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Fusket inom läkemedelsbranschen
11:e oktober skrev Christine-Marie Knutsson en insändare med rubriken köpta av
läkemedelsföretagen? Det mesta som finns i artikeln är riktigt eftersom mitt underlag till den här
artikeln stödjer hennes skrivelse.
Ett svarsinlägg kom ganska omgående från Bertil Johnsson, som påstod att hennes artikel var ett av de
mest korkade inlägg han hade läst. Men då vill jag ge Bertil Johnsson rådet att ta reda på fakta innan
kritiken kommer. Jag har spaltmeter av material som skulle räcka till en hel bok som visar hur korrupt
och pengagalen den här branschen är. Ja, Bertil, du har jobbat i läkemedelsbranschen i 42 år men ändå
har du inte förstått att det finns en baksida också och det är just det som jag och Christine-Marie
försöker förklara med det här.
DN-30 november 2007: ett av många exempel: Eli Lilly Sweden AB ville snabba på godkännandet av
deras blivande storsäljare Fluotexin i början på 80-talet-mer känt som Prozac eller Fontex. Professor
Anders Forsman fick betalt av läkemedelsföretaget Lilly när det antidepressiva läkemedlet Prozac
skulle godkännas i Sverige. Samtidigt var han anlitad som expert av Socialstyrelsen för att göra en
oberoende utvärdering av medicinen. Anders Forsman blev tillfrågad av Eli Lilly vad som krävdes för
att få produkten godkänd snabbt och hur mycket pengar han ville ha? 100000 kronor svaret. En
förskottsbetalning på 50000kronor gjordes och resterande 50000 skulle betalas ut när allt var klart.
Pengar som skulle lösas ut i Danmark. Varför inte lösas ut i Sverige där han var bosatt och arbetade.
Anders Forsman sitter dessutom i Socialstyrelsens rättsliga råd.
Aftonbladet 2006-04-19: ”Läkarnas hemliga dubbelspel”. Får miljoner av samhället för ADHDforskning och arbetar för tillverkare av ADHD-medicin, (Strattera) en medicin som misstänks orsaka
självmord.
Såväl professor Bruno Hägglöf som överläkare Björn Kadesjö har dubbla uppdrag och är starkt knutna
till Eli Lilly. Samtidigt som de har uppdrag åt Socialstyrelsen. Björn Kadesjö har dubbla uppdrag och
är starkt knutna till Eli Lilly. Och marknadsföringen av den omstridda ADHD-medicinen Strattera. 16
feb 2004 skrev han på ett avtal med anledning av preparatet och lovade att underrätta Eli Lilly och inte
avslöja någon information utan deras skriftliga godkännande fram till 2009.
DN 2007-04-16: ”Läkemedelsföretaget Merck dolde fakta om dödlig medicin de verkliga
rapportförfattarna är anonyma medan forskarnas namn ger rapporterna tyngd, ibland utan att forskarna
har haft med studierna att göra. Jama (amerikansk medicinsk tidskrift): Merck har dolt eller
bagatelliserat de dödliga riskerna med hjärtmedicinen Vioxx under flera år. I dag har Merck dragit
tillbaka preparatet från marknaden.
DN 2007-11-12: Bolag betalar vårdpersonalens nöjen. Vårdpersonal använder pengar från
läkemedelsbolag till resor, uppehällen och fester trots att reglerna har skärpts.
Folkhälsan och forskningsfusket av Ralf Sundberg som är docent och privatpraktiserande kirurg i
Malmö: Den moderna medicinens framväxt är kantad av svågerpolitik, korruption, mutor, politisk
positionering och oheliga allianser.
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