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Fra: Peter Rosendal
Til: socpsyk@post6.tele.


dk; 
Emne: ang. dementi
Dato: 27. april 2007 11:46:20


Kære Kalle Birch-Madsen 
Morgenavisen Jyllands-Posten ser sig ikke i stand til at mødekomme jeres 
anmodning om dementi, da vi ikke finder, at der er noget i artiklerne, der bør 
dementeres. Vi vil imidlertid gerne tilbyde at bringe en præcisering. Jvf. punkt 
3. 
I øvrigt vil vi gøre opmærksom på, at vi har givet både dig og brugerne rig 
mulighed for at forklare jeres syn på Gaderummet - både i en reportage, 
læserbreve og i nyhedsartikler. 
Lad os tage jeres punkter et for et. 
1. I tilsynsrapporten, som vi kun kan gå ud fra, at I selv er i besiddelse af, 
står følgende, som vi har brugt som dokumentation: 
»Samarbejdet med behandlingspsykitarien er ofte problematisk blandt andet, 
fordi Gaderummet har en anden opfattelse af medicinsk behandling af psykisk 
sygdom. Nogle unge med psykiske lidelser bliver støttet i ikke at tage 
medicin.« 
»Samarbejdet med behandlingspsykiatrien er præget af forskellige holdninger 
til, hvordan psykisk sygdom behandles. De unge psykisk syge oplever derfor 
modsatrettede behandlingsmetoder, hvilket kan vanskeliggører resultatet af 
behandlingen, eller man risikerer at den unge ingen psykiatrisk behandling får. 
Tilsynet giver påbud om, at gaderummet tager initiativ til at forbedre 
samarbejdet med behandlingspsykiatrien og at Gaderummet ikke anbefaler de 
unge at holde op med at tage medicin uden at det er drøftet med en 
psykiater.« 
Skulle I ønske at krydstjekke dette - findes tilsynsrapporten på www.kk.dk i 
bilagene under dagsordenen for socialudvalgets møde d. 25/4-2007 pkt. 5. 
2. JP skriver ikke, at Gaderummet udelukkende er et tilbud til stærkt psykisk 
syge, men at der er beboere og brugere, som får eller har fået psykiatrisk 
behandling. Som det fremgår af Tilsynsrapporten og som Kalle BIrch-Madsen 
flere gange har forklaret, får flere beboere og brugere medicin mod psykiske 
lidelser. Kalle Birch-Madsen har gentagende gange forklaret, hvordan han 
rådgiver de unge, som får medicin og som søger råd og vejledning om deres 
medicin. I sit svar på Tilsynsrapporten skriver Kalle Birch-Madsen: "Der er 
derimod tale om, at snesevise af unge gennem alle årene er trappet ned og 
ud af medicin, fordi de ikke kunne komme længere af den vej, og hvor 
medicinen var ved at spise deres sidste rester af selvbestemmelse." Og 
fortsætter: "Mange unge har, inden de havner i Gaderummet, forgæves 
været rundt og søge psykolog eller en behandler af lignende art, men har 
ikke fundet noget - eller ikke haft råd - og hvor lægen, og herefter en 
henvisningen til psykiater, til sidst tog over med en ren medicinsk 
behandlling" (...) Typisk har dette kørt et par år, før Gaderummet involveres
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(...) 
3. Vi skriver: "det kontroversielle bosted for psykisk syge unge". 
Det er korrekt, at I huser mere end det. 
Hvis I finder det nødvendigt, bringer vi gerne en præcisering, hvor der står, 
at "Gaderummet er et være-bo-rådgivnings-sted, der rummer unge hjemløse 
over 18 år med tydelige personlige og sociale problemer, hvoraf nogle er 
svært psykisk syge ( jf. tilsynsrapport 2006 s. 5 og s. 4)." 
Vi kan kun tage ad notam, at I ikke er enige med den psykiatriske overlæge 
Helle Hougaard fra Sct. Hans. 
I øvrigt står der i artiklen, at H.Hougaard ikke udtaler sig specifikt om 
Gaderummet, men generelt om behandling af svært psykisk syge. 
4. Kalle Birch-Madsen har udtrykkeligt forklaret JP, at en del af hele 
grundlaget for Gaderummet er, at alle er velkomne, og at personalet ikke 
forsøger at undersøge, hvem de mennesker, der kommer ind ad døren, er. 
5. Vi kan kun tage ad notam, at I er uenige i Merete Nordentofts beskrivelse. 
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