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Foreningen Død i Psykiatrien (DiP) maj 2017
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.

https://www.youtube.com/watch?v=Hq915TDiGYU

22 november 2016 fra DR1 dokumentaren. Psykolog Svend Brinkmann viser i et sjovt klip,
hvordan medicinalindustrien let kan opfinde nye diagnoser, som kræver medicinsk behandling –
sygdomsmageri – kalder han det
(Sammenlagt af to klip, sendt i DR1 Dokumentaren:…

20. marts. DØDSÅRSAK:UKJENT/CAUSE OF DEATH:UNKNOWN
Dokumentarfilm om psykiatrien af Anniken Hoel havde verdenspremiere i Grand Teatret.
DiP lavede en lille demonstration uden for Grand som optakt til filmen. Tryk på linket og se:
https://www.youtubeom/watch?v=3qS1E1_faP0&feature=youtu.be
Professor Peter Gøtzsche skulle have deltaget i debatten efter filmen. Det kom han ikke til.
Arrangøren begrundede denne ændring med at man ikke havde kunnet finde en psykiater der
ville deltage i debatten, hvis Peter Gøtzsche skulle deltage. Det var en stor skuffelse for mange
af de tilstedeværende. Debatten blev da også ret tam, hvis man overhovedet kunne tale om en
debat.
Jeg personlig undrer mig over, at ingen af de adspurgte psykiatere ville stille op til diskussion
med Peter Gøtzsche. Hmmm. Årsagen dertil må stå hen i det uvisse.
Aftenens 1000$ - svar kom fra direktøren for Lægemiddelstyrelsen. Spørgsmålet lød som
følgende: ’Hvorfor giver man medicin (psykofarmaka), som man kan dø af til patienter mod en
sygdom, som ikke er dødelig? Hertil svarede direktøren fra Lægemiddelstyrelsen Nikolai
Brun: ’Jamen der dør også mange med kræft af kemoterapi. HMMM! (redaktøren) Jamen altså
kræft er jo en dødelig sygdom, så det kan jo ikke sammenlignes, og et hav af fingre røg da også
i vejret. Som jeg oplevede det, styrede ordstyreren nu uden om kommentarer fra salen ved at
lægge resten af debatten op til panelet. Denne handling forårsagede uro blandt publikum,
som rejste sig op og i højlydte toner gav udtryk for denne frustration.
DiP-medlemmer markerede også vores store utilfredshed med psykiatribehandlingen. Se foto fra
Grand biografen (et lille uddrag af ’demonstranterne’. For vi var mange spredt over hele salen):

DiP- medlemmer står med billeder af dem vi har mistet i psykiatrien.
Debat:
I Sundhedsvidenskab: Professor Jimmi Nielsen vil åbne op for mere nuanceret syn på
psykofarmaka:
læs mere her:
Mad in Amerika. By Rob Wipond April 14, 2015
Flere og flere forskere går ind og undersøger, hvorfor psykofarmaka ikke lindrer men
tværtimod giver ødelæggende bivirkninger.
Her er temaet: Behandlingsresistens pga dopamin oversensitivitet:
læs mere:

Konference om medicinfri behandling i Nordnorge 19. september 2016. Psykiater
Magnus Hald har etableret en medicinfri afdeling. Meget interessante argumenter M. Hald
fremsætter. Han problematiserer bl.a. at psykiatrien redefinerer folks psykiske problemer
ind i et medicinsk diagnosesystem, som ikke eksisterer. Vi har et klassifikationssystem,
men ikke et diagnosesystem. Han prøver også at beskrive, hvad forsvarlig behandling er.
Her pointerer han, at det er vigtigt at have for øje, at medicinen virker forskelligt på folk, og
at det er vigtig at gøre opmærksom på bivirkningerne ved behandlingen. Et meget givende
indslag.
https://www.youtube.com/watch?v=XLS2o-cObPg&feature=youtu.be
Information 19. September 2016: For velfungerende til psykiatrien

Gavmilde skud stesolid og kække råd som ’Tænk på noget, der gør dig glad’ var alt psykiatrien
havde at tilbyde, fortæller diætist Trine Røn
Læs mere her:
Vi skal forstå psykoser på en ny måde: Af Jens Einar Jansen, psykolog, ph.d., specialist i psykoterapi,
specialpsykologkandidat, Agnes Ringer, aut. psykolog, ph.d., Henrik Risdorf, aut. psykolog, MPA og Olga Runciman, psykolog

En meget spændende artikel, som stiller stort spørgsmålstegn ved den gængse og
biologiskorienterede forståelsesmodel af hvad en psykose er og hvordan den skal behandles.
læs mere her
Februar 2017: Konference i Norge omkring medicinfri psykiatrisk behandling. Læg.
Mærke til psykiater Magnus Hald(direktør for psykiatrisk afdeling med medicinfri
behandling i Nordnorge). Han argumenterer for medicinfri behandling. Han pointerer bl.a.
at det er vigtigt, at der gives reel information om psykofarmakas ’farlige virkning’, som
loven om informeret samtykke kræver. Det sker ikke eller i bedste fald yderst sjældent.
Han problematiserer også, at behandling i psykiatrien foretages ud fra et klassifications
system (diagnose manualerne) fremfor ud fra kendskab til sygdommene.
https://www.youtube.com/watch?v=XLS2o-cObPg

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 den forbindelse henledes opmærksomheden på Et vigtigt og relevant kursus:
! Udtrapning af psykofarmaka. Kurset - arrangeret af professor Peter Gøtzsche finder sted
12. juni. Det er et 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
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?
http://fredericiaavisen.dk/aabent-brev-politikere-styrelsen-patientsikkerhed/
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.

Kontingent
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.

Gode hilsner fra os i Bestyrelsen

