








Jeg har disse bemærkninger: 
 
Der står ikke noget i kursusbeskrivelsen om, at der vil blive givet individuel sundhedsfaglig 
rådgivning af kursusdeltagerne. Et udtrapningsforløb tager tid, og vi har naturligvis ikke til hensigt 
at starte udtrapning af deltagerne på kurset.  
 
Når jeg skriver, at vi holder et kursus om udtrapning af psykofarmaka, så menes der med ”vi” de 
lærere, der underviser på kurset, hvilket fremgår af kursusbeskrivelsen. 
 
Det er således ikke relevant for Poul Videbechs henvendelse til Styrelsen, hvilke kvalifikationer 
og/eller erfaringer jeg har med individuel udtrapning af antipsykotisk medicin. Der vil i øvrigt 
deltage både psykiatere og andre sundhedsprofessionelle på kurset, som har til formål, at vi skal 
lære af hinanden, også af nuværende og tidligere patienters erfaringer. Det er derfor, vi skriver, at 
vi vil prøve at imødekomme deltagernes behov og interesser bedst muligt. 



Svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed 
(ankommet efter kursus, afsendt den 16. juni) 

 





Hvor finder jeg indlægssedlerne? 

Google: 
 
skriv fx ”Fontex indlægsseddel” (11 sider) 
 
eller ”Prozac package insert” 
og find FDAs indlægsseddel (33 sider). 
FDAs oplysninger er ofte mere udførlige end de danske. 
 



Patienthåndbogen 

Hele brevet findes på www.deadlymedicines.dk  
(se hele internetadressen på et følgende lysbillede) 



Patienthåndbogen 

Hele brevet findes på www.deadlymedicines.dk  
(se hele internetadressen på næste lysbillede) 



 
http://www.deadlymedicines.dk/alvorlige-fejl-til-skade- 
og-fare-for-patienterne-er-fortsat-til-stede-i-patienthandbogen- 
i-afsnittet-ssri-antidepressivum/ 
 
 
http://www.deadlymedicines.dk/alvorlige-fejl-til-skade- 
og-fare-for-patienterne-er-fortsat-til-stede-i-patienthandbogen- 
i-afsnittet-depression-hvordan-virker-medicin/ 
 
Fra redaktionen af Patienthåndbogen fik jeg dette svar: 
 
Læge- og Patienthåndbogen ejes af Danske Regioner og 
fremvises på sunndhed.dk. Hvis du, som du skriver, finder at der  
ikke sker noget væsentligt i denne sag, er det nok Danske  
Regioner du skal rette din klage til. 
 
 
 



Patienter søges som har fået afgjort deres 
ankesag om tvangsmedicinering i psykiatrien 

 
Det Nordiske Cochrane Center søger kontakt til patienter, der har klaget over 
tvangsmedicinering med psykofarmaka til Det Psykiatriske Patientklagenævn, og 
derefter til Det Psykiatriske Ankenævn, og har fået deres sag afgjort der. 
 
Vi arbejder på et forskningsprojekt i samarbejde med advokat Jim Gottstein i 
Anchorage, som i 2003 vandt en højesteretssag om tvangsmedicinering til patientens 
fordel. 
 
På sin hjemmeside ”Psychiatry: Force of Law” forklarer Gottstein, at psykiatere, i fuld 
forståelse med og stiltiende accept fra dommerne, rutinemæssigt lyver i retten for at 
få tilladelse til tvangsindlæggelse og tvangsmedicinering. 
 
Se nærmere på www.deadlymedicines.dk 
Henvendelse til general@cochrane.dk eller til 35 45 71 12 
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