
Falska forskningsresultat, sekretessavtal med läkemedelsbolag, bedräglig 
information till patienter och läkare, otillbörliga profiter för hundratals 
miljoner - Socialstyrelsen förstår inte problemet  
  
Socialstyrelsens expert “avböjer” att svara på de sex brännheta frågorna och myndighetens 
ledning vägrar uttala sig (se nedan). 
  
Socialstyrelsen är nu indragen i en härva med tydliga bevis på forskningsfusk, där 
myndighetens opartiska expert på “ADHD-medicinering” har sekretessavtal med tillverkarna 
Janssen (som för övrigt dömts till mångmiljardböter i USA). Janssen har de sista åren gjort 
otillbörliga profiter i Sverige på hundratals miljoner kronor, och experten har ihop med 
bolaget gett bedräglig information om effekter och skador av aktuellt “ADHD-preparat” till 
patienter och läkare. 
  
Men Socialstyrelsen låtsas som att det här inte alls är något problem. 
  
Frågan är om de medier som ringer upp myndigheten för kommentarer om problem runt 
“ADHD-medicinering” även fortsättningsvis köper de vanliga flosklerna. 
  
De sex brännheta frågorna som Socialstyrelsen vägrar svara på finns annars här 
http://jannel.se/SoSGinsbergConcerta2017.pdf  
  
Vänliga hälsningar 
Janne Larsson 
skribent 
  
From: Larsson, Lars-Torsten  
Sent: Monday, December 11, 2017 10:40 AM 
To: janne.olov.larsson@telia.com  
Cc: Ginsberg, Ylva ; Holmström, Agneta ; Granström, Anna ; Registrator Kunskapsstyrning HS  
Subject: VB: Öppet brev till Socialstyrelsens psykiatriker Ylva Ginsberg om läkemedelsbolaget Janssen, det underkända 
”ADHD-preparatet” Concerta, oredlighet i forskning – och 700 skattemiljoner 
  
Hej Janne, 
 
Först och främst så skulle jag vilja klargöra att Ylva Ginsberg har avböjt att svara på dina frågor och 
att det är därför hennes chefer svarar dig. 
  
Vi har i tidigare mejlväxling under året redogjort för vår ståndpunkt och lämnat besked 
angående dina frågor gällande Ylva Ginsberg genom Agneta Holmström och vi har just nu 
inte något mer att tillägga i detta ärende. Den serviceskyldighet som kommer till uttryck i 
förvaltningslagens 4 §, innebär att myndigheter ska lämna upplysningar och råd till enskilda 
om sådana bestämmelser och sådan praxis som faller inom myndighetens område. I 
praktiken blir den service och det sätt på vilket servicen utförs beroende av arten på den 
enskildes fråga och behov av hjälp.  Det faktum att serviceskyldigheten är långtgående 
innebär dock inte att den är obegränsad, utan myndigheten ska bistå med information och 
service endast i lämplig omfattning. 
   
Med vänlig hälsning 
..................................................................... 

Lars-Torsten Larsson 
Avdelningschef 
075-247 46 90 
SOCIALSTYRELSEN 
Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården 
106 30 Stockholm 
Växel 075-247 30 00 
www.socialstyrelsen.se  
  
Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg 

http://scanmail.trustwave.com/?c=10196&d=gcCo2gAvpms_9fFD5kLa7NcvRE0J7DaI9ybIwBKbdg&u=http%3a%2f%2fjannel%2ese%2fSoSGinsbergConcerta2017%2epdf
http://www.socialstyrelsen.se/
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Ämne: Öppet brev till Socialstyrelsens psykiatriker Ylva Ginsberg om läkemedelsbolaget Janssen, det underkända ”ADHD-preparatet” 
Concerta, oredlighet i forskning – och 700 skattemiljoner 

  
Förstår inte Socialstyrelsen hur allvarligt det här är? 
Jag kopierar det här till alla större medier i landet; det ska inte vara möjligt att 
fortsättningsvis bara ställa okritiska, menlösa frågor till Socialstyrelsen – och låtsas som 
om man inte kände till den nedan beskrivna skandalen. För visst har väl medierna den för 
demokratin livsviktiga uppgiften att granska makten, inte att vara dess megafoner? 

Falska forskningsresultat, sekretessavtal med läkemedelsbolag, bedräglig information till 
patienter och läkare, otillbörliga profiter för hundratals miljoner – Socialstyrelsen förstår 
uppenbarligen inte hur allvarligt det här. 

Jag tror mig aldrig ha sett ett värre ”icke-svar” än det som Socialstyrelsen nu ger på de 
brännande frågorna till den anställda psykiatriska experten Ylva Ginsberg. 

Får inte den anställda experten – till vilken frågorna var ställda – svara på de sex brännande 
frågorna nedan? Riskerar verkliga svar att på allvar dra in Socialstyrelsen i den jättelika 
skandalen där läkemedelsbolaget Janssen i Sverige tillskansat sig hundratals miljoner i 
profiter på bedräglig försäljning av ett för målgruppen underkänt psykiatriskt preparat?  

Jag hänvisar igen till förvaltningslagens bestämmelser om myndigheters skyldigheter och ser 
fram mot att generaldirektör Olivia Wigzell ger experten Ylva Ginsberg tillåtelse att själv 
svara på de sex frågorna http://jannel.se/SoSGinsbergConcerta2017.pdf  

Janne Larsson 
skribent 
  
From: Holmström, Agneta  
Sent: Monday, December 4, 2017 5:28 PM 
To: janne.olov.larsson@telia.com  
Cc: Larsson, Lars-Torsten ; Registrator Kunskapsstyrning HS  
Subject: VB: Öppet brev till Socialstyrelsens psykiatriker Ylva Ginsberg om läkemedelsbolaget Janssen, det underkända 
”ADHD-preparatet” Concerta, oredlighet i forskning – och 700 skattemiljoner 
  
Hej 
Ylva Ginsbergs åtaganden innan anställning som medicinskt sakkunnig i vuxenpsykiatri  vid 
Socialstyrelsen bedöms inte utgöra någon risk för opartiskhet eller jäv . Avtal med tidigare 
arbetsgivare tar inte myndigheten del av 
 
Det ankommer på Socialstyrelsen att oavsett ärende eller uppdrag bedöma om eventuell risk för 
opartiskhet föreligger för en arbetstagare när omständigheterna föranleder det.  
Om en arbetstagare av någon anledning inte skulle bedömas vara objektiv, saklig eller opartisk får 
denna person inte delta i handläggningen av det aktuella ärendet eller uppdraget.  
Om osäkerhet kring frågan om opartiskhet skulle uppstå tillämpas försiktighetsprincipen och berörd 
arbetstagare medverkar inte. 
  
Vid ytterligare frågor ber jag att få hänvisa till tidigare svar och mejlkorrespondens som klargör 
Socialstyrelsens ställningstaganden. 
Med vänliga hälsningar  
Agneta Holmström 
Enhetschef 
075-247 37 25 
SOCIALSTYRELSEN 
Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården 
Enheten för patientsäkerhet 
106 30 Stockholm 
Växel 075-247 30 00 
www.socialstyrelsen.se  
  
Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. 

http://scanmail.trustwave.com/?c=10196&d=gcCo2gAvpms_9fFD5kLa7NcvRE0J7DaI9ybIwBKbdg&u=http%3a%2f%2fjannel%2ese%2fSoSGinsbergConcerta2017%2epdf
http://scanmail.trustwave.com/?c=10196&d=gcCo2gAvpms_9fFD5kLa7NcvRE0J7DaI9yfOmkDBIg&u=http%3a%2f%2fwww%2esocialstyrelsen%2ese


 
From: Janne Larsson  
Sent: Sunday, November 12, 2017 3:08 PM 
To: ylva.ginsberg@socialstyrelsen.se  
Cc: Olivia Wigzell ; lars-torsten.larsson@socialstyrelsen.se ; peter.lindgren@tv4.se ; 
svtnyheter@svt.se ; nyheter@svd.se ; tipsa@aftonbladet.se ; redaktionen@tt.se ; 
tipsaekot@sverigesradio.se  
Subject: Öppet brev till Socialstyrelsens psykiatriker Ylva Ginsberg om läkemedelsbolaget Janssen, 
det underkända ”ADHD-preparatet” Concerta, oredlighet i forskning – och 700 skattemiljoner 
  
Läs bäst i PDF http://jannel.se/SoSGinsbergConcerta2017.pdf 
  
Öppet brev till Socialstyrelsens psykiatriker Ylva Ginsberg om 
läkemedelsbolaget Janssen, det underkända ”ADHD-preparatet” 
Concerta, oredlighet i forskning – och 700 skattemiljoner 

Bästa Ylva Ginsberg, 

Din nya roll som anställd medicinsk expert på Socialstyrelsen kräver att du följer lagkraven 
om objektivitet, saklighet och opartiskhet. Förvaltningslagen kräver också att du nu, som 
myndighetens representant, till sist ger tydliga svar på de ytterst relevanta och brännande 
frågorna nedan. 

Ämnet för brevet är dina sekretessavtal med läkemedelsbolaget Janssen, din och 
läkemedelsbolagets falska framställning av forskningsresultat om Concerta, och hur 
läkemedelsbolaget kunnat sälja ett för målgruppen vuxna underkänt preparat för nästan 900 
miljoner kronor (!) i Sverige. 

Läs vidare i PDF http://jannel.se/SoSGinsbergConcerta2017.pdf 

Janne Larsson 
skribent 
janne.olov.larsson@telia.com  
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