Nyhedsbrev nr. 16
Foreningen Død i psykiatrien - maj 2013

Bestyrelsen håber alle nyder det dejlige forår.

Foreningen siden sidst.
Generalforsamlingen er vel overstået. Den blev holdt i Pigeklubbens lokaler på
Nørrebro, hvor Helle fra bestyrelsen er leder. Vi var 15 deltagere og stemningen
og diskussionslysten var stor.

Referat fra Død i Psykiatriens generalforsamling 21. april 2013
Referatet er stærkt forkortet og fokuserer på de fremadrettede aktivitet, som blev
besluttet.
Formandens beretning. Foreningen ikke er særlig meget til stede i
mediebilledet. Dog er DiP kendt vidt og bredt, kan vi se bl.a. på de mange
indbydelser vi får til konferencer og høringer. Ligeledes på de mange
henvendelser, vi får fra journalister og fra psykiatrisk sundhedspersonale. Mange
pårørende og brugere finder os. De har brug for råd og vejledning. Nogle
henvender sig blot for at fortælle, at de påskønner vores arbejde.
Bestyrelsen har været meget på banen (i det skjulte) i forbindelse med debatten i
medierne omkring overmedicinering og tvang i den psykiatriske behandling. Vi er
blevet kontaktet af journalister, men ikke citeret med navns nævnelse. DiP skrev til
Regionerne, Sundhedsstyrelsen og politikere og gjorde opmærksom på, at højest
anbefalde dosis Zyprexa er 20 mg og ikke 40 mg, som det fejlagtigt fremgik af
debatten i medierne.
DiP,s hjemmeside, har i længere tid har været ude af funktion. Den er blevet
hacket. Cinzia har store problemer med at få den genetableret på trods af sin store
ekspertice på området. Foreningens økonomi har svært ved at klare en udgift til
fremmed assistance. Cinzia foreslog derfor, at vi lavede en ny webside. Her
foreslog Paul, at man kunne tage en udenlandsk udbyder. Bodil sagde at
foreningen kan søge økonomiske midler dertil under Servicelovens § 18. Man
kunne også forsøge at få fx. Den Danske Bank til at sponsorere udsendelserne af
vores breve? Forslagene skal undersøges nærmere. Uanset hvad vi beslutter, så vil
det tage tid at få hjemmesiden genoprettet. Cinzia har derfor sat foreningen på
facebook. -en offentlig side, som kører ved siden af Død i Psykiatriens
diskussionsgruppe også på facebook. Bestyrelsens arbejde blev rost. Tak for det.
Det er altid dejligt, når ens arbejde bliver påskønnet.
Regnskab og bestyrelsens foreslåede budget for det kommende år blev vedtaget.
De besyrelsesmedlemmer, som var på valg, blev genvalgt. Revisor blev også
genvalgt. Majbrith Andersen og Ingvar Stendahl blev foreslået som suppleanter og
modtog valget. Tak for det Majbrith og Ingvar
Inden vi gik over til dagens tema præsenterede de tilstedeværende sig med fokus
på, hvad deres tilknytning til psykiatrien var. Bodil fortalte om sin søns ulykkelige
"historie" og om sit arbejde i Nordjylland. Finn fortalte om sine erfaringer som
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pårørende i psykiatrien og om hvordan han mener DiP kan komme bredere ud. Der
var flere gode og inspirerende indlæg
Derefter gik vi over til diskussion af dagens tema.
Hvordan kan DiP få bredt vores budskab bredere ud? Foreningens hovedformål er
at sætte fokus på den dårlige behandling, som er årsag til alt for mange dødsfald og
alt for meget invalidering.
Vi ønsker i den forbindelse at lave en slags "aktions-gruppe", som kan rykke ud
med kort varsel fx. når der er sket dødsfald på psykiatrisk hospital eller bosted.
Turid fremviste noget genialt aktionsmateriale, som hun har kreeret. Vores første
"markering" løber af stablen 15. juli. Majbrith har lagt et kæmpe arbejde i at få
dette projekt op at stå.
Referat fra generalforsamling slut
Invitation til at deltage i markeringen. (også lagt på facebook)
På Luises dødsdag d.15.7, hvor Luise 32 år gl. til hendes mors store sorg, døde kl. 05.35,
eftereftef
efter en dødbringende sprøjte med psykofarmaka vil vi ved en højtidelig og tyst
samling på Digevej, foran hovedindgangen nr.110 mødes og mindes vores savnede afdøde
i psykiatrien. Vi forestiller os en værdig og tyst happening. Medbring plakater, gerne med
et billede og navn og alder på den pårørende, man har mistet i psykiatrien. Vi vil ikke
skræmme nogen men gerne oplyse politikerne. Derfor er en fakkel en god ide, også selvom
lyset denne morgen måske er strålende og smukt. Lad os mødes hvert år på denne dato,
således at vi kontinuerlig minder politikerne og behandlerne om, at der er noget galt i
psykiatrien! Pressen inviteres selvfølgelig til at komme og tage billeder og interviews osv,
da pressen er vores allierede i denne vigtige sag. Vi håber mange vil deltage. Alle dem, der
har mistet en pårørende i psykiatrien, er velkomne. Ligeledes er sympatisører og
pårørende, der er bange for at miste en i psykiatrien, velkomne. Organisationer der
arbejder for bedre psykiatri er velkomne, i det hele taget alle der støtter og sympatiserer
med psykisk sårbare mennesker, der risikerer at blive "behandlet" til døde! Tilmelding til
mindestunden kan ske på: majbrith.andersens@gmail.com. Eller via privat besked på
facebook: Majbrith Andersen. Eller privat besked på facebook til Dorrit Cato. Eller:
dorrit.cato@comxnet.dk Eller du kan tilmelde dig via denne invitation.
Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse om dødsfald i
psykiatrien den 7. maj på Christiansborg. Thurid Samuelsen var til stede.
Mødet varede: 14:30-15:45.
Udvalget har bedt ministeren for sundhed og forebyggelse - På baggrund af
sagerne fra region Hovedstaden, hvor patienter i psykiatrien er blevet behandlet
med alt for høje doser af både beroligende medicin og antipsykotisk medicin, og
hvor der senest er sket tre uventede dødsfald inden for en måned på lukkede
psykiatriske afdelinger i hovedstaden, - redegøre for, hvorvidt der efter
ministerens opfattelse bør igangsættes en kulegravning af medicineringen i Region
Hovedstadens Psykiatri?
Minister Astrid Krag (SF) sagde bl. a., at der var iværksat en række initiativer efter
den triste baggrund med tre dødsfald:
Monitorering af medicin forbrug,
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Fast vagt hos patienter i behandling med metadon
Ved overskridelser af doser skal overlægen på afd. godkende det,
Farmakologisk stuegang,
Opfordring til personalet om at indberette på databasen ved overskridelser,
Ministeren forventer at Region Hovedstaden tager deres ansvar meget alvorligt.
Der er iværksat kærneårssagsanalyser.
Der kommer en ny revideret vejledning fra Sundhedstyrelsen inden
sommerferien.
Resultaterne af Embedslægens undersøgelsen af de tre dødsfald afventes.
Ministeren var ikke afvisende overfor yderligere tiltag og muligheder for andre
behandlingsmuligheder end medicin.
Overskridelse af Sundhedsstyrelsens vejledninger skal kun være undtagelsen.
Læger har ordinationsret og vi skal ikke lovgive om max. doser.
Kommentarer fra andre politikere ved mødet:
Kan vi have sikkerhed og vished for at det ikke sker igen? Svar: nej, der er ingen
garantier. Hvornår finder den kulegravning sted? Svar: vi afventer svar fra
undersøgelsen hos embedslægerne. Hvad er det der foregår i psykiatrien? Hvad
holder ministeren tilbage? Hvordan kan det undgås i fremtiden? Svar:
Overskridelser af anbefalede doser sker ofte, det møder vi ved tilsyn på
afdelingerne. Vi ser overskridelser på 35% både på hospitals afd. og ambulante
behandlingssteder.
Turids kommentar: Mon ikke fortsættelse følger! I rigtig mange sætninger blev:
"bruger- pårørende brugt" min verden er vi pårørende nærmest ikke eksisterende,
vi bliver ihvertfald ikke hørt! Jeg er ikke beroliget og tillidsfuld overfor
behandlingen af min datter.
Dorrits kommentar: Efter Luises død - overmedicinering- i juli 2005 stillede
sundhedsudvalget også mange spørgsmål til sundhedsminister Lars Løkke
Rasmussen (V). Udskrifterne af spørgsmål/svar fra den tid viser mig, at der ingen
forbedring er sket i i de otte år der er gået - snarere tværtimod. Retorikken var så
at sige de samme i 2005 som ved det åbne samråd d. 7. maj 2013. NEMLIG:
Der skal ske Monitorering af medicinforbrug
Afventning af Embedslægens undersøgelse
Der må ikke ske overskridelse af Sundhedsstyrelsens vejledning (år 2000)
Monoterapi med antipsykotiske lægemidler med få undtagelser bør være en regel.
Der kommer en ny vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler
(2007)
De samme sørgelige problemstillinger - nemlig overdødelighed og
overmedicinering - var på tale i 2005. Dengang bedyrede Sundhedsministeren (V),
at forholdene skulle blive bedre. Det er ikke sket. Medicinforbruget er vokset siden
da. Dødsfaldsraten er heller ikke blevet lavere. Retorikken var de samme i 2005
som i dag i 2013.
Men politikere, behandlere og befolkningen har glemsel for tidligere fremførte
løfter og gode hensigter om forbedring af behandlingen. Om det er bevidst eller
ubevidst skal jeg lade være usagt. MEN et er sikkert. Det er farligt for de
mennesker, der har brug for behandling. OG det svækker borgernes tillid til
behandlingssystemet.

3

Spørgeskemaundersøgelse (diskriminationsundersøgelse)
I forlængelse af EN AF OS’ store kvantitative Diskriminationsundersøgelse på
Brugere & Pårørende-området, afholdes i alt seks fokusgrupper i henholdsvis
Odense, Aarhus og København den 27. og 29. maj samt 7. juni. , som har til formål
at få nuanceret nogle af undersøgelsens resultater. I den forbindelse har vi brug for
personer mellem 25 og 60 år, som enten har eller har haft en psykisk lidelse, eller
som er pårørende til personer, som har eller har haft en psykisk lidelse samt
personer med og uden medlemskab til en bruger- eller pårørendeorganisation.
Hvis du er interesseret. Ring til Sofie 53646435 eller mail til enafos@sundkom.dk
og tilmeld dig. Senst 23. maj.

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.

Fremtidsplaner
Cinzia arbejder videre med DiP's hjemmeside, med at få den repareret. Senere er
det planen at vi også vil ændre udseendet på hjemmesiden.
Ligeledes skal vi have lavet den offentlige DiP facebook-side og finde ud af hvordan
den skal bruges. Der kommer flere detaljer om de to offentlige sider i de næste
nyhedsbreve.

Debat.
Deabatten om psykiatrisk behandling kører stadigvæk i medierne. Alexandra
Bagger fortæller i nedenstående kronik om de dårlige forhold på psykiatriske
afdelinger. Hun gør det på en meget overbevisende måde. Man krummer tæer over
forholdene.
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE1923086/toerre-taesk-i-psykiatrien/
I TV og radio har der løbende været udsendelser om Antidepressiver og
Antipsykotikas i mange tilfælde skadelige virkning, og om hvordan der
medicineres uforsvarligt. I forbindelse med 'sagen psykiater Meilhede' ses det
tydeligt, at Sundhedsstyrelsen ikke varetager deres tilsynsopgave på betryggende
måde.

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

Mange hilsner og med ønsket om en god sommer
Bestyrelsen for Død i psykiatrien
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