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Opråb! Nu skal det stoppe! Ikke flere dødsfald!
DiP prøver at råbe politikere og psykiatrien op
om behandlingen af ’de meget syge patienter’.
De sejler deres egen sø. Mange får medicindoser
langt over det tilladte, hvilket gør dem til
handlingslammede zombier. Politikere træd så i
karakter. Den gruppe skal altså have en ordentlig
behandling. De skal lyttes til og ikke blot
stopfodres med psykofarmaka, som gør dem
dårligere eller tager deres liv.

Medierne har de sidste mange å r
kunnet berette om grelle tilfælde
af overmedicinering i psykiatrien.
Ligeledes om dødsfald som følge
af denne farlige behandling. 13.
maj 2019 viste DR1
dokumentaren ”Psykiatriens
dilemma” i tre dele.
Udsendelsen stillede på mest
overbevisende måde spørgsmålstegn ved om psykofarmaka
S gavner eller skader

Se dokumentarerne nedenfor og døm selv:

https://www.dr.dk/tv/se/psykiatriens-dilemma/psykiatriens-dilemma-2/psykiatriens-dilemma-en-livsfarlig-cocktail-1-3
https://www.dr.dk/tv/se/psykiatriens-dilemma/psykiatriens-dilemma-2/psykiatriens-dilemma-diagnosens-pris-2-3

https://www.dr.dk/tv/se/psykiatriens-dilemma/psykiatriens-dilemma-2/psykiatriens-dilemmastriden-om-folkepillen-3-3
Der er efterhånden nogle steder mere fokus på at undgå polyfarmacy og på at
nedsætte medicindoserne. MEN for den gruppe der nu een gang er blevet massivt
medicineret, og som har fået en af de så kaldte tunge diagnoser, så som som
bipolar affektiv lidelse og skizofreni synes der ikke at være sket positive
ændringer, snarere tværtimod. Det er i hvert fald bestyrelsens indtryk fra de
mange henvendelser, vi få r.

Sandheden om overmedicinering/fejlbehandling af den gruppe har DiP’s bestyrelse gennem
tiderne bestræbt sig på at gøre de meningsdannende (medier) og besluttende instanser
(politikere Regioner og Sundhedsstyrelsen) opmærksom på . De biologisk orienterede
psykiatere (dem som mener at psykisk sygdom opstår som følge af en ”fejl i hjernen” en fejl
som kan kurreres med psykofarmaka) de bør dog undre sig over, at de personer som ”er mest
syge” også er de mennesker som får mest medicin. I min optik skulle ”de mest syge” dog blive
raske eller i det mindste bedre, når de får så meget medicin, men det modsatte er tilfældet. Og
ingen undrer sig……
Det vi hører om den gruppe er, at de er farlige og slå r ihjel.
Det vi ikke hører er at de er meget meget tungt medicinerede.
Vi hører heller ikke, at mange af dem har et misbrugsproblem oveni deres overmedicinering.
Meningsdannerne må stoppe med at omtale de overmedicinerede som farlige og ’som en
belastning for samfundet’. Sandheden skal frem og der skal større større nuancering i
debatten.

Flere nuancer i debatten og ansvarlighed i behandlingen efterlyses også
af læge Stig Gerdes og Bente Stenfalk
Læge Stig Gerdes, Sundhedsstyrelsen tog hans
bestalling, fordi han hjalp en patient med at trappe lidt
ned i psykofarmaka. Sagen omtalt i Nyhedsbrev 34.
Stig Gerdes har sammen med Bente Stenfalk sendt
nedenstående brev til Styrelsen for Patientsikkerhed:
De efterlyser at nogen skal stilles til ansvar, når
der sker pludselige dødsfald i psykiatrien
Til Charlotte Hjort, Styrelsen for Patientsikkerhed
Det er vort indtryk, at klienter på bosteder tildeles en psykiatrisk diagnose, så deres adfærd derefter kan
dæmpes med antipsykotisk eller antidepressiv medicin, uden at der tages relevante prøver, og at man
efterfølgende undlader at holde øje med blodkoncentrationen af medikamenterne, ofte med fatale
følger.
Vi vil i den forbindelse henvise til:
Dorrit Cato Christensens bog om sin 32årige datters død af overmedicinering: ”Kære Luise”,
til DR1s udsendelser "Psykiatriens dilemma", hvor man bl.a. følger Marianne Lassens søn Mikkel, hvis indre
organer er ved at sætte ud pga. overmedicinering,
og til den 26årige Sofie Aablings forgiftningsdødsfald pga. fluoxetin i maj 2018,
samt til DR1, "21 søndag" d. 14.10.18 vedrørende overmedicinering på bosteder.
Vore spørgsmål:
Er der nogen, som ansvarliggøres for dødsfald på bosteder?
Er der nogen, som stilles til ansvar for overmedicinering og polymedicinering på bostederne?
Bliver der fulgt op på bostedernes medicinering i form af f.eks. blodprøver og tjek af klienters
almentilstand?
Venlig Hilsen Stig Gerdes og Bente Stenfalk

Simon Simonsen - Opgør med dødsfald i psykiatrien

Socialdemokratisk politiker
Simon Simonsen er en meget
modig politiker, der tør sætte
psykiatrisk behandling på
dagsordenen. Alle burde have
krav på at vælge egen
behandling,- NU! Siger han
Tryk på linket nedenfor og se
youtube’n

https://www.facebook.com/simonsjsimonsen/videos/354664661916036/
Simon Simonsen siger: Kære alle. Jeg har været til debatmøde i Middelfart med læger,
psykologer, foreninger og bekymrede pårørende, der savner en politisk debat om at nogle
patienter dør i psykiatrien eller begår selvmord. Den debat vil jeg gerne rejse. Se med og
hør hvad Mikkels mor kæmper med, og hvorfor jeg vil gøre noget ved det. Det skal være
forbudt at medicinere folk ihjel eller udskrive til selvmord. Alle dødsfald skal undersøges.
Alle.
Kære alle. Jeg er blevet meget påvirket af dokumentarserien om psykiatri på DR. Jeg har
besøgt Marianne, der kæmper for sin søn. Imorgen er der demonstration for en bedre
psykiatri, og jeg håber alle kan bakke op om, at vi skal have et opgør med dødsfald i
psykiatrien.

Professor Peter Gøtzsche på Amerikansk TV,
Peter Gøtzsche problematiserer mange lægers alt for tætte forhold til medicinalindustrien.
Kan vi borgere mon så helt have tillid til lægernes råd angående hvilken medicin vi skal have?
Inden for psykiatrien har vi i DiP kendskab til overmedicinering og lægelig tavshed omkring mange
af de farlige bivirkninger, som for flere patienters vedkommende resulterer i følgesygdomme og
dødsfald.
Peter Gøtzsche taler om medicinalindustriens påvirkning
på en stor del af den danske lægestand. Han omtaler mange af
lægerne som bevidste eller ubevidste repræsentanter for
medicinalfirmaerne. Kan vi borgere være tjent med det

https://www.youtube.com/watch?v=JVcphH2xAlQ&fbclid=IwAR2ADgIykWXNW6V3fhZsjOF01
ciI-9i1z1cVh1c_pxrarrC1IVCwxUb8l0c

Dangerous Antidepressant Side Effects Drug Companies Don't Want You to Know
About!
Dr. Timothy Scott kigger på nogle af de skjulte bivirkninger, der er ved antidepressiver. Her inkluderer
han nogle alvorlige voldelige episoder og selvmord. Dr. Scott diskuterer hvad medicinalfirmaerne selv
ved om dette og hvad de håber at vi borgere ikke finder ud af. Tankevækkende interview!
https://www.youtube.com/watch?v=KMoZcmm-9Ew

Nye regler i Norge: Angående medicin med tvang
Peter Gøtzsche reports on
a legal decision in Norway
regarding forced drugging with
antipsychotics, with Norwegian law stating
that forced treatment can
only be used when the benefits
clearly outweigh the harms.
https://www.madinamerica.com/2019/05/forced-drugging-antipsychotics-againstlaw/?fbclid=IwAR1H09EtEYaHrpP2NYc28hswacYe77x8TWdIt-IBm6Flqp6HkIDCEw95FkA

Bitter Pille!
25 sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod den danske stat.
Mon nogen handler om tvang i psykiatrien? NEJ er mit svar
Dog måske er sagen om bæltefiksering i ti måneder på Middelfart Psykiatriske Hospital
på vej.

https://www.fyens.dk/indland/Baeltefiksering-af-mand-i-ti-maaneder-paapsykiatrisk-hospital-i-Middelfart-var-lovlig/artikel/3343919
Mit gæt: Ingen af de 25 sager handler om
psykiatrien? fordi ingen advokater ønsker at
røre ved sager angående psykiatrien, da det
er ’taber-sager’. Hele området synes
mørkelagt. Dødfald, invaliditet og andre
horrible overgreb ties ihjel. Vi skal være
positive og blot vende den anden kind til.

Psykofarmaka er narkotika – hvor bliver kritikken af?
KOMMENTAR – Nutidens horder af psykiatrisk sygeliggjorte indtager stoffer på fast basis
– hvornår vågner politikerne op til skandalen, spørger Dennis Larsen: ”Jeg taler
selvfølgelig om psykofarmaka – et fancy ord for narkotika, som det er lykkedes
medicinalindustrien at markedsføre som receptpligtig ‘medicin’.”

Spørger Dennis Larsen om i
Liv og Mennesker den 3.
februar 2018

https://pov.international/psykofarmaka-er-narkotika-hvor-bliver-kritikkenaf/?fbclid=IwAR2MhRLKnkNLWOp6MlIwDlHrVRS56HTXztcSzS9PMBEVRcJH1INqu4GErPU

Mindestund 15. juli, 2019 kl. 13.00 til 15.00. Foran Psykiatrisk Center
Amager, Digevej 110 2300 Kbh S

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 og den inhumane tvang stoppe.
Der vil være kaffe og kage.
Vi glæder os til at se jer den 15. juli

EL vil hæve gennemsnitsalderen for psykisk syge med fem år
JyllandsPosten Nej, hvad er det for noget forfærdelig sludder Enhedsliste! I giver folk fem

år længere at leve i. Det betyder at Luise ville have fået lov til at blive 37 år, Jannick 25 år,

Davide 23 år -jeg kunne blive ved med at nævne navne på unge mennesker som er døde
alt for tidligt og som ikke havde et sidemisbrug! Tag dog tyrene ved hornene og fremsig
den meget tabubelagte sandhed MEDICINEN er årsag til de alt for mange tidlige dødsfald.
Det kom dog frem i DR's glimrende dokumentarer: "Psykiatriens dilemma". Mange
mennesker kan ikke tåle de farlige stoffer. De får psykotiske reaktioner af dem. Det leder
automatisk til en diagnose, hvilket igen leder til behandling/medicinering og så kører den
derudaf i en uafbrudt behandlingsspiral. Mange af dem forbliver derfor i
behandlingssystemet på livstid eller de dør pludselig og uventet. (Andre kan heldigvis tåle
medicinen og er derved tilfredse med behandlingen og det kan jo kun bifaldes).
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE11419145/el-vil-haeve-gennemsnitsalderen-for-psykisksyge-med-femaar/?fb_action_ids=10217438018573981&fb_action_types=og.comments&fbclid=IwAR3s_9QNwE2WeongTxJSlDNNTu48SLG4oN9yDtGOvyYw2aoTtgNzJEbJFg

Dødsfald:
Solveig Bønning gik bort kl. 07.22 den 3. juni 2019 må jeg med sorg meddele. Solveig var
en af de første medlemmer i foreningen Død i Psykiatrien. Hun var gennem alle årene
meget aktiv i foreningens arbejde. Solveig boede i Jylland men mødte alligevel op til den
årlige Mindestund og til topmøderne og til andre relevante arrangementer. Solveig og jeg
kendte hinanden fra tidligere da vores døtre Luise og Christina boede på samme bocenter.
Allerede der begyndte vores samarbejde om at forbedre forholdene for de sindslidende.
Min Luise døde så i 2005 pludselig og uventet og Christina døde på samme måde nogle
år senere. Kære Solveig du blev meget syg, og det eneste du altid sagde var, at du var
glad for at Christina ikke skulle opleve dig så syg, for det ville hun ikke have kunnet klare.
Må du hvile i fred. Jeg vil savne dig utrolig meget. Hilsen Dorrit

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 å rligt pr. person kan indbetales på foreningens bankkonto: Bank reg. nr.
2104, konto nr. 6273-770-176.

Bestyrelsen i DiP ønsker jer alle en god sommer
På vegne af bestyrelsen
Dorrit Cato Christensen. Formand

