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organiseret fornægtelse forklarer på et evidensbaseret grundlag, hvorfor den måde, vi i øjeblikket bruger
psykofarmaka på, gør langt større skade end gavn. Professor, dr. med. Peter C. Gøtzsche, dokumenterer, at
psykofarmaka dræber over en halv million mennesker hvert år i USA og Europa blandt personer, der er over
65 år. Det gør psykofarmaka til den tredjehyppigste dødsårsag efter hjertesygdomme og cancer. Gøtzsche
forklarer, at vi kunne reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98% og samtidig forbedre
patienternes mentale og fysiske sundhed og overlevelse. Det kan imidlertid være svært at stoppe med

medicinen, idet mange mennesker bliver afhængige af den. Da abstinenssymptomerne kan være alvorlige,
langvarige og endda farlige, er en langsom nedtrapning sædvanligvis nødvendig. I sin bog afliver Gøtzsche
de mange myter, førende psykiatere – meget ofte på medicinalindustriens lønningsliste – har skabt og næret
gennem årtier for at skjule det faktum, at den biologiske psykiatri i det store og hele har været en fiasko. Den

biologiske psykiatri ser psykofarmaka som løsningen på stort set alle problemer, hvilket står i skærende
kontrast til patienternes synspunkter. De fleste patienter har ikke gavn af den medicin, de får, men desværre
fører psykiaternes frustrationer over de manglende fremskridt ofte til flere diagnoser, flere lægemidler og

højere doser, hvilket skader patienterne yderligere.
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