Nyhedsbrev nr. 25
Foreningen Død i Psykiatrien (DiP) – februar/marts 2016
Bestyrelsen håber alle er kommet godt gennem jul og nytår

Ansøgning om penge.
DiP har brug for penge, og bestyrelsen søger naturligvis hos alle tænkelige fonde. MEN Hvis I
kender nogen, som kunne tænkes at ville give et lille bidrag til DiP ville de falde på et tørt
sted. Mange mennesker er rigtig glade for, at vi er her. De synes, at det er betryggende at vide,
at når de henvender sig for at tale om — typisk deres afmagt i forhold til psykiatrien— så ved
personen, de taler med, hvad det drejer sig om ud fra egen erfaring.
Det er en stor sorg, hvis man selv eller et kært familiemedlem har været nødt til at søge hjælp
i det psykiatriske behandlingssystem. Sorgen bliver endnu større, hvis det viser sig, at den
hjælp der gives viser sig at være nærmest en “antihjælp”, eller at ens kære dør i behandlingen.
DiP er talerør for den samfundsgruppe, som desværre er overset i debatten og af
beslutningstagere.
Vi prøver på alle måder at gøre opmærksom på de dårlige og til tider farlige
behandlingsforhold, der tilbydes dem.

Kontingent
DiP minder om, at kontingentindbetaling for medlemmer for året 2016 skal
indbetales snarest. De 100 kr. Indsættes på: DiP’s konto: Reg. nr. 2104, konto
nr. 6273-770-176. Eller med MobilPay på 21607927. Ved mobilepay skal man
huske at skrive sit navn forneden.
Generalforsamling
DiP holder generalforsamling 10. april. Der kommer indkaldelse senere. MEN
Afsæt dagen. På glædelig gensyn
Mindestund
D. 15. juli.2016. DiP holder igen Mindestund foran Psykiatrisk Hospital, hvor vi mindes
de mange, der ulykkeligvis er døde i psykiatrisk behandling.
De kære afdøde familiemedlemmer vil aldrig blive glemt. De vil altid være i vores hjerter. De
vil også stå som evig dokumentation på, hvor farlig og inhuman psykiatrisk behandling er i
Danmark

Psykiatridebat
Der har i medierne været en del debat om den hjerneskadede psykiater fra Jylland
I den forbindelse har sundhedsmininster Sophie Løhde kundgjort, at der vil komme en ny
lovpakke indeholdende en skærpet indsats mod farlige læger og sundhedspersoner.
Herunder skal barren sænkes for, hvor farlige fejl læger må begå, før de får taget deres
autorisation, siger sundhedsministeren. Denne udmelding er naturligvis blevet positivt
modtaget af ikke mindst psykiatere og patientforeningerne.
Foreningen Død i Psykiatrien er godt tilfreds med, at der endelig kommer fokus på den
urimelige og dødsensfarlige medicinering, som mennesker udsættes for, når de søger hjælp i
psykiatrien. MEN Please Stop hykleriet I salige kor af forargede og hændervaskende
talsmænd for hhv. behandlere og pårørendeforeninger. Den hjerneskadede psykiater fra
Jylland skal dømmes. Ingen tvivl om det. Men der skal også ske undersøgelse alle de andre
psykiatere, som også overmedicinerer deres patienter med farlige konsekvenser til følge. Som
eksempel gav Min Kære Luises psykiater de samme høje medicindoser, som det påpeges, at
den hjerneskadede gav. Luise døde. Jeg fik svar fra Patientforsikringen om, at Luise havde fået
den bedst tænkelige behandling, og at: "Luise havde været dårligere stillet, hvis hun ikke
havde fået behandlingen".
Så tag fat på at undersøge og registrere hvor mange der dør i den etablerede og anerkendte
psykiatriske behandling, og hvor meget medicin der gives der. DiP kender i hvert fald til flere
eksempler, der til forveksling ligner hvad man så i Jylland.

16. januar 2016 DR-Nyheder kundgøres det, at ’sundhedsministeren vil tilbunds i dødsfald blandt psykiaters patienter’
DiP vil arbejde for, at alle de mange dødsfald der, sker på psykiatriske afdelinger og på
bosteder som følge af psykiatrisk behandling, også bliver undersøgt. Vi kan ikke blive ved med
at leve med at vores kære afdøde børn blot er registreret med DØDSÅRSAG UKENDT.
Ligeledes må vi arbejde for, at lemlæstelser som følge af psykiatrisk
behandling/psykofarmaka også kan klages over, som tages alvorligt OG hvor der sker
konsekvens!
Vi vil ikke acceptere, at den massive overmedicinering blive ved med at finde sted og med
politikere og beslutningstageres stiltiende accept.

Faktuelle tal fra Regionerne om Psykiatrien

Se regionernes nedenstående faktapiece om tal fra psykiatrien. På s. 4 kan man se, hvordan
dødsraten støt stiger og ligeledes medicindoserne. ØV.
http://www.regioner.dk/psykiatri/~/media/40AAF3D195D349FDAC2C2695AEA0AF99.ash
x
NB! Pjecen er i skrivende øjeblik ulæselig på Regionernes hjemmeside. Gad vide hvorfor?
Måske bliver den tilgængelig igen. Men for en sikkerheds skyld gives her nogle tal fra s. 4 i
omtalte pjece: ’En dansk registerundersøgelse baseret på 5,5 millioner personer viser, at
mennesker med alvorlig psykisk sygdom har langt større risiko for at dø tidligt sammenlignet

med den øvrige befolkning. Det gælder alle hovedgrupper af dødsårsager. Dvs. ikke blot
unaturlige dødsårsager som selvmord og ulykker men også naturlige dødsårsager som
hjertekarsygdomme, kræft og luftvejslidelser. F. eks har en psykisk syg pig på 25-39 år 10
gange så stor risiko for at dø som en pige i samme aldersgruppe, der ikke er psykisk syg’.

Tvang i psykiatrien.
Endnu engang er dette tema oppe til debat. Det drejer sig både om fysisk tvang og skjult
tvang.
Der er ingen tvivl om, at tvang er tortur. Det er alle enige om. Danmark får gang på gang
påtale fra FN’s torturkommite om, at tvangen i psykiatrien skal nedbringes betydeligt.
Professor Peter Gøtzsche fortæller om Luises sag
https://www.youtube.com/watch?v=YK9K1hpDbSU

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) kører en
kampagne: — Stop forced treatment. - Dorrit har indsendt en længere
skrivelse til støtte for kampagnen til nedenstående link
https://absoluteprohibition.wordpress.com
Her er beskrevet eksempler på skjult tvang og bæltefiksering. Eksemplerne er taget fra
bogen ’Kære Luise’ og fra medlemmer af DiP’s oplevelser. Hvis nogen af jer har en
’historie’ om tvang eller skjult tvang i psykiatrien er I meget velkomne til at skrive eller
kontakte Dorrit, som så vil formidle den videre.

På linket nedenfor kan man læse mere om FN konventionen CRPD.
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDis
abilities.aspx#15

Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden
Søger frivillige med egen erfaring som pårørende eller som psykisk sårbar.
De frivillige skal indgå i cafeforløb 8 gange a 2 timer.
Som frivillig får du undervisning, supervision, netværk og dækning af udgifter.
Du indgår først som føl og bliver underviser og tovholder, når du er klar til det.
Vil du vide mere så kontakt Kirsten Elise Hove.

Tilmeld dig nu: psykiatriforening.formand@gmail.com, tlf 23 26 03 10
http://www.psykiatriforening.dk

"Meld bivirkninger i psykiatrien - en del af behandlingen"

Boganmeldelse.

Elsebeth Halckendorff, journalist og forfatter, har skrevet en
kriminalroman, der hedder Perfekte Mord, udgivet af forlaget Dreamlitt.
Virkeligheden overgår nogen gange fantasien, vi er mange der kan genkende beskrivelsen, af
’banditter klædt i habitter’. Elsebeth har i mange år undersøgt hvorfor pillerne dræber, og når man
tænker tilbage på billedet af en psykiater der slæber sin bevidstløse patient ind i sin campingvogn,
han havde stående i sin baghave ( Billede bragt i BT. af den nu sigtede psykiater) giver bogen god
mening. Ofre for psykofarmaka skader og efterladte til de afdøde, rejser deres stemmer på
forskellig vis. Man er ikke i tvivl om at Elsebeth Halckedorff har meget stor viden om alle aspekter
inden for psykiatrien. Dels har hun lavet en grundig research, men hun har ulykkeligvis også
oplevet den farlige psykiatri på egen krop.
DiP kan anbefale bogen på det varmeste. Den er spændende og velskrevet og hele vejen
igennem oplever man de mest forfærdelige ting beskrevet med stor humor, hvilket gør de
horrible kendsgerninger mere spiselige

Med venlig hilsen og på forhåbentlig gensyn til generalforsamlingen 10.
april.

Bestyrelsen

