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Foreningen Død i psykiatrien - oktober 2012

Bestyrelsen håber I har haft en rigtig god sommer.

Foreningen siden sidst.
Debatten om overmedicinering og dødsfald i psykiatrien er igen på forsiderne i medierne.
Se mere om det senere i Nyhedsbrevet.
Facebook - gruppen
Død i Psykiatriens Facebook-gruppe får løbende nye medlemmer. Vi har nu rundet 350 aktive
medlemmer i Facebook-gruppen. Der sker god erfaringsudveksling i gruppen og debatlysten
er stor.

Aktiviteter
Psykiatritopmødet 6. oktober er vel overstået. Overskriften på topmødet var:
Dialog i fremtidens psykiatri. Formanden Poul Nyrup Rasmussen tog i sin velkomsttale
afsæt i aktuelle sager, bl.a. den forfærdelige Glostrupsag og sagde: ”Det er tid til at sætte
psykisk sårbare og pårørende i centrum. Se mere om Topmødet på

http://www.psykisksaarbar.dk
Død i Psykiatrien stod for dialog-gruppe 9: Dialog i stedet for overmedicinering
Der var afsat halvanden time til dialogmødet. Tre oplægsholdere indledte mødet med korte
oplæg og fra hver deres indfaldsvinkel i forhold til behandling. Bertel Rüdinger fortalte om
erfaringer med medicinering uden samtale. Helene Mortensen fortalte om erfaringer som
pårørende og Marian Goldstein fortalte om behandling udelukkende med samtale.
35 personer havde meldt sig til dialoggruppen, og der var en god diskussion, hvor også to
psykiatere deltog.
Dialoggruppen valgte at give følgende budskab videre. Der skal et paradigmeskift til.
Psykiatrien må arbejde sig væk fra den grundfæstede biologiske sygdoms indfaldsvinkel, og i
højere grad indse, at livskriser og angst for livet findes, og at det skal afhjælpes med samtaler.
Onsdag 22/8 kl. 19 holdt Dorrit foredrag med efterfølgende debat om de dårlige forhold, der
hersker i Psykiatrien. Foredraget fandt sted i Landsforeningen Sind. Oplægget tog
udgangspunkt i bogen KÆRE LUISE - en beretning om magt og afmagt i psykiatrien-.
Møde i Sundhedsstyrelsen
26. september var Olga og Dorrit til opfølgende møde i Sundhedsstyrelsen. Mødet handlede
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blandt andet om, hvordan overvågningen af brug af lægemidler i psykiatrien kan forbedres.
Herunder hvordan man får behandlerne til at indberette bivirkninger ved behandlingen.
Den 23 oktober kl. 19 Foredrag af den amerikanske forfatter og videnskabsjournalist Robert
Whitaker . Foredraget vil være på engelsk. Kom og være med til en spændende aften på
Københavns Universitet med videnskabsjournalist og forfatter Robert Whitaker. Med
udgangspunkt i hans seneste bog, Anatomy of an Epidemic, påviser han på meget
overbevisende måde, at psykiatrien skaber kroniske patienter! En tankevækkende
konklusion, som er specielt tankevækkende i kølevandet på Glostrup sagen og psykiatriens
massive overmedicinering. Det Danske Stemmehørernetværk samt Forum for Eksistentiel
psykologi står for arrangementet.
Sted: Københavns Universitet Øster Farimagsgade (det gamle kommunehospital).
Pris: 30 kr.
Robert Whitaker's bog "Anatomy of an Epidemic" er anmeldt i Nyhedsbrev 10.
En-af-os kampagnen
http://www.en-af-os.dk/Arrangementer og frivillige/Deltag i arrangementer.aspx Her kan
man orientere sig om arrangementer og foredrag på landsplan om Psykisk sårbares
oplevelser med behandling og med stigmatisering. 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.

Debat.
Der kørte en debatrække i medierne (specielt i Politiken) om overmedicinering i foråret.
Debatten har kørt over to måneder. Det er vigtigt, at der endelig er kommet fokus på
overmedicineringen. Vi, der har haft problemet på nært hold, ved naturligvis godt , at
overmedicinering er foregået i årevis, men nu er det også blevet synligt for folk, der ikke har
problemet inde på livet. DiP's bestyrelse påpegede skriftligt over for de ansvarlige, såsom
Regionerne, Sundhedsstyrelsen og politikere, at højest anbefalede dosis af Zyprexa er 20 mg
og ikke 40 mg, som det fremgik af debatten i medierne. Journalisterne ved de forskellige
medier fik kopi af skrivelsen. Vi gjorde også opmærksom på, at vi er vidende om, at der
foregår overmedicinering i hele landet.
Debatten blussede op igen her i efteråret, hvor bestyrelsen til vores glæde kunne se, at vores
henvendelse var blevet taget alvorligt. Højest anbefalede dosis for Zyprexa var blevet ændret
til 20 mg. Og der kom fokus på overmedicinering i hele landet.
Flere medlemmer fra Død i Psykiatrien har været medvirkende ved indslagene i medierne.
Det er jo sørgeligt, at så mange står i den situation, at have mistet et kært familiemedlem eller
at kæmpe for en redelig behandling af et familiemedlem.
http://politiken.dk/indland/ECE1757482/bosteder-skal-advare-mod-farlig-medicin/ /
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http://politiken.dk/indland/ECE1763428/33-aarig-doede-af-overmedicinering---politikerefik-intet-at-vide/
Læs også Olga Runcimans glimrende artikel i Information 27. september
http://www.information.dk/312127
Dødsfald:
Foreningens dybeste medfølelse med Christina Bønning Ranums familie. Christina døde den
16. juni 2012 på Bocentret Vestergaardsvej. Hendes dødsfald kom pludselig og uventet.
Bestyrelsen kondolerer til familien og specielt til Christina mor Solveig.
Medlemsdebat
Mange af jer har ringet over hele sommeren og efteråret i forbindelse med ovennævnte debat
om overmedicinering, der er foregået i medierne. Mange af jer har også bidraget med deres
pårørendes historie til medierne

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 et forsat godt efterår/vinter
bestyrelsen for Død i psykiatrien
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