På baggrund af den offentlige høring om Term i DSAM, vil jeg hermed fortælle, at TERM kan
ødelægge et menneskes liv totalt, som det har gjort ved mit:
I august 2005 opsøgte jeg min praktiserende læge, fordi jeg ikke havde sovet hele natten, rystede
over hele kroppen og ikke kunne trække vejret, når jeg lagde mig ned. Det føltes som om jeg
druknede. Jeg fortalte også, jeg måtte standse for at få vejret for hver 10 meter jeg gik. Helt uden at
undersøge mig fastslog lægen, at jeg havde fået en depression og udskrev ”lykkepiller”, som jeg
skulle tage i en måned, hvorefter jeg skulle vende tilbage og fortælle ham, hvor godt jeg havde fået
det.
Jeg fik det imidlertid ikke så godt. Mit hjerte begyndte at hamre, så det kunne ses udenpå tøjet, og
min krop blev fyldt med væske.
Ved fornyet henvendelse hos lægen, konstaterede denne, at den var helt gal med mig og sendte mig
til psykiater.
Den pågældende psykiater sendte mig på laboratorium og herfra gik det rimeligt stærkt. Jeg
havnede på Frederiksberg Hospitals hjerteafdeling med et blodtryk på 230 og hjertesvigt i venstre
side af hjertet, hvor hjerteklapperne var holdt op med at fungere.
Det var min første TERM-behandling
Efter mit hjertesvigt fik jeg i januar 2006 igen ”lykkepiller” for at ”holde humøret oppe”, hvilket
blev indprentet overfor mig var meget nødvendigt.
I august blev jeg meget syg ad to gange, første gang med lammelser i ansigtet, venstre side af
kroppen og mistet koordination. På hospitalet mistænkte man en blodprop i hjernen, men en
scanning viste ingen blodprop, så jeg blev sendt hjem igen.
Et par uger senere faldt jeg om på gulvet, da jeg stod ud af sengen, jeg kunne ikke stå på benene, jeg
var igen lammet i venstre side af kroppen, begyndte at snøvle og vrøvle, jeg rystede over hele
kroppen, og da jeg også begyndte at miste synet, tog jeg på skadestuen, hvorfra jeg blev sendt over
til psykiatrien.
Her satte man dosis af mine ”lykkepiller” op til det tredobbelte, og da jeg ikke ville indlægges bad
man mig opsøge min egen læge den følgende dag.
Jeg henvendte mig til min nye praktiserende læge, nu også med sveden buldrende nedad ansigtet og
dryppende ned på min T-shirt. Jeg snøvlede og vrøvlede stadigvæk, og mit blodtryk var
fluktuerende. Han sendte mig til fysioterapeut på grund af lammelserne i kroppen, men nu blev jeg
også for alvor overgivet til psykiatrien, idet min nye læge sendte mig til Distriktspsykiatrisk, hvor
man fortsatte den høje dosis af ”lykkepiller” indtil december 2006, hvor jeg nægtede at indtage flere
”lykkepiller”, idet mine fordøjelsesveje brød sammen.
Det var min anden TERM-behandling
Jeg kan absolut ikke anbefale TERM varmt. Det viste sig, jeg var blevet serotonin forgiftet, fordi
jeg ikke havde brug for ”lykkepiller” og fik serotonin i overdosis. Hverken lægerne eller psykiatrien
kunne finde ud af, at jeg var forgiftet, men anså min mærkværdige optræden med en forgiftet hjerne
som udslag af vanvid, der krævede endnu mere medicin.
Overmedicinering af en forgiftet hjerne har betydet, at min hjerne i dag er totalt ødelagt, så jeg kan
kun anbefale at TERM ryger samme vej som ”lykkepiller” og den lemfældige udskrivning af disse
burde ryge.
Frederiksberg, den 30. oktober 2011
Elsebeth Halckendorff

