Nyhedsbrev nr. 26
Foreningen Død i Psykiatrien (DiP) – april 2016
Velkommen til foråret og en forhåbentlig snarlig og dejlig sommer.

Ansøgning om penge.
En vigtig ting kan ikke siges for tit. SÅ Endnu engang. Hvis I kender nogen, som kunne tænkes
at ville give et lille bidrag til DiP ville de falde på et tørt sted. Vi ved, at mange mennesker er
rigtig glade for, at vi er her. Og vi bliver brugt meget
Bestyrelsen prøver også at gøre opmærksom på, at DiP er talerør for en gruppe, der ofte er
overmedicinerede, og hvis farlige behandling ikke har stor bevågenhed fra politikerside eller
fra befolkningen i det hele taget.
Det er også blandt denne oversete gruppe, at de sørgelige mange dødsfald sker.
DiP prøver på alle måder at gøre opmærksom på de dårlige og til tider farlige
behandlingsforhold, der tilbydes den gruppe.

Generalforsamling

Referat fra generalforsamling 10. april. Generalforsamlingen forløb i god ro og orden.
Formandens beretning blev godkendt. Der var en omfattende og berigende diskussion
undervejs i fremlæggelsen. Vi snakkede bl.a. om problemet med manglende
medlemstilslutning og betaling. Samtidig er vi en forening, der kontaktes rigtig ofte af folk der
har problemer med behandlingen. Det være sig brugere og pårørende. Og mange af dem, som
henvender sig, er ikke medlemmer og har heller ikke til hensigt at blive det. DiP skal
naturligvis også servicere ikke-medlemmer, men vi skulle måske alligevel skrue bissen lidt på,
da vores kapacitet er begrænset. Der kom et forslag på generalforsamlingen om, at hvis et
ikke-medlem kontakter os og taler ud over en halv time, så kan vi foreslå enten at vi stopper
vores rådgivning/samtale, eller at vedkommende betaler et symbolsk beløb eller melder sig
ind i foreningen. Dette skal også skrives på DiP’s hjemmeside.
Der var beslutning om at hæve kontingentet fra 100 kr. til 150 kr.

Fondsmidler: Diskussionen faldt også på, hvordan vi kan få fondsmidler til at udvide

foreningens virke. Det er prøvet, men vi har kun fået afslag ind til videre. Der kom et par gode
forslag, som skal afprøves Hvis nogen af jer kender til fonde, hvor DiP kan søge, så sig frem.
ELLER
Måske kender I til nogen, som kunne tænkes at ville give et bidrag til DiP, hvis de får fortalt,
hvilken støtte DiP reelt giver til mange mennesker, som har mistet eller som er kommet til
kort i psykiatrien. Så det er vigtigt at udbringe vores budskab. Man kan jo henvise til DiP’s
folder, som findes på DiP’s hjemmeside.

Apropos folder. DiP’s folder bliver snart trykt i en ny version. De faktuelle data i den
nuværende er forældede. Så snart folderen er i vores hænder fra trykkeriet vil I blive
orienteret og interesserede kan få et antal tilsendt til omdeling osv.

Mindestund
D. 15. juli.2016. DiP holder igen Mindestund foran Psykiatrisk Hospital, hvor vi mindes
de mange, der ulykkeligvis er døde i psykiatrisk behandling.
Bemærk! Mindestunden er fra kl. 16 til kl. 22. I år kan man købe fakler.
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 ofte er
i Danmark. Vores aktion skulle gerne synliggøre dette. Vores hensigt er, at aktionen
dermed kan hjælpe de personer, som i dag får en urimelig behandling til at få en mindre
farlig behandling.

Psykiatridebat

Igen igen afsløret: Sundhedsstyrelsen fører stadigvæk ikke det pligtige tilsyn med psykiatrisk
behandling. Psykiater Lars Søndergaard, kendt som den, der overmedicinerede i Glostrupsagen. Se nedenstående link fra 2012:
http://politiken.dk/indland/ECE1774400/livsfarlig-overmedicinering-kendt-i-aarevis/
er nu atter forsidestof.
L. Søndergaard blev sat under tilsyn af Sst, efter Glostrup i 2012, men dukkede har så bare op
på det nye psykiatriske hospital i Næstved, hvor han så også overmedicinerer:
23. oktober 2015 overskriften
Lars Søndergård mistænkes atter for at overmedicinere
Læger og sygeplejersker på et psykiatrisk sengeafsnit i Slagelse hævder, at brugen af tung
antipsykotisk medicin er steget markant efter ansættelsen af psykiater Lars Søndergård. Lars
Søndergaard fyres for anden gang.

Majbrith fra DiP’s bestyrelse stiftede kendskab med den ”farlige psykiater” i sin tid, da hun fik
stress. L Søndergaard var psykiateren i ambulancen, der hentede Majbrith. Han gav Majbrith en
farlig overdosis af antipsykotika allerede i bilen på vej til Amager Hospital” Hun fortæller derom
på nedenstående youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=53ey5By5eSA

Information 12. marts 2016
https://www.information.dk/telegram/2016/03/leder-psykiatrien-vestsjaelland-sat-tilsynI
kølvandet på fyringen af LS ryger den ansvarlige i Region Sjælland, som skulle føre tilsyn
med Lars Søndergaard. Ledende overlæge Michael Schmidt fra Psykiatrien Vest i Region

Sjælland er sat under skærpet tilsyn for sin supervision, efter at han har overset alvorlige fejl i
overlæge Lars Søndergårds arbejde. Whistleblowere har tidligere forsøgt at råbe ham op.
Information 14. Marts 2016
https://www.information.dk/telegram/2016/03/df-straffe-ansvarlige-svigtende-psykiatertilsyn
Psykiater Lars Søndergaard skulle nu være fyret endeligt. Ligeledes skulle hans overordnede
i Region Sjælland være fyret. Men lur mig, om de ikke dukker op i nye nøglepositioner om
nogen tid, hvor Sundhedsstyrelsen og Region Sjælland mener, at vi alminedelige mennesker
har glemt alt om deres virke?
Ja, Undskyld! Men vi har dog god grund til at have en naturlig skepsis i DiP med alle de
uhyrligheder vi har oplevet og hørt om fra medlemmer.

Tvang i psykiatrien
Er tvangen fuldstændig gået i selvsving i Dansk Psykiatri? Man skulle tro det. I hvert fald
stiger antallet af tvangsindlæggelser år for år kunne man høre 9. marts 2016 i DR2Nyheder.

Der blev sagt, at antallet af tvangsindlæggelser foretaget med hjælp fra politiet var steget med
61.5 procent fra godt 1700 til godt 2400 tvangsindlæggelser sidste år. Det viste en aktindsigt
i politiets journalsystem.
Det svarer til, at der i gennemsnit blev gennemført 11 tvangsindlæggelser hver eneste dag i
hele 2015. Grafen nedenfor viser lidt ældre tal, men tendensen er der absolut

Ovennævnte taler kun om tvangsindlæggelser, hvilket sandelig også er slemt nok.
MEN dybest set er den skjulte tvang endnu mere ødelæggende for et menneskes
selvværd og mulighed for at komme sig. Og der er rigtig meget skjult tvang i psykiatrien.
Skjult tvang kan ikke BEVISES. (Over)medicinering er en af de klassiske såkaldte
behandlingsformer. Men meget anden skjult tvang foregår.
Og myndighederne ser igennem fingrene med, at de påbudte regler omkring f.eks

medicinering ikke overholdes. ’Informeret samtykke’ skal for eksempel gives. Det betyder,
at en patient skal informeres omkring virkning og bivirkning ved medicinen. De skal give
samtykke til at få medicinen og have mulighed for at sige NEJ, hvis de ikke ønsker
medicinen. Vedkommende skal f.eks kunne sige nej til behandlingen pga. slemme
bivirkninger.
Psykiatrien er det eneste medicinske speciale, hvor der kan tvangsmedicineres uden at
det får konsekvenser for lægen. Ergo Patienten ikke kan sige NEJ til medicinen. Det
endskønt vedkommende ikke dør, hvis han/hun ikke tager medicinen. En kræftpatient kan
sige nej til kemoterapi, en diabetespatient kan sige nej til insulin. Men en person med en af
de tungere diagnoser såsom skizofreni og bipolar affektiv lidelse (maniodepression) kan
tvinges om ikke direkte så indirekte til at tage den farlige og ødelæggende medicin. Og
med myndighedernes indirekte godkendelse. Det er dog en farlig vej vi som samfund her
er inde på.
Der er heldigvis røre om sagen med tvang på menneskerettighedsplan.
Vi fortalte i Nyhedsbrev 25 om kampagnen mod tvang i psykiatrien. Der er også link dertil i
Nyhedsbrev 25 ”The Campaign to Support CRPD”. CRPD er De Forenede Nationers
Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap”. Kampagnen hedder: Absolute
Prohibition of Commitment and Forced Treatment and the right to say NO.
Tvang er ifølge FN tortur. Danmark får gang på gang påtale fra FN’s torturkommite om,
at tvangen i psykiatrien skal nedbringes betydeligt.
Olga og Dorrit fra DiP’s bestyrelse har givet bidrag til kampagnen. Professor Peter
Gøtzsche gav også et vigtigt bidrag til kampagnen fra Danmark. Dorrit skrev om Luises
historie og hvordan medicinering ofte med tvang blev kære Luises død. Psykisk sygdom er
ikke en dødelig sygdom. Alligevel dør rigtig mange i psykiatrisk behandling. Den tilladte
Tvang i psykiatrien er medvirkende årsag dertil. Se Dorrits:
http://www.madinamerica.com/2016/03/all-for-the-best-of-the-patient/
OG Olgas har lavet en hjertegribende Spoken Words:
https://www.youtube.com/watch?v=CQuQlFTaKdw&feature=share
’A True story Filled with Lies’, som handler om en person Olga kendte via sit arbejde i
Stemmehørenetværket, og som døde pludselig og uventet i psykiatrisk behandling.
Professor Peter Gøtzsches bidrag til kampagnen fra Danmark. Se link:
https://absoluteprohibition.wordpress.com/2016/03/15/peter-gotzsche-forced-admissionand-forced-treatment-in-psychiatry-causes-more-harm-than-good/

Diagnoser
Vi har tidligere talt om, hvordan diagnoser uddeles med al for let hånd af psykiaterne. Vi
har problematiseret dette, da en svær psykiatrisk diagnose medfører tung medicinering
med psykofarmaka, som for fleres vedkommende kan være katastrofal.

Nedenstående youtube viser hvor let og skødesløst en diagnose kan gives og efter vores
erfaring ofte gives. 10 journalister fra Amerika lavede i 1970’erne følgende eksperiment,
for at vise, at diagnoser kan enhver i princippet få, hvis vedkommende henvender sig til
psykiatrien. De lod sig indlægge på hver sit psykiatriske hospital og fik alle en psykiatrisk
diagnose. Paranoid skizofreni. Tryk på billedet og få historien:

David Rosenhan: Being Sane in Insane Places
He fakes symptoms of Schizophrenia in order to get into mental asylums and spill the
beans on the conditions therein.
Det er jo tankevækkende, for mange mennesker stiller ikke spørgsmålstegn ved
psykiaterens diagnoser og dermed følgende medicinering. Det skulle vi måske gøre i
større udstrækning.
17. april Politikens kronik. Psykiatrien pisser i bukserne for at holde varmen
Her fortæller Caroline Livingstone om sine oplevelser og tanker om psykiatrisk behandling.
Om hvordan hun mener, at psykisk sårbare mennesker uretmæssigt bliver stigmatiseret,
idet de omtales som farlige, utilregnelige, voldelige og andet. Og værst af alt. De sårbare
får ikke den hjælp, de har brug for.
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE3163920/psykiatrien-pisser-i-bukserne-for-atholde-varmen/

Bestyrelsen ønsker jer alle et dejligt forår og med fortsat god
debat.
Og tak til alle jer der jævnlig henvender sig med aktuelle
debatoplæg og/eller konstruktive tanker

