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Marts 2013
edsbrevet
Introduktion til nyhe
daktion er meget
m
glade
e for bestyre
elsens opfordring
Vi i nyhedssbrevets red
til at igangssætte udgivvelse af et nyhedsbrev
n
til ISPS-DK
K medlemm
merne.
Vi har både
e lyst til dettte arbejde og
o finder de
et vigtigt, ide
et nyhedsbrrevet
gerne skulle bidrage til
t medlemsa
aktivitet på en måde so
om ISPS-DK
hjemmesid
den næppe er i stand tiil. Hjemmessiden kræve
er at man gå
år ind
på den, me
ens et nyhe
edsbrev heltt af sig selv kommer du
umpende in
nd ad
”brevsprækkken” og de
erved har sttørre muligh
hed for at bllive læst, med,
forhåbentligt, større medlemsakt
m
ivitet til følg
ge.
Derfor håb
ber vi også at
a nyhedsbrrevet kan bllive et forum
m for udveks
sling af
information
n, erfaringer og viden mellem
m
med
dlemmerne i relation til ISPS’
interesseområder og vi
v håber at det kan blivve et livligt debatforum,
d
, så vi
kriften ”Deb
bat”.
også kan ffå en rubrik med oversk
or opfordre medlemmer
m
rne til at sæ
ætte sig til ta
astaturet og sende
Vi vil derfo
indlæg til n
nyhedsbreve
et. Fordelen
n ved at sen
nde indlæg til et nyhed
dsbrev
er, at de ikkke behøverr være så fo
ormfuldendtte, og f.eks.. ikke skal
gennem no
oget review
w. Til gengæ
æld skal de vvære forholdsvis korte;;
almindeligvvis næppe meget
m
mere
e end små 1
1000 ord.
ndlæg, der kommer
k
i nyyhedsbreve
et er holdt i en
e
Vi vil sikre os, at de in
d tone og err uden alt fo
or mange sp
progforbistringer. Herudover
respektfuld
har vi ikke til hensigt at
a redigere indlæggene
e, som natu
urligvis
de udtrykke
er forfatterens mening. Indlæg beh
høver ikke være
v
udelukkend
selv-forfatttede. Der ka
an også væ
ære tale om a
at man finder noget
materiale a
andetsteds, som man synes
s
kan h
have interes
sse for ISPS
S-DK
medlemme
er.
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ISPS navn
neforandrin
ng
ISPS skifte
ede i begyndelsen af dette år navn
n fra “The In
nternational Society forr Psychothe
erapy of
Schizophre
enia and oth
her psychos
ses” til “The
e Internation
nal Society for Psychollogical and Social
approache
es to psycho
osis”.
Spørgsmålet om “schizophrenia” skulle optrræde i selsk
kabets navn
n blev især i de senere år i
tiltagende grad debattteret blandt ISPS medllemmer.
Enden på d
debatten blev en afstemning blan dt medlemm
merne, forestået af besstyrelsen for ISPS-INT
(internation
nal). Afstem
mningen vistte et stort fle
ertal for en navneændring, så ”sc hizophrenia
a” ikke
længere in
ndgår i navn
net. Resultatet blev “Th
he Internatio
onal Society
y for Psychoological and
d Social
approache
es to psycho
oses”.
Formanden
n for ISPS-INT, Brian Martindale,
M
skrev et rattionale for navneændri
n
ingen til bru
ug for
information
n til diverse medier og til organisa tioner, der måtte
m
formo
odes at værre interesse
erede i
spørgsmålet.
Bestyrelse
en for ISPS--DK vedtog i foråret at udsende de
enne presse
emeddelelsse i en let modereret
m
udgave, tilpasset dansske forhold. Den lød so
om følger:
ATIONALT SELSKAB FJERNER
R “SKIZOFR
RENI” FRA SIT NAVN
N
”INTERNA
Medlemme
er af ISPS, ”The International Socciety for the Psychologiical Treatmeents of the
Schizophre
enias and Other
O
Psych
hoses” (det Internationa
ale Selskab
b for Psykoloogisk Behandling af
Skizofrenie
erne og And
dre Psykose
er) (www.isp
ps.org , ww
ww.isps-dk.d
dk) har netoop stemt forr at ændre
selskabetss navn til ”Th
he internatio
onal Society
ty for Psych
hological and Social Appproaches to
o
Psychosis””.
ISPS-DK h
har valgt at oversætte dette
d
til: dett Internation
nale Selskab for Psykoologisk Beha
andling og
Social Støttte ved Psyykoser.
go og brevh
hoved vil bliive anvendtt fra slutning
gen af juni.
Det nye log
Forandring
gen kommer på et tidsp
punkt, hvor den videns
skabelige væ
ærdi af skizoofreni-begre
ebet
debatteress heftigt op til
t offentligg
gørelsen af d
den nyeste udgave af den amerikkanske diagnostiske og
g
statistiske manual, de
er bruges i størstedelen
s
n af verden (se http://dx
xrevisionwaatch.wordprress.com).
es dog ikke i Danmark, hvor WHO ’s diagnose
eliste er i bru
ug, men ogs
gså for denn
ne
Den bruge
diagnoselisste diskuterres relevans
sen af skizo
ofreni-begre
ebet.
ISPS fremm
mer psykolo
ogiske beha
andlingsform
mer for men
nnesker, de
er oplever pssykose og ønsker
ø
at
fremme en
n større forsståelse for de
d psykolog
giske og soc
ciale årsage
er til psykosse. ISPS ble
ev grundlagtt
i 1956 og h
har nu afdellinger i 19 la
ande, samtt sit eget vid
denskabelige tidsskrift, Psychosis
(http://www
w.tandf.co.u
uk/journals/rrpsy), ligeso
om ISPS ha
ar udgivet 13 bøger i dee sidste 10 år.
Medlemsskkaren bestå
år af psykiatere, psykolloger, psyko
oanalytikere
e, sygeplejeersker,
beskæftige
elsesterapeuter, socialarbejdere, ffamilieterap
peuter og ak
kademiske fforskere, så
åvel som aff
nuværende
e og tidligerre psykiatrib
brugere, på rørende og
g i øvrigt and
dre interessserede.
I den deba
at, der gik fo
orud for afsttemningen o
om navneæ
ændringen, var
v de to viggtigste grun
nde, der
blev fremfø
ørt til fordel for ændring
gen, at diag
gnosen ”skiz
zofreni” er stigmatisere
s
ende og vid
denskabeligtt
set problem
matisk.
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Det blev på
åpeget at skkizofrenibeg
grebet har rringe reliabiilitet (reliabiilitet = påliddelighed, dv
vs. graden af
a
enighed m
mellem ekspe
erter om, hv
vem der op
pfylder kriterrierne for en
n diagnose) og ringe va
aliditet
(validitet = gyldighed, dvs. begrebets evne titil at forudsig
ge f.eks. prrognose og
behandling
gsmodtagellighed). Af alle
a de psykkiatriske diagnoser er ”s
skizofreni” een af de me
est
stigmatiserrende og de
en fører til unødvendig
u
g pessimism
me hvad ang
går mulighedden for at komme
k
sig
på grund a
af den underforståede betydning,
b
a
at mennesk
ker med den
nne diagnosse lider af en
e
uhelbredellig hjernesyygdom.”
ISPS-DK, Mediegrupp
pe
Lisbeth So
ommerbeck
Den intern
nationale e-mail
e
liste
ISPS-INT a
administrere
er en e-maiil liste som jjeg finder vældig intere
essant at deeltage i. Deltagerne
evante hjem
udveksler rresuméer af
a artikler og
g links til rele
mmesider og videoer, dder ofte er meget
m
informative
e. Med størrre eller mind
dre intensite
et diskutere
es der spørg
gsmål vedrø
ørende
psykosebe
ehandling, ligesom der i perioder kkan være diiskussion om
m organisattionens stru
uktur og
virkemåde. Jeg har fu
undet at delttagelse på e
e-mail listen
n er en nem
m og hurtig m
måde at holde sig
ajour om p
psykosebehandling på.
Mangeårig
gt medlem af
a ISPS, Ann
n Silver, er listens mod
derator, men
n som sådaan har hun ikke meget
at lave, da næsten alle bidrag til listen er resspektfuldt fo
ormulerede, og mængdden af bidra
ag som
regel heller ikke er overvældende
e. Jeg kan ssåledes kun
n anbefale deltagelse
d
ffor de, der kunne
k
være
e
interessere
ede.
For at give
e et eksemp
pel på bidrag
g til e-mail llisten ”saksede” jeg den 29. novem
mber neden
nstående
ret karakte
eristiske bidrag (anti-ps
sykotisk med
e et hyppigtt emne):
dicinering er
“A just-rele
eased studyy finds that the
t use of a
antipsychotiics in people over 40 aappears to be
b neither
safe nor efffective. Off course, lotts of us have
ve seen reas
son to ques
stion the usee of these drugs
d
already, bu
ut this studyy strongly su
upports raissing those questions.
q
A real adva
antage of th
he study is that
t
it was ccomparative
ely long term
m. We neeed of course
e long term
studies of yyounger pe
eople as welll. And eve
en if the stud
dies of youn
nger peoplee showed so
ome
"benefit" over two yea
ars, one wou
uld have to question a strategy that creates a reliance on
o
medication
ns that can eventually be
b expected
d to be ineff
ffective and to induce ssevere healtth risks.
Ron Ungerr”
erence og lin
nk til artiklen:
Her er refe
Hua Jin, M
MD; Pei-an Betty
B
Shih, PhD; Shahrrokh Golsha
an, PhD; Su
under Mudaaliar, MD; Robert
R
Henry, MD
D; Danielle K.
K Glorioso, MSW; Step
phan Arndt, PhD; Hele
ena C. Kraeemer, PhD; and Dilip V.
Jeste, MD:: Compariso
on of Longe
er-Term Saffety and Efffectiveness of 4 Atypicaal Antipsych
hotics in
Patients ovver Age 40: A Trial Using Equipoisse-Stratified
d Randomiz
zation
http://article.psychiatrist.com/dao
o_1-login.assp?ID=1000
08114&RSID
D=75110555413380
Anmodning
g om deltag
gelse på e-m
mail listen ssendes til IS
SPS sekretæ
ær Antonia S
Svensson
isps@isps.org
Lisbeth So
ommerbeck
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Fotos fra 2
2011 konfe
erencen i Dubrovnik
D
Et stemnin
ngsbillede frra Dubrovnik, et billede
e fra storgru
uppen, et billlede fra en præsentatiion og et
stemningsb
billede fra en
e udendørs
s pause

Lidt nyt om
m psykose
er
Den nye ud
dgave af de
et amerikanske diagno stiske værk
ktøj DSM 5 udkommer 18-22 maj 2013.
Processen
n startede i 2008,
2
og de
et seneste u
udkast er de
et sidste førr slutresultaatet.
Udkastets ændringer inkluderer bl.a.
b
at der sskal være 2 og ikke blo
ot 1 symptoom til at stille
e
diagnosen skizofreni, at varighed
den af symp
ptomer skal være 6 md
dr, at subtypper af skizoffreni fjerness
og at der ikkke findes nogen
n
”NOS
S” = uspecifficerede dia
agnoser.
Det foreslå
åede ”Attenuated psych
hosis syndrrome” der skulle give mulighed
m
forr hurtig intervention og
stop af pro
ogression ve
ed psykose symptomerr hos unge er desuden
n blevet eksskluderet fra
a DSM-5:
http://www
w.nature.com
m/news/psychosis-risk--syndrome-excluded-frrom-dsm-5--1.10610
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Allen Francces, M.D. (fformand forr DSM4 red aktionen) har
h skrevet artiklen
a
“Thee DSM’s im
mpact on
mental hea
alth practice
e and resea
arch” hvor h an råder til at de 10 ny
ye ændringeer ag. psyko
ose
ignoreres d
da han men
ner de vil sk
kabe overdia
agnosticerin
ng og overm
medicineringg:
Link:
http://www
w.psychologyytoday.com
m/blog/dsm5
5-in-distress
s/201212/ds
sm-5-is-guidde-not-bible
e-ignore-its-ten-worst-cchanges
Anne Marie
e Trauelsen
n
Seneste IS
SPS arrang
gementer
sychosis:
ACT for ps
Den 26. og
g 27. novem
mber 2012 holdt
h
Dr. Ro
oss White to
o workshops
s i hhv. Købbenhavn og Aarhus om
m
ACT for pssykoser.
Her følger et link til Drr. Whites meget oplyse
ende slides,, og link til mere
m
materiiale kan find
des på
ISPS-DK h
hjemmeside
en: www.isp
ps-dk.dk
With Familiies from the beginnin
ng in Psych
hosis - sane og insan
ne?
Working W
Den 27. februar 2012 stod formanden for IS
SPS-Internattional, Brian
n Martindalee for et fagligt seminar:
Her er et link til de anvvendte slide
es:
http://www
w.isps-dk.dk//Documents
s/Arrangem
menter/Cope
enhagen lec
cture Martinndale2012.p
pdf
behandling
g – mere en
nd medicin
n”:
”Psykoseb
Den 6. sep
ptember 201
12 holdt ISP
PS offentligtt møde om psykiatrien og behanddlingen af mennesker
m
med psyko
oser, og havvde til baggrund for mø
ødet lavet et charter me
ed foreslåett behandling.
Se charterret her: www
w.isps-dk.dk
k (http://ww
ww.ispsdk.dk/Docu
uments/Arra
angementer/ISPS%20 FOLDER%20anbefalin
nger%2020 12.pdf)

Kommend
de ISPS arrrangemente
er:
General fo
orsamling ISPS-DK:
I
18. marts e
er der gene
eralforsamlin
ng og oplæg
g om traum
mer og psyko
ose.
Program:
12.00 Mad
d serveres og
o kan indta
ages før og under GF
12.15-13.0
00 Generalfo
orsamling
13.15-15.3
30 "Traume og Psykose
e", oplæg tiil diskussion
n ved:
Anne Marie
e Trauelsen
n: Hvad forttæller forskn
ningen?
Susanne H
Harder: Teo
oretiske overvejelser om
m vejen fra traume til psykose
p
Ulla Østerg
gaard: Case
e præsentation.
Pris: 100 kkr. medlemm
mer, 200 ikk
ke-medlemm
mer (deltagelse i GF ud
den spisninng er dog grratis)
Adresse: D
Distriktspsykkiatrisk Cen
nter Østerbrro-Indre By, Strandboulevarden 922-96, 6.sal
arrangeme
ent:
Fyraftensa
16. april fra
a 16.30-18.30 med film
mvisning og efterfølgen
nde diskussiion.
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Heldags a
arrangemen
nt:
27. maj me
ed JoAnn Le
eavey, edito
or på en bo
og om patien
nter med førstegangsppsykose og recovery’,
vil lave workshop omkkring dette emne.
e
onference:
ISPS interrnational ko
22-25 augu
ust 2013 i Warszawa
W
er
e det 18. in
nternationale
e ISPS sym
mposium,:
www.isps2
2013warsaw
w.pl

Interview med Bent Rosenbaum
m
g af mødet om
o charter har Bent Ro
osenbaum været interv
viewet i TV Lorry. Her er link til
I anledning
videoen med interview
wet: http://w
www.lorry.dkk/artikel/122
2023?autop
play=1&videeo_id=70507

Kontakt os
Jens Nordvvang Roved
d jens@roved.dk
Anne Marie
e Traulsen marietrauelsen@gmaiil.com
Lisbeth So
ommerbeck lisbethsommerbeck@
@privat.dk
Indlæg til n
nyhedsbrevet bedes se
endt som ve
edhæftet fil til én af red
daktørerne m
med kopi til de to
andre. Vi b
beder om att al kontakt forgår pr. e
e-mail.
Layout: Allan Fohlman
nn, psykolo
og

… og til sid
dst et lille sm
mil

Livet er en gåde,
….Og løsninggen sttår på
den
bagsid
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