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I de familier, hvor
et familiemedlem

ryger dybt ind i
de psykiatriske
sys-teurer, -vedr *Ile,
at der hele tiden er
nog€n, der dør. Det
bliver ret hurtigt en
del af hverdagen.
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DET.,ER f UID§TÆI{DIG tigesorn,i gyserhisto,=
eliglog mærkværdigvis anderledes, er at,
rief ne,.hyorenånsorlrrejseade'kornu,rer,iil:::
,psykiatriens hemnteligheder.rer lige foran,,'
en fierntliggerrde tandsby, Yed første øjekact
øjnene på os alle - uden at de bliver set.
,:rirker a1t tilfcrladeligt. Røger.stiger opfia,, ',, ' ' ,Itveranden danskfamiliekommeri ,,:
skor:*tenene på de små,lytter:og unsenre,
be1øring med.psykiatrien,, Og især i de.
iamiliea hvor et:familiemedlem ryger dybt
'lg§er,fnisende i mudderet på gaden-lmens ,,
ringerkirkeklokkerne ogduerne ffagrer ' .
ind i de psyliatriske systemer;, ved alle" at'
:der hele tiden,er nogen, der dør.,Det:bliver
hen,over b;rens,torv. Det en først'når,deu,,
rejsende har boet et stykke tid i landsbyen,
'ret httrtrgt en del af,hverdagen" *g når det
at mistanken begyr:def ,at dæmre, Der er et
skefl er det sorn om'de,døde skrives'i'en
eller andet i den landsby, der ikke er som
anden'bory end andre døde; Måske endda
andre steder; Enhemmelighed alle harlevet
af gode grunde. Det er til tider svært ikke
at se dødCn $om en udfrieise ogbefrlelse'
med så trænge, at det blot er en trist forban-.:
delse, der fletter sig,ind i hverda§en. , ' .
nåringentingrykker vcd den forbande l
Narmalt er, hemrnglighedea tatalt furudsi", psykose eller giftige depression. Men det
gel§ ognm;tenkedel§ Naget'med,at ved' ' er bare'en måde at leve med,§awlelpå,
og ao-solut ikke del samme som at sige' . ,:
fu}dmåae skal landsby§rls lækrerte jornfru
o{res til en drage, eller,måske:en meget:,
at døden bør være en naturlig del af den
psykiatriske behandling.
stor.abe. Oghvis det,ikke:skes er:iands.' ,,, '
,byen dømt {il undergaag ogulykke.}ea'
'
Der er mange prisværdige initiativer
slap hemrneligheder,forstår.alle. ag der er , i gang'fur at rokke ved,den fsrdørr,rte
næfisest,noget gall; hvis der ikke fndes'den. hemmelighed og skabe opmærksomhed
stags steder iudkalrtenaf verdene*
omkring dei her.landsforeaingen,af,, ,
,,,.,
.',
psykiatribrugere {LÅF) er Sået i gang. Og
lIGf NETCF §ÅDAN et sted,er psykiatrien. den nystartede pårørendeforenlng'18ød'i
Godt hengernt i sit,eget lille hjørne, lever, ,. psykiatrien,'l har'rgravet i §undhedsstyrell
den sit egel,liv; ttred alle'sine,hemmelighesens tal,:for at finde ud af hvar mange deJ
handler om. Det viser sig,,at derri perio.
, ' Det eneste.der er fulds,tændig,ufurstå
dea 2005 til 2007 skele 823 uforklarlige'
dødsfald relateret til psykoser og,depres.
sion.
FAKTA:
Det er over 150 uforklarlige dødsfald
SUNDHEDSSTYRELSEN OM PSYKISKE
årligt, og denindsats der §øres i farhold , ,
LISET§E&.P§?I(I§X.§YGE LE1IER C*. .15 ÅR.
til det; ,er mitrdt sagt aaderledes, end'hvåd,
K€ RTERE, €ND EEST§H'AF,B Er.OtKilIl il§Et'I,'
samfundet'gør f*r at ændre på, at 400 , ,
FSYI(J§I( §YGE l.lÅ.§,eÅ.,,a0 eet{Cf §TøRRE
mennesker mister livet i traf,kken hvert
år. Der er slet ingen sammenJigning, og i
Br§ll{S f€BÅT.Dø lr€D§§WMgnB EHD '
nf,$TEN åF SEFOL*flllt'lGEt{. psYl$§l( SYGE
det hele taget er det som om, at alt der har
H*R OVTRBøEEIIG}IED *F §Oå{*TI§K€
med p:sykiatrieu at,gøre" ikke.kan sam-:,::'
,'
SYGDOMME BL.A. DIABETES OG HJERTEmenltgnee med .nogef rymhel§t,
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KARSYGDOMME.

NOGLE GANGE TÆNKER jeg, at psykiatrien
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