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DiP mener:
Retspsykiatrien er kørt af sporet og skal gentænkes’. Antallet af behandlingsdomme er steget
drastisk, tredoblet på 15 år. Oprindeligt var tanken med behandlingsdomme at give folk, der
havde begået en kriminel handling og var utilregnelig pga. sindssygdom i gerningsøjeblikket en
”mildere straf”. De skulle ikke i fængsel, men i stedet for have en dom til behandling. Formålet
hermed er: ”at psykiatrien i samarbejde med den dømte og Kriminalforsorgen skal søge at hjælpe
vedkommende til at få det bedre psykisk, og dermed hjælpe vedkommende til at opnå en
kriminalitetsfri tilværelse”(Psykiatrien Region Midtjylland). Smukke ord men det passer jo ikke.
Statistisk set forbliver en stor del af de dømte i behandlingssystemet og de får det bestemt ikke
bedre, ifgl. hvad DiP hører. Som det ser ud i dag ville de være bedre tjent med en fængselsdom,
som dog får en ende, hvorimod en behandlingsdom ofte ikke har tidbegrænsning. (Institut for
Menneskerettigheder): Straffelovens regler om længstetider for særforanstaltninger
(behandlingsdomme) og anvendelsen heraf i praksis er strid med det menneskeretlige
diskriminationsforbud indeholdt i bla. EMRK (Europas MenneskerettighedsKonvention) art. 14 og
FN’s Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder art. 26. Psykisk syge udsættes for
forskelsbehandling i forhold til ikke-psykisk syge, når de idømmes en særforanstaltning med en
uproportional længstetid og ofte for en mindre forseelse.

Psykiatrisk forskning har spillet fallit
Psykiatrisk forskning er med sin biomedicinske tilgang ensidig, og har spillet fallit, mener
kritikere. Årsagen til psykiske lidelser kan ikke findes som en ubalance i hjernen, men
derimod i relationen til andre mennesker, mener biolog Pia Brandt Danborg, der er ved at
lægge sidste hånd på en ph.d. om bivirkninger ved psykofarmaka ved fra Det Nordiske
Cochrane Center.
Tidligere psykiater Jytte Willladsen har også udtalt, at psykiatrien har spillet fallit. Hun har
ved flere lejligheder sagt, at psykiatrien er fyldt med illusioner, og at den medicinske
behandling invaliderer og kan medføre dødsfald, hvilket man fortier
http://www.psykiatriavisen.dk/2018/12/03/psykiatrisk-forskning-er-ensidig-menerkritikere/?fbclid=IwAR1OKf8rsaupHr7yNs2Nr8ZdFLIvQ302Jt7V59KgXa4kPeCZuIj_uwB6K5c

Et vigtigt symposium d. 9. marts

9. marts holdes et symposium i Bethesda ved
Nørreport St. Det vil blive startskuddet til et
institut for fri forskning åbnet af professor
Peter Gøtzsche med støtte fra internationale
kolleger. Tryk på linket for at se det
spændende program:
http://www.deadlymedicines.dk/wpcontent/uploads/2019/01/Symposium-Scientific-Freedom-9March-2019-programme.pdf

Deltagelse i symposiet koster 1200,00 kr som indbetales på bank account, 67715437934. Write
who you are on the transfer. Students can register for DKK 600 after having requested this option
in a prior email to gotzsche.peter@gmail.com.
Sundhedspolitisk Tidsskrift skriver d. 9. januar om symposiet og baggrunden herfor:

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=1669:gotz
sche-abner-nyt-institut-for-fri-forskning&catid=2:uncategorised
Mental Health Europe (MHE)
DiP er medlem af EU-organisationen Mental Health Europe (MHE), Det er vigtig, at vi ser
hvad der sker i Europa angående psykiatrisk behandling og at medlemslandene også
hører om, hvad der sker i DK. MHE er en non-governmental network-organisation.
Formålet med organisationen er at promovere god behandlingspsykiatri, at arbejde for
social inklusion (ud af institutionerne) og at arbejde for at menneskerettighederne
overholdes for nuværende og tidligere psykiatribrugere:
“We advocate for positive mental health and wellbeing and for the rights of people living with
mental ill health and we raise awareness to end mental health stigma”

•

MHE arbejder tæt sammen med andre EU- Institutioner og internationalt. MHE er et samarbejde
mellem brugere og professionelle medarbejdere fra psykiatere til sundhedspersonale, frivillige og
servicemedarbejdere.
MHE vil sikre ’a human rights-based and recovery-centred approach to mental health’ via:
✓ Engage with and influence the EU Institutions, the Council of Europe and other key stakeholders
on the monitoring and implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with
Disabilities.
✓ Raise awareness of stigma and discrimination around mental health through communication
tools and a dedicated campaign.
✓ Lobby for review and reform of diagnostic models which are not human rights or recovery
compliant.
✓ Actively support the empowerment of people with lived experience of mental ill health,
including users and ex-users of services.
✓ Raise awareness of and promulgate the recovery model amongst members, key stakeholders
and the general public, members, MHE formulates recommendations for policy makers to develop
mental health friendly policies. MHE places users of mental services at the centre of its work to
ensure the voice of people who have experienced mental ill health is heard across Europe.
MHE formulerer anbefalinger til politikere om at udvikle en psykiatrivenlig politik. MHE placerer
brugerneerfaringer i centrum af deres arbejde for at sikre som har oplevet sindslidelser bliver hørt

over hele Europa. https://mhe-sme.org/what-we-do/projects-campaigns/

MHE havde et arrangement i EU parlamentet 23.01: Shedding light on
transparent collaboration in healthcare. (Samarbejdet med medicinalfirmaerne,
her specielt med henblik på behandlingen i psykiatrien)
En vigtig Event -som det kaldes- hvor der blev
diskuteret hvad der kan gøres for at synliggøre
det samarbejde, der foregår mellem
sundhedsaktørerne (altså mellem
medicinalindustrien, behandlerne inden for
psykiatrien, organisationerne som har med
psykiatri at gøre og bruger/ og pårørende
organisationer. Meget vigtigt emne !
Jeg mødte/fik snakket med flere vigtige ’nøglepersoner’ i forbindelse med debatten om det
tætte samarbejde, som reelt foregår på tværs interessenter, såsom producenter af medicin,
læger og ikke mindst beslutningstagere, såsom politikere og embedsmænd ansat i etaten.
UN’s Special Rapporteur on Psychiatry
Psychiatrist Dainius Puras
Var den første der sagde noget
Overskriften på hans oplæg var:
’The right to everyone to the enjoyment
on the highest attainabale standard of health:
Tryk på linket og hør Dainius Puras
https://www.youtube.com/watch?v=fJd6o_tjLjg&feature=share&fbclid=IwAR26T97tGn7B7toDMX
I Nyhedsbrev 38 omtales FN’s Special Rapporteurs rapport om psykiatrien.
Han skriver i rapporten, at psykiatrien slet og ret hviler på for længst uddaterede praksisser,
som bryder med menneskerettighederne. Han taler om ubalance, som ikke handler om den
såkaldte kemiske ubalance men om magt ubalancen.
Han kritiserer det faktum, at medicin synes at være den foretrukne behandlingsmetode. Den
lemfældige omgang med videnskabelige data slipper heller ikke for kritik. Læs rapporten her:
En anden vigtig taler var socialforsker Peter Lehmann.
Peter Lehmann er også tidligere
bestyrelsesmedlem i the European
Network of (ex-) Users and Survivors of
Psychiatry. PL listede op hvorfor
’gennemsigtighed’ eller synlighed af
læge/medicinalfirma-samarbejde er så
vigtig for patienterne. Det er for at
undgå at:

- At bivirkningerne ved medicinen skjules eller i hvert fald nedtones
- Informationer om risiko og alternativer til medicin skjules
- Psykiatere betalt af medicinalindustrien roser medicinerne
- Medicinal firmaer sponsorerer pårørendeorganisationer så de går ind for psykofarmaka
- Firmaerne betaler journalister og forlag for at fremme deres produkter og de lobbyer hos
politikere og andre nøglepersoner
- De yder økonomisk støtte til læger for at ’opfinde’ nye diagnoser og underskrive artikler og bøger
lavet at medicinalfirmaerne og som promoverer måske fejlagtigt nye mediciner(ghostwriters)
Februar 2018 Institut

for Menneskerettigheder kritiserer udbredt brug af
tvang i psykiatrien og uforholdsmæssigt lange frihedsberøvelser i
retspsykiatrien i ny rapport til FN.
FN advaret af det danske institut for
menneskerettigheder om menneskeretlige problemer
for patienter i psykiatrien
DiP ser med glæde på det øgede fokus, der er ved at
komme på Danmarks dårlige behandling af
mennesker, der søger hjælp i Psykiatrien. En
læseværdig rapport
Læs rapporten her:

Tvangsmedicinering kan ikke begrundes
har norsk
ombudsmand
afgjort
Der er heldigvis
begyndt
at komme
I Norge har ombudsmanden for nylig afgjort,
at tvangsmedicinering ikke kan begrundes i henhold
mere

til psykiatriloven. Ombudsmanden kritiserede, at betingelserne om, at den gunstige virkning klart
skal opveje ulemperne, var blevet tilsidesat. Det skriver professor dr. med. Peter Gøtzsche i dette
debatindlæg, hvor han taler for, at vi også i Danmark bør arbejde for, at tvangsmedicinering af
psykiatriske patienter afskaffes i psykiatriloven.

Det er en vigtig og skelsættende afgørelse og man kan kun håbe at
Danmark følger efter. For man kan desværre ikke komme udenom, at
Danmark alt for ofte medicinerer ved tvang og ikke mindst ved den
skjulte tvang. Det er jo også tydeligt, at man her til lands ofte ikke
vurderer om den gunstige virkning opvejer ulemperne ved de ofte
store medicinmængder.

http://www.psykiatriavisen.dk/2019/01/27/norsk-ombudsmand-har-afgjort-attvangsmedicinering-ikke-kan-begrundes/?fbclid=IwAR27PC6EUx4KpUYaDjbL2an0AKxIhGfdbuqyfZos7ZEOQs7vBF-Y18nlyk

NB! DiP holder generalforsamling søndag 28. april kl. 14.00. Afsæt dagen! Indkaldelse med
dagsorden kommer senere.

Boganmeldelse
Bogens titel: Tanker om retspsykiatri. Forfatter: Glenn Hansson
Bogen kan købes på nettet:
https://www.bog-ide.dk/produkt/347622/glenn-borgen-hansson-tanker-om-retspsykiatripaperback/2200794

Tanker om retspsykiatri er en vigtig dokumentation på hvad der sker, når man opholder sig
på en retspsykiatrisk afdeling. Man tager sig til hovedet og siger, at det kan bare ikke
passe, men det gør det altså!
Uddrag fra Glenns beskrivelse af sine oplevelser i
Retspsykiatrien:
Når man som mig bliver sat på et værelse på ca 12 m2 og ikke
har ret meget udgang, så er det jo passende at skrive lidt om det
jeg oplever i min dagligdag. Denne tekstsamling har til formål at
give dig en idé om hvad en patient som mig kan få af tanker om
retspsykiatrien og de regler der gælder for den. Disse tekster
udtrykker hvad jeg synes om retspsykiatrien og er ikke et udtryk
for den absolutte sandhed. Den skal ses som et udtryk for
hvordan jeg som patient oplever retspsykiatrien indefra.
Retspsykiatrien i Danmark er efter min mening alt for hemmelig,
og det er mit mål
med disse tekster, at give et indblik i hvad det er man går og
prøver på at holde hemmeligt.

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.

