Nyhedsbrev nr. 7
Foreningen Død i psykiatrien - juni 2011
Foreningen siden sidst.
Generalforsamlingen den 13. april løb af stablen i hyggelig og berigende stemning.
Bestyrelsens forslag til ændring af vores vedtægter (Ændringsforslaget blev udsendt sammen
med indkaldelse til generalforsamlingen i Nyhedsbrev nr. 6.) Bestyrelsens forslag til
vedtægtsændringerne blev vedtaget, hvorefter resten af generalforsamlingen kørte efter de
nye vedtægter.
Anette Ulstrup kom ind i bestyrelsen som vores bestyrelsesmedlem nr. 5. Rigtig velkommen
til Anette, og vi glæder os til samarbejdet, som allerede i skrivende stund er startet.
Emilia Gehrig viste kortfilmen "Grinding the Grain", som hun selv har lavet. Det er en meget
fin lille film, der beskriver hendes mormors behandling i psykiatrien (Der er link til filmen på
vores hjemmeside).
Efter filmen kunne man stille spørgsmål til Emilia, og dette udløste en længere og meget god
debat om psykiatribehandling.

Møde i Det Sociale Netværk 9. maj
Som bekendt er Død i Psykiatrien blevet optaget i det Sociale Netværk. På mødet i Netværket
den 9. maj blev følgende temaer diskuteret.
Psykiatritopmøde 2011 – status og forslag til topmødetemaer.
Sekretariatetets foreslag til temaer:
”Skal vi byge bro – hvordan undgår vi at psykisk sårbare kommer i klemme?”
Temaerne ”Børn og Unge” og ”Sprog i psykiatrien” blev foreslået og diskuteret bordet rundt,
hvor der var bred enighed om, at især børn og unge var et meget vigtigt emne.
Det blev besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med følgende tre
temaer, der alle kan foldes ud i flere relevante underpunkter:
• Børn og Unge
• Analyse af kommunernes indsats
• Overdødelighed

Afstigma-kampagnen – status fra den nationale følgegruppe og styregruppe
Regionerne startede i 2010 en femårig kampagne om afstigmatisering af personer med
psykiske lidelser. Undersøgelsen af holdningerne til personer med psykiske lidelser var første
hjørnesten i kampagnen. Regionerne og Danske Regioner samarbejder med Psykiatrifonden,
Det Sociale Netværk, TrygFonden, KL, Socialministeriet og Sundhedsministeriet om
kampagnen.
Tidligere social- og finansminister Palle Simonsen er netværkets repræsentant i
styregruppen. Vi fik et kort referat af, hvor kampagnen planlægningsmæssigt er nået til.
Beslutningen om valg af bureau er stadig fortrolig frem til den 20. juni 2011, og derfor var det
begrænset, hvad Palle Simonsen kunne løfte sløret for på mødet i netværket.
Arbejds- og følgegruppe har indstillet et navngivet bureau til styregruppen, som skal drøfte
dette bureau på mødet den 20. juni. Styregruppen kan ikke ændre indstillingen af bureau, kun
”pynte på den”. Dog blev det oplyst, at der lægges op til at have fokus på: Unge, arbejdspladser
og jobcentre, og at man havde droppet TV-spots, da det blev for dyrt. Palle understregede
vigtigheden af kontinuerlig kommunikation mellem DSNs repræsentanter i de to grupper og
så ham selv, som repræsentant for DSN i styregruppen.
Det blev besluttet at have bureauets kampagneforslag, herunder økonomi (hvilke midler kan
søges hvornår og til hvilke aktiviteter), på dagsorden til næste netværksmøde den 27. juni vel
vidende, at der kun er en uge i mellem præsentation af kampagnen for styre- og
nationalfølgegruppe og netværksmødet. Herefter var der en snak om fordelingen af de midler,
som afstigma-kampagnen råder over.

Aktiviteter
Konference i Nyborg - Stop hetzen – et stormøde på Nyborg Strand den 1. juni
- Anette fra bestyrelsen deltager
Under overskriften ”Stop hetzen” inviterer Foreningen Det Sociale Netværk til stormøde på
Hotel Nyborg Strand i samarbejde med Danske Handicaporganisationer, FOA, Dansk
Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne og HK-Kommunal. KL forhandler i disse dage
med finansministeren om den kommende økonomiske aftale. Dagsordenen for KL er, at
kommunerne selv skal bestemme serviceniveauet, og at borgernes klageret skal væk. Men
det kan hverken borgerne eller de ansatte være tjent med. Du kan komme og høre hvorfor på
Nyborg Strand Hotel den 1. juni kl. 13-16. Deltagelse er gratis, men transporten skal du selv
finansiere.

Telefonhenvendelser
Vi får stadigvæk 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. Vi kan se, at behovet bliver større og større og påtænker derfor på sigt at

få lavet en fast telefontid.

Reception
Kære Luise -En beretning om magt og afmagt i psykiatrien - udkom den 5. maj. Bogen er
skrevet af Dorrit Cato Christensen. I den anledning blev der holdt et brag af en reception, hvor
alle medlemmer af foreningen var inviterede. Vi regnede ud, at der må have været mere end
150 gæster, så det var en stor og god oplevelse, så bogen kom godt fra start. Der har allerede
været en meget fin anmeldelse af Birte Weiss i weekendavisen. Ligeledes en flot anmeldelse i
Nordjyske Stiftstidende og i Arbejderen og i flere lokalblade, så udgivelsen bliver i hvert fald
ikke tiet ihjel

Hvordan kan vi komme bredere ud?.
Vores hjemmeside besøges stadigvæk af mange mennesker, og det er jo godt at mange er
interesserede. Foreningen får også indirekte reklame i forbindelse med bogen Kære Luise.
Foreningen er omtalt i bogens forord (af Poul Nyrup Rasmussen) og på bagsideflappen.
Foreningen er omtalt i alle boganmeldelserne ind til videre. Men vi kan stadigvæk bruge mere
fokus på foreningen.

Boganmeldelser og debat.
»En utilsigtet hændelse« – således beskrives Luises død på Psykiatrisk Afdeling på Amager
Hospital. Luise Hjerming Christensen blev 32 år.
Kære Luise er en chokerende beretning om magt og afmagt i psykiatrien.
Det er både en chokerende men også gribende, personlig beretning om en mors kamp for sin
psykisk sårbare datter - Luises overlevelse i det psykiatriske behandlingssystem. Det er en
intens og dokumenterende bog om behandlingssystemets svigt, som det er umuligt at lukke
øjnene for.
Det er en skæbnesvanger historie om en mor, der tror på, at »systemet« vil hendes datter
det bedste. Fra at være en lille pige med nogle få tilpasningsproblemer ender Luise i en alder
af 11 år i det psykiatriske behandlingssystem.
Tidligt bliver Luise behandlet med kraftig epilepsimedicin med efterfølgende bivirkninger,
der herefter forsøges afhjulpet med antipsykotika. Både mor og datter kæmper imod den
voldsomme medicinering, men systemet har kun ét svar: Endnu mere medicin.
Moderen kan intet gøre. Systemet stopper enhver form for reel dialog med hende – og hun
kan kun i afmagt se til, at hendes datter får det dårligere og dårligere.
Luise selv ved, hvad der kommer til at ske: På min gravsten skal der stå, at medicinen slog
mig ihjel.
Kære Luise er en tragisk og langt fra enestående historie fra psykiatrien. Det er også en
fortælling om kærlighed, håb og livets lyse sider.
Forhenværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen har skrevet forord.

Kontingent.
Vi tillader os at minde om kontingentindbetaling forKontingent for 2011, som for fleres
vedkommende endnu ikke er indbetalt. Det er 100 årligt pr. person. Det vil også fremover
kunne indbetales på foreningens bankkonto: Bank reg. nr. 2104, konto nr. 6273-770-176.
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