
Frågan är inte helt tagen ur luften. De flesta poliser är omedvetna om att deras kollegor tar SSRI, en 
medicin som inte bara hjälper mot dåligt samvete, utan även reducerar den empatiska förmågan. 
Man känner inte lika mycket när andra lider. Många poliser får sedan svårt att sluta sin medicinering 
men vill inte se sig själva som missbrukare. Därför säger man ingenting till sin familj och sina kollegor.

Varför börjar då en vältränad polis att ta denna känslodämpande kemikalie? Det är oftast en kris 
efter något man varit med om i tjänsten eller inom familjen; mobbning, olycka, skilsmässa eller 
dödsfall. I stället för krissamtal och stöd från sina kollegor, väljer man att klara sig själv med hjälp av 
SSRI som skrivs ut av dåligt informerade läkare. Många poliser hamnar nu i samma situation som de 
drogmissbrukare på gatan det ingår att ta hand om i tjänsten. Man vill, men kan inte sluta.

Det handlar om precis samma sorts medicin (märke och storlek) som amerikanska soldater tar när de 
skjutit oskyldiga och har mardrömmar. Med SSRI kan soldaten fortsätta i tjänst. De poliser som själva 
tar SSRI vill inte sällan dölja problemet. Detta är djupt beklagligt då yrkesgruppens säkerhet handlar 
om tilliten till sina kollegor där empatisk förmåga och samvete självklart har mycket stor betydelse. 
En polis måste kunna lita på att chefen är mån om att ta korrekta beslut. Eftersom SSRI påverkar 
samvetet och oron för andra människors väl och ve, är problematiken oroväckande.

Den svenska poliskåren är inte informerad om att den antidepressiva effekten hos antidepressiva 
medel, s k SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare), är att man bryr sig mindre. Utan dåligt 
samvete och med reducerad empatisk förmåga känns inte tillvaron lika problematisk. Den ansvars- 
känsla som tidigare gav polisen dåligt samvete vid för mycket våld eller när arbetet inte utfördes enligt 
reglementet, känns inte lika frustrerande med SSRI. Under en kortare tid kan en känslobedövande 
drog mildra ett ibland påtagligt lidande. Självklart ska inte polisen berövas denna behandling. Frågan 
handlar om rätten till en drogfri arbetsmiljö och en drogfri poliskår.

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.artimusv.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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