
Låter det otroligt, att dina barn kanske tas om hand av patienter som har diagnostiserats som 
psykiskt sjuka? Det kan vara så allvarligt att en läkare har skrivit ut SSRI som minskar den empatiska 
förmågan och hjälper mot dåligt samvete.  Människor som behöver mediciner som kan underlätta 
vid en djup depression ska få dessa, liksom den vård som krävs för att bli frisk. Men vem kräver en 
drogfri miljö för både barnen och personalen? Är man sjuk är man sjukskriven, varpå arbetsgivaren 
och försäkringskassan har intresse av att man blir frisk och fri från behandling så snart som möjligt.

Men idag fungerar det inte så i Sverige. Många av de som en gång har börjat en behandling, kan 
sedan inte sluta. De får otäcka utsättningssymtom. De blir rädda och fortsätter att ta medicinen vilket 
uppmuntras av läkarna som på läkemedelsbolagens sponsrade kurser har lärt sig att säga att ”man 
kan fortsätta med SSRI livet ut”.  Medicinen eller drogen förändrar ens sätt att tänka och förhålla sig 
till omgivningen, det vill säga  den skapar en slags personlighetsförändring.

Frågan är om föräldrar är medvetna om att personalen som tar hand om deras barn, tar dessa droger 
som inte är till för att läka utan för att döva betydelsefulla symtom som egentligen visar att personen
är känslig, ansvarsfull och omhändertagande. Dålig arbetsmiljö med för många barn skapar ofta 
stress, sämre sömn och dåligt samvete, vilket medicineras med SSRI.  Därför måste istället arbetsmiljön 
förbättras. Men vad händer om de fackligt aktiva tar SSRI? Vem bryr sig då?

SSRI har aggressivitet som en av många biverkningar. Vid de flesta skolskjutningar har förövaren stått 
på SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare, se: www.ssristories.org/ssris/). Andra biverkningar 
är självmordsrisk, förstörd sexualitet och viktuppgång. Läkemedelsbolag har tjänat miljarder genom 
att kalla SSRI för antidepressiva läkemedel. Forskare som fått forskningsmedel från samma bolag har 
varit med och förblindat media och läkare. Man talar ofta om krav på hårdare kontroll av personal och 
varnar för tidigare dömda personer – men ingen kräver en drogfri miljö för svenska barn på dagis.

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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