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Foreningen Død i psykiatrien - marts 2013

Bestyrelsen håber alle er kommet godt ind i det nye år.

Foreningen siden sidst.
Facebook - gruppen
Debatten på Død i Psykiatriens Facebook-gruppe har i den forløbne tid været meget aktiv men tonen har indimellem været lidt overophedet, desværre-. Der er nu godt 400 aktivt
debatterende medlemmer i gruppen.
Død i Psykiatriens hjemmesiden
Vi opfordrer alle til jævnligt at besøge foreningens hjemmeside. Der bliver løbende lagt
relevante 'NYHEDER' på. Nyheder, som foreningen ikke har mulighed for at formidle af anden
vej. For eksempel blev der for nylig lagt en spørgeskemaundersøgelse foranstaltet af ,

hvor deadline for svar er 1. marts:
Deltag i undersøgelse om psykisk sygdom og diskrimination.
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=54da4e55c0&view=att&th=13caf72449965ba5&atti
d=0.1&disp=emb&zw&atsh=1
Vi henviser også til En-af-os kampagnens hjemmeside
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.
Indberet bivirkninger ved psykofarmaka. Link til e-blanket, hvorpå man som
medicinbruger eller pårørende kan melde bivirkninger ved medicin. Det er vigtigt at man
indberetter bivirkninger ved den medicin vi/vores pårørende får. Dette specielt set i lyset af,
at vi ved et møde i Lægemiddelstyrelsen fik at vide, at der ligger uhyre få indberetninger af
bivirkninger ved psykofarmaka. Når lægerne ikke indberetter må vi som brugere/pårørende
gøre det. Cinzia og Dorrit har indberettet bivirkninger af den medicin vores afdøde børn fik til
Lægemiddelstyrelsen. Vi har lagt vægt på, at pludselig og uventet dødsfald er en bivirkning. Vi
må følge tæt hvad der sker med skemaerne.
http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/topics/bivirkninger-og-forsoeg/bivirkninger/meld-enbivirkning-eller-utilsigtet-haendelse/mennesker/meld-bivirkning-ved-medicin-til-menneske--e-blanket.aspx
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Debatmøde i Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) 5. februar 2013.
Dorrit Cato og Thurid Samuelsen var inviteret og deltog.
Overskriften var: Modediagnoser og indikationsskred. Man kan, som overskriften
indikerer, regne ud, at mødet bla. prøvede at sætte den kraftige udvikling i "nye" diagnoser og
medicinsk behandling derfor, til debat. I udlandet tales om 'disease mongering' eller
markedsføring af sygdomme. (Vi må ikke glemme, at til nye diagnoser er der altid en ny, dyr
medicin. Red.)
En af talerne var venstrepolitiker og driftsøkonom i NOVARTIS - Michael Lange. som bl.a. talte
om de mange penge, virksomheden brugte på forskning og uddannelse. -- Så, var det godt at
høre, en repræsentant fra forbrugerstyrelsen sige: At NOVARTIS udgifter til markedsføring af
deres præparater langt overstiger de penge, de investerer i forskning og uddannelse.
På mødet blev der endvidere nævnt: Vi dør af: 1. hjertekar sygdomme, 2. kræft, 3. lægemidler.
Det var et spændende møde.

Fremtidsplaner
NB! Generalforsamling. Torsdag den 18. april kl. 17. Sæt kryds i kalenderen.
Dagsorden for generalforsamlingen og oplysning om adresse på stedet for afholdelsen
kommer ved særskilt udsendelse.
Husk! vedtægter for Død i Psykiatrien findes på foreningens hjemmeside.
I Død i Psykiatriens Facebook Gruppe har Majbrith Andersen foreslået, at der laves en slags
mindehøjtidelighed d. 15. juli kl 05.35 (Luises dødstidspunkt) foran Amager Hospital. Det skal
være en markering, hvor vi mindes vores afdøde pårørende og kræver, at overmedicineringen
og den dårlige behandling i det hele taget, stopper. Forslag: Billeder af vores pårørende og så
evt. fakler. Majbrith sørger for polititilladelse og kontakt til medier.
Bestyrelsen mener, at vi fremover skal være opmærksomme på, om der er psykiatri
arrangementer eller dødsfald, hvor vi kan lave en lille markering. Fx. stille op med lys og
små plancher med billeder at vores afdøde.
Ind til videre er d. 15. juli fastsat som en tilbagevendende mindedag for vores afdøde
pårørende.
Vi foreslår at aktion/markering af vores utilfredshed med overmedicinering (ofte med død til
følge) bliver debatteret videre på generalforsamlingen.
Død i Psykiatrien prioriterer forbindelse til internationale psykiatrigrupper. Vi er således
medlem af Occupy Psychiatry, som startede den 5. maj 2011, på dagen hvor den nye
Psykiatriske diagnose manual DSM-5 udkom
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Debat.
Debatten om overmedicinering og tvang i psykiatrien fortsætter gudskelov. For det er
uhyrligheder, der sker på det område
http://politiken.dk/indland/ECE1892597/usaedvanlige-doedsfald-paa-lukket-afdelingudloeser-haard-kritik/
Der bliver stadigvæk flere og flere behandlere, som står frem og tilkendegiver, at de ikke
ønsker at være medvirkende til en inhuman og farlig psykiatrisk behandling. Foråret 2012 var
der en gruppe læger på Glostrup Psykiatrisk Center og nu medarbejdere på Risskov
Retspsykiatrisk Hospital
http://www.bt.dk/danmark/ansatte-patienter-mishandles-paa-retspsykiatrisk-hospital
Personlige henvendelser
Død i Psykiatrien får også direkte henvendelser, såvel telefoniske som skriftlige, fra
behandlere, som ønsker en mere menneskeværdig psykiatri. Vil blot give et lille uddrag fra en
mail fra en læge, som er påbegyndt sin specialisering til psykiater: "Jeg håber og tror, at
psykiatrien er i gang med at ændre sig til det bedre. I hvert fald vil jeg gøre mit til det. Tak for
jeres bidrag til at skabe en smuk verden for alle" mvh.......
Dorrit interviewes om Kære Luise, om psykiatrien og om Død i Psykiatrien. Paul Englar har
lavet YouTuben, som kan ses på nedenstående link.

DorritCato-DearLuise-English-5feb2013

Kontingent
Til Jer, der ikke har betalt kontingent for 2013. Bestyrelsen ville være glade for, at få
kontingentindbetaling snarest. Til dato har langt under halvdelen af medlemmerne betalt, og vi kan
ikke køre foreningen uden penge..
Det er stadigvæk kun 100 årligt pr. person. Beløbet kan indbetales på foreningens bankkonto:
Bank reg. nr. 2104, konto nr. 6273-770-176.

Mange hilsner og på gensyn til generalforsamlingen
bestyrelsen for Død i psykiatrien
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