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Foreningen siden sidst
Vi er pr. 1.9.2010 nået op på 56 medlemmer. Få har meldt sig ud, men andre er kommet til.
Blandt vores nye medlemmer er pårørende til unge, der ulykkeligvis 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.
Bestyrelsen er nu igen oppe på fem medlemmer, idet to medlemmer er trådt ind som
suppleanter. Helle Madsen, mor til Jannick, som døde på KAS Ballerup 27.marts 2008, 22 år
gammel. Brit Volden -første menige medlem i foreningen.
Der var en flot lang artikel om vores forening i fire lokalblade i Københavnsområdet i
begyndelsen af juni måned. Efter omtalen havde vi rigtig mange henvendelser, både fra folk
der ulykkeligvis har mistet en pårørende som følge af skødesløs psykiatrisk behandling, men
også fra borgere, som blot henvendte sig for at sige, at de synes, at det er godt, at vi sætter
fokus på dette underprioriterede område af psykiatrien.
Hvis nogen af jer har kontakter til journalister på lokalblade i jeres område, vil det være fint
med lidt omtale i jeres respektive lokalblade. Lokalbladene ønsker ofte, at der er en person fra
lokalområdet, der står frem.
Her i sommerperioden har psykiatridebatten ligget ret stille, og der har derfor ikke været så
meget, vi skulle tage stilling til med hensyn til behandling og lovstof. Vi vil fortsat fremover
være ihærdige med at fastholde vores fokus på den skødesløse behandling, der finder sted
inden for det psykiatriske behandlingssystem, herunder den manglende overvågning af
bivirkninger og overmedicinering med antipsykotisk og antidepressiv medicin og vi vil fortsat
ved enhver given lejlighed gøre opmærksom på vores budskab hos de behandlende og
besluttende myndigheder.
Død i psykiatrien er med i LAP's Landskampagnen. "LAP - LANDSKAMPAGNE mod død i
Psykiatrien". Vi har i samarbejde med LAP lavet plancher og skrevet "historier" til brug i
aktionen, som løber af stablen i september og oktober måned. Specielt har Cinzia været vores
udfarende og meget store arbejdskraft i denne gruppe.
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Aktiviteter
LANDSKAMPAGNE Mod Dødsfald i psykiatrien er en landskampagne og vil foregå i følgende
byer.
Ålborg
Viborg 27 sep
Herning 28 sep
Århus
Vejle 1.okt
Esbjerg 4. okt
Åbenrå 5. okt
Odense
Vordingborg 7. okt
Nykøbing. Sjælland 8. okt
København

Gammel torv.den 25. sep. Kl.11 - 15
Lille torv den 30. sep. Kl. 11 - 15

Flakhaven. den 6. okt. Kl. 11 - 15
Nytorv den 10. okt. Kl.12 – 16

Kontakt til pressen er ved at være klar. Der er savet og malet ved fremstillingen af kors. Sendt
go-card kort(løbesedler)som kommer i go-cardkorts stativer på alle barer og cafeer over hele
Danmark,samt Plakater til trykning. Man kan se go-card'et på vores hjemmeside under
NYHEDER.
Kampagnen kommer til at foregå på den måde at der er ca.5 fra Kampagnegruppen, der kører
fra by til by i en minibus. I Ålborg, Århus, Odense og København, sætter vi vores plakater
op og laver en demo/markering på et torv/plads.
Der vil være taler, musik og evt. medvirken af gadepræst. I København vil psykiatriordfører
Ozlem Sara Cecik tale.
I byerne, hvor der ikke er demo/markering, vil vi sætte plakater op og hvide kors ved alle
indfaldsveje. Samtidig vil vi have sendt vores pressemeddelelse, til alle de landsdækkende og
lokale aviser:
Det er vigtigt at så mange som muligt møder op i de større byer. Vi skal vise, at vi er mange
der slutter op om denne alvorlige sag. Der er også brug for aktive til at uddele foldere og
"miniplancher".
Hvordan kan vi komme bredere ud?
På foreningens hjemmeside kan man finde informationer om foreningens arbejde. Vi kan se,
at der er mange, der besøger hjemmesiden. Hjemmesiden vil blive 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 brug af mund til mund metoden ved passende lejligheder er
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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.
Vi har også i denne periode 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.

Til medlemmerne
Hvis et medlem ønsker at få kontakt med en anden fra medlemsgruppen, som er i samme
situation, som jer selv, har vi mulighed for at formidle denne kontakt. I skal blot skrive om
hvad jeres behov er på foreningens mail, og så vil vi gøre vores bedste for at finde en god
kontakt: doedipsykiatrien@gmail.com eller ringe på tlf.nr. 35 38 79 72.
Debat
Vi skrev 11. marts 2010 kommentarer til Sundhedsstyrelsens rapport: Pludselige og uventede
dødsfald i psykiatrien. Vores brev findes under AKTIVITETER på hjemmesiden. Rapporten
fra december 2009 findes under links.
Undersøgelsen/rapporten var foranlediget af de stadig hyppigere pludselige uventede
dødsfald hos yngre psykisk syge. Rapporten viste, at loven ikke bliver fulgt. Der blev ikke
foretaget indberetninger til politiet i tilstrækkeligt omfang. De tilfælde der blev indberettet
kom kun to tredjedele af tilfældene under retslægeligt ligsyn af politiet og den stedlige
embedslæge i forening.
Hvis den umiddelbare dødsårsag ikke klarlægges ved det retslægelige ligsyn, skal der
foretages obduktion af den afdøde for at påvise dødsårsagen. Det skete kun i knap ti pct. af
tilfældene.
I ingen af disse tilfælde kunne den retsmedicinske obduktion og de retskemiske
undersøgelser i følge Sundhedsstyrelsens rapport medvirke til at fastsætte den endelige
dødsårsag." (Når obduktionerne ikke viser nogen dødsårsag, er det vel en nærliggende tanke
at medicinen har forårsaget dødsfaldet) og derfor er det netop vigtigt at der sker flere
obduktioner.
Sundhedsstyrelsen konkluderede, at det ikke er nødvendigt med obduktioner, når mennesker
i psykiatrisk behandling dør.
Vi i foreningen finder det vigtigt, at der foretages obduktioner, da vi mener, at det er den
eneste vej til på længere sigt blandt andet at synliggøre, at mange psykisk sårbare får en
forkert behandling (som oftest for meget medicin) og at det er denne behandling som
bevirker, at så mange yngre mennesker dør urimeligt tidligt. Derfor har vi fokus på, at der
skal obduceres,- netop ved pludselig og uventede dødfald. Men Sundhedsstyrelsen er altså
kommet til den modsatte konklusion.
Dansk Selskab for Retsmedicin foreslår i Ugeskrift for Læger 16. august 2010 i en meget lang
artikel, at der foretages obduktioner af ovennævnte gruppe blandt andet med begrundelsen,
at det kunne være det første skridt på vejen til at fastslå, hvad patienterne dør af. De skriver
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videre, at en sådan praksis blandt andet kunne være med til at afdække bivirkningerne ved
antipsykotisk medicin, der medfører at patienterne dør selv med terapeutiske
koncentrationer.
Vi kan kun hilse Retsmedicinernes forslag velkommen, og er glade for, at der er ved at være
større bevågenhed om, at behandlingen i dagens Danmark langt fra er optimal.
Kontingent
Kontingentet er 100 kr. årligt pr. person. Det kan indbetales på foreningens bankkonto: Bank
reg. nr. 2104, konto nr. 6273-770-176. Kontingent indbetalt i 2009 gælder også for 2010.
I får en påmindelse om, at det er tid for kontingentindbetaling i nyhedsbrevet, der bliver
udsendt i december måned.

Mange hilsner fra bestyrelsen i foreningen Død i psykiatrien
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