
Socialsekreterare har ett tungt och ansvarsfullt arbete - kanske för tungt - i en värld där problem 
stängs inne av kall sekretess.  De brottas varje dag med beslut som för andra människor skulle tära på 
samvetet. Själen mår allt sämre. Men hur kommer droger in i bilden?

Man tar arbetet med sig hem, får svårt att sova, mår dåligt och går till läkaren som skriver ut SSRI. 
Det som tidigare benämndes ”utbrändhet” och som fick svenskar att bli beroende av SSRI (selektiva 
serotoninåterupptagshämmare) har fått ett nytt namn: utmattningssyndrom. Ordet ”utbränd” var 
inte helt lyckat, det gav inget hopp. Patienten måste tro på att kunna bli produktiv igen även om 
läkaren skriver ut samma medicin. Den gamla reklamslogan “Toppar och dalar minskas med SSRI” 
används dock av läkaren som om ingenting har hänt, d v s allt som förknippas med problem, justerar 
medicinen till det bättre. En oerhört kraftfull och samtidigt lömsk marknadsföringsstrategi.

Det är inte lätt för läkarna. För att visa att utvecklingen ändå går framåt, förklarar de att utmattnings-
syndrom “inte alltid ska medicineras med SSRI”. Däremot kan man med fördel skriva ut SSRI mot 
en eventuell depression. Problemet är att medicinen inte sätts ut. SSRI är en drog som påverkar 
hjärncellerna som styr hur vi tänker och interagerar med omgivningen. Socialsekreteraren fastnar nu 
i ett beroende som minskar möjligheterna att komma tillbaka som en frisk, godhjärtad person. Det 
går att sluta, men för många tar det lång tid och kan vara mycket påfrestande, även för omgivningen.

Vad betyder detta för mig som ”kund” när jag sitter med socialsekreteraren på andra sidan bordet? 
SSRI har ett antal ”positiva” effekter för patienten. En effekt är att den empatiska förmågan reduceras. 
En annan är att SSRI fungerar mot dåligt samvete. Man bryr sig mindre vilket har kommit att kallas för 
den antidepressiva effekten. För en patient som varit med om hemska upplevelser och bär på djupa 
samvetskval, kan SSRI lindra plågan under en avgränsad tid. Det här däremot,  handlar om rätten till 
en drogfri arbetsmiljö för kollegor och rätten för alla medborgare till en drogfri socialsekreterare.

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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