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Ibland är det bäst att inget veta. Eller att låtsas att man inget vet. Vi kan kalla det
Tolgforssyndromet. Ett allvarligt hypokondriskt tillstånd, som nu också drabbat
socialdepartementet.
Till historien hör också läkemedelsindustrins storskaliga kriminalitet, fuskande forskare,
tigande myndigheter, lurade patienter och vansinniga våldsdåd.
------Försvarsminister Tolgfors visste inget om Sveriges skumma vapenaffärer med Saudiarabien.
Inte heller övrig departementspersonal. Det kunde ha lönat sig att fortsätta låtsas inget veta
– om nu inte några seriösa journalister avslöjat vad som verkligen hände. Och skandalen var
ett faktum, minister och departementspersonal hade ljugit, ministern avgick.
Det här låtsade icke-vetandet, ett hypokondriskt sjukdomstillstånd, verkar vara smittsamt i
regeringsdepartementen. För nu har också socialdepartementet drabbats. Och har man satt
sig själv i en omöjlig situation kan det vara värt ett försök att låtsas att man inget vet. För vet
man inget kan man förstås inte heller vara ansvarig.
”Det här är en nyhet för oss. Vi ser naturligtvis allvarligt på det och ska undersöka om det
funnits några brister i handläggningen hos Läkemedelsverket eller Socialstyrelsen”, kan
vara ett bra svar för socialminister Göran Hägglund, när en journalist ställer frågan: ”Men
hur kunde patienter få Concerta när man visste att det orsakade aggression och
fientlighet? Och varför fick inte patienter någon information om det här?
Det är ett tänkbart scenario när vi får ännu ett vansinnigt våldsdåd, utfört av en person som
fick ”ADHD-medicinen” Concerta/Ritalin (ofta ihop med andra psykiatriska preparat). ”ännu
ett” – i tillägg till det kända vansinnesdådet av ”kannibalen i Skara”, som fick Concerta under
en lång följd av år och slutade på 126 mg/dag; den vedervärdiga bilfärdsvåldtäkten där en
man på Concerta och antidepressiva medel våldtog några unga tjejer under flera dagar;
mordet i Rödeby där en man på Concerta blandat med alkohol sköt ihjäl en ung man. För att
bara nämna några av de våldsdåd där media inte undersökt den bakomliggande
psykofarmakologiska behandlingen.
Men se, där drabbades socialminister Hägglund av en allvarlig attack av Tolgforssyndromet:
Socialdepartementet hade nämligen full vetskap om att nya rön visat att Concerta
(metylfenidat) ORSAKADE aggression och fientlighet hos vuxna. Departementet låtsades
bara inget veta.
Problemet för Göran Hägglund är att departementet – främst genom den gamle
”psykiatrisamordnaren” Anders Milton (numera fulltidslobbyist bl.a. för
läkemedelsindustrin) och hans bisittare psykiatriker Ing-Marie Wieselgren – aktivt deltagit i
marknadsföringen av Concerta/Ritalin för vuxna. Och nu sitter man där, med en situation där
23 000 vuxna förra året fick dessa amfetaminpreparat – trots att de inte i något fall var
godkända för vuxna! En försäljning till vuxna i Sverige på 600 000 000 kronor (!!) av dessa
icke-godkända preparat åren 2007-2011. Med skyhöga vinster för läkemedelsbolagen
Janssen och Novartis.

Vad var det då socialdepartementet fått veta som man inte ville veta av att man visste?
Jo, ansvariga på socialdepartementet hade – av undertecknad – fått full information om
avslöjandena av resultaten i den europeiska utredningen av amfetaminpreparatet Concerta.
Man hade fått veta vad som hände när läkemedelsbolaget Janssen-Cilag (numera enbart
Janssen) år 2010 ansökte om att få Concerta godkänt för vuxna.
Socialdepartementet fick den 2 februari i år bland annat veta att följande framkommit i
den europeiska utredningen av Janssens ansökan:
•
•
•
•

Att ansökan getts AVSLAG – Concerta blev UNDERKÄNT för vuxna.
Concerta hade bevisats orsaka mer skada än de eventuella positiva effekter som det
kunde ha. (”Att Nytta/Risk för Concerta i den föreslagna indikationen [för vuxna] är negativ”.)
Concerta ORSAKADE aggression, tics och depression.
Att det fanns en HÖG missbruks- och spridningsrisk med Concerta (”Det bedöms att det
finns en avsevärd missbruks- och spridningsrisk med Concerta.”)

Socialdepartementet fick faktiskt av undertecknad hela den 203 sidor långa europeiska
utredningen, som Läkemedelsverket, troligen av misstag, utlämnat. (Normalt
hemligstämplas utredningar av läkemedelsansökningar om de lett till avslag.)
Det ovanstående var information som var helt okänd för Göran Hägglund och
socialdepartementet – det har vi till och med ett av Hägglund formellt fattat beslut om.
Departementet hade inte, vid sidan av de handlingar man fått av mig, fått en enda handling
om denna avgörande europeiska utredning.
Hägglunds beslut: http://jannel.se/Hagglund.Beslut.Concerta.pdf
Men ansvariga på socialdepartementet kunde inte – trots flera påstötningar – få sig till att
bekräfta att man tagit del av dessa allvarliga säkerhetsdata. Man har inte heller på andra sätt
gjort något med dessa data. Det här var en så het potatis att departementet direkt
drabbades av det vi nu förknippar med Tolgforsaffären. Det var bäst att låtsas som att man
inget visste. Det blev till och med så lustigt att justitiekanslern, efter en anmälan, hörde sig
för hur det kom sig att socialdepartementet inte ville bekräfta att man tagit del av data i
Concertaaffären. JK kom fram till att alla handlingar hade tagits om hand på departementet,
men att det inte fanns någon formell skyldighet för departementet att bekräfta att man tagit
del av informationen.
Hur många vuxna blev drabbade av aggressioner och fientlighet i Sverige 2011?
Socialdepartementet fick alltså veta, genom det tillsända utredningsmaterialet, att Concerta
ORSAKADE och förstärkte aggressioner och fientlighet hos vuxna.
Runt 23 000 vuxna fick Concerta och Ritalin (metylfenidat) i Sverige förra året. Från de data som
läkemedelsbolaget Janssen lämnade in i sin ansökan kan vi göra följande beräkningar: Runt 500 av
dessa 23 000 personer drabbades av allvarliga, säger allvarliga, aggressioner ORSAKADE av
behandlingen. Det här är lågt räknat, då en mängd av de vuxna som får Concerta och Ritalin, enligt
andra undersökningar, tar pillren ihop med alkohol och andra (illegala och psykiatriska) droger.

Hur var det då med missbrukspotentialen av dessa ”mediciner”?
Ja, här fick Göran Hägglund höra vad han inte brukar få höra av läkemedelsbolagens inhyrda
psykiatriker i Sverige: ”Det bedöms att det finns en avsevärd missbruks- och spridningsrisk
med Concerta.” De av Janssen inlämnade studierna visade den avsevärda
missbrukspotentialen för Concerta i den vanliga dos, 54 mg, som psykiatriker skriver ut.
I utredningen framgår att man är förvånade över den ”njutningseffekt” som uppvisats. Man
undrar över hur mycket av den ”positiva effekten” av Concerta som utgörs av denna
”euforiska effekt” – med andra ord ruseffekten.
Här fick Hägglund och departementet vetenskapliga studier att lägga till alla de bevis som
redan finns om missbruk och våldsam spridning av den legalt utskrivna narkotikan.
Socialdepartementet har sedan länge haft följande information från svenska webbsiter om
missbruket av Concerta och Ritalin. Här har vi mängder av berättelser om att Concerta och
Ritalin i ”terapeutiska doser” ger en ruseffekt – som förstärks kraftigt om man krossar,
snortar och injicerar preparaten http://jannel.se/concrit.Apr2010.pdf
Läkemedelsindustrins storskaliga kriminalitet, fuskande forskare, tigande myndigheter,
lurade patienter
Ja, hela den tillhörande historien, med detaljer om de mångmiljardböter som
läkemedelsindustrin nu dömts till, kan läsas i den här 16-sidiga rapporten
http://jannel.se/Concerta-Vuxna.adhd.pdf

-----Kan vi hoppas att socialdepartementet nu har hämtat sig från sitt hypokondriska tillstånd?
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