen foregår der en livlig debat om
psykiatri. Her bliver folks erfaringer med det psykiatriske behandlingssystem
mangfoldiggjort og kommenteret, og man giver hinanden råd og vejledning. Indlægget fra

Peter af 12. maj er absolut værd at læse. Det giver en meget god beskrivelse af, hvordan
vi i hvert fald ikke ønsker, at mennesker skal behandles.

Boganmeldelser og debat.
Nina Vinther Andersens bog fra 2009 “Vores piller” er værd at læse……………

Kontingent.
Kontingentet er 100 årligt pr. person. Det vil også fremover kunne indbetales på
foreningens bankkonto: Bank reg. nr. 2104, konto nr. 6273-770-176. Kontingent indbetalt i
2009 gælder også for 2010. Fremover vil i få en påmindelse om, at det er tid for
kontingentindbetaling i nyhedsbrevet, der bliver udsendt I december 2010
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