Nyhedsbrev nr. 11
Foreningen Død i psykiatrien - maj 2012

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god sommer.

Foreningen siden sidst.
Referat af ordinær generalforsamling lettere forkortet
Generalforsamlingen 24. april. Generalforsamlingen foregik i god ro og orden, og der var en rigtig
positiv stemning og diskussionslyst.
Vi bringer referatet af generalforsamlingen her i Nyhedsbrevet, så alle - også dem, der ikke har
computer - får mulighed for at se referatet. Det bliver lettere forkortet.
Ad 1. Rosita valgt til dirigent og Anette til referent.
Ad 2. Der var ingen indkomne forslag.
Ad 3. Formandens beretning. Der var ros til foreningen generelt for god aktivitet, mange mails, breve,
telefonopkald. Der er mange forskellige henvendelser, også fra nogle desperate pårørende.
Vi er medlem af Det Sociale Netværk, og vi er medlem af forskellige andre grupper i psykiatrien. Det er
jo ikke altid, at vi er enige med grupperne, ofte er vi mere kritiske overfor psykiatrien. Men vi bliver
ved med at holde fast på vores kritiske linje.
Der var Psykiatritopmøde 1. oktober.. Tema: Unge. DiP fik sat sit fingeraftryk på Topmødeerklæringen
"Behandlingen skal være ansvarlig/lydhør. Alt for mange psykisk sårbare unge bliver udsat for
overmedicinering langt over, hvad Sst anbefaler. De pårørende ser magtesløse til og deres
bekymringer bliver ikke taget alvorligt. Vi ønsker en højere ansvarlighed fra behandlers side, samt
konsekvenser, hvis den unge skades eller dør som direkte årsag af overmedicinering".
Helle har oprettet en Facebook gruppe, der foregår en masse gode debatter. Helle: Formål med
gruppen er at gøre opmærksom på foreningen og hverve medlemmer. Der er på nuværende tidspunkt
61 medlemmer. Folk er gode til at linke til aktiviteter i psykiatrien.
Der er jævnligt anmodning om medlemskab af foreningen. Vi er på nuværende tidspunkt ca. 60
betalende medlemmer og en del, der får vores Nyhedsbrev. Det gælder om at skabe netværk, så vi
bliver stærke sammen. ”Er det både patienter og pårørende?” blev der spurgt. Og Dorrit svarede: ”Det
er også folk, der bare støtter, folk, der synes, vi gør et godt stykke arbejde. Vi får også henvendelser, fra
folk, der har grimme oplevelser og folk, der har mistet”. Et skud fra hoften: vi får henvendelser fra ca. 5
pårørende, der har mistet … på et år. Der er også mange, der ringer, fordi deres pårørende bliver
behandlet dårligt.
Vi får også en del henvendelser fra journalister. Det ender desværre ikke med så mange
indslag/artikler i avisen. Men journalister spørger f.eks. også, om vi har en historie, som de kan bruge.
Der kommer mange breve fra ikke-medlemmer.
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Foreningens mål blev lige repeteret : at gøre psykiatrien bedre. At se på patienterne som mennesker,
de psykiatriske patienter bliver ikke behandlet som mennesker i dag. Alle formåls punkterne læses op,
det er godt at læse dem jævnligt!
Vi har en del kontakter til/fra udlandet. Vi er rimeligt kendte i udlandet. Vores hjemmeside skulle
gerne blive oversat til engelsk. Dorrits personlige side er på engelsk.
Vores navn, Død i Psykiatrien er et dramatisk navn, som måske sender lidt barske signaler. Det er tid
at diskutere navnet og måske ændre det. På engelsk hedder vi :Dead in Psychiatric Care. (bliver
indimellem forbundet med scientology, hvilket ikke er uproblematisk). En af Facebook brugerne
udtalte på generalforsamlingen: Jeg har haft noget mod navnet, f.eks. når det figurer på Facebook, hvor
mange kan se det på min profil. Helle: foreningen er under udvikling. Vi har hen ad vejen udviklet mål
osv. , nu er det måske tid at ændre navn. Olga: forslog at finde nyt navn, og så er Død i Psykiatrien som
en undertitel?. Har nogen tanker/forslag? Vi kan også diskutere det på Facebook. Dorrit: folk stejler
ved navnet. Olga: forslog en lille konkurrence. Helle mener godt, at det kan lade sig gøre at samle
forslag på Facebook - f.eks. på væggen. Så der er stemning for at ændre navnet. Deadline for forslag - 2
mdr. Folk kommer med forslag og argument. Så vælger bestyrelsen et nyt navn. Det kan måske også
hverve medlemmer. Så vi besluttede en brainstorm blandt medlemmerne, og bestyrelsen beslutter
derefter. Præmie: en flaske rødvin.
Formandens beretning godkendt med klapsalve !
Ad 4. Regnskab: Helle. Det ser pænt ud. Vi har budgetteret med indtægt på 6000 kr, men det viste sig,
at vi fik 7875 kr. ind. Så vi fik råd til at købe en læserprinter. Formuen er på næsten 4000 kr. I 2012
har vi budgetteret med lidt lavere kontingent. Det er bedre at være forsigtig. En del betaler kun for et
år.
Ang. Porto: en del får brev pr post. Dorrit får lidt til telefon. Papir, blækpatroner osv. Møder og
generalforsamling, Vi får lidt mad til bestyrelsesmøder. Regnskab godkendt med klapsalve!
Rosita: Har I overvejet at søge legater? Helle: vi venter, til vi skal bruge pengene. Olga: Det er et stort
arbejde. Dorrit. Hvilke legater vil vi også få fra! … ? !
Ad 5, 6 og 7. Cinzia og Olga genvælges. Suppleant: Turid Samuelsen vælges. Revisoren fortsætter.

Invitation til debatmøde for medlemmer af Død i Psykiatrien 13. juni kl. 19
Ideen til debatmødet opstod på generalforsamlingen. Da generalforsamlingspunkterne var
kørt færdig, var der en meget fin diskussion, som de/vi tilstedeværende langt fra oplevede
blev færdig. Vi besluttede, at gruppen og eventuelt interesserede medlemmer skal mødes en
gang før sommerferien, hvor vi kan diskutere videre.
Vi talte om:
Klagesystemet.
Patientrettigheder(Olga).
Tvang og menneskesyn i psykiatrien

2

Mødet bliver onsdag d. 13. juni kl. 19. hos Dorrit i Brumleby nr. 160. Bus 1A og bus 15 fra Østerport St.
og stå af et stoppested efter Trianglen. Dorrits mobil nr. 21 60 79 27
Der bliver kaffe/te og hjemmebagt kage.

Tilbagemelding senst 12. juni på mail eller 35 38 79 72 (tlf. svarer)
Kig på! Dorrits nye hjemmeside! Den hedder http://www.dorritcato.dk. Hjemmesiden er på engelsk,
så interesserede fra udlandet også får nu mulighed for at læse om vores arbejde og deltage i
psykiatridebatten på tværs af grænser.
Nyhed! Kære Luise er blevet genoptrykt. Den bliver også oversat og udgivet i Amerika til sommer.

Aktiviteter
Demonstration 1. juni mod dødsfald i psykiatrien
Landsforeningen af Psykiatribrugere (LAP) er arrangører og Død i Psykiatrien er med.
Demonstrationen starter kl 12 den 1. juni foran Medicinalfirmaet Lundbeck. Ottiliavej 9 i
Valby. Herfra går vi i samlet optog ind til Rådhuspladsen, hvor der fra Kl. 14 vil være taler,
musik og andre former for markeringer. Der vil være en mindehøjtidelighed, hvor vi kan
tænde lys for vores afdøde pårørende. Flere oplysninger kan læses på LAPs hjemmeside. Død i
Psykiatriens Facebook gruppe vil også løbende informere om demonstrationen 1. juni. Det er
vigtigt at vi bliver mange til demonstrationen.
Høring om dødsfald i psykiatrien Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 9 – 16.30 i Fællessalen
på Christiansborg
I samarbejde med SF's psykiatriordfører Özlem Cekic inviterede LAP til en spændende
høring med hovedtemaerne: Mange psykiatribrugere dør unge, hvorfor? Færre
medicinrelaterede dødsfald, hvordan?

Død i Psykiatriens medlemmer var også inviteret og flere deltog. Ligeledes deltog en del
fagfolk sundhedspersonale, politikere (fra Sundhedsudvalget) og andre.
Cinzia og Dorrit holdt oplæg omkring hvorfor så mange dør i psykiatrien. Vores oplæg vil
blive lagt på hjemmesiden. Ligeledes vil der hen ad vejen komme nogle indslag (youtoube) fra
Høringen
En-af-os kampagnen Datoerne for DR’s to udsendelser ’Gal eller normal’ er endelig fastlagt til mandag
den 14. maj og mandag den 21. maj – begge dage kl. 20 på DR1.

http://www.en-af-os.dk/Arrangementer og frivillige/Deltag i arrangementer.aspx oplyses der om

arrangementer og foredrag på landsplan om emnet. Der opfordres også til at melde sig og
deltage aktivt i kampagnen.
Gå ind og kig på hjemmesiden. Her kan man også læse personlige historier og der foregår
ligeledes debat om psykisk sygdom og om, hvordan man kan gøre psykisk sygdom mindre
stigmatiserende.
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Konference i Institut for Menneskerettigheder(IMR) i EU-regi (DK har formandskabet)
Konference i København 7-8. juni 2012 om "Autonomi og Inklusion for mennesker med
handicap". Konferencen skal afholdes i Danmark, da vi har EU-formandskabet. Konferencen er
organiseret af Fundamental Rights Agency (FRA) i samarbejde med Social- og
Integrationsministeriet. Dorrit deltager i konferencen og deler vores foldere ud.
Møde i Sundhedsstyrelsen 19. april
Dorrit var til møde i Sundhedsstyrelsen 19. april. Sundhedsstyrelsen er i gang med at
undersøge mulighederne for at lave en Registerundersøgelse af årsagerne til for tidlig
pludselig død blandt psykiatriske patienter, med fokus på patienternes
lægemiddelbehandling.
Bestyrelsen havde på forhånd indsendt et diskussionsoplæg til mødet, hvor vi gav udtryk for
vores holdning og bekymring omkring den overmedicinering der finder sted for en stor
gruppe patienter i psykiatrisk behandling. Oplægget kan læses på vores hjemmeside.

Debat.
Demonstrationen i Philadelphia 5. maj. Man demonstrerede mod APAs (amerikansk
psykiatriske selskab) nyudgivelse af en udvidet diagnosemanual (Flere nye diagnoser) inden
for det psykiatriske spektrum. Disse nye diagnoser vil uden tvivl også indgå i den danske
diagnosemanual. Bestyrelsen i Død i Psykiatrien sendte en støtteerklæring til
demonstrationen. Håber den blev læst op.
Dokumentarfilm om dødsfald i psykiatrien
Henvendelse fra en dokumentarfilm producent som er i gang med at lave en film om sin
søster, der døde i psykiatrisk behandling. Produceren forespørger om medlemmer af
foreningen, som også har mistet, eventuelt ville bidrage med noget til filmen.
Medlemsdebat
Bestyrelsen er glade for de henvendelser, vi har fået fra jer medlemmer. Der kommer indlæg
på Facebook eller på Dorrits blog og telefon eller brev/mail-henvendelser. Det er vigtigt at
holde gang i debatten.
Vi glæder os til at diskutere videre på debatmødet d. 13. juni.

Kontingent.
Kontingent er 100 årligt pr. person. Beløbet kan indbetales på foreningens bankkonto: Bank reg. nr.
2104, konto nr. 6273-770-176.

Mange hilsner og med håb om en god sommer
bestyrelsen for Død i psykiatrien
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