
Ny fokus på skader ved psykofarmakamedicinering i Nordjyske Stiftsti-
dende og DR 25.maj 2008 
Af Karsten O., boer i Gaderummet 

Mange unge er skeptiske overfor kommunens institutioner - og ikke mindst de "socialpsykiatriske 
tilbud" - dvs. med de tvangsindlæggelser, der følger med. Diagnosen ”psykotisk” ser ud til at være 
blevet en modediagnose - siden medicinalindustrien begyndte at markedsføre en række sløvende 
præparater som "antipsykotiske". At denne skepsis ikke er uden grund, ses af den efterfølgende ar-
tikel, bragt af Nordjyske Stiftstidende og DR 25.maj 2008. Vi får at vide, at "hash kan fremkalde 
psykoser" - hvad der muligvis gælder ved overdoser i ganske specielle tilfælde.  

Her følger først uddrag af klienthistorie fra Kommunens ”Nødrum”, skrevet af Gaderummet, deref-
ter artiklen fra Nordjyske. 
 
Uddrag af Sygehistorie 

 "Efter lidt tid tog jeg mig sammen og spurgte om jeg kunne få lov at snakke med en psyko-
log. Det var en aften, hvor jeg tidligere på dagen havde røget hash i kommunens "Nødrum". 
Forespurgt dette, sagde jeg ja. Der gik kort tid, så sad jeg i en taxa med to fra personale-
gruppen i "Nødrummet" og på vej til Rigshospitalets skadestue. Det blev et kort visit på 
skadestuen: "Du er psykotisk", sagde de til mig - hvorefter en ambulance fragtede mig til 
Bispebjergs Psykiatrisk Afdeling, hvor jeg tilbragte den næste måned, tvangsindlagt og 
tvangsmedicineret, begge dele mod mit udtrykte ønske og vilje.  

Han dukkede så op i Gaderummet, og bad om hjælp. Han var på vej til at blive udskrevet, 
og ville ikke tilbage til kommunens "Nødrum". For i "Nødrummet" var han nærmest bare 
parkeret og låst fast på samme tid. Samtidig var det svært for ham at være i Gaderummet, 
da der var hundekoldt og han følte at de andre ikke kunne lide ham fra sidste gang, hvor der 
var konflikt. 

Han blev endelig udskrevet fra den lukkede psykiatriske afdeling, hvor han havde været i 5 
uger, og tog modvilligt tilbage til "Nødrummet". Her var der kun få andre unge, modsat 
Gaderummet, og derfor færre der kendte ham og hans forhistorie. 

Der gik kun få dage i "Nødrummet", så fik han karantæne for at ryge hash i fællesstuen - 
for sådan noget må kun ske på værelserne i kommunens "Nødrum" og hvor de ellers kan 
skjule det. Karantænen blev fastsat til 5 dages udelukkelse, hvor han ikke måtte komme i 
kommunens "Nødrum" eller bruge sin seng.  

Han trampede herefter fra gaden tilbage til Gaderummet. Nu var det for at blive og tage 
konflikterne og udfordringerne”, fra 2008-03-24 En sygehistorie. Om Mikkel Warmings 
forhold til facts. 

Medicindød på ministers bord. Nordjyske Stiftstidende 25.maj 2008 
 
Det er ikke holdbart, at der findes en stor gruppe uforklarlige dødsfald i psykiatrien. Sådan lyder 
reaktionen fra politikere på begge sider af folketingssalen. Det sker efter at NORDJYSKE søn-
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dag fortalte om tal fra Dødsårsagsregisteret, som viser, at 158 patienter med psykose døde i 2006, 
uden at nogen ved hvorfor. I 2001 var tallet 82. Sundhedsstyrelsen erkender selv, at nogle af døds-
faldene er medicinrelaterede, men der er ikke rutinemæssig obduktion på området, og det fortaber 
sig, hvor mange der reelt blev slået ihjel af medicinen.  
 
Nu skal ministeren forklare tallene.  
 
- Fordoblingen på fem år af antallet af psykiatriske patienter, der er døde uden anden forklaring, end 
at de er psykotiske, kræver en undersøgelse, siger Per Clausen, sundhedsordfører for Enhedslisten.  
 
I et såkaldt paragraf 20 spørgsmål beder han ministeren komme med en forklaring på stigningen i 
tallene.  
 
Også fra regeringspartiernes egne rækker skaber udviklingen på området bekymring. Nordjyskes's 
artikel om 42-årige Mike Kent Lynge Andersen, der døde uforklarligt efter mange års behandling 
med mange forskellige midler, kalder på en kommentar fra Venstres sundhedspolitiske ordfører 
Birgitte Josefsen.  
 
- Jeg synes, at det er på tide, at der gennemføres en undersøgelse af, om der ordineres medicin til 
psykisk syge i kombinationer, der kan forårsage dødsfald, siger Birgitte Josefsen.  
 
Hun mener, at sundhedsministeren bør iværksætte en landsdækkende analyse.  
 
Både formanden for Folketingets Sundhedsudvalg Preben Rudiengaard (V) og socialdemokraternes 
sundhedspolitiske ordfører Jens Peter Vernersen taler for, at der indføres lovmæssig obduktion på 
området, så der trækkes mest mulig viden ud af de uforklarlige dødsfald.  
 
Sundhedsstyrelsen afviser rutinemæssig obduktion. NORDJYSKE prøver i dag at få et interview 
med sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) om sagen.  
 
Læs mere i Nordjyske Stiftstidende mandag  
 
Se også 
 
LÆS MERE FRA NORDJYSKE 

• Psykiatere erkender overmedicinering, 23-12-2007 04:00  

• Psykiatere ved for lidt om medicin, 16-12-2007 04:00  

• Tre dages kursus om tungt emne, 16-12-2007 04:00  

• Forsøg med stærk medicin, 16-12-2007 04:00  

• Medicin-rekord skal kulegraves, 11-12-2007 04:00  

• Medicinfri forsøg syltet af læger, 09-12-2007 04:00  

• Tilbage til livet, 09-12-2007 04:00  

• Demente dør af forkert medicin, 02-12-2007 04:00  

• Afsked i kemiske tåger , 02-12-2007 04:00  

• Hård kritik af højt medicinforbrug, 26-11-2007 04:00  

 

http://www.aalborg.dk/dansk/visiting/Default.aspx?ctrl=424&data=1%2c2614097%2c531
http://www.aalborg.dk/dansk/visiting/Default.aspx?ctrl=424&data=1%2c2606269%2c531
http://www.aalborg.dk/dansk/visiting/Default.aspx?ctrl=424&data=1%2c2606331%2c531
http://www.aalborg.dk/dansk/visiting/Default.aspx?ctrl=424&data=1%2c2606332%2c531
http://www.aalborg.dk/dansk/visiting/Default.aspx?ctrl=424&data=1%2c2600312%2c531
http://www.aalborg.dk/dansk/visiting/Default.aspx?ctrl=424&data=1%2c2598019%2c531
http://www.aalborg.dk/dansk/visiting/Default.aspx?ctrl=424&data=1%2c2598063%2c531
http://www.aalborg.dk/dansk/visiting/Default.aspx?ctrl=424&data=1%2c2590190%2c531
http://www.aalborg.dk/dansk/visiting/Default.aspx?ctrl=424&data=1%2c2613848%2c531
http://www.aalborg.dk/dansk/visiting/Default.aspx?ctrl=424&data=1%2c2582981%2c531

	Ny fokus på skader ved psykofarmakamedicinering i Nordjyske Stiftstidende og DR 25.maj 2008
	Af Karsten O., boer i Gaderummet
	Mange unge er skeptiske overfor kommunens institutioner - og ikke mindst de "socialpsykiatriske tilbud" - dvs. med de tvangsindlæggelser, der følger med. Diagnosen ”psykotisk” ser ud til at være blevet en modediagnose - siden medicinalindustrien begyndte at markedsføre en række sløvende præparater som "antipsykotiske". At denne skepsis ikke er uden grund, ses af den efterfølgende artikel, bragt af Nordjyske Stiftstidende og DR 25.maj 2008. Vi får at vide, at "hash kan fremkalde psykoser" - hvad der muligvis gælder ved overdoser i ganske specielle tilfælde. 
	Her følger først uddrag af klienthistorie fra Kommunens ”Nødrum”, skrevet af Gaderummet, derefter artiklen fra Nordjyske.
	Uddrag af Sygehistorie
	 "Efter lidt tid tog jeg mig sammen og spurgte om jeg kunne få lov at snakke med en psykolog. Det var en aften, hvor jeg tidligere på dagen havde røget hash i kommunens "Nødrum". Forespurgt dette, sagde jeg ja. Der gik kort tid, så sad jeg i en taxa med to fra personalegruppen i "Nødrummet" og på vej til Rigshospitalets skadestue. Det blev et kort visit på skadestuen: "Du er psykotisk", sagde de til mig - hvorefter en ambulance fragtede mig til Bispebjergs Psykiatrisk Afdeling, hvor jeg tilbragte den næste måned, tvangsindlagt og tvangsmedicineret, begge dele mod mit udtrykte ønske og vilje. 
	Han dukkede så op i Gaderummet, og bad om hjælp. Han var på vej til at blive udskrevet, og ville ikke tilbage til kommunens "Nødrum". For i "Nødrummet" var han nærmest bare parkeret og låst fast på samme tid. Samtidig var det svært for ham at være i Gaderummet, da der var hundekoldt og han følte at de andre ikke kunne lide ham fra sidste gang, hvor der var konflikt.
	Han blev endelig udskrevet fra den lukkede psykiatriske afdeling, hvor han havde været i 5 uger, og tog modvilligt tilbage til "Nødrummet". Her var der kun få andre unge, modsat Gaderummet, og derfor færre der kendte ham og hans forhistorie.
	Der gik kun få dage i "Nødrummet", så fik han karantæne for at ryge hash i fællesstuen - for sådan noget må kun ske på værelserne i kommunens "Nødrum" og hvor de ellers kan skjule det. Karantænen blev fastsat til 5 dages udelukkelse, hvor han ikke måtte komme i kommunens "Nødrum" eller bruge sin seng. 
	Han trampede herefter fra gaden tilbage til Gaderummet. Nu var det for at blive og tage konflikterne og udfordringerne”, fra 2008-03-24 En sygehistorie. Om Mikkel Warmings forhold til facts.
	Medicindød på ministers bord. Nordjyske Stiftstidende 25.maj 2008
	Det er ikke holdbart, at der findes en stor gruppe uforklarlige dødsfald i psykiatrien. Sådan lyder reaktionen fra politikere på begge sider af folketingssalen. Det sker efter at NORDJYSKE søndag fortalte om tal fra Dødsårsagsregisteret, som viser, at 158 patienter med psykose døde i 2006, uden at nogen ved hvorfor. I 2001 var tallet 82. Sundhedsstyrelsen erkender selv, at nogle af dødsfaldene er medicinrelaterede, men der er ikke rutinemæssig obduktion på området, og det fortaber sig, hvor mange der reelt blev slået ihjel af medicinen. Nu skal ministeren forklare tallene. - Fordoblingen på fem år af antallet af psykiatriske patienter, der er døde uden anden forklaring, end at de er psykotiske, kræver en undersøgelse, siger Per Clausen, sundhedsordfører for Enhedslisten. I et såkaldt paragraf 20 spørgsmål beder han ministeren komme med en forklaring på stigningen i tallene. Også fra regeringspartiernes egne rækker skaber udviklingen på området bekymring. Nordjyskes's artikel om 42-årige Mike Kent Lynge Andersen, der døde uforklarligt efter mange års behandling med mange forskellige midler, kalder på en kommentar fra Venstres sundhedspolitiske ordfører Birgitte Josefsen. - Jeg synes, at det er på tide, at der gennemføres en undersøgelse af, om der ordineres medicin til psykisk syge i kombinationer, der kan forårsage dødsfald, siger Birgitte Josefsen. Hun mener, at sundhedsministeren bør iværksætte en landsdækkende analyse. Både formanden for Folketingets Sundhedsudvalg Preben Rudiengaard (V) og socialdemokraternes sundhedspolitiske ordfører Jens Peter Vernersen taler for, at der indføres lovmæssig obduktion på området, så der trækkes mest mulig viden ud af de uforklarlige dødsfald. Sundhedsstyrelsen afviser rutinemæssig obduktion. NORDJYSKE prøver i dag at få et interview med sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) om sagen. Læs mere i Nordjyske Stiftstidende mandag 
	Se også
	LÆS MERE FRA NORDJYSKE
	 Psykiatere erkender overmedicinering, 23-12-2007 04:00 
	 Psykiatere ved for lidt om medicin, 16-12-2007 04:00 
	 Tre dages kursus om tungt emne, 16-12-2007 04:00 
	 Forsøg med stærk medicin, 16-12-2007 04:00 
	 Medicin-rekord skal kulegraves, 11-12-2007 04:00 
	 Medicinfri forsøg syltet af læger, 09-12-2007 04:00 
	 Tilbage til livet, 09-12-2007 04:00 
	 Demente dør af forkert medicin, 02-12-2007 04:00 
	 Afsked i kemiske tåger , 02-12-2007 04:00 
	 Hård kritik af højt medicinforbrug, 26-11-2007 04:00 

