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VIGTIG BEMÆRKNING
til læseren

I nden for psykiatrien har man for vane at 
foregive, at man er de eneste, der kan bedømme,
hvem der er psykisk velfungerende, og 

hvad der må betegnes som ”sygdomme” i 
sindet. Virkeligheden viser noget andet:
1. PSYKIATRISKE ”FORSTYRRELSER” ER IKKE
EGENTLIGE SYGDOMME: I lægevidenskaben er 
der strenge kriterier for, hvornår en tilstand kan
kaldes for en sygdom. Det er nødvendigt at have 
et forudsigeligt antal symptomer og årsagen til
symptomerne eller hvor denne ikke kendes en 
vis forståelse af fysiologien (funktionen).
Kuldegysninger og feber er symptomer. Malaria 
og tyfus er sygdomme. Forekomsten af sygdomme
kan fastslås ved observerbare kendetegn og 
gennem fysiske undersøgelser. På trods af det, 
findes der ingen lægevidenskablige beviser for 
en eneste psykisk ”sygdom”.
2. PSYKIATERE BESKÆFTIGER SIG UDELUKKENDE
MED PSYKISKE ”FORSTYRRELSER” IKKE FASTSLÅEDE
SYGDOMME. Medens den etablerede somatiske
lægevidenskab koncentrerer sig om behandlingen af
legemlige sygdomme, så beskæftiger psykiatrien sig
udelukkende med ”forstyrrelser”. Da årsagen eller
fysiologien ikke kendes, er et antal symptomer, der
ses ved mange forskellige patienter, blevet kaldt en
forstyrrelse eller syndrom. I psykiatrien gælder 
det, at ”alle dens diagnoser blot er syndromer 
(eller forstyrrelser), det er en samling af symptomer,
som det antages har en sammenhæng, det er ikke
sygdomme,” siger Joseph Glenmullen fra Harvards
lægeskole. Professor emeritus, dr. Thomas Szasz
gjorde opmærksom på: ”Der findes ingen 
blodprøve eller andre biologiske tests, der kan 
konstatere tilstedeværelsen eller fraværet af en
sindssygdom, sådan som det gælder for de fleste 
kropslige sygdomme.”
3. PSYKIATRIEN HAR ALDRIG FASTSLÅET ÅRSAGEN
TIL EN ENESTE SINDSLIDELSE. De førende psykia-
triske organisationer som Verdens Psykiatrifore-
ning og det amerikanske Nationale Institut for
Mental Sundhed erkender, at psykiatere ikke
kender årsagerne eller helbredelsesmetoderne for

nogen sindslidelse. De ved heller ikke, hvad deres
”behandlinger” specielt gør for patienten. De 
bygger udelukkende på teorier og meninger, som
meget ofte er i modstrid, når det drejer sig om 
diagnoser og metoder, og de mangler det videnska-
belige grundlag for disse. Som den forhenværende
præsident for Verdens Psykiatriforening erklærede:
Den tid hvor psykiatere mente, at de kunne hel-
brede de psykisk syge, er ovre. I fremtiden skal
psykisk syge lære at leve med deres sygdom.

4. MAN OPERERER UD FRA EN TEORI OM, AT
PSYKISKE FORSTYRRELSER STAMMER FRA EN
”KEMISK UBALANCE” I HJERNEN, MEN DET ER 
IKKE ANDET END EN MENING, DER IKKE ER BEVIST.
DET ER IKKE ET FAKTUM. En udbredt psykiatrisk
teori (som ligger til grund for brugen af psykofar-
maka) er, at psykiske forstyrrelser er resultatet af 
en kemisk ubalance i hjernen. Som ved andre teori-
er, findes der ingen biologiske eller andre beviser,
der godtgør dette. Som et eksempel på en af mange
lægelige og biokemiske eksperter sagde Elliot
Valenstein, ph.d., forfatteren til bogen ’Det er
Hjernens Skyld’: ”Der findes ingen undersøgelser,
som kan fastslå den kemiske status i en levende
persons hjerne.”

5. HJERNEN ER IKKE DEN VIRKELIGE ÅRSAG 
TIL VORES LIVSPROBLEMER. Mennesker kan få 
problemer og bliver nogen gange rystet eller har
livskriser. Nogle gange kan disse føre til psykiske
problemer – endda meget alvorlige. Men at frem-
stille disse vanskeligheder, som om de var forår-
saget af uhelbredelige ”hjernesygdomme”, der 
kun kan lindres med farlige piller, er uredeligt,
skadeligt og ofte dødeligt. Den slags medicin er 
ofte mere potent end narkotika og kan drive
brugeren ud i vold eller selvmord. Den skjuler 
den virkelige årsag til livets problemer og gør et
menneske endnu svagere. Man fratages på den
måde muligheden for helbredelse og et håb 
for fremtiden.

FOTO: S. 22: Doug Menuez/Getty; samme s.: Richard Cummins/Corbis.

ADVARSEL: Ingen bør ophøre med at tage nogen som helst form for psykiatrisk medicin
uden at rådføre sig med og få assistance fra en kompetent læge, der ikke er psykiater.
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Information er en vigtig del af ethvert initiativ, der sigter på 
at stoppe samfundets forfald. MMK tager dette ansvar 
meget alvorligt. Ved hjælp af informationsmateriale på

Medborgernes Menneskerettighedskommissions internationale
afdelings (CCHR) hjemmeside, og gennem udgivelser som bøger,
hæfter, blade, mv., bliver flere og flere patienter, pårørende, fagfolk,

lovgivere og utallige andre gjort opmærksomme på sandheden om
psykiatrien, og at der kan og bør gøres noget effektivt ved det.

MMK’s hæfter, der udgives på 15 sprog, påviser psykiatriens medvirken
til udbredelse af racisme og destruktive indflydelse på undervisningssektoren,
retsvæsenet, narkoafvænningen, og i forhold til kvinder, samfundsmoralen, de
ældre, religion, kunst og mange andre områder. Følgende rapporter er udgivet:

MMK
SKABER OFFENTLIG OPMÆRKSOMHED

Denne udgivelse blev muliggjort ved en bevilling fra the 
International Association of Scientologists.

Et offentligt servicebudskab fra
Medborgernes Menneskerettighedskommission®
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I
årtier har psykiatere og psykologer påberåbt sig

monopol på emnet psykisk sundhed. Myndig-
hederne og sygesikringen har bevilget dem mil-
liarder af kroner hvert år for at behandle ”psykisk
sygdom”, men bliver alligevel hvert år stillet

overfor nye krav om større bevillinger til at forbedre den
formodede, stadig forværrede tilstand i det psykiatriske
sundhedsvæsen. Der bliver også jævnligt hørt røster om
flere timer til psykologbe-
handling. Intet andet om-
råde har råd til kun at præ-
sentere fiaskoer og alligevel
forvente flere bevillinger.

En betydelig del af
disse bevillinger er gået
tabt på grund af finansielt
bedrageri indenfor det
psykiatriske sundhedsvæ-
sen, et internationalt pro-
blem, der anslås at koste
hundreder af milliarder af
kroner hvert år.1

❚ I USAbliver der svind-
let for omkring 650 mia. kr.
i sundhedssektoren hvert år.2 Op mod 260 mia. kr. af disse
midler bliver brugt på virkningsløse metoder anvendt ved
behandling af psykiske problemer og forstyrrelser.

❚ En af de største bedragerisager i sundhedssektoren
i USA’s historie handlede om svindel i den private
psykiatriske sundhedssektor, selvom psykiatrien er den
mindste sektor indenfor sundhedsvæsenet.

❚ En undersøgelse af forsikringssvindel mellem 1977
og 1995 inden for den offentligt finansierede lægelige
omsorg for ubemidlede i USA (Medicaid) og den
offentligt finansierede sygeforsikring for ældre i USA

(Medicare) viste, specielt for New Yorks vedkommende,
at psykiatere har de fleste registrerede tilfælde af svindel
blandt alle lægespecialer.3

❚ Det fremgår af oplysninger fra Tyskland, at der
finder bedrageri sted for omkring 6,5 mia. kr. hvert år.4

❚ I Australien har bedrageri indenfor sundhedssek-
toren samt overbehandling af patienter, kostet skatte-
borgerne op mod 2,15 mia. kr. per år.5

❚ I Ontario i Canada,
blev psykoterapeut Michael
Bogart i august 2002 idømt
18 måneders fængsel for
svindel med offentlige mid-
ler i størrelsesorden 6,5 mio.
kr. Det var den største be-
dragerisag inden for behand-
lingssystemet i det område.6

Mark Schiller, præsi-
dent for den amerikanske
læge- og kirurgforening,
sagde i 2003: ”Jeg har ofte
set psykiatere diagnosti-
cere patienter med en vifte
af psykiatriske diagnoser,

der ikke er begrundede, med det formål at kunne få
dækket regninger, der sendes til forsikringsselskaber.”7

Men psykiatriske og psykologiske interessegrupper
overvåger ikke og holder ikke kriminaliteten i skak. 
En udtalelse fra den forhenværende præsident for den
Amerikanske Psykiatriforening (APA) dr. Paul Fink
kunne forklare dette, han erklærede, at ”det er APA’s
opgave at beskytte psykiateres indtjeningsmuligheder.”8

Det psykiske sundhedsmonopol har praktisk taget
ingen troværdighed og bliver ikke draget til ansvar for
sine fiaskoer. Det har gjort det muligt for psykiatere og
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”Erfaringen har vist, at der er mange kriminelle
behandlere indenfor området for psykisk sund-
hed. MMK’s internationale afdeling har udviklet
en database kaldet Psychcrime.org, som er en

fortegnelse over medarbejdere indenfor det
psykiatriske sundhedsvæsen samt psykologer,

der er blevet dømt og fængslet.”
– Jan Eastgate
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psykologer at begå langt mere end blot finansielt
bedrageri. Listen over forbrydelser begået af disse ”pro-
fessionelle fagfolk” rangerer fra bedrageri, lægelig 
uredelighed, voldtægt og seksuelle overgreb til misbrug
af børn og endog manddrab og mord.

Det primære formål i det psykiatriske sundhedsvæsen
skal være den terapeutiske omsorg og behandling af
personer, der lider af følelsesmæssige forstyrrelser. Det
må ikke gå hen og blive ændret til hovedsageligt at være
en finansiel eller personlig gevinst for behandleren. En
person, der lider, er sårbar og påvirkelig. Korrekt behand-
ling kræver derfor det højeste niveau af pålidelighed og
ærlighed hos behandleren.

Eftersom erfaringen har vist, at der er mange kri-
minelle behandlere indenfor området for psykiske sund-
hed, har MMK’s internationale afdeling udviklet en data-
base kaldet Psychcrime.org, som er en fortegnelse over
medarbejdere indenfor det psykiatriske sundhedsvæsen
og psykologer, der er blevet dømt og fængslet.

Den er skabt som et modtræk til det betydelige antal
medarbejdere indenfor det område, der efter at være blevet
dømt fortsætter med at søge nyt arbejde indenfor dette
sundhedsvæsen. Et af hjemmesidens primære formål er at
advare folk om disse personers eksistens og baggrund. 

Der er ikke plads til mennesker med kriminelle
intentioner eller aktiviteter indenfor psykiatrien 
og behandlingen af de sårbare sindslidende. MMK 
arbejder sammen med andre for at sikre, at den stan-
dard opretholdes. 

Hjemmesiden og denne rapport fremlægges som en
offentlig informationsservice til myndighederne, rets-
systemet, til bedrageriefterforskere i sundhedssektoren,
internationale politiorganisationer, bevillingsinstanser
for læger og psykologer og til den almene offentlighed
med det formål at bevirke, at overgreb og forbrydelser

inden for det psykiatriske sundhedsvæsen og blandt an-
dre professionelle i det psykiske sundhedssystem bringes
til et ophør. Det er en verdensomspændende opgave.

Med venlig hilsen

Jan Eastgate
præsident for
Medborgernes Menneskerettighedskommissions 
internationale afdeling



Trods mere end ti års efterforskning
af sygesikringssvindel og dom-
fældelser i USA og andre lande har
psykiatere og psykologer ikke
ændret den bedrageriske praksis. I
2004 blev en stigning konstateret i
antallet af sager om svindel blandt
psykologer og psykiatere. I USA
fandt landets Kriminalforsvars
undersøgelsestjeneste (DCIS) i
2004, at psykiatriske og psykolo-
giske ydelser var sårbare overfor
misbrug, og at der var et stigende
bedrageri inden for leveringen af
sådanne ydelser. 

Borgere, der er blevet indlagt på
forkert grundlag, er i USA blevet
tilbageholdt indtil deres forsikrings-
dækning udløb, hvorefter de er
blevet udskrevet. 

Bedrageriet er af internationalt
omfang, men er dog tydeligst i de
lande, hvor cost-benefit er udbredt,
eller hvor en privat sundhedssektor
skal stå til regnskab for deres sund-
hedsservice. Det er for eksempel
blevet fundet i Australien, at der
findes et om sig gribende bedrageri
inden for psykiatrien, herunder
eksempler på behandlere, der sen-
der regninger til forsikringsselska-
ber for at have sex med patienter.
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VIGTIGE 
KENDSGERNINGER
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Svindel i psykiatrien er almindeligt forekommende
verden over. I USA har myndighederne, blandt andet 

forbundspolitiet FBI, været nødsaget at gennemføre
razziaer mod private psykiatriske hospitalskæder som

National Medical Enterprises (ovenfor). Som en 
konsekvens af psykiatrisk bedrageri og misbrug blev
firmaet tvunget til at betale en bøde på 4,8 mia. kr.
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KAPITEL ET
Psykisk sundhed: 

En kæmpeforretning
edrageri inden for det psykiatriske sundheds-
væsen blev åbenlyst i de tidlige 1990’ere.

To uniformerede sikkerhedsvagter fra
Texas i USA kørte den 12. april 1991 deres
patruljevogn op på siden af den 14-årige

Jeramy Harrel. De førte ham derefter – mod hans vilje og
trods moderens protester – til et privat, psykiatrisk hos-
pital ejet af Psychiatric Institutes of America (PIA), et dat-
terselskab til National Medical Enterprises (NME).
Psykiateren dr. Mark Bowlan og en repræsentant fra
børneforsorgen – som aldrig
havde talt med Jeramy eller
hans forældre – havde ind-
givet en anmodning til retten
om at tilbageholde drengen,
idet de påstod, at han var
”stofmisbruger”, og at hans
bedsteforældre havde mis-
handlet ham fysisk. Dr. Bow-
lan påstod også, at Jeramy
”pjækkede fra skole, klare-
de sig dårligt, og var volde-
lig (og) aggressiv.” Han til-
føjede, at hvis drengen ikke
blev behandlet, ville han
”fortsætte med at opleve
alvorlig og unormal psykisk, følelsesmæssig og fysisk
lidelse”, og at han ville blive dårligere og dårligere. 

Senator Frank Tejeda fra delstaten Texas blev nødt til
at  intervenere for at få Jeramy løsladt. Det skete efter at
han fandt ud af, at drengens indlæggelse var baseret på
ubekræftede og usande udtalelser fra Jeramys 12-årige
bror Jason. 

I de seks dage, hvor Jeramy var indlagt på hospitalet,
blev han medicineret – uden sine forældres samtykke 

– og forældrene blev nægtet tilladelse til at besøge ham.
Han ændrede sig fra at være en livlig dreng til en person
med en glasagtig stirren og en slæbende gang. Familiens
sygeforsikring blev afkrævet 71.500 kr. for ”indlæggelsen”
og ”behandlingen”.9

Sagen slog gnister over hele USA og satte gang i
landsdækkende undersøgelser af hidtil ukendte dimen-
sioner om bedrageri og misbrug inden for det psykiske
sundhedsområde.

Den 28. april 1992 kom kongresmedlem Pat Schroe-
der, der var formand for Ud-
valgskomitéen for Børn, Un-
ge og Familier i Repræsen-
tanternes Hus, med en svi-
dende reprimande vedrøren-
de de ”uetiske og foruro-
ligende praksiser”, som var
blevet opdaget. Hun sagde,
at ”... tusinder af børn, unge
og voksne er blevet indlagt
til psykiatrisk behandling,
de ikke havde brug for ...
patienter er blevet holdt
tilbage mod deres vilje,
indtil deres sygesikrings-
dækning ophørte ... (og) bo-

nusser er blevet betalt til medarbejdere ved hospitalerne,
bl.a. til psykiatere, for at holde hospitalssenge belagt.”

Det var en ”kæmpeforretning”, sagde hun.10

Senator Mike Moncrief fra delstaten Texas udtalte,
at ”... (Vi) har afsløret nogle at de mest omfattende,
kreative, bedrageriske, umoralske og ulovlige arrange-
menter, der er blevet anvendt til at fylde tomme hospi-
talssenge ... Det her er mere end urimeligt. Det er skan-
daløst. Og det er ren svindel.”11

”... tusinder af børn, unge og voksne
er blevet indlagt til psykiatrisk behand-
ling, de ikke havde brug for ... patien-
ter er blevet holdt tilbage mod deres
vilje, indtil deres sygesikringsdækning
ophørte ... (og) bonusser er blevet be-
talt til medarbejdere ved hospitalerne,

bl.a. til psykiatere, for at holde
hospitalssenge belagt.”

– Medlem af den amerikanske
Kongres Pat Schroeder, 1992

B



Da det blev klart, at psykiatere reelt havde udplynd-
ret det amerikanske forsikringssystem, blev den private
hospitalskæde NME underkastet 14 forskellige nationale
og delstatslige undersøgelser. Den 26. august 1993 fore-
tog FBI og andre myndigheder en række razziaer mod
NME, og det resulterede senere i, at virksomheden måtte
betale 4,8 mia. kr. i bøder og erstatninger.12

Sigtelser mod psykiatere og hospitaletsdirektører
for overtrædelse af straffeloven fulgte, og er fortsat til
den dag i dag. En dom resulterede i, at psykiater Robert
Hadley Gross i april 2004 begyndte afsoningen af en
etårig fængselsdom for at have udskrevet patientreg-
ninger på behandlinger, han aldrig havde givet. I begyn-
delsen af 1990’erne havde han også modtaget 5,6 mio. kr.
i ”returkommission” for at have henvist patienter til
psykiatriske hospitaler. 

Skandalen forårsagede en dominoeffekt i USA med
adskillige andre private udbytte-belastede psykiatriske
hospitaler, som måtte betale millioner af dollar tilbage til
forsikringsselskaberne og i bøder og forlig. I 2000 under-
søgte det amerikanske justitsministerium den private,
psykiatriske hospitalskæde Charter Behavioral Systems,
Inc. Det år gik selskabet med til at betale 45 mio. kr. til
regeringen i et forlig vedrørende beskyldninger om ud-
sendelse af for store regninger til den amerikanske syge-
sikring for ældre og til andre, nationale programmer.13

I Schweiz lavede politiet razziaer mod tre private,
psykiatriske hospitaler i den italiensktalende kanton
Ticino og arresterede dr. Renzo Realini. Den kendte

psykiater og ejeren af faciliteterne, blev sigtet for
bedrageri og for dokumentfalsk. Dokumenterne viste, at
den hårdtarbejdede Realini havde udskrevet regninger
for 30 timers arbejde per dag.14

Det blev fundet i Australien, at der er et om sig
gribende bedrageri inden for psykiatrien, herunder
eksempler på behandlere, der sender regninger til for-
sikringsselskaber for at have sex med patienter.15 En
psykiater afkrævede sygeforsikringen 650 kr. for at rulle
rundt på et tæppe i baghaven med sin patient, før han
havde sex med hende i sit soveværelse.16

I Rusland begår psykiatere den dag i dag bedrageri
ved at manipulere sårbare og rige patienter til skriftligt at
overdrage kontrollen med deres hjem og deres ejendele.

Det amerikanske Kriminalforsvars undersøgelses-
tjeneste (DCIS) udsendte en rapport, hvoraf det fremgik, at
”DCIS har fundet en stigning i antallet af bedragerisager,
der har at gøre med psykiatrisk behandling, herunder den
behandling, der tilbydes af hospitaler, klinikker og private
behandlere. En gennemgang af en række nyligt afsluttede

Jeramy Harrell (til højre) blev
uretsmæssigt tvangsindlagt og
bedøvet med psykofarmaka.
Hans forældres sundheds-
forsikring fik en regning på
71.500 kr. for hændelsen,
altsammen på grund af en
ubetænksom bemærkning fra
hans 12-årige bror.

Selvom svindlen med
offentlige midler og syge-
sikringsomkostninger er
tydeligst i de lande, hvor

der findes en udbygget
privat psykiatrisk sektor,

er problemet ikke kun
begrænset til disse. 

Det er et internationalt 
problem.



og igangværende undersøgelser peger på, at psykiatrisk
og psykologisk behandling er områder, hvor misbrug let
forekommer. Det gælder især følgende områder: ud-
stedelse af regninger for psykoterapisessioner, der aldrig
finder sted, regninger for overdrevent lange ophold på
psykiatriske hospitaler, returkommissioner til læger; og
overdrevne angivelser af, hvor mange psykoterapitimer,
der er blevet givet for at få tusindvis af dollars i overbeta-
ling fra regeringen og private forsikringsordninger.”17

Svindel med sygesikringsordninger har i USA inklu-
deret sådanne sager som at sende en regning til et for-
sikringsselskab for psykiatrisk terapi til en person, der
sad i fængsel, mens han skulle have været i terapi, og for
en plejehjemspatient, der lå i koma, eller for afholdelsen
af daglige ”gruppeterapi”-sessioner, der bestod af at dele
gratis kaffe og kage ud og lytte til musik.

Kriminelle inden for egne rækker
Kriminalitet inden for det psykiske sundhedsom-

råde vedrører ikke kun svindel med offentlige midler. En
gennemgang af over 800 domme over psykiatere,
psykologer og psykoterapeuter mellem 1998 og 2004 af-
slører, at 43 pct. af dommene var for bedrageri, tyveri og

underslæb; 32 pct. var for seksuelle overgreb, 7 pct. for
overfald på patienter og voldskriminalitet og 6 pct. for
manddrab og mord.

I juni 2002 blev den new zealandske psykiater Colin
Bouwer, tidligere leder af psykologisk medicin ved det an-
sete Otago Universitet, idømt livsvarigt fængsel, uden mulig-
hed for prøveløsladelse i de første 15 år, for at myrde sin
kone ved langsomt at forgifte hende med nervemedicin.18

I november blev Ivan Zagainov, en psykiater fra
Tjekkiet, idømt 13 års fængsel for at have stranguleret en
15-årig kvindelig patient.19

Den 12. november 1993 kendte psykiateren
Frederick Aptowitz sig skyldig i anklagen om at have
bedt en tidligere patient om at dræbe en sygeplejerske,
Terricita Clemons, som tidligere havde arbejdet for
Aptowitz. Aptowitz betalte den tidligere patient 19.500
kr. for at anbringe dynamit under Clemons’ bil.20

I USA bliver 40 pct. af psykiaterne sagsøgt for
embedsmisbrug i løbet af deres karriere. Det er ironisk, 
at mens psykiatere og psykologer påstår at være eksper-
ter, hvad angår sindet og menneskelig adfærd, så har de
den højeste procentdel af stofmisbrug og selvmord inden
for lægeprofessionen.

Den svenske Socialstyrelse

SCHWEIZ: Den
kendte psykiater Renzo
Realini blev sigtet for
bedrageri og dokument-
falsk,efter at have
udskrevet regninger på
arbejdsdage a 30 timer. 

”... (Vi) har afsløret nogle at de mest omfattende,
kreative, bedrageriske, umoralske og ulovlige 

arrangementer, der er blevet anvendt for at fylde 
tomme hospitalssenge ... Det her er mere end urime-

ligt. Det er skandaløst. Og det er ren svindel.” 
– Senator Mike Moncrief fra delstaten Texas, 1992

SVERIGE: Den svenske Socialstyrelse udsendte i 1998 en redegørelse der kon-
staterede, at næsten halvdelen af de fejlbehandlinger, der blev indberettet til styrelsen,
og som blev henvist til strafferetslig afgørelse, kom fra psykiatrien. 

K A P I T E L  E T
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Renzo Realini



Med indførelsen af påbudt
forsikringsdækning for
psykiske forstyrrelser og
sindssygdomme i USA 
forventes det, at bedrageri-
niveauet eskalerer. 

Stofmisbrug og bedrageri er
almindeligt forekommende
inden for den psykiatriske
sektor.

Kommunale distriktspsykia-
triske centre har ikke som
lovet sparet penge, men har 
tværtimod ført til massive
stigninger i de offentlige
udgifter, og resultaterne har
ikke stået i noget rimeligt
forhold hertil.

I Japan forfalskede 
psykiatrisk personale 
patientjournaler og angav 
et højre antal læger og 
plejere for at opnå flere
midler fra myndighederne.

1
2
3
4

VIGTIGE 
KENDSGERNINGER

Psykologen Carl Lichtman fra New Jersey erkendte sig skyldig i 
forsikringssvindel til et samlet beløb på 22,7 mio. kr. for terapi til 

36 forsikringstagere, der aldrig blev givet. I maj 1996 blev han
yderligere beordret til at betale 18,2 mio. kr. tilbage til forsikrings-

selskaberne og 1,3 mio. kr. til delstatens forsikringsafdeling.



M
ed påbudt forsikringsdækning af
psykiske sygdomme i USA via
lovgivning og pres fra psykiater-
ne for, at alle børn og voksne skal
”screenes for psykiske sygdom-

me samtidig med rutinecheck af deres fysiske til-
stand”, forventes bedrageriniveauet at eskalere.21

Da Paul McDevitt, advokat fra Massachusetts
udtalte sig om svindel inden for psykiatrien, sagde
han: ”Disse mennesker har ingen etik overhovedet.”
De har spillet fallit rent
moralsk. De er ligesom
gravrøverne i det gamle
England, som skaffede
lig til lægeskolerne.22

Den eneste forskel er, at i
tilfældet med psykiatere 
og psykologer er de folk,
der bliver udnyttet, sta-
dig i live.

Forsikringsbedrageri
❚ I 2002 indvilligede

en psykiatrisk praktise-
rende i Pennsylvania i at betale ca. 50 mio. kr. i et
forlig efter at have stået anklaget for kriminelle 
forfalskninger og bedrageri i forbindelse med 
forsikringskrav.24

❚ I 2000 blev psykiateren Jan A. Mayer fra
Tennessee idømt 3 års fængsel og beordret til at
betale næsten 2,6 mio. kr. i erstatning for sin rolle i
en plan om at indsende falske regninger til adskil-
lige statslige og private forsikringsfirmaer, herunder
regninger for 24 timers arbejde i en periode, hvor
han var på ferie i Puerto Rico. 

❚ I 2000 blev psykiateren Otto Benkerts dom i
Mainz i Tyskland på 11 måneders fængsel, omgjort
til en betinget dom, hvor han blev dømt til at skulle
betale 1,2 mio. kr. og beordret til yderligere at betale
4,6 mio. kr. som kompensation for at have begået be-
drageri imod det universitet, hvor han arbejdede
som psykiater. 

❚ I 1997 blev psykiateren Mary Jane Ditton fra
Brisbane i Australien dømt for systematisk at for-
doble antallet af timer, hun brugte på konsultationer

med sine patienter i sine
sygeforsikringsanmeldel-
ser. Hun blev dømt til 
at tilbagebetale næsten
230.000 kr. og til 2 års
fængsel.25

❚ Mellem 1994 og
1998 rystede en skandale
Japan, da det blev op-
daget, at private psykia-
triske hospitaler ulovligt
tilbageholdt patienter og
spærrede dem inde med
magt, forfalskede syge-

journalerne og overdrev antallet af læger og syge-
plejersker på hospitalerne for at få flere penge fra
regeringen. Adskillige psykiatere blev dømt for
bedrageri og fængslet.26

VIDENSKABELIGT SVINDEL
Stofmisbrug og svindel med stoffer forekom-

mer ofte inden for det psykiatriske system. Ifølge 
en veteran inden for bedrageriafdelingen i det
Californiske sundhedsvæsen og som vist i de føl-
gende eksempler, er en af de mest almindelige

”Hvad vi opdagede, var at omfan-
get af bedragerierne kun var be-

grænset af fantasien. Vi har opdaget
en utrolig mangfoldighed af arran-
gementer, der var rent svindel.”23

– Mark Schlein, direktør i Floridas Sygeforsikring,
om psykiatrisk bedrageri, 1997

K A P I T E L  T O
O p f i n d s o m h e d  i  p s y k i a t r i s k  b e d r a g e r i

9

KAPITEL TO
Opfindsomhed i 

psykiatrisk bedrageri



måder at opdage bedra-
geri på at kigge efter
overdreven udskriv-
ning af recepter blandt
psykiaterne. 

❚ I maj 2004 blev
psykiateren David Roe-
mer dømt i New York
efter at have tilstået, at
han var skyldig i en 
nøje planlagt sammen-
sværgelse med recept-
pligtig medicin, hvor
den offentlige syge-
sikring blev malket for
penge og gaderne blev
oversvømmet af af-
hængighedsskabende
narkotika og andre stof-
fer, herunder det beroli-
gende præparat Xanax,
stoffer til en samlet
værdi af millioner af
kroner Roemer arbej-
dede sammen med 4 andre, som rekrutterede 
folk fra gaden, der modtog medicin fra den of-
fentlige sygesikring eller narkobehandlingscen-
trene. På vejen til Roemers kontor blev de betalt
penge for og instrueret i, hvilken medicin de 
skulle spørge efter. Derefter solgte Roemer 
dem recepterne. De blev så taget med hen til et 

apotek, hvor recepterne
blev brugt og betalt
med penge fra syge-
forsikringen. Tabletter-
ne blev så udleveret til
de 4 medskyldige, som
solgte dem på det sorte
marked. Roemer blev
idømt 10 års fængsel 
og til at skulle tilbage-
betale mere end 2,2 mil-
lioner kroner i erstat-
ning til den offentlige
sygesikring.27

❚ ”Der er kun få
ting, der er mere ynke-
ligt end en uhæderlig
læge, og især en som
bruger sin praksis til at
forhandle stoffer”, ud-
talte advokaten, Dennis
Vacco fra New York på
en pressekonference,
hvor dommen over psy-
kiateren Priyakant S.
Doshi blev offentlig-
gjort. I 1996 blev Doshi
idømt op til 7 års fæng-
sel for kritikløst at ud-
dele medicin ”uden at
vurdere, om hans pati-
enter virkelig havde be-
hov for dem”.

❚ Da psykiateren
Frank Dunn fra Texas,
blev dømt i oktober 1992

for ulovlig uddeling af receptpligtig medicin, fortalte
fuldmægtigen fra statsadvokatens kontor, Susan
Patterson i retten: ”Han er en af de helt store narko-
forhandler ... toppen af pyramiden.” Dunn var
kendt som ”Doktor føl-dig-godt-tilpas” af stofmis-
brugene. Han blev idømt 16 års fængsel og 65.000
kr. i bøde.
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Omkring lægeligt bedrageri: ”Der
er kun få ting, der er mere ynkeligt

end en uhæderlig læge, og især
en som bruger sin praksis til at

forhandle stoffer.” 

– New York advokat Dennis Vacco, efter dommen
over psykiateren Priyakant S. Doshi, 1996

Christopher Rowland

MEDICINSPEKU-
LANT: Psykiater

Christopher V.
Rowland blev dømt 
for at have ordineret

afhængighedsskabende
stoffer til misbrugere.
En af dem døde af en

overdosis heroin og
beroligende midler

indenfor få dage efter
den sidste recept var

blevet udstedt.
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Bedrageri i det
offentlige psykia-
triske sundheds-
væsen i USA

I 2003 afslørede en
gennemgang af regn-
skaberne, at Kedren dis-
triktspsykiatriske center
i Californien havde mis-
brugt 9,1 mio. kr. af de
offentlige midler blandt
andet ved at betale for formandens Land Rover og
Cadillac og for nogle ansattes teaterbilletter og rej-
ser til Las Vegas, New Orleans, Georgia, Washington
D.C. og London.28

I 1990 udgav en amerikansk kongreskomité 
en rapport, som anslog, at distriktspsykiatriske cen-
tre havde omdirigeret mellem 260 og 650 mio. kr. 
til formål, der ikke var dækket af bevillingerne.

Adskillige centre havde
bygget tennisbaner og
swimmingpools for de
offentlige bevillinger, 
de havde fået til at byg-
ge for, og i et tilfælde
blev offentlige midler,
der skulle bruges til at
ansætte mere personale
for, brugt til at ansætte
en livredder og en
svømmeinstruktør.29

Misbruget af offentlige midler fortsatte trods
den offentlige rapport. I september 1998 lukkede
den offentlige sygeforsikring 80 centre, som ser-
vicerede ældre og handicappede, da undersøgelser
havde vist, at patienter var blevet pålagt at betale
3.900 til 4.500 kr. om dagen for at se TV og spille
bingo, og de fik ikke nogen form for pleje.30

F orsikringsselskabet Blue Cross & Blue Shield United
fra Wisconsin rapporterer, at der er lige så mange 
former for svindel med sygeforsikringerne, som ”den

kriminelle hjerne kan udtænke”.31 (Fremhævelser tilføjet) 
Det følgende er vilkårlige eksempler på omfanget af de

bedragerier, der bliver begået af psykiatere og psykologer:
❚ Opfindelse af fiktive psykiatriske bedømmelser, der

bruges til at tømme patientens forsikringsdækning.
❚ Opkræve penge hos forsikringsselskaber for terapi,

leveret til mennesker, der allerede var afgået ved døden. 
❚ ”Falske krav” – udstedelse af regninger for behand-

linger, der aldrig blev givet.
❚ Regninger sendt til forsikringsselskaberne for patient-

madlavningsklubber og lytten til musik.
❚ Fakturering for børn mellem 3 og 5 år for behandling

af marihuanamisbrug.
❚ Fakturering for dåb, udført i det psykiatriske hospitals

svømmebassin, som blev benævnt ”afslappende terapi”.
❚ Fakturering for telefonvækning af patienter, som blev

benævnt terapibesøg.
❚ Udstedelse af regninger til forsikringsselskaberne for

at have sex med patienter.
❚ Betaling for teaterbilletter og oversøiske rejser. 
❚ Bruge af offentlige velgørenhedsmidler til sociale

arrangementer for de ansatte.

I 1990 udgav en amerikansk 
kongreskomité en rapport, som 

anslog, at distriktspsykiatriske centre
havde omdirigeret mellem 260 og 
650 mio. kr. til formål, der ikke var

dækket af bevillingerne.

PSYKIATERES  BEDRAGERISKE  ARRANGEMENTER
Døde patienter, falske vurderinger ...

Bingo-”terapi”

Falske krav

Betalte ferier

Misbrug af midler

Regning uden service



Undersøgelser i et stort antal
lande afslører, at mellem 10
pct. og 25 pct. af psykiatere 
og psykologer indrømmer 
at have udnyttet deres 
patienter seksuelt.

Oplysninger fra Tyskland viser,
at 50 pct. af de registrerede
psykologer og psykoterapeuter
er uegnede til at praktisere, da
de har flere problemer end
deres patienter.

Det såkaldte etiske system, som
psykiatere bruger, er blevet
angrebet overalt for at være 
for blødsødent og mangelfuldt.

En canadisk undersøgelse fra
1997 afslørede, at 10 pct.
indrømmede at have misbrugt
deres patienter seksuelt; 80 pct.
af dem gentagne gange.

2

4

VIGTIGE 
KENDSGERNINGER1

3

Psykiater Markham Berry erkendte sig skyldig i at have
misbrugt seks unge drenge seksuelt, som blev sendt til ham

for at få hjælp. Ifølge en af politiets efteforskningsmed-
arbejdere på sagen, havde Berry en lang fortid som pædofil

og havde misbrugt unge i årtier.
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P sykiatere og psykologer betragter sjældent
det at voldtage en patient for at være vold-
tægt. I stedet bliver det eufemistisk kaldt
”seksuel kontakt”, et ”seksuelt forhold” eller
”at overskride grænser”, når et af deres

medlemmer forgriber sig seksuelt på en patient, ofte ved
hjælp af stoffer eller elektrochokbehandling.

Undersøgelser i et stort antal lande afslører, at
mellem 10 pct. og 25 pct. af psykiatere og psykologer
indrømmer at have udnyttet deres patienter seksuelt.32

En canadisk under-
søgelse af psykiatere fra
1997 afslørede, at 10 pct.
indrømmede at have ud-
nyttet deres patienter sek-
suelt, 80 pct. af disse hav-
de gjort det gentagne
gange. Mange havde gen-
nemgået personligheds-
analyser eller psykoterapi
i et mislykket forsøg på at
rehabilitere sig selv.

I en britisk undersøg-
else fra 1999 vedrørende seksuel kontakt mellem tera-
peuter og patienter, udført på psykologer, fandt at 25
pct. havde behandlet en patient, som havde været sek-
suelt involveret med en anden terapeut.33

Det blev oplyst, at 50 pct. af de registrerede psy-
kologer og psykoterapeuter i Tyskland er uegnede
som behandlere, fordi de har flere problemer end
deres patienter. En tredjedel af de patienter, som kon-
sulterede disse behandlere påstod, at være blevet
psykisk eller seksuelt udnyttet af dem.34

Selv om psykiatrisk voldtægt er strafbart inden
for det juridiske system, bliver det i de fleste tilfælde

betegnet som ”uredelig embedsførelse” af de faglige
autorisationsinstanser eller etikkomitéer. 

Disse instanser beslutter, hvilke disciplinærhand-
linger der skal pålægges. Skal man følge den logik,
kunne man som et paralleleksempel forestille sig det
tilfælde, at en blikkenslager voldtog en kunde. Bør over-
grebet og blikkenslagerens skæbne afgøres af blikken-
slagerlauget? Det vil selvfølgelig ikke ske, og på samme
måde bør faglige autorisationsinstanser eller etikkomi-
téer heller ikke have lov til at arbejde. Specielt ikke efter-

som de har bevist, at man
ikke kan stole på dem. 

Det såkaldte etiske
system, som psykiatere
bruger, er overalt blevet
angrebet for at være for
blødsødent og mangel-
fuldt. I 1996 påstod Ver-
dens Psykiatriforeningen,
at ”etisk opførsel er ba-
seret på den enkelte psy-
kiaters sans for ansvar-
lighed over for patienten

og deres bedømmelse af, hvad der er korrekt og
passende opførsel. Udefrakommende standarder og
påvirkninger såsom professionelle kodekser for
opførsel, studiet af etik eller reglerne og loven i sig selv
vil ikke garantere etisk opførsel inden for behandlingssys-
temet.” (Fremhævelser tilføjet) 

Tag f.eks. den australske psykiater Paul Stenberg,
som tog sin patient med i et spabad i et motionscenter,
hvor han gned hendes bryster og vagina og sagde til
hende, at det var ”terapi”. Han havde samleje med en
anden patient og foreslog hende, at hun skulle prøve
heroin. I 2000 nedlagde Stenberg frivilligt sin praksis,

KAPITEL TRE
Seksuelt misbrug af 

patienter

Selv om psykiatrisk voldtægt er strafbart
inden for det juridiske system, bliver det i
de fleste tilfælde betegnet som ”uredelig

embedsførelse” af de professionelle
registreringskommissioner. Det såkaldte
etiske system, som psykiatere bruger, er

overalt blevet angrebet for at være 
for blødsødent og mangelfuldt.
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og han lovede det lægeetiske nævn, at han aldrig
mere ville praktisere noget steder i verden. Læge-
nævnet var enig i, at dette initiativ gav ”den bed-
ste beskyttelse af offentligheden”. Inden der var gået
2 år, misbrugte Stenberg igen patienter, som han
overhovedet ikke burde have haft kontakt med, 
endsige behandlet. 

Men når psykiatere og psykologer bliver sigtet
indenfor det offentlige retssystem for at have udnyttet
deres patienter seksuelt, så bliver de retsforfulgt og
retfærdigheden sker fyldest:

❚ I maj 2004 blev den engelske psykiater Michael
Haslam dømt og fængslet i 3 år for uterlighed over-
for 3 kvindelige patienter, mens han havde været
ansat under den offentlige sygesikring i 1980’erne.35

❚ Den 31. oktober 2002 blev den franske psyko-
terapeut Jean-Pierre Tremel idømt 10 års fængsel for
voldtægt og seksuel udnyttelse af 2 unge kvinder,
som ifølge rettens vurdering var ekstremt sårbare.
Tremel, som var 52 år, påstod, at hans ”behandling”
var baseret på en ”orientalsk tradition”, hvor ”gamle
mænd introducerede piger til den seksuelle praksis.”36 

❚ I juli 2002 blev psykiateren Kolathur Unni fra
London, idømt 18 måneders fængsel for at have for-
grebet sig seksuelt på en kvindelig patient under en
hypnoseterapi. Han var tidligere blevet strøget af læge-
listen i New Zealand for gentagne seksulle overgreb. 

❚ I februar 2004 tabte den canadiske psykiater
John Orpin sin appelsag over en dom fra 1998 for
seksuel og fysisk udnyttelse af kvindelige patienter
under bizarre hypnotiske behandlinger. Mens kvin-
derne var påvirket af stoffer, voldtog han dem og
udsatte dem for analsex. 

Det blev oplyst, at 50 pct. af de registrerede
psykologer og psykoterapeuter i Tyskland er
uegnede som behandlere, fordi de har flere
problemer end deres patienter. En tredjedel 

af de patienter, som konsulterede disse 
behandlere, påstod at være blevet psykisk 

eller seksuelt udnyttet af dem.

Der er sket en stigning i antallet af
psykoterapeuter, der bliver sigtet for
seksuelt misbrug af klienter, der søger
deres hjælp. Psykoterapeut Robert
Ferguson (til venstre, nederst) og Janis
Steele (til venstre) var de første, der blev
retsforfulgt efter en lov i Colorado, som
specifikt kriminaliserer en sådan seksuel
udnyttelse. Både Steele og den californiske
psykiater James Harrington White, en
notorisk pædofil, blev retsforfulgt med
assistance fra MMK. 

Janis Steele

Kolathur Unni

James Harrington White

Robert Ferguson



❚ Nogle blev lænket
til væggen og slået med et
bælte. Dr. Orpin fortalte
dem, at hans penis var en
”helbredende stav”, og at
anal voldtægt var ”ube-
tinget kærlighed”. Han
erkendte sig skyldig i
overfald og seksuelle
overgreb på to kvinder.
Han blev idømt et års
betinget fængsel, idet der blev fratrukket 13 måne-
der, som han allerede havde tilbragt i varetægts-
fængsel.

❚ Den 11. februar 1998 blev psykiateren William
Cone fra Missouri i USA, idømt 133 års fængsel for
seksuelle og afvigende seksuelle overgreb på to patien-
ter. Cone fortalte kvinderne, at de var blevet vænnet 
fra for tidligt og havde behov for at blive ”genforenet
med deres forældre”, hvilket krævede, at de havde sex
med ham. For at over-
bevise dem gav han
dem store doser af
psykofarmaka, som
de blev afhængige af.
Cone påstod i sit
forsvar, at han ”led af
alkoholisme og sek-
suel afhængighed” –

en ”form for moralsk
sindssyge tilvejebragt af
min besættende optaget-
hed af arbejde, magt og
perfektion.”

❚ Assisterende advo-
kat, David Cosgrove, for-
talte i retten: ”Han (Cone)
er et rovdyr ... disse men-
nesker kom til ham for at
blive helbredt, og han ska-

dede dem. Jeg har aldrig haft en anklagesag, som inde-
holdt så megen smerte og så megen skade på så mange
mennesker. Det er et budskab, der skal sendes til den
anklagede og alle andre i samme situation som ham.” 

I dag er der mere end 25 love i Australien (Vic-
toria), Tyskland, Israel, Sverige, USA og andre lande,
der specielt retter sig mod det stigende antal sexover-
greb begået af psykiatere, psykologer og psykotera-
peuter. Med et potentiale på 65.000 psykiatere og
psykologer rundt om i verden, som seksuelt kan
udnytte patienterne, er der behov for en reaktion, der
omfatter hele verden.

William Cone

I dag er der mere end 25 love i Australien,
Tyskland, Israel, Sverige og USA, der retter sig

mod det stigende antal seksuelle overgreb
begået af folk, som praktiserer inden for det
psykiske sundhedsvæsen. Det er nødvendigt

med en verdensomspændende reaktion.

Ovenfor: The tidligere canadiske psykiater John Orpin blev dømt for at
have begået seksuelle overfald af kvindelige patienter under bizarre
hyponseterapisessioner. Øverst til venstre: En japansk hospitalskæde blev
lukket efter krænkelser af menneskerettighederne blev afdækket og lækket til
pressen. Chefpsykiater Mototaka Yasuda flygtede fra medierne, da han an-
kom til retten. Til venstre: Psykiater William Cone fra Missouri blev idømt
133 års fængsel for seksuelle og afvigende seksuelle overfald på to patienter.

John Orpin

Mototaka Yasuda



D e mest foragtelige forbrydelser begået af
psykiatere og psykologer er dem, hvor
seksuelle overgreb er begået mod børn,
som er betroet i deres (behandlernes)
varetægt af retten, børneværnet, fami-

lierådgivninger og andre offentlige kontorer.
❚ Som en undersøgelse af amerikansk klient-terapeut

sex fra 2001 viste, var 1 ud af hver 20. klient, som var
blevet seksuelt udnyttet af deres terapeut, mindreårige.
De unge kvindelige ofres alder svingede fra 3 til 17 og de
mandliges fra 7 til 16.37

Gennemsnitsalderen var 7
for piger og 12 for drenge.

❚ Den 24. juli 2002
blev den 54-årige psykolog
Bjarne Skovsager fra Nør-
rebro i København idømt
seks års ubetinget fængsel
for gentagne og grove sex-
overgreb – heriblandt
homoseksuel omgang og
blufærdighedskrænkelser
overfor tre drenge på mel-
lem 7 og 11 år. Ved doms-
afsigelsen lagde dommer
Knud Erik Schmidt vægt
på, at ”du har haft et tillids-
forhold til hele familien,
som du systematisk og groft
har udnyttet.”38

❚ Dommer Alice Gilbert
fra Oakland Circuit Court
afviste i år 1997 psykologen
Julian Gordons anmodning
om løsladelse mod kaution
og dømte ham til at forblive
fængslet, mens man afven-
tede en ankesag over hans
dom for at forulempe og
praktisere homoseksuali-
tet med en teenagedreng.
Gordon, der var udpeget af
skifteretten til at arbejde

med teenagere, der havde problemer, blev dømt til 15 års
fængsel. Dommer Gilbert sagde: ”Der er ingen civilisa-
tion, hvis vi ikke beskytter vores børn.” 

❚ Psykiateren Paul Bridges blev i august 2000 dømt
for at have forulempet 2 drenge på 15 og 16 år, begge
bortløbne og meget sårbare. I 1996 havde den 15-årige
besøgt Bridges i hans hjem, hvor han (Bridges) foto-
graferede ham nøgen og udviste usømmelig adfærd over
for ham. 3 år senere responderede en 16-årig på en
annonce, hvor Bridges havde søgt ”drengemodeller”.

Han blev også seksuelt
udnyttet. Politiet opdage-
de, at han tilhørte en
landsdækkende pædofil-
ring. Ikke desto mindre
blev hans 15 måneders
fængselsdom gjort beting-
et, og den eneste straf, han
fik, var en fratagelse af sin
autorisation. 

❚ Samme år (2000)
blev Robert Bruce Craft,
en psykiater fra Georgia,
der arbejdede i Afdelingen
for familie- og børne-
ydelser, som der behand-
ler udnyttede og følelses-
mæssigt forstyrrede børn,
idømt 20 års fængsel for
alvorlig seksuel udnyt-
telse af en mindreårig og
forulempelse af børn. An-
klageren beskrev Crafts
forbrydelser med ordene:
”forsætlige handlinger,
som stjal børns uskyld”.
Hun sagde til dommeren:
”Tyve år er ikke nok. Selv
hvis han tilbragte hver
eneste dag i fængslet, ville
det ikke være nok. Hvis
han lever, til han bliver
107, ligesom min mormor,

FORRÆDERI  MOD  USKYLDIGE
Voldtægt og udnyttelse af børn

”Du har haft et 
tillidsforhold til hele 

familien, som du 
systematisk og groft 

har udnyttet.”
– Dommer Knud Erik Schmidt, 
ved afsigelsen af dommen over 

Bjarne Skovsager

Bjarne Skovsager Donald Persson
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så håber jeg, at alle årene bliver tilbragt i et fængsel.”
❚ Ungdomspsykiater Antonio DeGuzman fra

Massachusetts blev idømt 3-4 års fængsel og 15 års
prøvetid for at have ”kælet” for 3 unge mandlige patien-
ter. ”Seksuelle overgreb mod unge mennesker er slemt
nok, men når denne person er en læge i en hvid kittel ...
er det ikke så vanskeligt, at forstå at han er en djævel i
forklædning.” 

❚ Psykologen Donald Persson fra Utah beskrev sig
selv som ”en moralsk person”, da han blev idømt 10 års
fængsel efter at have voldtaget en 12 år gammel pige.
Beviserne i hans sag indikerede, at han måske havde
forulempet 16 andre unge piger seksuelt – flere under 
5 års alderen – siden 1972.39

❚ I 1992 blev psykiateren Alan J. Horowitz fra New
York idømt mellem 10 og 20 års fængsel for homosek-
suelle overgreb mod 3 drenge i alderen 9 til 14 år, og for
at have seksuelt udnyttet en 14-årig pige. Horowitz
forsvarede sig selv med at forklare, at han var ”en normal

pædofil”. Politiets efterforskning afslørede yderligere en
stribe seksuelle krænkelser af patienter helt tilbage til
starten af 1960’erne, hvor Horowitz arbejdede for en of-
fentlig institution, der hjalp fattige børn fra den indre by. 

❚ I New Zealand blev en gruppe psykoterapeuter,
der var startet af psykiateren Bill Rowntree og den psyki-
atriske sygeplejerske Bert Potter, undersøgt for, som et
led i deres ”terapi”-plan, at have udnyttet børn seksuelt.
8 psykoterapeuter og gruppemedlemmer blev dømt i
begyndelsen af 1990’erne. På trods af, at Potter skal til-
bringe seks år i fængsel for de seksuelle overgreb på børn,
heriblandt på hans egne børn, mener han angiveligt
stadigvæk, at ”seksuel aktivitet, som indledes af børnene
og holdes på deres niveau ikke er skadeligt”. Det omfat-
ter en treårig pige, som havde oral sex med mænd, og en
pige, som i en alder af 11 blev givet stoffet ecstasy. En
anden af de unge blev udpeget til at have sex med Potter
efter skoletid, fordi han fortalte hende at hun havde en
følelsesmæssig blokering.40

Antonio DeGuzman

Ovenfor: I 1998 blev psykiater DeGuzman fra den amerikanske delstat Massachusetts idømt 
3-4 års fængselsstraf, med 15 års prøvetid for at have ”kælet” for 3 unge mandlige patienter. Bert Potter

Alan J. Horowitz
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I modsætning til faktisk lægepraksis har psykiatrien
ikke nogen tests, der validerer nogen psykisk for-

styrrelse eller ”sygdom”. Mange forstyrrelser er helt
bogstaveligt blevet vedtaget ved afstemning uden

egentlig videnskabeligt grundlag eller bevis.

Et af psykiatriens mest succesfulde
redskaber til at bedrage dem, der
betaler for psykiatrisk behandling,
er at anvende en psykiatrisk diag-
nosehåndbog som DSM (den Diag-
nostiske og Statistiske håndbog for
psykiske forstyrrelser).

Den uvidenskabelige og forfalskede
stil i DSM – som i vid udstrækning
svarer til den, der findes i ICD-10 –
lægger op til svindel.

De psykiatriske diagnosehåndbøger
DSM-IV og ICD-10 er terapeuternes
kodeord for at få udbetalinger fra
sygeforsikringerne, og det har givet
dem nøglen til penge fra de private 
og offentlige sygesikringer.

I DSM står der, at håndbogen ikke
kan bruges i juridisk øjemed og ikke
kan bruges til at ”fastslå eksistensen
af en ’psykisk lidelse’, ’manglende
psykisk evne’ eller psykisk ’defekt’ i
forhold til strafferetsligt ansvar.” I
retssager bruges den netop til dette.

2

4
3

VIGTIGE 
KENDSGERNINGER1



U
dtrykt i juridiske vendinger består svindel
af tilsigtet bedrag eller bevidst urigtig
fremstilling for at sikre sig penge, rettig-
heder, ejendom eller privilegier. Sagt på
almindeligt dansk er svindel uærlige

aktiviteter, snyderi eller vildledning.
En af psykiatriens mest effektive metoder til at sny-

de dem, der betaler for psykiatrisk behandling, er brug-
en af den Amerikanske
Psykiatriforenings ‘Diag-
nostiske og Statistiske
håndbog for psykiske for-
styrrelser’ (DSM) og den
medfølgende sektion ved-
rørende psykiske forstyr-
relser i den ’Internationale
Sygdomsklassifikations
håndbog’ (ICD). 

Professorerne Herb
Kutchins og Stuart A. Kirk,
forfattere til bogen ‘De gør
os gale’, udtaler: ”... en af de
vigtigste grunde til, at DSM
har så stor betydning, er
dens relation til forsikrings-
dækning. DSM er psyko-
terapeuternes adgangskode
til udbetalinger fra forsikringsselskaberne. Om du er de-
primeret eller bare nedtrykt, maniodepressiv eller bare
humørsyg, overspændt eller bare ængstelig, er ikke kun 
et spørgsmål om sprogbrug; denne vitale forbindelse 
eksisterer fordi alle, som arbejder med psykisk sund-
hed, skal skrive en passende psykiatrisk diagnose, led-
saget af det korrekte kodenummer, for at få dækning 
fra sygeforsikringen. 

”I USA giver DSM nøglen til penge ikke kun
fra private sygeforsikringer, men også fra de store stats-
lige programmer som Medicaid, der er den offentligt
finansierede lægelige omsorg for ubemidlede, og fra bi-
standspenge, velgørenhedsprogrammer for krigsvetera-
ner, og fra Medicare, den offentligt finansierede sygefor-
sikring for ældre.41

Det uvidenskabelige og uhæderlige indhold i DSM
indbyder til at lave svindel.

Dr. Robert F. Stuckey,
tidligere medicinsk direktør
på et af National Medical
Enterprises psykiatriske
hospitaler, indrømmer, at
psykiatere og hospitals-
personalet ”var absolut
geniale til at ’forsikrings-
diagnosticere’.” Hver gang
en evt. kommende patient
kontaktede hospitalet, blev
hans eller hendes forsik-
ring gennemgået grundigt.
Når patienten var blevet
indlagt, blev forsikringen
regelmæssigt gennemgået
for at finde ud af, ”hvor-
dan hospitalet ’lovligt’ kun-

ne få fat i så mange penge, som muligt af de penge, der
stadig var tilgængelige den dag på policen,” siger Stuckey. 

”Patienten fik normalt en diagnose, der passe-
de til den kategori, hvor der var flest penge til rådighed
på forsikringspolicen ... Hospitalets primære funktion,
en funktion, der var så vigtig, at alle andre funktioner
var mere eller mindre tilfældige i sammenligning, var
at hive flest mulige penge ud af patienterne.”42

”... en af de vigtigste grunde til, at
DSM har så stor betydning, er at den

åbner døren til sygeforsikringerne:
DSM er psykoterapeuternes adgangs-

kode til udbetaling fra forsikrings-
selskaberne ... det er nøglen til
millioner af dollars i forsikrings-

dækning for psykoterapi, hospitals-
indlæggelser og medicinering.”

– Professorerne Herb Kutchins 
og Stuart A. Kirk, forfattere til 
bogen ’De gør os gale’, 1997

KAPITEL FIRE
Opfindelse af ”sygdomme” 

– fører til bedrageri
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Joe Sharkey, der skrev bogen ’Bedlam’ – om psykia-
trisk svindel – fortæller, at psykiatere i 1980’erne opfandt
diagnoser, der var designet til at imødekomme for-
sikringsselskabernes krav omkring indlæggelse af unge.
”Disse nye diagnoser fik meget vidtrækkende kon-
sekvenser. Vi kan iagttage hvordan det store antal måder,
som børn og unge opfører sig på, og forskellige proble-
mer i skolerne bliver tildelt officielle kodenumre (kædet
sammen med forsikringsdækninger) og klassificeret som
forstyrrelser i psykiatriens kliniske bibel ‘Den Diag-
nostiske og Statistiske håndbog for psykiske forstyr-
relser’, (DSM-III-R).”43

De følgende diagnoser for børn findes i de to vidt
udbredte psykiatriske diagnosehåndbøger DSM-IV/
ICD-10, der i stor udstrækning følger samme princip:

❚ Udtaleforstyrrelse.
❚ Staveforstyrrelse.
❚ Skriftlig udtryksforstyrrelse.
❚ Matematikforstyrrelse.
❚ Stammen.
❚ Kommunikationsforstyrrelse, i øvrigt uspecificeret.
❚ Opmærksomhedsforstyrrelse, Opmærksomheds-

mangel- og hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD),
DAMP, hyperkinetisk forstyrrelse, eller blot 
hyperaktivitet.

❚ Trodsighedsforstyrrelse.
❚ Adfærdsforstyrrelse.
❚ Fonologisk udviklingsforstyrrelse.
❚ Søskenderivaliseringsforstyrrelse.
❚ Uvilje mod at følge behandlingen-forstyrrelse.
❚ Det altomfattende ”Livsfaseproblem”.
DSM og ICD er i fire årtier blevet omhyggeligt

tilpassede og markedsført af psykiatere og fremhæves
nu kraftigt som diagnostiske værktøjer, ikke kun til indi-
viduel behandling, men også til forældremyndigheds-
slagsmål, diskriminationssager, der bygger på påståede
psykiske defekter, vidneudsagn i retssager, uddannelse
og andre ting. Kort sagt er det sådan, at ligegyldigt hvor
der ønskes en psykiatrisk vurdering, er det blevet mere
og mere accepteret, at DSM/ICD kommer med det sidste
og afgørende ord om tilregnelighed, sindssygdom og
såkaldte psykiske sygdomme. 

Ulovlig fakturering for forstyrrelser hos voksne har
omfattet de følgende tilstande: 

Fra første udgave af WHO’s ’Interna-
tionale sygdomsklassifikationshåndbog’
(ICD), som nævnte 112 psykiske for-
styrrelser, til den seneste udgave, som
indeholder 374 forstyrrelser, er kriteriet
for at kalde noget en psykisk forstyrrelse
en parodi i forhold til de videnskabelige
procedurer der anvendes for at fastslå
egentlige sygdomme. Betegnelserne
anvendes af psykiatere, hospitaler,
myndigheder og forsikringsselskaber, og
giver lægevidenskaben et dårligt ry. Op-
tegnelsen over diagnoser inkluderer bl.a.:

Koffeinrelateret forstyrrelse
DSM side 212

Adfærdsforstyrrelse 
DSM side 85, ICD-10 side 173

Sproglig udtryksforstyrrelse
DSM side 55, ICD-10 side 158

Matematikforstyrrelse
DSM side 50, ICD-10 side 162

Skriftlig udtryksforstyrrelse 
DSM side 51, ICD-10 side 162

At sælge psykiske ”lidelser”



❚ Søvngængeri. 
❚ Nikotinabstinensforstyrrelse.
❚ Koffeinforgiftningsforstyrrelse.
❚ Søvnrædselsforstyrrelse (omfatter at vågne op 

badet i sved fra et mareridt). 
❚ Natlige mareridt.
Praktiserende læge Ron Leifer fra New York advar-

er om, at psykiatere vil finde psykiske sygdomme i alt,
og at det alt sammen er uvidenskabeligt. Idet han beteg-
ner DSM’s metode som ”arrogant svindel” siger han:
”At komme op med en eller anden påstand om, at det er
videnskabeligt er ... skadeligt for civilisationen.”44

Psykolog og forelæser ved Bostons Universitet
Margaret Hagen ph.d. siger, at ”Vort retsvæsen har fået
at vide, at klinisk psykologi er en videnskabelig disci-
plin, at dens teorier og metoder stammer fra en velfun-
deret videnskab, og vort retsvæsen har troet på det. Det
er helt ufatteligt, når man ser, hvor sørgelig en forfatning
’videnskaben’ klinisk psykologi er i.”

Det bliver i diagnosehåndbogen DSM-lV beskrevet,
at ”når DSM-lV’s kategorier, kriterier og tekstbeskri-
velser anvendes til juridiske formål, er der en betydelig
risiko for, at den diagnostiske information vil blive
misbrugt eller misforstået.” Det er i juridisk øjemed
”ikke nok at fastslå eksistensen af en ’psykisk lidelse’,
’manglende psykisk evne’ eller ’defekt’” i forhold til
kompetence, strafferetsligt ansvar eller uegnethed.

Opfundne ”psykiske sygdomme” har frikendt de
skyldige for deres kriminelle handlinger ved at bruge
en sindslidelse som forsvar. 

Psykiatriens faktureringsbibel indeholder også
nedennævnte ”forstyrrelser”, der undskylder det at
begå kriminelle handlinger: 

❚ Pædofili, en vane- og impulshandling. (Der
bruges til at bortforklare seksuelle overgreb på
børn)

❚ Fysisk overgreb på et barn-”problem”. 
❚ Seksuelt misbrug af et barn-”problem”.
❚ ”Pyromani” for brandstiftelse.
❚ ”Patalogisk ildspåsættelse”, ligeledes for 

brandstiftelse.
❚ ”Kleptomani” for tyveri.
Dr. Thomas Dorman, praktiserende læge og med-

lem af den engelske og canadiske Nationale Læge-
sammenslutning siger: ”Kort sagt er hele foretagendet
med først at skabe psykiatriske kategorier af ’syg-
domme’, dernæst at godkende dem gennem en
afstemning og efterfølgende at tildele diagnostiske
koder til dem, for så til sidst at anvende dem i
forbindelse med fakturering til forsikringsselskab-
erne, intet andet end et kæmpe svindelnummer, der
giver psykiatrien et pseudovidenskabeligt skær.
Gerningsmændene har naturligvis snablen nede i de
offentlige kasser.”45
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”Vort retsvæsen har fået at vide, at klinisk
psykologi er en videnskabelig disciplin, at dens
teorier og metoder stammer fra en velfunderet
videnskab, og vort retsvæsen har troet på det.
Det er helt ufatteligt, når man ser, hvor sørgelig

en forfatning ’videnskaben’ klinisk psykologi er i.”

– Margaret Hagen, ph.d., psykolog og 
lektor ved Bostons universitet



Psykisk ustabile per-
soner og indlagte på
psykiatriske hospitaler
er lette mål for udnyt-
telse: bedrageri, over-
fald og seksuelt og/
eller finansielt misbrug.

Psykiatere, psykologer,
psykoterapeuter og
deres hospitaler skal
gøres fuldt ansvarlige
for deres økonomi,
praksis og behand-
linger og for deres
resultater. 

Enhver psykiater eller
psykolog, der efterfor-
skes for at have mis-
brugt en klient seksu-
elt, bør altid mitænkes
for ulovlig fakture-
ringspraksis.

3

VIGTIGE 
KENDSGERNINGER

1

2

Det vil altid være op til eksterne enheder at overvåge området for
psykisk sundhed. Der er intet, der tyder på, at psykiatere og psykologer

vil ændre deres skadelige praksis, da de endnu ikke har gjort det uden
pres udefra, og som det igen er tydeligt efter et årti med afsløring af

massiv svindel i private profit-drevne hospitaler i 1990’erne.



E
n amerikansk håndbog til undervisningsbrug om-
handlende svindel og misbrug tilråder at under-
søge psykiatriske behandlingstilbud for svindel
og misbrug. Årsagerne er bl.a.: patienterne stoler
på deres terapeut/vejleder, psykisk syge personer

er lette mål for udnyttelse; og beboere i psykiatriske beskyt-
tede boliger risikerer at blive udnyttet af sundhedssystemet. 

Justitsministeren i Arkansas udtaler: ”Fysisk mishand-
ling eller forsømmelse er enhver handling eller fejlen i at
handle, der medfører unød-
vendig lidelse, fornedrelse
eller skade på en indlagt ...
hvad som helst fra at slå eller
seksuelt forgribe sig på en
patient, til nægtelse af nød-
vendig og tilstrækkelig mad,
fysisk omsorg eller lægelig
opmærksomhed. Finansielt
misbrug omfatter misbrug af
den indlagtes betroede midler til betaling for pleje på
hjemmet, som allerede er betalt af en forsikring, eller 
brug af patienters midler, når det ikke er godkendt af enten
den indlagte selv eller den indlagtes værge eller admini-
strator, osv.”

Andre forhold, der skal holdes øje med, omfatter at
opgive ukorrekt længde af en ”terapisession” (at udstede
regninger for en times konsultation, når patienten kun har
været der i 20 minutter); at udstede regninger for individu-
elle konsultationer eller individuel terapi, når patienten var
del af en ”gruppeterapi”, at fakturere for patienter, der ikke
på nogen mulig måde vil kunne have gavn af ”terapien”
som f.eks. en person der ligger i koma, og at kræve penge til
en udefra kommende terapeut, som ikke falder ind under
hospitalets forsikring. De samlede medicinudskrivninger
bør man også holde øje med. Enhver psykiater eller

psykolog, der efterforskes for at have misbrugt en klient
seksuelt, bør også mistænkes for ulovlig faktureringspraksis.

Det vil til enhver tid være op til andre enheder udenfor
det psykiske sundhedssystem at kontrollere systemet. Psy-
kiatere og psykologer vil ikke ændre kurs, hvilket de ikke
heller gjorde efter et årtis afsløringer af omfattende svindel
på private hospitaler i 1990’erne. Forfatter Joe Sharkey siger,
”Som enhver, der ser fjernsyn og læser aviser, er klar over, er
de psykiatriske hospitaler, de psykiatriske afdelinger på

almindelige sygehuse og mis-
brugsbehandlingscentrene
stadig ivrige efter kunder,
der har en forsikring. 

I henhold til det califor-
niske Departement for Mental
Sundheds Feltevaluerings-
håndbog (1991) – som MMK
hjalp med til at introducere –
gælder det, at ”professionel-

le, der arbejder inden for det psykiske sundhedsområde, har
en professionel og juridisk forpligtelse til at finde frem til
forekomsten af en legemlig sygdom hos deres patienter ...
legemlige sygdomme kan forårsage en patients sindssyg-
dom (eller) kan forværre en sindssygdom ...”46 Ifølge en
undersøgelse fra Californien ville op mod 40 pct. af
indlæggelserne på psykiatriske afdelinger være unødvendi-
ge, hvis patienterne først blev grundigt undersøgt af en
læge. Her eksisterer der enorme potentielle besparelser målt
både i kroner og i lidelser.

I sidste ende må psykiatere, psykologer, psykotera-
peuter og deres hospitaler gøres fuldt ansvarlige for deres
økonomi, praksis og behandlinger og for deres resultater
eller mangel på samme. Det omfatter også kriminelle hand-
linger, som udelukkende burde behandles ved domstolene
og ikke ved lægelige nævn og komitéer.

KAPITEL FEM
Hvad der bør 

gøres
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”Som enhver, der ser fjernsyn og læser aviser,
er klar over, er psykiatriske hospitaler, psykia-
triske afdelinger på almindelige sygehuse og
misbrugsbehandlingscentre stadig ivrige efter

kunder, der har en forsikring.” 
– Joe Sharkey, forfatter til ’Bedlam’
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ANBEFALINGER
Anbefalinger

Opret et nævn eller andet der skal undersøge psykiatrisk svindel, så udbetalte offentlige midler eller syge-
sikringens midler, der er opnået gennem underslæb, kan blive fundet og krævet tilbagebetalt til statskassen
eller forsikringsselskaberne.

Iværksæt kliniske og finansielle undersøgelser af psykiatriske afdelinger og sygehuse såvel som private
psykiatriske klinikker, som modtager offentlige midler eller forsikringsmidler for at sikre, at regnskabsprincip-
perne overholdes. Det bør yderligere sikres, at midler ikke er blevet udbetalt for behandling af personer, der
ikke faktisk har været indlagt eller blevet behandlet. Optegnelser over antal og typer behandlinger, såvel som
dødsfald bør registreres.

Psykiatere og medarbejdere ved psykiatrien, der er blevet dømt for lovovertrædelser, især de, der er dømt
for og/eller straffet for bedrageri og seksuelt misbrug, bør opføres i landsdækkende og internationale politi-
databaser, for at forhindre, at de, der har en kriminel fortid i behandlingssystemet, opnår beskæftigelse andre
steder indenfor dette behandlingssystem.

Personer, der er blevet dømt for lovovertrædelser i forbindelse med deres virke som behandlere inden for det
psykiatriske sundhedsvæsen, bør afskediges og bør ikke i fremtiden genansættes. Dette bør også gælde for
behandlende og rådgivende psykiatere samt psykologer i kriminalforsorgen og undervisningssektoren.

Anvendelse af de psykiatriske diagnosehåndbøger ICD-10 (kapitlet for Psykiske lidelser og adfærdsmæssige
forstyrrelser) eller DSM-IV i offentlige instanser og andre institutioner, herunder kriminalforsorgen, undervis-
ningssektoren og retsvæsenet, bør ophøre.

Etabler rettigheder for patienter og deres forsikringsselskaber, så de kan modtage refundering af midler, der er
blevet udbetalt til dækning af sundhedsudgifter i det psykiatriske sundhedsvæsen eller til psykologbehandling,
som ikke gav det lovede resultat eller forbedring, eller som resulterede i direkte skade for individet. Det skal
herigennem sikres, at ansvaret ligger hos den enkelte behandler og psykiatriske institution i stedet for
hos myndighederne.

Det bør sikres, at de 374 psykiske forstyrrelser, der er opført i DSM-IV eller tilsvarende forstyrrelser i ICD-10, såvel
som andre psykiatriske tilstande, der ikke er videnskabeligt underbyggede med faktiske beviser på deres eksi-
stens, ikke giver ret til opkrævning af offentlige midler eller forsikringsdækning. Offentlige myndigheder, herun-
der kriminalforsorgen, uddannelsessektoren og retssystemet bør ikke sætte deres lid til DSM eller ICD’s sektion
om psykiske forstyrrelser.

Det bør sikres, at offentlige midler og forsikringsdækning kun udbetales til behandlingsformer, der har bevist
virkeligt at kunne forbedre eller helbrede menneskers psykiske problemer.
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edborgernes Menneskerettigheds-
kommission (MMK), der på
engelsk hedder Citizens Com-
mission on Human Rights
(CCHR), blev stiftet i 1969 af
Scientologi Kirken for at under-

søge og afsløre overtrædelser af menneskerettighederne
inden for psykiatrien og for at bringe orden i behandlings-
området for psykiske forstyrrelser. I dag er der flere end 130
afdelinger i mere end 31 lande. MMK’s rådgivende komité,
der udgøres af kommissionsmedlemmer, omfatter læger,
advokater, undervisere, kunstnere, forretningsfolk og
repræsentanter for menneskerettighedsgrupper.

Selvom MMK ikke selv tilbyder lægelig eller juridisk
assistance, arbejder vi tæt sammen med og støtter læger 
og lægegerningen. Et af hovedområderne for MMK’s
arbejde er psykiatriens svindel med brug af subjektive
”diagnoser”, der mangler ethvert videnskabeligt og
lægeligt grundlag, men som bliver brugt til at opnå
offentlige bevillinger i milliardstørrelsen. Med de falske
diagnoser som undskyldning ordinerer psykiaterne ødelæg-
gende behandlinger, herunder personlighedsændrende
medicin der skjuler den berørtes tilgrundliggende 

vanskeligheder og dermed forhindrer hans eller hendes
helbredelse.

MMK’s arbejde skal ses i forlængelse af Verdens-
erklæringen om Menneskerettighederne, i særdeleshed de
følgende forskrifter, som dagligt krænkes af psykiatere:

Artikel 3: ”Enhver har ret til liv, frihed og personlig
sikkerhed.”

Artikel 5: ”Ingen må underkastes tortur eller grusom,
umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.”

Artikel 7: ”Alle er lige for loven og har uden forskels-
behandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse.”

Som en følge af psykiatriens falske diagnoser, 
stigmatiserende etiketter, love, der giver ubesværet adgang
til frihedsberøvelser, brutal og personlighedsændrende
”behandling”, bliver mange tusinder skadet og nægtet
deres naturlige menneskerettigheder.

MMK har inspireret og støttet mange hundrede
reformer ved at få foretræde for parlamentsudvalg og 
har selv gennemført offentlige høringer om psykiatriske
overgreb, og udført generelle og specielle informations-
kampagner, ligesom MMK samarbejder med medierne,
politiet og offentligt ansatte over hele verden.

MEDBORGERNES
M e n n e s k e r e t t i g h e d s k o m m i s s i o n
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Medborgernes Menneskerettighedskommissions
internationale afdeling

M



Senator Mike Moncrief
Texas, 1994

”Den indsats, der ydes fra orga-
nisationer som Deres, er af afgørende
betydning i vort arbejde for at beskyt-
te enkeltpersoner mod misbrug som
det, vi afslørede i Texas og andre 
steder i landet.”

Chris Brightmore
Fhv. chefkriminalpolitikommissær,
Londons Politi
England, 2002

”Jeg er fuldt ud bevidst om det
onde, som ondsindede eller måske 

vildledte psykiatere kan forårsage,
hvis deres aktiviteter ikke overvåges
omhyggeligt. Det er en yderst vigtig
rolle, som MMK så heroisk udfører. I
maj 2001 havde jeg den store fornøj-
else og ære at åbne Bedragerisektion-
en i MMK’s udstillingslokaler i Los
Angeles. Efter at have set udstillingen
igennem, som jeg må sige, er en af de
mest storslåede, jeg nogensinde har
set, og derved fået et overblik over
hvad MMK har opnået, er det klart for
mig, hvorfor psykiatere ser på organi-
sationens voksende styrke med bety-
delig ængstelse.” 

MEDBORGERNES
MENNESKERETTIGHEDSKOMMISSION (MMK)
undersøger og belyser psykiatriske overtrædelser af menneskerettighederne.

Kommissionen arbejder sammen med ligesindede grupper og personer, som deler et
fælles mål om at få renset op inden for det psykiske sundhedsområde. Vi vil fortsætte

med det arbejde, indtil psykiatriske overgreb og tvangsmæssig praksis er ophørt,
og menneskerettighederne og værdigheden er givet tilbage til alle mennesker.

Kontakt:
Medborgernes Menneskerettighedskommission (MMK)

Faksingevej 9A, 2700 Brønshøj
Tlf.: 39 62 90 39 • E-mail: m.m.k.@inet.uni2.dk

eller
CCHR International

6616 Sunset Blvd., Los Angeles, California 90028 USA
Tlf. 001 323 467 4242
http://www.cchr.org

http://www.psychcrime.org
E-mail: humanrights@cchr.org

OPGAVEERKLÆRING



Henvendelse (for andre lande venligst 
kontakt det pågældende landskontor):

AUSTRALIEN
Citizens Commission on
Human Rights Australia 
P.O. Box 562 
Broadway, New South
Wales 2007 
Australien
Tlf.: 00612 9211 4787 
Fax: 00612 9211 5543
E-mail:

cchr@iprimus.com.au

BELGIEN
CCHR Belgium
Postbus 55 
2800 Mechelen 2 
Belgien
Tlf.: 00324 777 12494 

CANADA
Citizens Commission on
Human Rights Toronto
27 Carlton St., Suite 304 
Toronto, Ontario 
M5B 1L2 Canada 
Tlf.: 001 416 971 8555
E-mail:

officemanager@on.aibn.com

FINLAND 
Citizens Commission on
Human Rights Finland 
Post Box 145 
00511 Helsinki 
Finland 
Tlf.: 00358 9 8594 869 

FRANKRIG
Commission des Citoyens
pour les Droits de
l’Homme – CCDH
(Citizens Commission on
Human Rights France ) 
BP 76 
75561 Paris Cedex 12 
Frankrig
Tlf.: 00331 4001 0970 
Fax: 00331 4001 0520 
E-mail: ccdh@wanadoo.fr 

GRÆKENLAND
CCHR Greece
65, Panepistimiou Str.
105 64 Athens
Grækenland

HOLLAND 
Citizens Commission on
Human Rights Holland
(NCRM)
Postbus 36000 
1020 MA, Amsterdam 
Holland 
Tlf./Fax: 003120 4942510 
E-mail: info@ncrm.nl

ISRAEL 
Citizens Commission on
Human Rights Israel 
P.O. Box 37020 

61369 Tel Aviv 
Israel 
Tlf.: 00972 3 5660699 
Fax: 00972 3 5663750
E-mail: 

cchr_isr@netvision.net.il 

ITALIEN 
Comitato dei Cittadini per i
Diritti Umani – CCDU
(Citizens Commission on
Human Rights Italy) 
Viale Monza 1
20125 Milano
Italien 
E-mail: 

ccdu_italia@hotmail.com 

JAPAN 
Citizens Commission on
Human Rights Japan 
2-11-7-7F Kitaotsuka
Toshima-ku Tokyo
170-0004, Japan
Tlf./Fax: 0081 3 3576 1741

MEXICO (MONTERREY) 
Comisión de Ciudadanos
por los Derechos
Humanos, CCDH
(Citizens Commission on
Human Rights Monterrey,
Mexico)
Avda. Madero 1955
Poniente Esq. Venustiano
Carranza 
Edif. Santos Oficina 735 
Monterrey, NL México 
Tlf.: 0083 480329 
Fax: 0086 758689 
E-mail: ccdh@axtel.net 

NEPAL
CCHR Nepal
P.O. Box 1679
Baneshwor Kathmandu,
Nepal
E-mail: 

nepalcchr@yahoo.com

NEW ZEALAND 
Citizens Commission on
Human Rights New
Zealand 
P.O. Box 5257 
Wellesley Street 
Auckland 1 
New Zealand 
Tlf./Fax: 00649 580 0060
E-mail: cchr@xtra.co.nz

NORGE 
Medborgernes
Menneskerettighets-kom-
misjon (MMK)
Postboks 8902
Youngstorget 
0028 Oslo
Norge 
E-mail:

mmknorge@online.no 

RUSLAND
Citizens Commission on
Human Rights Russia 
P.O. Box 35 
117588 Moscow 
Rusland
Tlf.: 007095 518 11 00 

SCHWEIZ 
Citizens Commission on
Human Rights Switzerland 
Sektion Zurich 
Postfach 1207 
8026 Zurich 
Schweiz 
Tlf.: 0041 (0)1 242 7790 
E-mail: info@cchr.ch

SCHWEIZ (Fransk talende)
Commission des Citoyens
pour les Droits de l’Homme
– CCDH
(Citizens Commission on
Human Rights Lausanne) 
Postale 5773
1002 Lausanne
Schweiz 
Tlf.: 0041 21 646 6226 
E-mail: cchrlau@dplanet.ch 

SCHWEIZ (Italiensk talende)
Comitato dei cittadini per i
diritti dell’uomo
(Citizen Commission on
Human Rights Ticino)
Casella postale 613
6512 Giubiasco
Switzerland
Tlf.: 0041 76 327 83 79
E-mail: ccdu@ticino.com

SPANIEN
Comisión de Ciudadanos
por los Derechos
Humanos, CCDH
(Citizens Commission on
Human Rights Spain) 
Apdo. de Correos 18054 
28080 Madrid 
Spanien

SVERIGE
Kommittén för Mänskliga
Rättigheter (KMR)
Box 2 
124 21 Stockholm 
Sverige
Tlf./fax: 0046 (0)8 83 85 18 
E-mail: info.kmr@telia.com 

SYDAFRIKA
Citizens Commission on
Human Rights South
Africa 
P.O. Box 710 
Johannesburg 2000 
Republic of South Africa 
Tlf.: 0027 11 622 2908 

TAIWAN
CCHR Taiwan

Taichung P.O. Box 36-127
Taiwan, R.O.C.
E-mail:

Roysu01@hotmail.com

TJEKKIET
Obcanská komise za lidská
práva 
Václavské námestí 17 
110 00 Praha 1 
Czech Republic
Tlf./Fax: 00420 224 009 156 
E-mail:

lidskaprava@cchr.cz 

TYSKLAND
Kommission für Verstöße
der Psychiatrie gegen
Menschenrechte e.V. –
KVPM
(Citizens Commission on
Human Rights Germany –
National Office)
Amalienstraße 49a 
80799 München 
Tyskland 
Tlf.: 0049 89 273 03 54 
Fax: 0049 89 28 98 67 04 
E-mail: kvpm@gmx.de 

UNGARN
Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért
Alapítvány
(Citizens Commission on
Human Rights Hungary)
Pf. 182 
1461 Budapest 
Ungarn
Tlf.: 0036 1342 6355 
Fax: 0036 1344 4724 
E-mail: cchrhun@ahol.org 

UNITED KINGDOM 
Citizens Commission on
Human Rights United
Kingdom 
P.O. Box 188 
East Grinstead 
West Sussex 
RH19 4RB 
United Kingdom 
Tlf.: 0044 (0)1342 313926 
Fax: 0044 (0)1342 325559 
E-mail:

humanrights@cchruk.org

ØSTRIG
Bürgerkommission für
Menschenrechte Österreich
(Citizens Commission on
Human Rights Austria) 
Postfach 130 
A-1072 Wien 
Østrig
Tlf.: 0043 1 877 02 23 
E-mail: info@cchr.at
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