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Hjärnan är vårt
känsligaste organ.
Psykiatriker utsätter den för ström
som tänder en 60
watts lampa.

Elchocker utan kontroll

Ordentlig upprensning av psykiatrin
i USA – Big Pharmas chefer hotas
med fängelse.

– sid 3

Inga rapporter och inget biverkningsregister.
Socialstyrelsen bryr sig inte – ljög direkt i TV.
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Den psykiatriska industrin omsätter 330 miljarder
dollar om året. Den psykiatriska läkemedelsindustrin
omsätter 80 miljarder dollar bara på psykdroger.
100 miljoner människor går på psykdroger.
20 miljoner av dem är barn.
63 000 har begått självmord efter användning av dessa.
42 000 människor beräknas dö av dem – varje år.

Det märkliga är att psykiatrin finns kvar. I brist på resultat blir de manipulativa.
Det mest märkliga av alltihop är att de finns
kvar. Psykiatrin har inga resultat – de går
inte ens att mäta, därför att de inte rapporterar. Det finns nämligen inget att rapportera,
förutom alla biverkningar, därav tystnaden.
Möjligheten att bli frisk med hjälp av psykiatrin är nämligen mindre än 4 på 8000 –
ungefär 0,05 procent. Jämna ut det till noll.
Psykiatrin kostar samhällen över hela världen mångmiljardbelopp. Ytterst sällan görs
några undersökningar över vad man får för
dessa pengar. Men det förekommer, och det
är inte smickrande:
En undersökning i en av USA:s mest progressiva kommuner, Kings County i Seattle
i delstaten Washington, visade att psykiatrin
hade så gott som noll resultat. Chanserna att
bli bra var mindre än en på tusen om man
vände sig till psykiatrin, närmare bestämt
0,05 %, vi pratar alltså om promille. Bara
4 personer av 7831 undersökta personer
blev helt bra av psykiatrin! Kostnaderna var
ofantliga för detta misslyckande.
Rapporten visade att av 7831 patienter så
uppvisade:
6949 (88 %) ingen förbättring,
597 (8 %) visade en viss förbättring,
285 (4 %) fick återfall,
4 (0,05 %) blev helt bra.
Kings County budgeterade 90 199 426 dollar
till mentalhälsovården, förutom en ansenlig
summa till relaterade tjänster. Man ville veta
vad man fick för pengarna. I det här fallet –
ingenting! Förutom ett stort hål i budgeten.
Och det är likadant världen över.
Psykiatrin har under seklets gång utvecklat en manipulativ strategi för att klara sig
ur kriserna. Den ena behandlingsmetoden
avlöser den andra - alla lika värdelösa och
farliga. Men när man kritiserar psykiatrin
kommer motargumentet: ”Vad har ni för alternativ till psykiatrin ?”
Enligt de undersökningar som gjorts av oberoende part är vad som helst bättre än psykiatrin. Lägg ner den! Den kan inte bli sämre.
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Vad är KMR?

Kommittén för Mänskliga Rättigheter
(KMR) är en internationell förening som
finns representerad i Sverige med huvudkontor i Stockholm. Den grundades
i New York 1969 och har nu över 130
avdelningar i 31 länder. Föreningen har
ingen politisk eller religiös inriktning.
Den startades på initiativ av Scientologikyrkan tillsammans med professor Thomas Szasz och en advokat.
Thomas Szasz har skrivit 23 böcker om
psykiatriska övergrepp, bl.a. "Psykisk
sjukdom – en myt!" och har varit en
drivande kraft för en reformering av
psykiatrin sedan början av 1960-talet.
KMR:s syfte: Att verka för mänskliga
rättigheter inom mentalhälsovården.

Socialstyrelsen ljög i Uppdrag granskning

S

ocialstyrelsen har återigen misslyckats med att få kunskap om
psykiatrins bruk av elchocker i
Sverige. Stockholms län har inte
rapporterat en enda elchock för
2009. Socialstyrelsen lovade direkt i TV att patienter ska få veta
att elchocker kan ge permanenta
minnesförluster. Men det var inget
löfte de tänkte hålla. När Uppdrag
gransknings kameror slocknade,
slocknade också intresset hos skenheliga politiker och byråkrater att
göra något för patienterna.
Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik
Holm krävde för ett år sedan, i samband med
det uppmärksammade TV-programmet om
allvarliga permanenta minnesskador från elchocker, ett slut på icke-rapporteringen. Nu
måste landstingen, som ett första steg, berätta hur många elchocker som gavs.
Holm skrev: ”I Patientregistret för 2008
finns totalt cirka 1500 vårdtillfällen med
sammanlagt 5400 ECT-behandlingar i sluten
vård rapporterade. TV-programmet ”Uppdrag granskning” har uppgett att man efter
rundringning till landstingen fått uppgift om
att 45 000 behandlingar ska ha utförts under
2008. En sådan underrapportering är inte acceptabel.” (Holm, Rapportering till Patientregistret, november 2009)
Och resultatet för 2009?
Precis lika katastrofalt som året innan. Det
totala antalet elchocker i Sverige under 2009
ska vara ungefär detsamma som 2008, alltså
runt 45 000. Men Socialstyrelsen har bara
fått in rapporter om 2096 vårdtillfällen och
5687 behandlingar i sluten vård – lite mer än
10 % av det faktiska antalet!
Och då pratar vi bara om ANTALET elchocker. Det finns inga som helst uppföljningar av effekterna av elchocker, ingenstans
att rapportera biverkningar – och, som en
följd av det, inga rapporter om biverkningar.
Socialstyrelsen vet egentligen ingenting alls.
Man får nöja sig med att TRO på vad det
vetenskapliga rådet Lars von Knorring och
”rikspsykiatriker” Jan-Otto Ottosson säger;
att elchocker är ”säkra och effektiva”. Och
kanske är det detta som är menat. För om
verkligheten fick ge sig tillkänna så skulle
det höras ett ramaskri av skadade patienter.
Vi får ta del av en del av dem på KMR, och
det är inga lustiga historier.
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Landstingsrådet Birgitta Rydberg tillkännagav stolt i våras att ”från Stockholms läns
landsting sker dock inrapportering”. Hon
undrade spydigt ”om Socialstyrelsen inte

En KMR-medlem fick
in alla rapporter om

ECT från Stockholms

län på ett par månader.

Socialstyrelsen har inte
lyckats på alla år.

Här ljuger psykiatriker Mårten Gerle direkt i TV. Han hade inga avsikter att kräva in rapporter om ECT från landstingen. Inte heller upprätta ett biverkningsregister för ECT.

KMR har fått in ett flertal
rapporter om mycket allvarliga skador efter ECT.
klarar att öppna filerna de får från vår landstingsdrivna psykiatri”. Men landstinget har
inte lyckats få över en enda läsbar fil till
Socialstyrelsen i år heller. Socialstyrelsen
rapporterar NOLL elchocker i Stockholms
län.
Rydberg gav, som Socialstyrelsen, sken av
att slåss för patienternas rätt att få information om de verkliga effekterna av elchocksbehandling. Hon sade: ”Självklart måste
patienterna få fullgod information och delaktighet i behandlingsbeslutet.” Intresset
försvann dock när SVT släckte sina kameror.
Därför fortsätter landstinget i Stockholms
län att lura patienterna. Som ECT-enheten
vid S:t Görans sjukhus, som ger patienterna
följande glättiga och grovt bedrägliga information: ”En del personer kan få biverkningar som tillfälliga minnestörningar och
huvudvärk, men biverkningarna är som regel få och lätta.”

Här kan man se att flertalet landsting inte brytt sig
om att rapportera antalet ECT. Det saknas ca 40 000.
(Alla rapporterande landsting inte med i bilden.)

Rydberg fortsätter, precis som Socialstyrelsen – trots alla vetenskapliga bevis på
att elchocker kan ge allvarliga, permanenta
minnesskador – att tillåta att psykiatrin vilseleder patienter och mörklägger de bevisade riskerna för livslånga skador. Hon är
farlig för patientsäkerheten.
Om nu Socialstyrelsen skall ta över efter
det redan tandlösa HSAN vid årsskiftet, så
kommer inga patienter att få upprättelse.
Läkare kan skada patienter utan risk och
psykiatrin kan fortsätta sitt laglösa härjande
bland värnlösa patienter.

Hjärnan är vårt mest känsliga organ. Att utsätta den för ström som tänder en 60 watts
lampa är ett övergrepp, och patienterna måste få reda på vilka risker de utsätter sig för.

Har björnen Bamse slutat
med sin dunderhonung?

Yngst i klassen får
ADHD diagnos

En miljon barn i USA har feldiagnostiserats med ADHD, inte på
grund av beteendeproblem utan
därför att de är yngst i klassen. Och
en tredjedel av alla med ADHD-diagnos hoppar av skolan.
På Bokmässan i Göteborg kunde man
se björnen Bamse dela ut propaganda
för Hjärnfonden. Frågan är om han
gått över till starkare saker än Dunderhonung. För nu gör han reklam för
ADHD. Och det vet ju alla, att det bara
är en försäljningsgimmick för psykiatrins amfetaminpreparat. ADHD är nu
en mångmiljardindustri som Hjärnfonden gått med i för att skaffa pengar.
Frågan är om inte björnen Bamse sysslade
med hjärntvätt av små barn. För i det lilla
seriemagasin han delade ut gjordes det ohejdad reklam för Hjärnfondens tes att man är
sin hjärna. Det upprepades genom hela häftet. Ingenting om andliga, själsliga värden;
moraliska eller etiska värderingar. Man har
en hjärna och man är sin hjärna, genomsyrade hela seriehäftet. Grammatiskt sett kan
man dock inte både ha och vara en hjärna.

Psykiatrin har inte riktigt fått ihop det där,
men man jobbar på det.
En annan viktig sak man glömt bort i sammanhanget är att ADHD inte är en hjärnskada som man påstår i sitt material. Inte heller
Aspergers, bipolär, schizofreni eller depression och så gott som alla andra psykiatriska
diagnoser. Det finns inga som helst bevis för
att hjärnan har med detta att göra. Det är en
samling beteenden man klumpat ihop till ett
sjukdoms-syndrom – så att psykiatrin får
lov att skriva ut psykiatriska droger! Man
får nämligen inte lov att skriva ut dessa droger om man inte har en biologisk störning.
Sättet att sälja psykdroger är att alltså sälja
”sjukdomar”. Klassiskt! Och Hjärnfonden
hjälper till. De borde hålla sig till verkliga
hjärnsjukdomar.
Men sådana triviala saker brydde sig inte
Bamse om, ”Varsegod lille vän, ett seriemagasin!”

Astrid Lindgren mycket upprörd över amfetaminbehandlingen: ”Det måste ju bli en ändring på detta.”

I brev till KMR skrev Astrid Lindgren
att amfetaminbehandlingen gjorde henne
mycket upprörd, och om hon bara orkat hade
hon kämpat emot den. ”Jag hoppas dock att
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ni orkar fortsätta den här viktiga kampen på
framgångsrikaste sätt ... Det du skriver om
gör mej verkligen upprörd.”

Barn som är yngst i klassen löper 60 procent större chans att bli diagnostiserade med
ADHD än sina äldre klasskamrater, enligt
en studie från Michigan State University
som presenterades i USA Today (1). En annan studie bekräftar resultatet.
Feldiagnostisering kan få omfattande och
långvariga effekter, säger docent Todd Elder, författare till studien. I femte och åttonde klass så var minstingen i klassen i
riskzonen, han eller hon hade dubbel så stor
risk att ”drabbas av ADHD”, och således bli
amfetaminist.
Omkring 4,5 miljoner barn i USA är diagnostiserade med ADHD och de flesta får
amfetamin och/eller en cocktail med psykofarmaka.
Psykiatriker är som psykiatriker är. En av
dem som kommenterade studien i USA Today menade att studien är felaktig, om flera i
klassen fick ADHD-diagnos och amfetamin
skulle inte minstingen känna sig så ensam,
enlig denna psykiatriska logik.
En annan studie visar att tonåringar med
ADHD-diagnos är mer än dubbelt så benägna att hoppa av högskolan än andra barn.
Forskarna fann att en tredjedel av elever
med ADHD-diagnos hade hoppat av skolan
eller fördröjt avslutandet. Studien nämner
inte med ett ord att så gott som alla gick på
amfetamin.(2)
– Vi kommer att få se samma resultat i Sverige om diagnoshysterin fortsätter i skolorna,
säger KMR:s talesman Peter Anstrin som
följt trenden sedan 1988. Skolan använder
sig av ADHD för att förklara sina misslyckanden. Får de dessutom ekonomiskt stöd för
varje elev, som i USA så kommer diagnoserna att öka lavinartat.
(1) http://www.usatoday.com/news/health/2010-0817-1Aadhd17_ST_N.htm
(2) http://www.usatoday.com/news/education/201007-31-adhd-students_N.htm

GENER BAKOM ADHD? Upprensning
i psykiatrin

4 av 5 barn hade inte avvikande gener i undersökningen.
Senaste tiden har vi fått höra och läsa
om i media att det är genetiska avvikelser som framkallar ADHD. Men om
man läser ursprungsstudien samt tolkningarna av den, finner man det motsatta vara närmare sanningen. Det är
inte gener bakom ADHD.
Läkartidningen The Lancet publicerade en artikel 23 september i år där forskare undersökt
ett antal barn med ADHD diagnos och jämfört
med en kontrollgrupp. (1)

Man hävdade i pressreleasen från Lancet att
”Studien är den första som funnit direkta bevis
för att ADHD är en genetisk störning”. En av
forskarna, professor Anita Thapar, säger: ”Nu
kan man med säkerhet säga att ADHD är en
genetisk sjukdom och att hjärnorna hos barn
med detta tillstånd utvecklas olika än de hos
andra barn.”
Studien hade analyserat DNA från 366 barn
med ADHD och 1047 barn i kontrollgruppen.
Man fann att gruppen med ADHD hade dubbelt så många med avvikande DNA.
16% av ADHD-barnen hade en genetisk
störning och 7% av kontrollgruppen hade
det. Det kan även tolkas som att det påverkade en av sju i ADHD-gruppen och en av 14
av de utan. Det betyder även att sju av åtta
i ADHD-gruppen inte har en genetisk störning. Denna tolkning gjordes av BBC. (2)

Eller som Lars Lundström tolkar den i Gotlands Tidningar, tydligen en av de få som läst
studien:
”Man kunde lika gärna säga att genetiska orsaker saknades hos 84 procent av de ADHDdiagnostiserade. Eller att fyra av fem ADHDdiagnoser var felaktiga.”(3)

Nå, forskare kan feltolkas, vilket möjligen har
hänt i detta fall, för i ett senare radioprogram
(30/9), BBC Today, erkänner professor Thapar
att hon ”feltolkats” när hon konfronterades
med de låga siffrorna (4). I studien finns även
psykologen Oliver James som säger att han är
”totally unconvinced” när det gäller studien
och att ”9 av 10 barn i studien inte hade gener
som orsakade ADHD”. Vilket får programledaren att ansätta Thapar med frågor om de låga
siffrorna.

Det är då professor Anita Thapar gör en
tväromvändning och säger att hon har ”feltolkats” och modifierar sitt tidigare bestämda
uttalande och menar att ADHD är en mix av
faktorer, främst miljön.

(1) http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(10)61109-9/abstract
(2)http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/
ferguswalsh/2010/09/the_genetics_of_adhd.html
(3)http://www.helagotland.se/ledare/artikel.
aspx?articleid=6370807
(4)http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/
newsid_9046000/9046893.stm

dödlig utgång
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Från skaparna av prisbelönta dokumentärerna
”Mördande vinst” och ”Marknadsföring av
vansinne” kommer en ny gripande dokumentär som avslöjar hur förödande skadliga, rent
av direkt dödliga, de psykiatriska drogerna kan
vara för våra barn. Här får du följa åtta mödrars
berättelse om hur de förlorade, eller höll på att
förlora, sina barn. Men inte minst deras kamp
för upprättelse som givit gensvar i Kongressen
och i media i hela USA där 8 miljoner barn drogas ner med starka psykiatriska droger.
Du får också höra oberoende experter förklara
hur skadliga dessa droger i själva verket är. Något som psykiatrin direkt ljuger om.
Kan beställas från KMR för 150 kr (inkl.
porto) på PG 100 01-6.

Senator Charles Grassley

Senator Charles Grassley från Senatens
finanskommitté upptäckte att en enda
psykiatriker i Florida skrivit ut 96 685
recept på psykdroger under en period
på 21 månader – 153 om dagen – och
fakturerat sjukkassan 42 miljoner dollar. Nu kräver Grassley uppgifter från
varje delstat på alla utskrivande läkare.
En kraftig upprensning inom psykiatrin pågår
just nu i USA. Psykiatrin tillhör den minsta delen av sjukvårdssektorn, men är störst inom den
kriminella delen. Man åtalar psykiatriinriktade
läkemedelsbolag och deras chefer. Man sätter dit
läkare med oredovisades ekonomiska kopplingar
till Big Pharma. Och nu går man på individuella
psykiatriker som skriver ut för mycket recept.
Senator Grassley begär uppgifter gällande de
åtta vanligaste psykdrogerna, bl.a. annat Serequel från AstraZeneca. Och det är mycket som
kravlar fram under den sten som Grassley nu
vänder på.
• En psykiatriker från Ohio skrev ut 102 000
recept på två år.
• En annan psykiatriker från Florida skrev
53  000 recept på 18 månader

• En psykiatriker från Nebraska fakturerade
Medicaid 2 927 872 dollar på två år för 9010
recept, 1,5 miljoner för en enda psykdrog.
• En psykiatriker från Texas skrev ut 14 170
recept på Xanax under ett år.

Tidningar över hela USA rapporterar just nu vilt
om läkare i sina delstater som belastar sjukkassorna mest. De hängs ut som förbrytare.

Senatens finanskommitté är det övervakande organet för det federala sjukkassesystemet Medicaid (lågavlönade) och Medicare (över 65 år).
Man tror att Medicaid och Medicare utsätts
för bedrägerier i storleksordningen 60 till 90
miljarder dollar om året. Psykiatrin står för en
stor del. Naturligtvis är det ingen som för ett
ögonblick tror att en psykiatriker träffar 153
patienter om dagen. Detta kommer att få återverkningar internationellt. När skall samma sak
ske i Sverige?

Big Pharmas chefer hotas med fängelse
när råttlagen tillämpas

L

äkemedelsbolag har betalt
mångmiljardbelopp i böter
för illegal marknadsföring av
sina mediciner, främst psykiatriska droger, på bara ett par år.
Men böterna har inte avskräckt
dem från att fortsätta samma
kriminella bana, det har betraktats som ”utgifter”. Därför tar
amerikanska läkemedelsverket,
FDA, till en annan metod. Man
tillämpar ”råttlagen”. Och då
hotas plötsligt cheferna med dryga böter och fängelsestraff.

Råttor som invaderade ett lagerhus i Philadelphia för 40 år sedan har banat väg för en
legal mardröm för Big Pharma.
Tolv läkemedelsbolag har fått betala sex
miljarder dollar (42 miljarder kronor) i böter och skadestånd i USA på bara två år. Flera av de stora bolagen såsom Pfizer, J&J och
Eli Lilly, har dessutom stått inför skranket
ett flertal gånger.
I början av november i år fick Pfizer återigen betala skadestånd för illegal marknadsföring och överdebitering för en av sina psykiatriska droger, Neurontin. Denna gång till
ett av Kaliforniens största sjukförsäkringsbolag, Kaiser Foundation Health Plan Inc.
De fick betala tillbaka 95 miljoner dollar.
Men redan i våras fick Pfizer betala 145 miljoner dollar till Kaiser för samma sak och
430 miljoner för 10 år sedan. I domen står
det beskrivet hur Pfizer annonserat om hur
Neurontin skulle bota bipolärt syndrom och
ett flertal andra ”sjukdomar”. Inget stämde.
I själva verket hade företaget lyft fram ett
fåtal positiva saker medan de dolt de skadliga effekterna. De har inte varit ensamma
om detta.
Men nu har staten tröttnat, det amerikanska
läkemedelsverket FDA har förklarat krig
mot råttorna och tillämpar den 40 år gamla
Park Doctrine som ett verktyg för att ”förändra företagskulturen”, som FDA:s legale
chef, Eric Blumberg, uttryckte det inför representanter för läkemedelsindustrin i november i år.
Man inriktar sig i första hand på företag som
marknadsfört sina preparat för vad som kallas ”off-labeling”, att man påstår saker som
preparaten inte godkänts för, ett mycket
vanligt förfarande.
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”Jag vet inte när, var eller hur många fall
det kommer att bli”, sade Blumberg till samlingen vid FDA:s högkvarter, ”men om ni är
bolagschefer – eller rådgivare till en sådan
klient – så skulle jag inte vänta till det första fallet för att bestämma mig för att rätta
mig efter lagen. Det kommer inte att bli en
andra chans.”

ligheter deras underlydande begått, som de
skulle ha känt till eller varit ansvariga att
förhindra.

”Det är klart att något inte fungerar här,”
sammanfattade Blumberg. ”Vi behöver sätta in någonting annat på skalan för att få folk
att tänka två, tre gånger, innan de förespråkar mediciner för otillåten användning.”

alla chefer i Big Pharma av fängelse.

Lagen kommer från ett fall där John Park,
chef för läkemedelsbolaget Acme markets
Inc., år 1970, ställdes inför rätta för att råttor invaderat ett lagerhus. Han dömdes för
att ha negligerat hygienlagarna ett flertal
Ett av sätten bolagens chefer kommit undan gånger. Park försvarade sig med att företagets chef var alltför långt
på är att de sagt att
borta från lagerhusen för
de ”inte känt till
”Det kommer inte att bli att kunna garantera råttfria
vad som förekomlagerhus. Högsta domstomit på marknads- en andra chans.”
len i USA höll med FDA
föringsavdelning– Eric Blumberg, FDA:s
om att Park, som verkstälen”. Inget ansvar
chefsjurist
lande chef, var personligen
alltså. Blumberg
ansvarig för att lagerhusen
nämnde två giganter, Pfizer och Eli Lilly som specialiserat sig var råttfria. Park kom dock undan lindrigt.
på psykiatriska droger och som fått ett flertal Han dömdes till 250 dollar i böter.
bötesförlägganden och skadeståndskrav de Idag hotas cheferna av ett års fängelse och
senaste åren. Han nämnde också att aktierna 100 000 dollar i böter. Kännbart nog för att
inte påverkats nämnbart, vilket fått investe- få alla bolagschefer att darra och rätta in sig
rare och chefer att betrakta de gigantiska bö- i leden. Preskriberingstiden för detta brott är
tesbeloppen som ”löpande utgifter”.
fem år, och då hotas plötsligt så gott som

Detta någonting annat, är hot om fängelse,
dryga böter och avstängning av företaget
från marknaden. Och det är här Park Doctrine kommer in. Under denna ”råttlag” kan ett
företags VD ställas inför rätta för de olag-

Och det är på tiden. Fusket inom den psykiatriska läkemedelsindustrin är gigantiskt.
Resultatet ännu värre. 42 000 människor beräknas dö varje år på grund av psykiatriska droger. Antalet övriga biverkningsfall
är närmast oöverskådligt. Hade detta varit inom ett annat område hade de närmast
ansvariga dömts för massmord.

FBI:s razzia mot USA:s största psykiatriska sjukhuskedja

Största sjukvårdsbedrägeriet någonsin

I

slutet av oktober i år gjorde 160
beväpnade FBI-agenter en razzia
mot USA:s största kedja för mentalvårdskliniker baserad i Florida.
Föreståndarna och ägarna till American Therapeutic Corp., USA:s
största psykiatriska privata sjukhuskedja, arresterades, anklagade
för att ha försnillat 200 miljoner
dollar från statens sjukkassa. Detta
är vad vi kan vänta oss även i Sverige, när vi får privat psykiatri.

När FBI-agenterna gick in i klinikerna möttes de av en hemsk syn.
”Vissa av patienterna var inte medvetna om
var de var eller vad som pågick runt om
dem,” berättade Lanny Breur, assisterande
riksåklagare från Justitiedepartementet som
flugit ner till Miami inför razzian, för Miami
Herald. ”Andra patienter var bara intagna
för att skapa pengar, mjölkkossor.”
De kunde inte äta själva eller kontrollera
sin avföring. De satt och stirrade på väggen
eller på den ständigt gående TVn, kraftigt
nerdrogade med psykiatriska preparat.
Den psykiatriska kedjan har debiterat den
amerikanska sjukkassan, Medicare, med
miljardbelopp. De mesta pengarna har använts till lyxartiklar, såsom en Maserati
Quattroporte, en lyxvilla vid stranden och
resor till semesterorter. Ägarnas bankkonton frystes i hopp om att få tillbaka några
miljoner av skattebetalarnas pengar. De riskerar mycket långa fängelsestraff.
De anklagades även för att ha betalt mutor
för att få in en aldrig sinande ström till patienter genom andra vårdhem och utslussningshem. Ägarna hade instruerat läkare
och anställda att ändra på journaler, diagnoser och recept för att få deras fakturor att
stämma med miljonbeloppen de fakturerade
Medicare varje månad.

Psykiatrin tillhör den
minsta sektorn inom
sjukvården men den
största inom den kriminella sektorn. Man
räknar med att psykiatrin bedrar staten
på 40 miljarder dollar
varje år.

160 beväpnade FBI-agenter gjorde en razzia mot USA:s största kedja för privata psykiatriska
kliniker den 28 oktober i år. Det är det största sjukvårdsbedrägeriet i USA:s historia.

FBI:s största razzia någonsin
Psykiatrin hade hyrt in prisjägare

F

BI:s största razzia någonsin skedde för
snart 20 år sedan. Den 26 augusti 1993
gjorde över 500 federala agenter en razzia
mot National Medical Enterprises (NME),
en privat psykiatrisk sjukhuskedja. De hade
systematiskt tagit in personer för psykvård
som inte behövde det för att få pengar från
Medicare. De hade privata ”Bountyhunters”
(prisjägare) som jagade upp folk som de
kunde stänga in för vård. När försäkringspengarna tog slut efter 28 dagar slängdes
de, bokstavligen, ut på gatan, kraftig nerdrogade. Prisjägarna fick provision för varje
ny patient. Det förekom biljakter där barn
släpades ut från bilarna på gatan inför ögonen på föräldrarna och stängdes in på NMEs
psyksjukhus. Men det var även så de avslöjades.
De fick betala tillbaka 379 miljoner dollar
till amerikanska Justitiedepartementet och
blev dessutom tvungna att göra upp i godo i

Storbritannien förklarar krig mot psykdrogerna
Årtionden av utskrivning av psykiatriska droger oroar nu regeringen i
Storbritannien som kräver åtgärder.
Läkarna har skapat en armé av legala
missbrukare. Över 1,5 miljoner britter
beräknas vara beroende av de psykiatriska drogerna.
Ministrarna i brittiska regeringen kräver
nu att åtgärder sätts in mot den legala nerdrogningen, skriver tidningen Independent.
Läkarna har slentrianmässigt skrivit ut så
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kallade lugnande medel, typ Valium, i flera årtionden. Regeringen räknar med att det
skrevs ut 11,5 miljoner recept år 2008, ej inräknat recept som skrivs ut på sjukhusen.
Den totala kostnaden för detta beroende beräknas till över 8 miljarder pund per år (ca
80 miljarder kronor). Man beräknar även att
det finns 200 000 illegala missbrukare av
bensodiazepiner.
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/ministersdeclare-war-on-britains-tranquilliser-crisis-2017933.html

rättsfall med krav på sammanlagt 740 miljoner dollar. Mängder av privata psykiatriska
kliniker fick slå igen efter detta.
KMR i USA var behjälpliga med att samla
in information inför denna razzia och var
även de första som fick pressmeddelande
om att så hade skett.

Beroendet kostar
Sverige 20 miljarder
Varje dag lämnar Apoteken i Sverige ut omkring 750 000 doser narkotikaklassificerade
preparat. Det orsakar, förutom de enorma
kostnaderna, stora problem för individen.
Enligt en helt ny undersökning kostar pillerberoendet Sverige 20 miljarder kronor per
år. Men även om det är läkarna som skriver
ut, så har regering och riksdag det övergripande ansvaret. När får vi se lite effektiva
åtgärder även från svenska politiker?

AVSÄNDARE:
Kommittén för Mänskliga Rättigheter - KMR
Box 6039, 129 06 Hägersten
info.kmr@telia.com

POSTTIDNING B

En miljon rattonyktra?

Folk som tar psykmediciner farligare
än rattfulla!

Hans-Erik startar
skandinavisk KMR

Hans Erik Dyvik Husby och hans manager Trygve Haug öppnade KMRs historiska utställning i
Malmö i somras om psykiatrins övergrepp.

Hans-Erik Dyvik Husby och hans manager Trygve Haug startar en skandinavisk KMR tillsammans med redaktören för ”mänskliga rättigheter”. Det
är en paraplyorganisation som skall
ena länderna mot psykiatrins ständiga
övergrepp på mänskliga rättigheter.
Det är väl ingen som missat Hans-Erik
som Cornelis, eller som Hank von Hell i
Turbonegro, eller som Jesus i Jesus Christ
Superstar.

Men det finns en annan, mycket humanitär
sida i Hans Erik, antingen den tar sig uttryck
i att nyfödda skall få bra näring eller att psykiatrin skall sluta droga ner befolkningen.

Själv lyckades han sluta med sitt 24-åriga
missbruk, varav 12 år på psykiatriska droger,
på Narconon – utan några som helst ersättningsdroger – på bara tre månader.
– Om jag fortsatt med den psykiatriska lösningen hade jag fortfarande varit på droger,
säger Hans Erik. Vad är det för vetenskap?

Hans Erik engagerar sig gärna humanitärt vid
sidan om sina olika roller som musiker och skådespelare.

Han manager Trygve Haug är en äkta viking
från Oslofjorden. Han har varit verksam i
norska KMR i flera år och gjort ”raider” mot
psykiatrin i Norge, men även i hela Europa,
med sin bil vars budskap ingen kan missa.
Och det finns anledning. År 2006 förekom
det 48 oförklarliga dödsfall inom psykiatrin i
Norge. Bara KMR brydde sig!
Psykiatrin i Skandinavien kommer att få det
tufft! De förtjänar det.
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Trygve Haug i sin bil som är känd i Oslo. Budskapet, att psykiatriska droger skadar och t.o.m.
dödar barn, börjar tränga in i medvetandet.

Folk som tar sömnpiller, lugnande eller
ångestdämpande mediciner är farligare på vägen än rattfulla, har forskare kommit fram till. I och med att
omkring en miljon svenskar använder
psykmediciner är det nog en fråga som
bör tas upp till ordentlig debatt även
här. Skall de överhuvudtaget få köra
bil efter dessa nya rön?
Studien som nyligen presenterats i samband
med Australian Sleep Conference fann att
människor som tog bensodiazepiner, såsom
Valium, Xanax och Sobril och ångestdämpande (SSRI-medel används ofta) var mer
benägna att köra av vägen eller köra in i
andra bilar än rattonyktra personer.
Och här kan man verkligen prata om en rejäl
bakfylla.
– De som tog mer än en reguljär dos var
fortfarande påverkade följande eftermiddag, sade Mark Howard, från Institute for
Breathing and Sleep vid Austin Health i
Melbourne.
Man jämförde förare som tagit psykmediciner med de som druckit alkohol och de som
bara fått fyra timmars sömn. Forskningsteamet kom fram till att de som tagit psykmediciner var värst. De reagerade mycket
långsammare med att bromsa, hade svårighet
att stanna kvar i filen, kunde inte hålla fartgränserna och körde ofta in i andra bilar. De
satt också längst tid med stängda ögon!!
Och en ny studie från Ontario, USA
visar att ungdomar med ADHD-diagnos
krockade dubbelt så ofta som andra – så
gott som alla med ADHD-diagnos i USA
får amfetamin.

Följ oss på www.kmr.nu

