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Jag hade hoppats på en lugn och behaglig
sommar efter det att Arkelstens motion
om obligatorisk vaccinering och andra

vaccinmotioner röstades ner i Riksdagen
i maj. Det fanns dock ett litet orosmoln, men
det låg på framtiden. En medlem hade 
nämligen inför röstningen ringt till Barbro
Westerholm, en av riksdagsledamöterna i 
Socialutskottet, och som på frågan om det
ska bli obligatorisk vaccinering i Sverige 
svarade: ”Det är så gott som bestämt”.

NHF Sweden verkar internationellt
Nåja, hotet var avvärjt för tillfället. Om NHF
Swedens dokument till Socialutskottet har
haft någon inverkan låter jag vara osagt, men
artikeln där jag skrev att Riksdagen hade sagt
nej till obligatorisk vaccinering uppmärk-
sammades och man citerade text från vårt
dokument i artiklar i engelskspråkig mass-
media och även på Facebook i Italien, där det
delades över 2 500 gånger. Skrivelsen gjorde
således att NHF Sweden uppmärksammades
internationellt, och det var så som människor
från andra europeiska länder hittade oss.
Både Italien, Tyskland, Frankrike, Portugal
och sedermera Polen och Ungern hörde av
sig och berättade om tvångsvaccinerings-
lagarna som var på väg eller som redan hade
införts. 

Min dröm att bara få njuta av sommar, sol
och trädgård bleknade, och sommaren blev i
stället till en riktig rysare.

Italiensk mor: ”Help me, help me!”
Uppstarten till att vi involverades var ett 
inlägg på NHF Swedens facebooksida i 
mitten av juni som inleddes med orden
”Help me, help me! I’m an Italian mom…”.
Jag kontaktade henne, Teresa Ceglie, och på
så sätt fick vi veta vad som hände i Italien.
Visst var det så att vi redan visste att tvångs-
vaccineringslagar var på gång, men det som
fick oss att släppa allt annat som vi hade för
händerna och bara jobba med detta var hur
långt de hade kommit i Italien och hur hård
lagstiftningen var. Vid började förstå allvaret
i det hela och inse att den nya vaccinlagstift-
ningen till och med bryter mot en mängd 
internationella lagar och konventioner. 
Människors personliga rättigheter och fri-
heter var på väg att köras över på väldigt
många punkter.

Lag medför hetsjakt på ovaccinerade 
I mitten av juni skrev jag en första artikel 
som baserades på Teresa Ceglies information.
Min artikel publicerades i 2000-talets 
Vetenskap, och även på NHF Swedens 
hemsida. 

I artikeln berättar mamman Teresa Ceglie
om den nya lagen (n.73/2017). ”Lagen gör
att vi tvingas att vaccinera våra barn, 0-16-
åringar, mot 12 sjukdomar om de ska få gå i
skola, förskola eller på dagis. Vi tillåts inte
längre att välja att låta bli att vaccinera utan
kan då få kraftiga böter upp till 7 500 euro
per barn och år, eller ännu värre – riskera att
förlora vårdnaden, våra föräldrarättigheter.”
berättade hon.

Massiva demonstrationer
Teresa uppmanade oss att resa oss upp i 
demonstration i varje land, och runt ett 
50-tal demonstrationer hade då redan 
genomförts runt om i Italien. Vi började följa
dessa och ett tag var det fler demonstrationer
än vi hann med att lägga ut på den nya 
hemsidan FreedomEurope.net – på slutet
var det i princip en demonstration om dagen
och ibland två. Demonstrationen i Pesaro var
den största. 

Mäktig kamp för vaccinationsfrihet i Italien. Sara Boo berättar om hur hon 
kastade sig huvudstupa in i den internationella kampen för vaccinationsfrihet
och hur hon helt plötsligt befann sig i Rom, hållandes brandtal inför påhejande 
demonstranter.

Freedom Europe!
– mot tvångsvaccinering i Italien

Freedom Europe
Freedom Europe är ett projekt som vi 
startade tillsammans med 2000-Talets 
Vetenskap för att uppmärksamma tvångs-
vaccinationsfrågan, både i Sverige och i 
Europa. Moderaten och riksdagspolitikern
Sofia Arkelsten har redan signalerat att hon i
höst kommer att lägga en ny motion som går
ut på att barnen måste vara vaccinerade för
att få lov att gå i skolan. 

70 000 människor demonstrerade i Pesaro den 8
juli i år.

Sara Boo tillsammans med de världskända vaccinforskarna Antonietta Gatti och Stefano Montanari
samt frihetskämpen Lucrezia Moro och Saras tolk Paola Testoni.

Läs mer på hemsidan f reedomeurope.net

Det finns även en Facebookgrupp som
heter Freedom Europe, vilken är en demon-
strationsgrupp – det är nu hög tid att säga
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Teresa har en dotter som har drabbats av vaccin-
biverkning men som ändå måste vaccineras igen.

Lagen röstas igenom som konstitutionell.

ifrån och mobilisera! Gå med i vår nät-
demonstration på Facebook och håll dig
uppdaterad om vad som sker!

GHSA
En orsak till Italiens aggressiva vaccinations-
politik kan härledas till att det är det ledande
landet när det gäller vaccinering, tillsammans
med Portugal, i GHSA – Global Health 
Security Agenda. Sverige är det ledande 
landet när det gäller antibiotika. GHSA 
omfattar ett 50-tal länder. GHSA har 
bland annat bestämt att minst 90 % av alla
barn ska ha minst en dos av det omstridda
mässlingsvaccinet.

Inga undantag medges
Teresa Ceglie har ett vaccinskadat barn. 
Hennes flicka fick ulcerös kolit, en kronisk
tarmsjukdom, av just MPR-vaccinet. Hon
fasar nu för att tvingas vaccinera henne igen
för att hon ska få gå i skolan, och hon be-
rättar: ”Läkare och advokater hotas till 
tystnad, de sparkas eller får inga uppdrag,
massmedia censurerar och stämningen är
hätsk mot de ”konservativa” som inte fogar
sig. Vi diskrimineras och får höra att vi 
sprider sjukdomar – om denna lag går 
igenom så kommer vi att i september tvingas
söka politisk asyl”.

Hon berättar att det är rena fascist-
metoderna som används och är mycket
skrämd över utvecklingen. Teresa och även
andra som har lusläst lagen har berättat för
mig att det inte medges några undantag, 
varken av religiösa eller medicinska skäl, 
förutom vid svår anafylaktisk chock, det vill
säga svår allergi, men det vet man ju inte 
förrän man redan har fått sprutan…

Glädjen över att få uppmärksamhet i 
Sverige övergick snabbt i ”nervsammanbrott”
och oro bland de föräldrar jag hade kontakt
med. Bara några dagar senare meddelades
nämligen att senaten hade röstat för den nya
tvångsvaccinationslagen. Jag hade svårt att tro
att det var sant, men så fick jag se utslaget.

När vi undersökte saken närmare så insåg
vi att det som senaten hade röstat ja till var
lagens konstitutionalitet, men eftersom lagen

bryter mot internationella och europeiska
lagar så borde den aldrig ha godkänts för 
beredning, och den skulle aldrig ha kommit
upp på parlamentets bord.

En italiensk röst sade: 
– Alla säger att lagen är inkonstitutionell och
även bryter mot mänskliga rättigheter – men
ändå så händer det ingenting!

Ärendet skickades vidare till kammaren,
som sedan skickade det tillbaka till Senaten
för justering.

Senaten får ett videomeddelande
Den 17 juli skickade NHF Sweden ett 
videomeddelande till den italienska Senaten
som skulle behandla lagen ett par dagar 
senare. I videon framhöll NHF Sweden att
lagen bröt mot en mängd konventioner och
att vi även skulle se till att man vidtar 
rättsliga åtgärder i varje land som stiftar
tvångsvaccineringslagar. Videon uppmärk-
sammades internationellt av många, och det
var även många som hörde av sig till NHF
Sweden. Föräldrar hörde av sig i tacksamhet,
andra för att fråga vad de kunde göra och 
ytterligare några för att de ville ha vår hjälp.

Italien är ett korrumperat land
Nu började vi också lära oss hur korrumperat
systemet är i Italien och det visade sig att
minst två senatorer hade ”spelat piano”, det
vill säga att de hade röstat för sin granne, som
inte var där, genom att slinka över med 
handen till grannens bord och trycka på
grannens knapp, vilket är filmat. Men det är
väl inte lagligt? – Nej, det är det verkligen
inte ! 

Röstningen borde ogiltigförklaras och
göras om, men så sker inte i Italien! En av
dem som hade ”spelat piano” konfronterades
av Lucrezia Moro, varpå den pianospelande
kvinnan blev högljudd och undrade om 
Lucrezia var ”konspiratör”. 

Det visade sig även att Italiens hälso-
minister Beatrice Lorenzin offentligt i TV
hade farit med osanning om påstådda utbrott
av mässlingen och att en massa barn skulle
ha dött, men som givetvis hade kunnat und-

vikas genom flockimmunitet, om alla hade
varit vaccinerade. Detta påstod Lorenzin tro-
ligtvis för att skapa panik och för att snabbt
kunna driva igenom lagförslaget. Lorenzin sa
år 2014 att 270 barn skulle ha dött i England
på grund av ett mässlingsutbrott. Statlig, 
officiell engelsk data visade emellertid att 
endast en 25-årig man hade dött år 2013.
Han dog i akut lunginflammation efter att
ha fått mässlingen. År 2015 påstod Lorenzin
att 200 barn hade dött i ett utbrott i London.
Enligt statistiken fanns det under det året
överhuvudtaget inga dödsfall alls på grund 
av mässlingen, inte ens om man räknade in 
hela landet inklusive Wales – noll dödsfall i 
Storbritannen och Wales, och det gällde både
för år 2014 och 2015! Sedan år 2000 har
mellan 0-1 barn dött per år, förutom år 2008
då två barn dog, och då ska man veta att det
bor omkring 60 miljoner i Storbritannien,
ungefär lika många som i Italien. Faktum är
att man måste backa tillbaka till början av
1950-talet för att komma upp i det antal
dödsfall som Lorenzin anförde i sin skräck-
propaganda.

Jäv som grädde på moset
Det förekom även jäv; bland annat jobbade
Beatrice Lorenzin tätt tillsammans med 
hälsodepartementets generaldirektör Ranieri
Guerra, och de har bland annat varit på möte
i USA och diskuterat vaccinfrågan.

Ranieri Guerra har tidigare även varit
GlaxoSmithKlein Foundations verkställande
direktör. Det faktum att det finns tider då
han har suttit på dubbla stolar har lett till att
han har anklagats för jäv. Visste ni förresten
att Sveriges före detta hälsominister Gabriel
Wikström hade en sekreterare som även hon
visade sig ha en anknytning till Glaxo?

Kände ni till att svininfluensavaccinet 
Pandemrix, som orsakade narkolepsi, var en
Glaxoprodukt och att vår statsepidemiolog
Anders Tegnell nu har köpt in samma proto-
typvaccin inför nästa pandemi, med poten-
tiell risk att åter orsaka narkolepsi. Det är
alltså bara smittämnet som har bytts ut – allt
annat i vaccinet är identiskt. Frågan är för-
stås om det var smittämnet eller prototyp-
vaccinet som orsakade narkolepsifallen, men
med största sannolikhet var det prototyp-
vaccinet. Vad kan få Sverige att ta sådana här
uppenbara risker? – Lobbying? Jäv? Mutor?

När vi väl insåg hur allvarligt läget var i 
Italien, så fick vi samtidigt veta att denna
mardröm som Italien var på väg in i, redan
var verklighet i Ungern. Där hade lagen gått
igenom och barn kunde till och med tas ifrån
sina föräldrar om föräldrarna sade nej till 
vaccinering. Vår kontakt uppgav att hon 
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Sara Boo i Rom med flaggan i topp.

Sara Boo vid presskonferensen i Rom den 22 juli
2017.

känner till två sådana fall. Hon berättade
även hur föräldrar förvägras rättegång och 
att prövning till och med avslås i ECHR i 
Strasbourg. Inte heller ombudsmannen hade
agerat i frågan. Vi fick veta att föräldrar som
inte vaccinerar sina barn påläggs straffav-
gifter, så många gånger att pengarna tar slut
och att de till slut ger upp och går med på att
vaccinera barnen. Föräldrarna vågar nu inte
ens gå ut i demonstrationer, av rädsla för att 
barnen ska tas ifrån dem.

Det var detta ungerska scenario som jag
med näbbar och klor ville bekämpa, så att
inte samma sak skulle komma att hända i 
Italien. 

Inbjudan till Rom
Efter att ha hört mitt videomeddelande till
Senaten hörde Francesca Alesse från Vaxxed
av sig och bjöd in mig till demonstrationen i
Rom. Med bara några dagars varsel så kände
jag att det var en omöjlighet, men i sista 
minuten bestämde jag mig ändå för att åka.
Jag hittade ett flyg som den 22 juli skulle
landa i Rom klockan 12.15. Samma dag
klockan 17.00 skulle demonstrationen börja. 

Jag försökte under flygresan att stolpa upp
vad jag skulle säga, men eftersom det var så
ont om tid för förberedelser, så sade jag till
Francesca att det är bäst att jag inte planerar
så mycket, utan att jag bara talar från hjärtat.
Hon höll med och undrade om jag kunde
vara med på presskonferansen som ägde rum
klockan 14.00 samma dag. Det verkade tight
med tid, men allt löste sig på bästa sätt.

Jag hade eskort av underbara Lucrezia
Moro som tog hand om mig under hela 
vistelsen. Hon hade kämpat hårt mot tvångs-
vaccineringen, och hon hade även ordnat

med en otroligt duktig tolk åt mig – Paola
Testoni. Jag blev överväldigad av den glädje
och tacksamhet som människor visade för att
jag kom för att kämpa tillsammans med
dem. 

Vaccinpresskonferensen
Under presskonferensen fick jag träffa 
advokater, läkare och forskare som även de
uttryckte glädje över att se mig. Bland annat
träffade jag dr Antonietta Gatti och Stefano
Montanari, ett forskningspar som även är
gifta med varandra och som är kända i hela 
världen men som ignoreras i Italien, deras
eget hemland. Antonietta berättade för mig
att kvalitetssäkringen när man tillverkar 
vaccin var under all kritik när hon hade 
undersökt detta, och vaccinerna blev konta-
minerade. Gatti och Montanari har även
gjort en studie, vilken visar hur vacciner är
kontaminerade med många olika tungme-
taller i nanostorlek, vilken publicerades i 
början av året. Newsvoice skriver om studien
i artikeln ”Studie avslöjar giftiga mikro- och
nanopartiklar i barnvacciner”.

Advokaterna tog förstås upp hur lagför-
slaget bröt mot konstitutionen. Detta var
egentligen en lag som bara fick användas vid
epidemier, och det gällde bara en sjukdom i
taget. Nu försökte politikerna få denna lag
till att alltid gälla, även då det inte föreligger
någon epidemi, och dessutom skulle den
gälla för många olika sjukdomar samtidigt.
Det är naturligtvis fel att en individs fria val
körs över, eftersom varje individ måste ge sitt
informerade samtycke till ett medicinskt 
ingrepp. Det finns ju biverkningar och risker
med vaccin! Dessa risker måste man enligt
lag upplysas om. Givetvis måste var och en
få ta ställning till om vederbörande vill ta
denna risk.

Det var också på konferensen som jag fick
stifta bekantskap med advokat Stanca. Han
var även en av dem som höll i demonstratio-
nen. Jag upplevde honom som mycket säker,
professionell och uppriktig i sin kamp för
vaccinationsfrihet.

Sverige i talarstolen
Jag blev mycket förbluffad över att de ville
att jag skulle sätta mig i panelen och att de

ville höra vad jag hade att säga. Jag berättade
att för 20 år sedan, när jag fick mitt barn, så
fanns inte Internet och det var då väldigt
svårt att hitta information, och det som fanns
var uteslutande på engelska. Detta resulte-
rade i att mitt barn blev till hälften vaccine-
rat. Många år senare, när Internet fanns, så
började jag återigen att fördjupa mig i 
vaccinfrågan, och det visade sig att 
vaccinernas baksida var väldigt omfattande.
Det finns så många studier om detta att det
skulle kunna fylla ett helt bibliotek, men 
numera har jag slutat att bry mig om de
studierna. Riskerna är redan bevisade många
gånger om. Det räcker att gå till läkemedels-
bolagens egna innehållsförteckningar, och så
läste jag upp, för dem, alla biverkningar som
orsakas av mässlingsvaccinet Priorix, vilket är
en GlaxoSmithKline-produkt.

En enkel uträkning, baserad på FASS:s 
siffror av mässlingsvaccinet Priorix från 
GlaxoSmithKline, visar att när vi vaccinerar
en hel årskull barn i Sverige så får vi 28 000
biverkningar. Dessa är:

Övre luftvägsinfektion: 5 000 barn/år
Öroninflammation: 500 barn/år 
Lymfadenopati: 500 barn/år 
Allergiska reaktioner: 50 barn/år 
Anorexi: 500 barn/år 
Oro, ihållande gråt, kan ej sova: 500 
barn/år 
Feberkramper: 50 barn/år 
Ögoninflammation: 500 barn/år 
Bronkit, hosta: 500 barn/år
Förstorade parotiskörtlar, diarré, kräkning: 

500 barn/år 
Hudutslag: 5 000 barn/år 
Feber 38 grader: 10 000 barn/år 
Feber 39,5 grader: 5 000 barn/år 

Innan vi började att massvaccinera barn i 
Sverige så var det 10 000 personer som fick
mässlingen, och för de allra flesta av dem
läkte sjukdomen ut utan komplikationer. 
Numera har vi bytt ut det till över 28 000 
biverkningar. Vi har dessutom två årskullar
som vaccineras varje år, så siffrorna måste
alltså dubbleras. Komplikationer i luft-
vägarna och lungorna samt öroninflamma-
tioner är anledningen till att vi vaccinerar.
Skulle det vara bättre att våra barn får dessa
sjukdomar av mässlingsvaccinet i stället för
av mässlingen?

Jag missade dock att ta upp att enstaka
barn, enligt biverkningslistan, dessutom
kommer att få: Hjärnhinneinflammation ·
Encefalit · Cerebellit · Myelit · Neurit ·
Guillain-Barrés syndrom · Artrit/Artralgi ·
Vaskulit med flera sjukdomar.

Jag berättade även att mässlingen är ett
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Brandy Vaughan, whistleblower från Merck och
Francesca Alesse från Vaxxed. Det italienska parlamentet i Rom.

huvudstaden i Italien utan är även centrum
för kristendomen. (På engelska blir det lite
snitsigare… Rome is not only the capital of
Italy, Italy is also the capital of christianity).
– Jesus sade – låt alla barn komma till mig;
han sa inte att bara de som har fått 35 
vaccinationer är välkomna. 

Folket jublade igen.
Därefter sa jag åt dem att inte ge upp, och

att detta bara var början. Fortsätt att demon-
strera. I dag är ni 2 000, nästa gång 5 000,
sedan 10 000 och 100 000 och därefter 
miljoner som demonstrerar på Roms gator.
Kämparglöden hördes i jublet. Jag sade även
att jag inte kommer att lämna dem, utan
kämpa med dem så länge de vill, och jag fick
deras jublande stöd. Jag berättade att om 
lagförslaget skulle gå igenom så ska vi se till
att det blir den största rättegången i histo-
rien. Det blev förstås jubel igen. 

Medan jag åkte till Italien så förberedde de
därhemma en petition för detta. I dag har 
drygt 6 000 italienare skrivit under på att de
tillsammans vill driva ett rättsligt mål.

En amerikansk whistleblower i Rom
Brandy Vaughan som är en whistleblower
från Merck, ett av de största läkemedels-
bolagen i världen, var även hon med vid 
demonstrationen och var en av huvud-
talarna. Hennes mission är att tala om 
riskerna med vaccin (”Learn the risks” heter
hennes projekt), och hon menar att det är 
avgörande att föra fram riskerna i ljuset, för
att undvika tvångsvaccinering. Hon sa att vi
måste lära av Kaliforniens misstag. 

Jag blev väldigt förundrad. Här hemma i
Sverige för vi framförallt ut att det här inte
främst är en fråga om huruvida vaccin är 
farligt, att det inte ens handlar om vaccin,
utan att det i stället handlar om vem som ska 
bestämma över barnens kroppar och medi-
cinska ingrepp. Är det föräldrarna eller är det
läkemedelsindustrin – genom att sälja in sina
vacciner till politiker som är både okunniga,
jäviga och kanske mottagliga för mutor eller
något som ligger i gränslandet?

Brandy berättade att i Kalifornien hade
föräldrarna just hävdat sina föräldrarättig-
heter och det fria valet, och hon menade att
det står sig slätt när det ställs mot argument
som ”flockens bästa” och ”samhällets säker-
het”. Då är den enskilda föräldern väldigt
liten och betyder i sammanhanget inget alls. 

Innan vi skildes åt på kvällen så sa Brandy
att hon skulle följa med advokat Stanca till
parlamentet på morgonen därpå, och hon
undrade om jag ville följa med. Det ville jag
förstås, men det blev emellertid inte så, och
senare fick vi veta att parlamentet vägrade att
släppa in både Stanca och Brandy, trots att
Stanca har tillträde till parlamentet och får 
ta med sig representanter från olika organi-
sationer. Parlamentet vägrade helt enkelt att
göra någonting som kunde äventyra lagför-
slaget och vägrade att göra något som kunde
fördröja gången.

Till parlamentet!
På eftermiddagen åkte vi mot parlamentet;
de skulle nu nämligen rösta – den sista 
avgörande omröstningen. Ja de, skulle fak-
tiskt rösta på en söndag. De fick helt enkelt 
kammaren att arbeta på helgen – allt för att
påskynda arbetet så att tidsfristen inte skulle
gå ut. Innan den 8 augusti var de tvungna 
att vara klara med beredningen. De hade 
knappast råd med en extra runda i Senaten… 

persistent virus, det vill säga ett kvarvarande
virus som vi kommer att leva i samexistens
med. Det är därför som vi har antikroppar
mot det hela livet. Det är helt enkelt en 
kronisk infektion. Vi har ett mycket sofisti-
kerat immunförsvar, och det är viktigt att 
viruset integreras på ett riktigt sätt, vilket inte
sker med vacciner, vilka trotsar alla skydds-
barriärer och dessutom inte ger något 
livslångt skydd. 

Slutligen berättade jag att vaccin bygger på
antikroppsteorin och att antikroppar bara är
en liten del av vår immunitet. Vaccin sägs
fungera genom att vi snabbare kan bilda 
antikroppar när vi senare kommer i kontakt
med den riktiga sjukdomen – underförstått,
att vi då läker infektionen bättre. Saken är
den att kroppen alltid bildar antikroppar vid
infektion, och det finns faktiskt inte en enda
studie som visar att den tidsvinst som vi
anser oss göra genom vaccinering skulle 
innebära att vi klarar av sjukdomen bättre.
Vaccin är lurendrejeri, avslutade jag.

Demonstration
Efter mitt anförande sa Francesca att hon
ville att jag skulle tala längre tid på demon-
strationen – jag hade dessförinnan redan fått
20 minuter taltid plus 20 minuter tolktid.
Mina 40 minuter kom dock att dunsta till
bara några minuter. Som alltid vid föredrags-
evenemang så räcker tiden aldrig till och
kvart i nio på kvällen fick jag veta att det var
tre anföranden kvar och att jag kanske inte
skulle få tid, för de var tvungna att sluta 
klockan 21.00. Klockan 20.55 fick jag 
mikrofonen och pratade inför en påhejande
publik.

Jag berättade för dem att hela den dagen
hade människor frågat mig om jag hade
kommit bara för att vara med på detta event,
och jag sa:
– JA! Ja, jag har kommit hit ända från 
Sverige, enbart för att vara med er här i dag
och bekämpa tvångsvaccinering”, och folket
jublade. 
– Jag kan inte förstå, sade jag, att detta sker
i Europa, i Italien, i Rom. Rom är inte bara
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Nära parlamentet i Rom sitter Sara Boo till-
sammans med advokat Marcello Stanca och hans
fru, Romina samt tolken Paola Testoni.

Narren gör narr av ”köpta” politiker och läkare 
som från läkemedelsindustrin tar emot pengar 
och annat till förmån för vaccinationsagendan.

ovaccinerat barn måsta ta för att få lov att
börja skolan. 4 470 kr per barn och år är
mycket pengar, och om det dessutom är per
missad spruta så blir det enkelt att bötes-
belägga föräldrarna till belopp som de aldrig
kommer att ha råd med. Frågan är om 
bötesbeloppen blir godtyckligt satta för varje
individ eller om de kommer att anpassas till
lönen. Dessutom föreligger det även stora 
risker för ovaccinerade barn att på en gång,
inför skolstart, tvingas till 10 immunise-
ringar, vilka de andra barnen har fått utsprida
under en längre tid.

Brev till kammaren och presidenten
Den 26 juli skickade jag iväg ett video-
meddelande till alla ”deputaties” i Kamma-
ren och förklarade hur deras nya lag bröt mot
ett tiotal internationella konventioner och
mot EU-stadgan. Jag vet inte hur mycket
mottagarna förstod, eftersom italienare över
lag inte kan engelska särskilt bra.

Klockan 12.00 den 28 juli tog kammaren
det sista och avgörande beslutet. Det som 
då återstod var bara att President Sergio 
Mattarella skulle signera lagen för att den
skulle börja gälla från och med september i
år. Jag skrev då även ett brev till Mattarella
men fick aldrig något svar. Han skrev under
lagen någon dag senare. Politikerna i Rom
klarade således med några dagar av den 
tidsfrist som var satt till den 8 augusti.

Ett brott mot mänskliga rättigheter
Den italienska lagstiftningen har resulterat i
att vi inom EU nu för första gången 
i historien kommer att få medicinska 
flyktingar. Den första italienska familjen 
har redan nu kommit till Sverige för att 
undslippa vaccinationstvånget. Europeiska
länder har länge ansetts vara demokratier och
som skyddas av en mängd internationella
konventioner, men vi har redan fått bevittna
hur konventionsgrunden för demokratiska
och mänskliga rättigheter har satts ur spel
och att rävspel från läkemedelsindustrin och
dess hantlangare samt korruption i stället står
högt i kurs i de politiska sammanhangen. En 
socionom i Italien berättar: 
– Om föräldrar inte vaccinerar så får de en
straffavgift på upp till 500 euro per barn 
per år. De kan bestrida böterna, men om 
den här åtgärden skulle misslyckas så skulle
den italienska inkomstenheten (Krono-
fogden) ha rätt att ta ut pengar från föräld-
rarnas transaktionskonton.

Egentligen borde de inte kunna ta några
pengar ifrån någon medborgare alls utan en 
lagakraftvunnen dom. Demokratin är helt
satt ur spel...

Vi träffade advokat Stanca; det var först nu
som jag hade en riktig chans att få prata med
honom, och han berättade för mig om hur
han redan på 1990-talet hade hjälpt en 
klient, vilken hade skadats av vaccin, genom
att han lyckades finna ett finskt domslut som
han sedan använde sig utav. Det gjorde att
han lyckades vinna sitt mål. Han har sedan
fortsatt att hjälpa vaccinskadade och det är
många som just nu väntar på att få ersättning
i mål som han har vunnit för deras räkning.

Lyckta dörrar på glänt
Vi gick till porten till kammaren. Skulle vi få
veta vad som hände bakom de lyckta 
dörrarna? Hade den hemska lagen verkligen
röstats igenom? 

Polis var snabbt på plats, trots att vi bara
var en liten skara. Deputati Cecconi Andrea
kom ut från kammaren och berättade 
mycket och länge om läget. Det var synd att
jag inte förstod italienska, men jag fick 
förklarat för mig att man hade godkänt den
första delen men mildrat lagstiftningen. Nu
var det enbart vacciner mot tio sjukdomar
som var obligatoriska: polio, difteri, hib,
stelkramp, kikhosta, hepatit B, mässlingen,
röda hund, vattkoppor och påssjuka. Menin-
gitvaccinerna var inte längre obligatoriska
som i det ursprungliga förslaget. Barn i åld-
rarna 0-6 år måste vara vaccinerade för att få
gå i förskola och det går inte att ”köpa sig
fri”. Barn i åldrarna 6-16 år måste vaccineras
för att få gå i skola, annars får föräldrarna en
straffavgift på 500 euro per barn och år (jag
tror att det även gäller per missad vaccina-
tionsspruta). Tidigare kunde böterna ligga på
upp till 7 500 euro. Det kan låta som en rejäl
sänkning, vilket det är, men det gör ingen
skillnad, eftersom det ändå är ett alltför högt
bötesbelopp för föräldrarna – i synnerhet om
de har flera barn. Lagen kränker dessutom
både föräldrarnas och barnens mänskliga 
rättigheter.

Trots att det finns två trippelvacciner, 
så blir det ändå sex injektioner som ett 

Video till Italiens föräldrar
I början av augusti gjorde vi den tredje 
videon. Den vände sig till föräldrarna och var
till för att ge dem mod och kunskap om att
det finns skyddande lagstiftning. Ingen får
vaccinera deras barn utan deras informerade
samtycke. Staten får inte vaccinera eller 
bötesfälla någon utan en lagakraftvunnen
dom. Föräldrar har rätt till en rättvis rätte-
gång. De måste lära sig sina rättigheter och
vi har lovat att skriva ihop ett dokument med
detta och nödvändig information för att
skola och vård inte ska kunna köra över dem. 

Obligatorisk vaccinering är något som kan
komma att införas i hela Europa. Jag har hört
att detta är planerat för 22 länder, och jag
antar att Sverige är med – med tanke på
Barbro Westerholms uttalande. Det har
redan införts i Ungern och nu även i Italien.
Polen är god trea och därefter kommer
Frankrike på ärde plats. Tyskarna har redan
börjat förbereda demonstrationer – de tänker
inte vänta på att tvångsvaccineringsförslagen
kommer, men kraven tätnar genom att 
politikerna avser att stärka sin befintliga,
2015 års lagstiftning, vilken kräver att 
föräldrarna ska delta i ”vaccinkonsultationer”
med barnläkare under barnens uppväxt. Det
är även avsett att förskolorna ombeds att 
anmäla föräldrar som inte visar upp sitt intyg
om att de har deltagit i dessa möten.

Text: Sara Boo

Foto 1-4, 5-12: Sara Boo, privat samling

Foto 4: Teresa Ceglie, privat samling
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Det är inte helt ovanligt att få biverkningar av sitt läkemedel. För vissa är det mer
regel än undantag. Det gäller främst dem som är kroniskt sjuka, har svårt att avgifta
sig och har ett dåligt immunförsvar. Det gäller att vara om sig och kring sig, och det
har Bodil Jönsson verkligen visat prov på. Hon har själv även lyckats bota sin 
30-åriga psoriasis, där läkarna har gått bet.

Att anmäla läkemedelsbiverkan och en 
solskenshistoria med botad psoriasis

Bodil Jönsson bor tillsammans med 
sin man i en villa i en by utanför 
Helsingborg. Bodil har inte haft det

helt bekymmersfritt under sitt liv när det 
gäller hälsan och hon råkade även ut för en
TIA-attack i höstas.

Bodil sattes på en blodförtunnande medi-
cin, Clopidogrel, och efter två veckors tid
började hon må väldigt dåligt och blev 
likblek i ansiktet. Hon var övertygad om att
det berodde på den nyinsatta medicinen och
sa det till sin husläkare. Läkaren sa emellertid
att det inte alls berodde på läkemedlet och
att hon skulle fortsätta att ta det. I FASS hade
Bodil bland annat läst sig till att läkemedlet
kunde orsaka tarmblödning, en kunskap som
det visade sig vara bra att ha med sig. Ytter-

ligare ett par veckor senare drabbades Bodil
nämligen av en störtblödning och hamnade
på kirurgakuten för ett akut, blödande tarm-
sår; då hade hon redan förlorat 40 % av sin
blodvolym och det blev fara för hennes liv,
eftersom hennes tro inte medgav att hon tog
emot blod. Hennes Hb var då nere på 60.

”Enligt FASS har läkemedlet 
Clopidogrel Aurobindo blödning
som den vanligaste biverkningen.”

Hon fick ett dropp som skulle stoppa blöd-
ningen och ett annat som skulle höja blod-
värdet. Hon övervakades och allt gick bra.
Bodil sa till kirurgakutläkaren att hon var

säker på att det var det nya medlet Clopido-
grel som hade orsakat blödningen, och när
läkaren hade gjort alla undersökningar med
olika skopier och ultraljud så blev det även
konstaterat att så var fallet. I Bodils journal
stod det att blödningen orsakades av tarm-
fickor tillsammans med det nyinsatta läke-
medlet. Läkaren hade även konstaterat att
hennes blödningar hade börjat ett par veckor
tidigare, vilket betydde att hon hade blöd-
ningar redan när hon var på vårdcentralen,
och hade läkaren bara brytt sig om att ta ett
blodprov så hade problemet uppdagats redan
då. I FASS står det till och med att Clopi-
dogrels biverkningar främst har rapporterats
under den första behandlingsmånaden. 
Kirurgakuten menade dock att hon efter ett
par veckor skulle börja med Clopidogrel
igen. Bodil stod på sig och sa att det skulle
hon inte ! När läkaren kollade upp det med
hjärtläkaren, som sa att Bodil under inga om-
ständigheter fick ta blodförtunnande medi-
cin, så gav kirurgakuten med sig.
– Här gäller det tydligen att som patient ha
koll och stå på sig, och inte låta sig överköras
av läkaren. Jag hade ju kunnat drabbas av
en ny blödning och dö – det är förvisso som
att välja mellan pest eller kolera, propp eller
blödning, säger Bodil Jönsson.

Med järntabletter och Blutsaft så kom
hennes Hb snabbt upp i 139 efter pärsen.
Hon tar nu omega 3, och jag tipsade henne
om att även ta C-vitamin, eftersom det 
stärker kärlen. Hon sa då att det är för surt
för hennes mage och jag berättade att det
finns syraneutralt C-vitamin, till exempel
Nascorbat och LipoCell C (liposomalt C-
vitamin), som är skonsamt för magen.

Anmäl din läkemedelsbiverkan!
När man skadas i vården eller får biverk-
ningar av ett läkemedel så ska det anmälas.
Om läkaren inte anmäler biverkningen så
kan man göra det själv via läkemedelsverkets
hemsida. Läkemedelsverket skriver ”redan
misstanken om en läkemedelsbiverkning ska
rapporteras, den behöver inte vara utredd
eller bekräftad”. https://lakemedelsverket.se/

malgrupp/Halso---sjukvard/Rapportera-biverkningar/. 
Bodil, som så många andra, kände inte till

detta. Ett annat faktum, när man är svårt
sjuk, är att man inte har kraft till något annat
än sig själv och att bara försöka överleva.
Bodil svarade mig också mycket riktigt när
jag undrade om hon hade anmält det: 
– Jag har inte orkat göra det…

NHF Sweden anser att det måste göras
enklare att rapportera, och patienter måste
kunna få hjälp med detta. Patienter har oftast
fullt upp med att bara klara av sviterna av
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sjukdomen eller söka hjälp för sina plågor –
så, de glömmer bort att anmäla eller känner
att det inte är till någon nytta, eller så orkar
de helt enkelt inte.

En solskenshistoria
Bodil berättade därefter en liten solskenshis-
toria angående sin psoriasis som hon hade
haft i över trettio år. Hon berättade hur hon
hade plågats av detta elände, med röda, 
ömmande, kliande, vätskande och variga sår
på benen och hur hon i alla dessa år hade 
behövt lägga skyddslakan i sängen på grund
av sina problem.

Hon visade en bild på hur benen såg ut för
sex månader sedan.

– Det är ju bara ett halvår sedan, utbrast jag,
och då hade jag precis inspekterat hennes ben
noga och kunnat konstatera att det inte
längre fanns någon tillstymmelse till några
röda, upphöjda psoriasisfläckar.
– Ja, jag har inga ”valkar” eller upphöj-
ningar, utan huden är slät och fin, inflikade
Bodil. 

Jag stirrade på hennes ben – de var verk-
ligen släta och fina och utan missfärgningar.
Det var svårt att tro att de hade sett ut som
på bilden. 
– Vad har du gjort? utbrast jag.

Bodil berättade då att hennes syster 
använde kolloidalt silver och att systern alltid
använder kolloidalt silver när familjen reser
på semester, och att de på så sätt håller sig
friska.
– De har aldrig varit sjuka när de har varit
ute och rest, berättade Bodil, med betoning
på aldrig. Systern hade rekommenderat

henne att prova kolloidalt silver mot sina
hudproblem. Bodil bestämde sig då för att
prova och tog 1-2 tsk i en halv liter vatten
som hon drack dagligen; därtill så sprayade
hon sina ben både morgon och kväll. Hon
blev successivt bättre och några månader 
senare så var det helt utläkt.
– Tänk så enkel bot det finns, och tänk om
jag bara hade vetat detta innan – så mycket
lidande i onödan, reflekterade Bodil.

Hon minns med en rysning, hur livet
tedde sig då. Att duscha var en pina; det sved
så fruktansvärt. Hon vägrade att följa med
till stranden – det var förenat med så mycket
skam. Hon ville inte visa benen utan bar 
alltid långa kjolar. Hon kunde inte använda
strumpor. Om hon behövde gå ut drog hon
på sig delvis uppklippta tuber som hon 
köpte på apoteket. När hon kom hem var det 
mycket smärtsamt att få loss dem från
huden. Bodil konstaterar att det är många års

Bodils ben efter några månaders intag av Ionosil, kolloidalt silver. Hon tog dagligen 1-2 teskedar KS i 
½ liter dricksvatten. Hon sprayade även sina ben med KS två gånger om dagen.

Under 30 år hade Bodil Jönsson mycket stora psoria-
sisproblem.

livskvalitet som har försvunnit. Hon minns
även med fasa alla kurer, krämer och kortison
som hon använde utan resultat. Kortisonet
gjorde bara hennes hud allt tunnare. 

Bodil sprider hälsotips i vänkretsen
Bodil tar sedan i höstas kolloidalt silver varje
dag och hon säger att ”det är ett riktigt 
mirakelmedel ! ” Hon hjälper grannar och 
goda vänner som även de blir förundrade
över den snabba hjälpen. Det har avhjälpt
magkramp, influensa, hudproblem, hår-
bottenproblem och insektsbett med mera,
berättar hon.
– Det ”hjälper på allt”, säger Bodil med ett
leende på läpparna.

Text: Sara Boo

Foto 1, 3: Sara Boo

Foto 2: Bodil Jönsson, privat samling
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För tio år sedan redovisade FASS att
läkemedel hade allvarliga biverk-
ningar. FASS berättade öppet på sin

hemsida om de många dödsfall som inträffar
på grund av läkemedelsbiverkningar. Under
de efterföljande tio åren har FASS successivt
censurerat informationen. Redan år 2005 såg
jag de alarmerande siffrorna på FASS hem-
sida, sparade dokumentet i min dator och
såg till att ha med mig en kopia på det på
den konsument-hearing om rationell läke-
medelsanvändning som hölls i Riksdagshuset
år 2007. Det kändes väldigt angeläget för
mig att åka de 60 milen till Stockholm bara
för att markera för dem att det inte är okej
att 100 000 människor dör (i USA) under
ett år på grund av läkemedel. Detta skedde
dock under den efterföljande paneldebatten,
men jag ska inte gå händelserna i förväg –
utan nu tar vi det från början…

Whistleblower Peter Rost
Hearingen var den andra i sitt slag som
KILEN hade tagit initiativ till och den 
arrangerades av Socialutskottets ledamöter
från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet. En av de särskilt inbjudna till
hearingen var alltså Peter Rost, ex-vicepresi-
dent för marknadsföring på Pfizer/Parmacia.
Peter Rosts föredrag i riksdagshuset skulle
handla om ”Etik, Vinster och Framtid för 
läkemedelsindustrin”. Peter Rost hade gjort
sig känd som en ”whistleblower”, vilket 
betyder en person som påvisar oegentligheter
inom sin egen organisation. ”Jag vet att allt
inte är svart eller vitt – men jag vet när något
är brottsligt”, sade Peter Rost. Han talade om
läkemedelsindustrin och dess förfarande.
Han sade att när man finner brottslighet
inom sin organisation så finns det tre sätt att
gå vidare 1) man slutar, 2) man tittar åt det
andra hållet eller 3) man agerar.

Läkemedel säljs på felaktiga grunder
Om ett läkemedel distribueras på felaktiga
indikationer så kan det ge 10 års fängelse –
det var precis detta som man hade gjort på
Pharmacia vad gäller Genotropin, som ille-
galt hade sålts för att ”stoppa åldrandet”.

Rost valde att agera och det var så han blev
en whistleblower...

Brottsliga läkemedelsföretag
Peter Rost visade att industrin hade genom-
gått 100 åtalsförundersökningar mot 200 
läkemedelsföretag – ”Jag visste inte ens att det
fanns så många”, inflikade han. Bara de sista 
3-4 åren hade industrin fått betala 40 miljar-
der kronor i böter för brottslighet – vilket är
mer än hela Sveriges läkemedelsomsättning…
Rost visade exempel på olika läkemedels-
företag som hade blivit dömda för att de
hade slarvat med tillverkningen, trixat med
skatten, mutat läkare och ägnat sig åt illegal
marknadsföring och där läkemedelsföretag
makabert nog åkte dit för samma brott om
och om igen. 27 bolag fälldes för att de hade
struntat i reklamreglerna och de högsta 
böterna drabbad Novartis som fälldes för
samma brott 7 gånger. Företaget fick en
straffavgift på 790 000 kronor, vilket mot-
svarar 50 kr för en vanlig Svensson. Det 
betyder helt enkelt att straffavgiften betalar
sig och kan ses som en ren investeringsavgift,
berättade Rost.

Han berättade att allmänheten har ett lågt
förtroende för läkemedelsbranschen. I en 
undersökning som handlade om branschers
etik och moral, visade det sig att läkemedels-
branschen hamnade på 13:e plats (av 19) 
– vilket är en mycket låg rankning. ”Hur ska
man kunna sälja – vilket är alla företags mål
– om folket inte har förtroende för en?” 
frågade Rost. 

När Rost stack ut hakan, bland annat vad
gällde parallellimport av läkemedel och ut-
manade Pfizer, där han arbetade, så fick han
många ifrågasättande brev. Det som han
emellertid inte kunde låta bli att förundras
över var att 40 % av alla mail trots allt stödde
hans aktiviteter och menade att det krävs mer
mod att skriva ett positivt omdöme än ett 
negativt när någon ifrågasätter ens egen
bransch och organisation.

Svenskarna blåsta på konfekten
Svenskarna blir blåsta, proklamerade Peter
Rost och förklarade hur läkemedelsbolagen
utnyttjar lagarna på så sätt att Sverige går
miste om miljarder i skatter. Genom att 
Irland är ett skatteparadis flyttas bolagen dit
och läkemedlen säljs dyrt till Sverige, där
man redovisar dåliga siffror. Vinsten kammas
sedan hem på Irland, där man bara betalar
10 % i skatt…

Rost målade upp en ljus framtid för läke-
medelsbolagen i det att sjukvården kommer
att öka i framtiden, eftersom det kommer att
bli en allt äldre befolkning och människor
över 60 år är storkonsumenter av läkemedel,
men ändå tycktes företagsbilden bli dyster.
Bilden fördunklas nämligen av att industrin
inte kommer upp med några nya läkemedel
och aktierna därmed faller i pris. De har
sedan 1996 fallit med 50 %.

I debatten efter anförandet underströk
Peter Rost även att forskning inom läkeme-
delsbranschen endast utförs om bolaget är
övertygat om det överträffar de andra bola-
gen på marknaden. Industrin är inte alls 
intresserad av jämförande studier – den vill
bara veta om det egna medlet är bäst! Rost
spådde att i framtiden kommer forskningen
att minska, eftersom pengarna i stället 
kommer att satsas på att försöka hålla uppe
aktiekurserna.

Vidlyftiga kostnader
Peter Rost hävdade även att svensk sjukvård
”eldar för kråkorna” genom att dyrare medi-

En story om visselblåsaren Peter Rost och
om hur FASS mörkar dödsfall av läkemedel
Sara Boo berättar här en historia som börjar för redan tio år sedan då hon gjorde
en alarmerande upptäckt och bestämde sig för att åka till Riksdagshuset för att slå
larm. Även KILEN slog larm. Sedan ”avslöjandet” har dock FASS successivt sett
till att mörka informationen på sin hemsida. Särskilt inbjuden till detta event var
visselblåsaren Peter Rost som berättade om läkemedelsbolagens maffiametoder.

Peter Rost är svensk-amerikan och emigrerade till
USA 1987 Läs gärna hans bok ”Sjuka pengar”.
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ciner ändå används, trots att man i de flesta
fall kan välja ett billigare alternativ. Han gav
ett exempel på Omeprazol med prislappen
260 kronor / 100 tabletter, som i de flesta fall
kunde ersättas av Nexium som då kostade
1098 kronor / 100 tabletter.

Rost kräver tuffare politiker
Svar på frågan vad han önskade utav politiker
är att de ska ”bli tuffare förhandlingspart-
ners” – läkare betalar ju inte, utan det är fri
förskrivningsrätt – så, det behövs tuffare för-
handlingar från politikernas sida. En säljare
på Astra fick sparken efter att ha sagt att 
en läkarmottagning är som ”a big bucket 
of money”, och ju oftare man kommer dit 
– desto mer får man… Rost berättade även
att en svensk läkarlön är avsevärt lägre än i
många andra länder, och därför blir svenska
läkare mer beroende av läkemedelsindustrin.
En svensk läkare tjänar i snitt 68 000 dollar
och i USA tjänar en läkare 250 000 dollar. 
I Sverige är skatten dessutom dubbelt så hög
som i USA.

Paneldebatten
Jag vände mig under den efterföljande 
paneldebatten till Eva Nilsson-Bågenholm,
som satt i panelen och som på den tiden var
ordförande i Läkarförbundet, och sa:
– Det är inte okej att 100 000 människor
dör av sina biverkningar, det är så många att
det utgör den fjärde vanligaste dödsorsaken.
Jag viftade med pappret i handen och förkla-
rade att detta är vad FASS själv ”stoltserar”
med på sin hemsida. 
– Vi har nollvision inom trafiken; borde vi
då inte också ha det inom vården? argumen-
terade jag. Vården ska faktiskt ska rädda liv,
inte skörda dem! Jag avslutade med att säga
att i Sverige har vi inte ens gjort någon mot-
svarande undersökning. Jag fick till svar att
man hade gjort studier som visade att det var
vanligt med sjukhusinläggningar på grund 
av biverkningar och att sjukhusen var en 
sista anhalt, och det var därför som många 
människor dog där. De var tydligt att Bågen-
holm inte hade läst studien. Studien visar
nämligen att 100 000 amerikaner dör när de
är inlagda på sjukhus (där de har akutvård
nära till hands) trots att de har fått rätt 
medicin, rätt förskrivet av läkare och rätt 
intaget av patienterna. Med andra ord var det
läkemedlen som dödade patienterna, de dog
alltså inte av sina sjukdomar.

Dessa dödsfall är så många att de utgör den
fjärde vanligaste dödsorsaken. Den absolut
vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjuk-
domar. På andra plats kommer cancer och
stroke kommer på en tredje plats – därefter

kommer läkemedelsbiverkningar! Det är inte
rimligt att det som ska förlänga livet på 
patienten, i stället är orsaken till dennes död.
Även KILEN informerade om detta i sitt 
material som de hade tryckt upp för dagen.

Så här uppriktiga var FASS år 2005 på sin
hemsida. Här deklarerade de öppet det som
jag och KILEN gjorde så stor sak utav:
År 2007 fanns texten fortfarande intakt på
deras sida. FASS uppgav till och med att de
sannolika siffrorna för läkemedelsorsakade
dödsfall sannolikt var högre i verkligheten, 
eftersom studien baseras på sjukhusmaterial.
I stället för att ta tag i problemen så har FASS
försökt att sopa det hela under mattan. Jag
vill minnas att det var omkring år 2012 som
FASS uppdaterade den här sidan. FASS tog
då bort den fina tabellen och textstycket blev
mycket mindre, men det gick fortfarande att
läsa i texten att 100 000 människor dog. 
Det kan man inte längre. År 2015 ersattes 
nämligen samma avsnitt med detta (se bild
3) och det står kvar än i dag.

Förvirrande källhänvisningar
Det som är intressant att notera är att FASS
nu helt har ändrat i sina källhänvisningar och
Lazarous studie anges inte ens som källa för
dödsfallen, utan i stället är studien angiven
som källa för sjukhusinläggningar. Käll-
hänvisningen till antalet dödsfall har ersatts
av referenser till två studier som inte är lika 
omfattande som den tidigare referensen.

Text: Sara Boo

Foto 1: Sara Boo

Skärmdump 2: FASS hemsida år 2004-12-16

Skärmdump 3: FASS hemsida år 2015-12-15

Bild 2: ”Dödsfall orsakade av läkemedelsbiverk-
ningar är den ärde vanligaste dödsorsaken i USA.”
Så inleds avsnittet om läkemedelsbiverkningar på
FASS hemsida. Referens och tabell uppger FASS vara
hämtad från Lazarous studie (den finns på pubmed). 

Bild 3: Här har FASS censurerat bort Lazarous studie som källa till dödsfallen på grund av läkemedels-
biverkningar. Referensen [4] hänvisar förvisso till Lazarous studie, men den framhävs nu i stället som en
källa för sjukhusinläggningar och inte som en källa för alla de dödsfall som studien verkligen är ett bevis för
och som är mycket allvarligare än sjukhusinläggningarna i sig.
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Posttidning B

Under mina 38 år i den medicinska
branschen, och efter att ha drivit
min privata hörsel- och balans-

klinik i 20 år, så har mycket blivit tydligt 
och mönstren har klarnat. Den medicinska 
branschen styrs av krafter som är mycket
starka och som inte alltid är synliga. Mycket
av det som sker pågår i det fördolda, och det
är inte ofta som patienterna får den vård som
de behöver och skulle kunna få om allting
vore inrättat på det bästa sättet.

Under ett och ett halvt decennium arbe-
tade jag framförallt som sjuksköterska inom
den offentliga sjukvården men även på en
privat klinik. Mina professionella erfaren-
heter har jag från geriatrik (åldringsvård), 
allmänmedicin, invärtesmedicin, kirurgi, 
ortopedi, intensivvård, onkologi (cancer-
sjukvård) somatisk rehabilitering, psykiatri,
gynekologi och urologi. Jag har således en
hyfsad bredd på det medicinska området. 
Jag fann under den tiden dock aldrig det 
specialistområde som jag kände att jag ville
arbeta inom hela livet, men det fann jag 
senare.

Samtidigt som jag arbetade som sjukskö-
terska var jag vårdlärare och undervisade i tio
års tid även i språk på gymnasieskolan. I 
mitten av 1990-talet flyttade jag till 
Stockholm och arbetade under ett år på 
Södersjukhuset – en koloss bland de enormt
stora sjukhuskolosserna i storstaden. Det året
fick mig att få nog av den offentliga sjuk-
vården, och några år efter det att jag hade av-
slutat min anställning på sjukhuset så togs
min mormor in där på grund av sin myelom-

atos (en cancersjukdom som är lokaliserad
till skelettet).

Min mormor lades in på den cancerav-
delning som jag själv en gång hade arbetat 
på på Södersjukhuset. Utan min vetskap 
började läkarna att behandla henne med 
cytostatika. Hon drabbades omedelbart av en
infektion i underlivet som en dåre till läkare
gav sig på. Läkaren öppnade upp det infek-
terade området trots att cytostatikabehand-
lade patienters immunförsvar och mot-
ståndskraft mot infektioner är kraftigt ned-
satt, för att inte säga i stort sett obefintlig.
Min mormor blev snabbt mycket dålig. 
Bakterierna trivdes ofantligt bra i hennes 
immunförsvarsnedsatta kropp och hon dog
inom loppet av några dagar. Jag ställde de 
läkare som var ansvariga för min mormors
vård mot väggen, men de verkade vara helt
immuna mot alla former av kritik. Senare
förstod jag hur de skyddades av systemet, 
vilket är uppbyggt för att värna om den 
offentliga sjukvårdens ohotade ställning på 
den medicinska marknaden.

Sjukvården baseras på nationella lagar och
internationella konventioner och inte minst
på regelverket som omgärdar sjukvård inom
EU, men ganska snart insåg jag att de lagarna
inte har någon som helst betydelse för 
hur vården bedrivs. Lagarna efterlevs inte, 
eftersom det ställer krav på sjukvårdhuvud-
männen – krav som de varken klarar av att
leva upp till eller har ork att följa. Slöhet och
ett genuint ointresse, för alla de patienter
som är svårt sjuka och som behöver adekvat
vård, är i dag sjukvårdens signum.

De politiker, tjänstemän, överläkare och
läkare med någon form av chefsposition som
arbetar inom sjukvården, ser sin tjänst mest
som en födkrok och en karriärstege. De anser
att de har det bra som det är. Lönen trillar in
på deras bankkonton varje månad och för en
del av dem är den riktigt bra med svenska
mått mätt. Det finns alltså, enligt deras sätt
att se på det hela, ingen anledning att för-
ändra det rådande konceptet.

Sjukvårdspolitikerna är oftast helt oskolade
och okunniga i medicinska frågor. De an-
vänder sig av inövade repliker och uttryck. 
”Vetenskap och beprövad erfarenhet” samt
”evidens” är begrepp som de gärna slänger sig
med, men ingen av dem vet vad dessa termer
verkligen står för.

Läkarnas kunskap om lagstiftningen är
inte bättre den. De begriper inte heller de
vad lagarna innebär, utan de gör i stället som
de vill och vad de känner för. Hela sjuk-
vården består av en hop ”trotsåldersungar”
med starka viljor och som säger ”kan själv”.

Den offentliga sjukvården klarar ofta inte
av att hjälpa patienterna. Då ska patienterna
remitteras till sådana kliniker där de kan få
behandling som kan hjälpa dem, men sjuk-
vården behåller i stället pengarna för att hålla
sin egen inkompetenta verksamhet igång, där
patienterna ständigt slussas fram och tillbaka
mellan odugliga läkare som av prestigeskäl
inte kan erkänna att de saknar nödvändig
kunskap för att kunna hjälpa patienterna.

Michael Zazzio

Chefredaktör för tidningen Hälsofrihet
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