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Efter våldtäkt, misshandel och självmord

... drogas offer och anhöriga med SSRI, kanske på grund av reklam.

Varningstriangeln ovan är inte till för att skrämmas utan för att SSRI medför allvarliga biverkningar
och konsekvenser för både patient och samhälle. Den övermedicinering som tillåts i Sverige skapar
allt mer lidande. Till och med efter våldtäkt, misshandel och självmord ges offren och anhöriga SSRI i
stället för stöd, samtal och praktisk hjälp i vardagen. Hur kan det ha gått så långt? Svaret är att ingen
bryr sig om det faktum att läkemedelsbolagens vinstintresse får styra informationen till läkare och
vårdpersonal. Man sprider ångest bland läkare genom att varna för hur det kan gå om de inte skriver
ut SSRI. Till sist skriver alltså läkaren ut SSRI till patienten för läkarens egen skull.
Läkare som lyfts fram som “experter” i media, tillåts använda ordet “undermedicinering” vilket i
verkligheten är ren reklam för en viss medicin - men ingen reagerar. Företagen söker nya marknader
och vill självklart öka vinsten genom reklam. Problemet är när oseriösa läkare tillåts agera för att öka
försäljningen genom att använda sin akademiska titel. Därmed sprids missvisande information via
media som uppmuntrar till ett ökat intag av SSRI. Inte sällan hänvisar läkare till sin egen forskning.
Sveriges psykiatriska förenings tidning är full av glättig helsidesreklam vilket naturligtvis tar bort
all trovärdighet för det som skrivs i tidningen. Förtroendet för psykiatrin urholkas. Läkare med lång
erfarenhet vittnar även om att de blir hotade med avsked om de minskar patienternas mediciner.
Många menar att det handlar om sofistikerad korruption. Genom att läkare och forskare inte
ifrågasätts av svenska journalister har läkemedelsbolagen lyckats påverka riktlinjerna för alla svenska
läkare. Anhöriga till personer som tagit sitt liv blir uppmuntrade av sina läkare att påbörja en SSRIbehandling mot den sorg man drabbats av eller den depression som eventuellt kan komma. Detta
i stället för den hjälp man är i behov av. Läkaren skriver gärna in ordet “trauma” vilket underlättar
beslutet att skriva ut SSRI. Det formulär som används för att patienten ska kunna diagnosticera sig
själv är inte sällan producerat av det läkemedelsbolag som säljer den medicin som rekommenderas.

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.

