
Känns frågan främmande? Naturligtvis borde man inte ens behöva tänka tanken, eller hur? Men 
tyvärr står många läkare och sjuksköterskor på samma medicin som soldater i krig när de skjutit 
oskyldiga, eller på annat sätt skapat ett dåligt samvete med ständig ångest som följd.

Men hur kan läkare med all sin utbildning, medvetet påbörja en medicinering som de senare kan få 
mycket svårt att avsluta? Medicinen ökar även risken för aggressivitet, fosterskador och självmord. 
Svaret är att de inte vågar tänka tanken att de är lurade. Fakta går annars att finna i vetenskapliga 
studier - om man vill veta. Läkemedelsbolagen har utvecklat oerhört raffinerade metoder för att öka 
sin försäljning. Missledande information sprids av inflytelserika professorer som står för utbildningen 
av läkare och sjuksköterskor, men även allmänhet via hemsidor för patientupplysning. Kända 
professorer medverkar utan att åklagare eller journalister reagerar. Indoktrineringen är massiv och 
effektiv. Ingen tillåts diskutera de uppenbara riskerna.

Läkarna påverkas via Internet, tidningar, radio och tv men även direkt genom reklam. Långt före 
en produktlansering, försöker PR-byråer påverka samhället via oseriösa journalister som via 
nyhetsreportage bereder väg genom att påvisa ett behov. När medicinen lanseras lyfter patient- 
organisationer fram utvalda offer som promenerar med hunden i skogen eller rider i solnedgången. 
När SSRI/antidepressiva medel kom i slutet på 80-talet följdes de av en massiv reklamkampanj: “En 
obalans av ämnet serotonin skapar depression vilket är orsaken till det höga självmordstalet i Sverige”. 
Svenska journalister har inte ens ifrågasatt om det var sant. Plötsligt gick svenskar “in i väggen” och 
fick SSRI – en kortsiktig hjälp för några, men på längre sikt en katastrof.

Om professorer, de högsta inom den akademiska världen låter sig styras av läkemedelsbolagen och 
tillåts göra reklam för mediciner (man talar om “underförskrivning”), då kan det inte vara lätt för din 
läkare som själv vill kunna ge säkra råd. Marknaden kräver högre tempo och fler patienter viket skapar 
negativ stress och dåligt samvete. Så frågan är om svenska patienter kan kräva drogfria läkare?

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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