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Bestyrelsen i DiP ønsker alle en Glædelig jul og godt nytår.

Hvordan står det til med psykiatrien i Danmark?
- Er tvangen gået ned?
- Er der sket et paradigmeskifte mht. behandling og synet på sindslidelser/diagnoser?
- Indfriede Psykiatriplan ll de lovede forbedringer?
De korte svar er NEJ, NEJ, NEJ. Det går på ingen måde godt med at nedbringe tvangen i
psykiatrien kan man læse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
De nye tal for tvang i psykiatrien, som dækker hele 2017, viser, at den samlede brug af
tvang fortsat er meget langt fra målsætningerne for 2020. Særligt bekymrende er det, at
brugen af tvang over for børn og unge fortsat ligger højt.
Årsrapporten for 2017 viser, at man på landsplan er nået længst, når det gælder målet om
at halvere andelen af personer, der bæltefikseres og antallet af bæltefikseringer over 48
timer. Her er der opnået et fald i brugen det seneste år og siden starten af målingerne.
Men tallene viser fortsat en stor stigning i næsten alle de øvrige tvangsformer, herunder i
anvendelsen af beroligende medicin.
Paradigmeskiftet udeblev. Sindslidende ses stadigvæk som personer med en systemfejl i
hjernen. Alvorlige diagnoser uddeles stadigvæk med rund hånd og kan gives så at sige
uden at behandleren har set patienten.
Psykiatriplan ll som påberåbte sig store forbedringer under overskriften:
Vil styrke indsatsen for både børn og voksne:
Det med styrket indsats kan man vist kalde varm luft. læs mere her:
Og videre kan man læse om. Regeringen svigter løfte om flere sengepladser.
læs mere her:

Uhyggelig sag om fyringen af professor Peter Gøtzsche
Så er der sagen med fyringen af Professor Peter Gøtzsche. Den sag er yderst uhyggelig
og ulykkeligt. Det er svært at finde ord for denne handling. Men vendinger som ’knægtelse
af vores floromvundne ytringsfrihed’ og ’videnskabeligt justitsmord’ kommer unægteligt
frem. Det er utrygt, at vores "gode" *Sundhedsminister og Sundhedsstyrelsen har bakket
op om denne handling. Fyringen af PG signalerer, at de to instanser ikke tjener borgernes
sag, som de jo skulle.
Professor Peter Gøtzsche er blevet fyret under dække af, at han lavede for meget negativ
polemik, men han har jo kun sagt og fremlagt veldokumenterede data om videnskabelige
forsøg, som fortæller, at flere af de medicinske præparater, som vi får at vide er gode og
helbredende/lindrende præparater slet ikke lever op til hvad der fortælles. Man kunne
således frygte at fyringen snarere er sket, fordi han har talt medicinalfirmaerne imod ved at
synliggøre deres fusk med "videnskabelige data”.
Problemet er, at menigmand ikke er klar over disse fakta og mange er også ligeglade, for
det berører jo ikke direkte dem. Her er det på sin plads at citere Halfdan Rasmussen, som
ganske vist har skrevet ordene i forhold til den tortur, der sker i verden, Me-e-e-n er der
mon så langt fra den og til psykiatrien:
’Ikke bødlen gør mig bange
Ikke hadet og torturen
Ikke dødens riffelgange og skygger på muren
Ikke nætterne når smertens sidste stjerne styrter ned
Men den nådesløse verdens blinde ligegyldighed’

Internationalt og nationalt har der været meget Støtte til P. Gøtzsche,
men intet har hjulpet. Den mand skulle bare gøres tavs. Mon PG giver op så let. Det skulle
ligne ham dårligt. Læs her:

The International Society for Ethical Psychology and
Psychiatry announces its full support for physician
Peter Gøtzsche, who cofounded the Cochrane
Collaboration and led the Collaboration's Nordic
Cochrane Centre in Copenhagen, Denmark.
Dr. Gøtzsche has been a tireless advocate of
scientific excellence in medical research, a critic of
industry pressures on research, and a friend of
ISEPP.
Just weeks ago, the Collaboration's Governing Board
voted 6-5 (one abstention) to expel Dr. Gøtzsche from
the Collaboration. The Board's reasoning was vague
and lacked specific evidence of any wrongdoing on
Dr. Gøtzsche's part, creating suspicion among some
that the expulsion was motivated by industry interests.

Professor Peter Gøtzsches kronik i Politiken
10.dec Politiken: Min fyring er et videnskabeligt justitsmord. Her fortæller PG om en meget
brutal fyring. Han blev behandlet som om har var en farlig kriminel. Hvor er Danmark på
vej hen?

Læs mere her:
Peter Gøtzsche blev behandlet som en farlig
kriminel. Efter ’fyringssamtalen’ blen han forment
adgang til sit kontor. Hans personale fik forbud
mod at kontakte ham. Alt aktivitet stoppede ved
denne samtale. PH.d-studerende kan ikke komme
videre i deres projekt og i det hele taget opgaver
under udarbejdelse stopper. Hvad er det dog for
Noget.

Professor Peter Gøtzsche fortæller her om andre tidligere Whistlebloweres
skæbne. Det er bestemt ikke hyggelig læsning
Professor Peter Gøtzsche er ikke den eneste ’whistleblower’
der er blevet fyret for at sige sandheden om medicinerne og i
det hele taget om medicinalfirmaernes påvirkning af
lægernes uddeling af medicin. Det sørgelige er, at milliarder
af kroner kan få folk/læger til alt.PG fortæller i et interview
om whistleblowers skæbne indenfor medicinalverdenen. Og
det er ikke hyggelig læsning
Læs mere her:

Sundhedspersonale og politi rykker ud sammen ved
tvangsindlæggelser.
Politiken 20. september
Det er en god ide. I dag anses tvangsindlæggelse i psykiatrien for at være en politiopgave.
En afhentning ved politiet signalerer slet og ret, at vedkommende som skal indlægges er
kriminel. Det afslører også virkelig den politiske og behandlermæssige indstilling til folk
med en sindslidelse. De betragtes kort og godt som kriminelle. Det nye tiltag med at
oprette udrykningshold, hvor politi og sundhedspersonale i fællesskab tager ud til psykisk
syge borgere kunne måske være med til at ændre denne meget negative og
diskriminerende officielle holdning. læs her:

29. september: Psykiatritopmøde.
29. september i Imperial Biograf
En god dag på Psykiatritopmøde 2018. Der var meget stor interesse for Foreningen Død i
Psykiatriens arbejde og mange tilkendegivelser ikke mindst fra behandlere om, at det er
godt at DiP er her. Det var et flot arrangeret topmøde med mange gode indslag og ikke
mindst mange interesserede deltagere.

Tv 2 nyheder 7. oktober: Sofie døde af psykiatrisk ”behandling”

SofieAabling kæmpede til sidst bare for at
Så lyt dog til patienten og de pårørende. Sofie
blev mere og mere en zombi jo mere
”behandling” hun fik. De pårørende sagde
det gang på gang og Sofie var så
”behandlet” at hun ikke var klar mere.

Læs mere her:

Tv 2 8. okt 26-årig døde af - og hun er ikke den eneste, afslører række af
obduktioner
Der er grund til at være ekstra meget på vagt, når man udskriver psykofarmaka til patienter
med psykisk sygdom.
Se og den lille youtube hvor moren udtaler sig og hvor statsobducent Jytte Banner

fortæller om nogle
af de resultater, som hendes forskning er
nået frem til ved obduktioner af folk, som
er døde i psykiatrisk behandling.
Læs mere her:

Reduktion i psykofarmaka klarer hjernen viser undersøgelser publiceret
i det internationale Journal of Psychofarmacology 18. marts 2018.
Dette faktum kan jo ikke komme bag på nogen af os, der har haft kontakt med disse farlige midler.
Man er kommet frem til, at hvis man reducerer medicindoser af Risperdal og Zyprexa, så får
patienten ikke tilbagefald, men tværtimod vedkommende får det bedre og bliver klarere i hjernen
Læs mere her:

2 Meget spændende videoer fra en konference i Oslo
Patologisering og medikalisering av livet / Pathologizing and medicalization of life
Konferanse med Joanna Moncrieff, Tor-Johan Ekeland og Magnus Hald på Litteraturhuset
den 13. november 2018
Se videioerne her:

Der findes intet velfærdssamfund for de sindslidende siger S-politikeren
Alexander Grandt
6. december Altinget
Tiden er inde til at tage det næste skridt i velfærdssamfundets udvikling og give alle
danskere retten til fri og lige behandling af sindslidelser og psykisk sårbarhed, skriver
Alexander Grandt (S).
Nej, der findes ved Gud intet velfærdssamfund for de sindslidende. Bare resten af de gode
politikere også ville indse det og så gøre noget effektivt ved det. Ikke som deres løgne om
en Psykiatriplan 2 som skulle forbedre vilkårene for de sindslidende. Sjældent har man følt
sig så meget til grin som da planen blev præsenteret under devisen, at den indeholdt
forbedringer for de sindslidende. Øv de politikere.
Læs artiklen her:

Lige et afsluttende nytårsønske
Vi kan kun håbe og tro på at Mahatma
Ghandis forudsigelse sker fyldest, for
som tingenes tilstand er nu er der ikke
meget at råbe hurra for . Det går slet og
ret den forkerte vej. Men vi må prøve at
give vores mening mere tilkende.

Kontingent
Der er meget brug for jeres bidrag. Død i Psykiatrien er en lille forening, hvis absolut eneste
kapital kommer fra kontingentindbetalingerne..

Kontingent på 150 årligt pr. person kan indbetales på foreningens bankkonto: Bank reg. nr.
2104, konto nr. 6273-770-176.

Mange gode julehilsner og ønsket om et godt nytår
Bestyrelsen i DiP

