Nyhedsbrev nr 34
Foreningen Død i Psykiatrien (DiP) juni 2017
(Ekstra udgivelse)
Hermed et ekstra Nyhedsbrev, hvor DiP inviterer til den årlige mindestund
foran Psykiatrisk Center Amager lørdag d. 15. juli

Invitation
Mindestund 15. juli 2017 foran Psykiatrisk Center Amager.
Mindestunden afholdes for 6. år på dagen, hvor Luise døde i en alder af 32 år.
Dato: Lørdag d. 15. juli
Sted: Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, foran hovedindgangen.
Tid: 14.00 til 16.00
Formålet med mindestunden er at være sammen og mindes vores kære, som er døde i
psykiatrien. DiP ønsker også med tilstedeværelsen at synliggøre at alt for mange mennesker
bliver ødelagt for livet af psykiatrisk behandling, og at det skal stoppe.
Da det drejer sig om sørgende pårørende, skal det være en tyst og værdig aktion. DiP vil
oplyse men ikke skræmme nogen. Vi skal også tage hensyn til de mennesker der er indlagte
denne dag.
Alle er velkomne, og vi håber at mange kommer forbi og måske lægger en blomst, eller tænder
et lys.
Pressen inviteres for at budskabet spredes, og for at lægge pres på de ansvarlige om at passe
bedre på de mennesker der er i behandling i psykiatrien.
Budskabet er vigtigt, så vi håber at mange kommer forbi. Vi skal mindes men vi skal også
markere, at nu må den farlige overmedicinering stoppe.
Der vil være kaffe og kage.
Vi håber at I vil prioritere denne årligt tilbagevendende begivenhed højt

Debat:
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.
De næste to indlæg er fra Norge, hvor debatten om brug af psykofarmaka er længere
fremme i den ønskværdige retning.
Det er to yderst læseværdige artikler.
Jeg ville ønske at lignende debatter kunne foregå i Danmark! Men det kommer forhåbentlig
snart. Norge og Danmark er trods alt naboer.
Jan. 2015: Tidsskriftet for Norsk Lægeforening: Professor dr.med Helge Refsum og
Farmakolog og speciallæge i psykiatri Dag Kristen Solberg giver deres syn på
(over)medicinering og polyfarmacy. De pointerer, at man ikke kan have standard doser til
behandlingen af folk med psykiatriske doser. Argumentet herfor er, at folk er forskellige. Det
ved vi naturligvis godt os der har været i forbindelse med det psykiatriske
behandlingssystem, men det nye for mig er, at det også debatteres i Lægeforeningen i Norge.
Læs mere her:
27. maj 2017 Ligeledes Tidsskriftet for Norsk Lægeforening: Formand og næstformand for
foreningen AURORA-støtteforening for mennesker med psykiske lidelser. De skriver om at
psykisk syge mangler retssikkerhed
Læs mere her:
Siden juni 2016 har psykiatriske patienter i Norge kunnet kræve medicinfri behandling.
Tilhængere taler om patienters ret til medbestemmelse. Skeptikere frygter underbehandling.
Nu gøres et lignende forsøg i Danmark med Folketingets satspuljepartiers velsignelse – to
å rtier efter at fagfolk sidst affejede ideen Af Jannie Iwankow Søgaard, journalist
Læs mere her:
Det med medicinfri behandling er ikke en ny tanke kan vi se på nedenstående link fra en artikel
i Information fra 1997.
Læs mere her:
Wendy Dolan lagde sag an mod midicinalfirmaet Glaxosmithcline(GSK) og vandt.
Wendys mand Steward tog sit liv 5 dage efter han var startet på Paxil (SSRI – lykkepille)
Hun fik 3 millioner dollars i erstatning, men som hun selv udtrykker det: Hun vandt, men fik
ikke sin Steward tibage. Men der er trods alt statueret et eksempel. Tak for det Wendy!
Hun var i Danmark i 2015 og tale derom på professor Peter Gøtzsches konference.
Læs mere her:

Jyllandsposten 1. maj. Tvangen i psykiatrien stiger igen.
Der er dog ikke meget at prale af i den danske psykiatri – desværre!
læs her:
Berlingske 4. april
Psykisk syge bliver genindlagt. Der er noget galt med behandlingen.
læs her:

BT:

15. MAJ 2017: Der er ingen tvivl om, at psykiatrien er fuldstændig sindssyg. Her taler jeg ikke

kun om den sindssyge planlægning og ledelse, men faktisk hele psykiatriens holdning til psykiske
sygdomme. Siger Erik Østenkjær
Læs her:

Styrelsen for Patientsikkerhed fortsætter sin indædte kamp mod Læge
Stig Gerdes og -jeg tør næsten sige- sin kamp mod patienters ret til
lægelig bistand ved nedtrapning
/Fredericia 20. maj

Stig Gerdes fastslår, at patienten Karina var forgiftet af overmedicinering, indtil han trappede hende ned.
Foto: Peter Friis Autzen

Styrelse vil gå i retten for at inddrage Stig Gerdes' autorisation permanent
Stig Gerdes skal aldrig have lov at blive læge igen, mener styrelse. Gerdes forsvarer sig
med nye oplysninger om omstridt patient
Læs mere her:
Udtrapning af psykofarmaka.
Der 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. Mange har oplevet
ubehagelige reaktioner derved. Der skal gives professionel hjælp i denne proces. Mange læger
ved imidlertid ikke, hvordan de bedst og sikrest kan hjælpe patienterne med at stoppe med
psykofarmaka. DiP gør opmærksom 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.
Olga Runciman og Bertel Rüdinger er også blandt oplægsholderne

Mange gode hilsner fra os i bestyrelsen

