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Den som svarar kan vara drogad

... av en medicin som minskar den empatiska förmågan!

Biverkningar från SSRI eller antidepressiva medel som de har kallats av läkemedelsbolagen, gör att
man bryr sig mindre. Under en begränsad tid kan detta upplevas som en antidepressiv effekt. Men
samhället har blundat för riskerna till den grad att ingen tar ansvar och kräver en drogfri arbetsmiljö.
I den akademiska världen växer och frodas kunskap bäst i ett klimat där för- och nackdelar beskrivs,
analyseras och utvärderas men det kanske viktigaste är transparens. I efterhand måste andra forskare
kunna se hur man inom den vetenskapliga kretsen kom fram till resultaten. Så är det inte beträffande
läkemedel. Inte ens det svenska samhällets egen myndighet, Läkemedelsverket, känner till alla risker.
Hur kan det ha blivit så här? Svaret är att politikerna har gett marknaden kontrollen. Man kan likna det
med att man förbjuder besiktningsförfarandet vid husförsäljning – köparen måste lita på försäljarens
ord. Om marknaden ska få fortsätta att verka även inom det medicinska området, krävs kraftfulla
insatser med djupgående reformer för allas säkerhet. Det pågår en övermedicinering på grund av
att experterna inte granskas av den vanliga journalistkåren. Experterna förutsätts tala sanning varpå
journalisterna blir bolagens megafon. I denna forskningskultur accepteras korruption.
SSRI är bara en av många mediciner som fått lanseras som om de vore helt ofarliga. Journalisterna
har förmedlat okritiskt vad experterna sagt, som om det journalistiska ansvaret då minskade. SSRI
hjälper mot dåligt samvete och reducerar den empatiska förmågan vilket uppfattas av patienten
som en antidepressiv effekt – man bryr sig mindre. Eftersom läkemedelsbolagen vill att samhället
ska “acceptera psykisk sjukdom” (för att kunna sälja mer mediciner) är det idag ingen som reagerar
över att personal på SOS Alarm tar SSRI. Naturligtvis finns liknande arbetsmiljöproblem på många
andra arbetsplatser dit du ringer och vill att någon förstår din situation, någon som bryr sig, som har
empatisk förmåga och som strävar efter att ha rent samvete. Risken finns att nästa gång du ringer
SOS Alarm, svarar någon som inte har möjlighet att sätta sig in i det akuta lidande som du beskriver.

Who Cares in Sweden

är en svensk dokumentär i tre delar som handlar om riskerna med
SSRI och kan ses gratis på Internet. Det krävs mer forskning men filmerna tar upp något som länge
har tystats ned i Sverige. Var gärna med och sprid kunskap om filmerna och stoppa den korruption
som idag omöjliggör en säker hantering av mediciner. Är du läkare, anhörig eller patient? Har du
erfarenhet av korruption eller av att bli motarbetad? Lämna tips till: www.artimus.se/slussen

“Who Cares in Sweden” tillägnas en framtida svensk psykiatri,
fri från korruption där staten tar ansvar över läkemedelshanteringen.
Denna text är publicerad på artimus.se och kan laddas ned och skrivas ut.
Sätt gärna upp den på anslagstavlor i affären, på din arbetsplats eller i din skola!
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Det kan vara livsfarligt
att tvärt avsluta en medicinering.
Konsultera alltid läkare och ta hjälp av
vänner och familj.

