Nyhedsbrev nr 32
Foreningen Død i Psykiatrien (DiP) februar 2017 (ekstra)
Ekstra nyhedsbrev bl.a. for at annoncere Filmen ”Dødsårsag ukendt”
Den kan ses i Grand Teatret 20. marts kl. 19.

Verdenspremiere på filmen:
DØDSÅRSAK:UKJENT/CAUSE OF DEATH:UNKNOWN Dokumentarfilm om psykiatrien af
Anniken Hoel får verdenspremiere på CPH:DOX 20. marts i Grand Teatret.

Festivalen skriver om filmen: "DØDSÅRSAK:UKJENT er en chokerende, men samtidig dybt
gribende og fænomenalt medrivende, journalistisk fortælling, der afdækker de mørke dele af
den farmaceutiske medicinalindustri, hvor manipulation af forskere, videnskabsmænd og
politikere er hverdag - og hvor penge vejer tungere end menneskeliv."
Jeg tror, at man hurtigst muligt skal købe sig en billet til Dødsårsag Ukendt, da der vist er rift
om billetterne.
Professor Peter Gøtzsche vil indlede filmen

Vi mødes til en markering uden for Grand Teatret ca. Kl. 18.
Til markeringen, som vil vare godt en halv time, har DiP lavet portrætter af vores

afdøde. Se eksempel:

Vi vil stå med portrætterne som et led i
demonstrationen/markeringen uden for Grand Teatret.

Debat
Og det kan ikke siges for ofte: Det skal være mulighed for professionel hjælp, når en person
ønsker at trappe ned eller ud af den psykofarmakologiske behandling.
Flere har prøvet at trappe sig ud af psykofarmaka ved egen hjælp. Af dem har mange oplevet

ubehagelige reaktioner. Der skal gives professionel hjælp i denne proces.
I Nyhedsbrev 31 kunne man læse om, at læge Stig Gerdes fik taget sin autorisation af Tilsynet for
Patientsikkerhed, fordi han hjalp Karina med at trappe ned i hendes antipsykotika. Denne sag har
kørt i medierne og DiP prøvede i den forbindelse at få et indlæg i medierne. Naturligvis et indlæg
til forsvar for læge Stig Gerdes.
Det lykkedes til sidst at få et indlæg optaget i FredericiaAvisen 12. februar som Åbent brev til
politikere og Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor essensen var:
Hvordan kan der være tale om grov forsømmelse, når en læge hjælper en patient med
en nedtrapning af en medicin, som vedkommende bliver dårligere af og som
vedkommende selv ønsker?
læs her
DiP har i det åbne brev også henstillet til, at Sundhedsstyrelsen laver Retningslinjer for
nedtrapning af psykofarmaka. Det er jo en sand katastrofe at læger/psykiatere kan forgifte
mennesker med psykofarmaka, men at de ikke kan hjælpe med nedtrapning.
Jyske Vestkysten 17. februar 2017 skriver fra en psykiatrisk afdeling i Sydjylland:
Bæltefikseringen er stoppet og det har ikke resulteret i øget medicinering snarere tværtimod.
læs mere her:
14. februar.2017 Information: Jeg bliver aldrig rask i systemets øjne
Jeg lider af skizofreni. Selv om jeg bliver sygdoms- og medicinfri, vil diagnosen altid figurere i
mine papirer. Det sætter fatale begrænser for mit liv – bl.a. er det næsten umuligt for mig at
adoptere mine ønskebørn
https://www.information.dk/debat/2017/02/aldrig-rask-systemetsoejne?utm_source=Dagens+vigtigste+nyheder&utm_campaign=0c76dcd058EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_13&utm_medium=email&utm_term=0_2ccbb7fa83-0c76dcd058413080973
Mad in America 27. januar. Forsker psykiater sir Robin Murray indrømmer sine fejl i
tidligere forskning omkring skizofreni.
“Amazingly, such is the power of the Kraepelinian model that some psychiatrists still
refuse to accept the evidence, and cling to the nihilistic view that there exists an
intrinsically progressive schizophrenic process, a view greatly to the detriment of their
patients.”

Robin Murray, a Scottish psychiatrist and professor of
Psychiatric Research at the Institute of Psychiatry, Kings College in London
https://www.madinamerica.com/2017/01/researcher-acknowledges-mistakesunderstanding-schizophrenia/

Avisen.dk 7. Februar 2017: Formanden for fagforeningen FOA Dennis Kristensen udtaler at
psykiatrien burde dømmes for meddelagtighed i mordet på sosu assistent Vivi …….
læs mere her
Vigtigt Kursus d. 12. juni 2017 i København
! Udtrapning af psykofarmaka Et vigtigt og relevant kursus:
Professor Peter Gøtzsche har arrangeret det
Heldagskursus for patienter og sundhedsprofessionelle. Se programmet og tilmeld dig her.
Mange patienter ønsker at trappe ud af deres psykofarmaka og ville også få det bedre, hvis de
gjorde det. Mange læger ved imidlertid ikke, hvordan de bedst og sikrest kan hjælpe
patienterne med at stoppe med psykofarmaka.
Olga Runciman og Bertel Rüdinger er også blandt oplægsholderne
Husk!
DiPs generalforsamlig Sæt kryds X i kalenderen ved søndag 23. april kl. 14, Og det plejer
altid at være givende og hyggeligt.
Der kommer mere information om generalforsamlingen ved en speciel indkaldelse.

Kontingent
Så er det tid til at betale kontingent for 2017! (for jer der ikke allerede har betalt)
Kontingent for et år er 150 kr. Beløbet kan indbetales på foreningens bankkonto: Bank reg. nr.
2104, konto nr. 6273-770-176. Man kan nu også indbetale via MobilPay til 21607927. Husk at
skrive DiP og dit navn ved indbetaling.
Hvis I selv eller hvis I kender nogen, som kunne tænkes at ville give et lille bidrag til DiP ville
det falde på et tørt sted. Evt. Bidrag kan ligeledes indbetales på foreningens bankkonto.

Bestyrelsen holder fortsat fokus på fejldiagnostisering og
over/fejlmedicinering. Vi arbejder fortsat for, at folk som ønsker
at trappe ud af medicinen skal have lægelig hjælp dertil.
Og tak til jer, der har doneret et støttebeløb til foreningen. Det varmer.
Ligeledes takker vi jer der henvender jer med aktuelle debatoplæg og/eller konstruktive
tanker.

Gode hilsner fra os i Bestyrelsen

