
”Det uppstår ett tillfälle i varje företag 

när det helt enkelt är dålig affär att kasta

pengar på ett misslyckat projekt med ett

svagt hopp att få något igen. När det gäller

psykiatri tycks det emellertid som om vi

bokstavligt talat har kastat bort pengar. Det

finns inga botemedel bara fler skapade 

sjukdomar, mer krav på bidrag 

och mer bedrägeri. Men den sanna

kostnaden är inte pengar, det är

människors liv!”
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VIKTIG INFORMATION
till läsaren

Den psykiatriska yrkeskåren hävdar att de är
ensamma om att ha kunskap om mental
hälsa och psykiska ”sjukdomar”. Fakta visar

dock på motsatsen:

1. PSYKISKA ”STÖRNINGAR” ÄR INTE 
MEDICINSKA SJUKDOMAR. Inom medicinen 
existerar strikta kriterier för att man skall få kalla ett
tillstånd för en sjukdom - en förutsägbar grupp av
symtom och orsak till dessa symtom eller förståelse
for deras fysiologi (funktion) måste etableras och
bevisas. Frossa och feber är symtom. Malaria och
tyfus är sjukdomar. Sjukdomars existens kan påvi-
sas genom objektiva bevis och fysiska tester. Det
finns ännu inga psykiska ”sjukdomar” vars medi-
cinska existens har bevisats.

2. PSYKIATRIKER SYSSLAR ENBART MED 
PSYKISKA ”STÖRNINGAR”, INTE MED
PÅVISADE SJUKDOMAR. Medan man inom tradi-
tionell somatisk medicin ägnar sig åt sjukdomar
som malaria, bronkit och hepatit, ägnar sig psykia-
tri åt ”störningar”. I frånvaro av kända orsaker eller
fysiologi kallas en grupp symtom som man har sett
hos många olika patienter för en störning eller
syndrom. Joseph Glenmullen, psykiatriker vid
Harvarduniversitetet, säger att inom psykiatrin, ”är
alla diagnoser rätt och slätt syndrom [eller störning-
ar], grupper av symtom som anses vara relaterade
till varandra, inte sjukdomar.” Detta har dr Thomas
Szasz, professer emeritus i psykiatri, observerat,
”Det existerar inte något blodprov eller annat biolo-
giskt test som kan användas för att konstatera om
mentalsjukdom föreligger eller inte, vilket det finns
för de flesta kroppsliga sjukdomar.” 

3. PSYKIATRIN HAR ALDRIG FASTSTÄLLT ORSAKEN
TILL NÅGON ”PSYKISK STÖRNING”. Ledande 
psykiatriska sammanslutningar som t.ex. World
Psychiatric Association och National Institute of

Mental Health i USA medger att psykiatriker var-
ken känner till orsaker eller botemedel för någon
psykisk störning eller vad deras ”behandlingar” har
för specifika effekter på patienterna. De har enbart
teorier och motstridiga åsikter om sina diagnoser
och metoder, och de saknar vetenskapliga bevis för
dem. En tidigare ordförande för World Psychiatric
Association konstaterade, ”Den tid då psykiatriker
ansåg att de kunde bota de psykiskt sjuka är förbi. I
framtiden måste de psykiskt sjuka lära sig att leva
med sin sjukdom.” 

4. TEORIN ATT PSYKISKA STÖRNINGAR BEROR 
PÅ EN ”KEMISK OBALANS” I HJÄRNAN ÄR EN 
OBEVISAD ÅSIKT, INTE ETT FAKTUM. En rådande
psykiatrisk teori (och förklaring till att personlig-
hetsförändrande droger säljs) är att psykiska 
störningar är ett resultat av en kemisk obalans i
hjärnan. Som med psykiatrins övriga teorier finns
det inga biologiska eller andra bevis som stödjer
detta.  Elliot Valenstein, fil. dr, representant for en
stor och aktiv grupp av medicinska och biokemiska
experter och författare till boken Blaming the Brain
säger. ”Det finns inga tillgängliga tester för att
bestämma det kemiska tillståndet hos en levande
persons hjärna.” 

5. ORSAKERNA TILL PROBLEM I LIVET FINNS INTE I
HJÄRNAN. Människor har problem och upprördhe-
ter i livet som kan leda till psykiska problem, vilka
ibland kan vara mycket allvarliga. Men att säga att
problemen kommer sig av obotliga ”hjärnsjukdo-
mar” som bara kan lindras med farliga piller är 
oärligt, skadligt och leder ofta till döden. Sådana
droger är ofta starkare än narkotika och kan leda till
att människor tar till våld eller begår självmord. De
döljer de verkliga orsakerna till problemen och gör
individen mindre kapabel och hindrar därmed 
möjligheterna till verkligt tillfrisknande och 
framtidstro.

Den här publikationen har möjliggjorts med hjälp av anslag från 
International Association of Scientologists.
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K unskap är en vital del i alla initiativ som syftar till att
vända den krympande sociala spiralen. KMR tar ansvaret
för denna uppgift på allvar. Genom att göra KMRs 

internet-sajt välkänd, genom böcker, informationsbrev och andra
publikationer får fler och fler patienter, familjer och människor 
tillhörande olika yrkeskategorier, lagstiftare och många andra, 

korrekt information om psykiatri; de får veta att det går att göra
någonting åt den och att man bör göra det.

KMRs publikationer, som finns tillgängliga på 15 språk, informe-
rar om psykiatrins skadliga inflytande på rasism, utbildning,
kvinnofrågor, rättsväsendet, drogrehabilitering, moral, våra
äldre, religion och många andra områden. Dessa omfattar bl.a.: 

KMR
SKAPAR OFFENTLIG MEDVETENHET

VARNING: Innan du slutar att ta psykiatriska droger behöver du 
söka hjälp och råd av en kompetent icke-psykiatrisk läkare.
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U
nder decennier har psykiatriker
och psykologer hävdat att de har
ensamrätt till all form av psykia-
trisk vård. Regeringar och försäk-
ringsbolag har försett dem med

miljontals dollar varje år för behandling av
”psykiska sjukdomar”, bara för att sedan mötas
av krav på ytterligare medel, som sägs behövas
för att åtgärda den
kontinuerligt försäm-
rade psykiska hälsan.
Ingen annan verksam-
het skulle kunna miss-
lyckas så kapitalt och
sedan bara begära mer
pengar.

En betydande del
av dessa anslag och
försäkringspengar har
försvunnit på grund
av ekonomiska bedrä-
gerier inom psykiatrin,
ett internationellt pro-
blem som beräknas
kosta mer än hundra miljarder dollar varje år.1

❚ Förenta staterna förlorar ungefär 100 miljarder
dollar på sjukvårdsbedrägerier varje år.2 Upp mot
40 miljarder dollar av denna summa kommer från
bedrägliga metoder inom psykiatrin.

❚ En av de största rättegångarna om sjukvårds-
bedrägerier i USAs historia gällde bedrägerier
begångna inom den psykiatriska vården, även om
den är den minsta sektorn i sjukvården. 

❚ En studie av försäkringsbedrägerier inom USAs
Medicaid och Medicare [som är sjukförsäkrings-

bolag], mellan 1977 och 1995, visade att psykiatrin
var värst av alla medicinska verksamheter.3

❚ I Tyskland beräknas bedrägerierna uppgå till
en summa av ungefär 1 miljard dollar varje år.4

❚ I Australien har sjukvårdsbedrägerier och
onödiga behandlingar av patienter kostat skatte-
betalarna upp mot 330 miljoner dollar per år.5

❚ I provinsen Ontario i Kanada, dömdes psyko-
terapeuten Michael
Bogart till 18 månaders
fängelse, för att ha lurat
staten på nästan 1 mil-
jon dollar, det största
bedrägeriet i provin-
sens historia.6

Mark Schiller, ord-
förande i American
Association of Physi-
cians and Surgeons,
sade år 2003: ”Jag har
ofta sett psykiatriker
diagnostisera patienter
med olika psykiatriska
diagnoser som det inte

finns någon grund för, med avsikten att få
[försäkrings-] pengar utbetalda.”7

Psykiatrins och psykologins olika medlemsför-
bund håller inte uppsikt över denna kriminalitet.
Den före detta ordföranden i American Psychia-
tric Association (APA), Paul Fink, konstaterade
arrogant: ”Det är APA:s uppgift att skydda
psykiatrikers inkomstmöjligheter.”8

Det psykiatriska monopolet tar praktiskt taget
inget ansvar för sina misslyckanden och anser 
sig inte ha några förpliktelser. Det har gjort det

INLEDNING
Brott inom dagens psykvård

I N L E D N I N G
B r o t t  i n o m  d a g e n s  p s y k v å r d

2

“Eftersom erfarenheten har visat att det
finns många kriminella utövare inom

psykiatrin, har Kommittén för
Mänskliga Rättigheter skapat en data-
bas, www.psychcrime.org, där perso-

ner inom psykvården som blivit dömda
och fängslade finns uppräknade.”

— Jan Eastgate
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I N L E D N I N G
B r o t t  i n o m  d a g e n s  p s y k v å r d

3

möjligt för psykiatriker och psykologer att 
begå flera andra brott förutom finansiella be-
drägerier. Listan med brott som begåtts av dessa
”professionella yrkesmän” sträcker sig från
bedrägeri, narkotikabrott, våldtäkt och sexuellt
utnyttjande, till ofredande av barn, misshandel,
dråp och mord.

Det grundläggande syftet med psykiatriska
behandlingar måste vara den terapeutiska
omvårdnaden och behandlingen av personer
som lider av emotionella störningar, det får
aldrig vara ekonomisk eller personlig vinning för
utövaren. De som lider av störningarna är ound-
vikligen sårbara och lättpåverkade. Korrekt
behandling kräver därför att yrkesutövaren har
största möjliga trovärdighet och integritet. 

Eftersom erfarenheten har visat att det finns
många kriminella utövare inom psykiatrin, har
Kommittén för Mänskliga Rättigheter skapat 
en databas, www.psychcrime.org, där personer
inom psykvården som blivit dömda och fängs-
lade finns uppräknade. 

Listan har tillkommit som svar på det höga
antalet dömda utövare inom den psykiatriska
vården som fortsätter att söka arbete inom
psykiatrin, och är bl.a. avsedd att informera
människor om dessa personers bakgrund. 

Det finns ingen plats för kriminella syften
eller handlingar inom psykiatrin. KMR arbetar
tillsammans med andra för att säkerställa att
denna standard upprätthålls. 

Internet-sajten och den här publikationen ger
information till juridiska instanser, till dem som
utreder bedrägerier inom psykvården, till inter-
nationella polisorganisationer, till nämnder som

utfärdar legitimationer för medicinsk och psyko-
logisk verksamhet, och till allmänheten. Syftet är
att få de kriminella psykiatriska bedrägerierna
och övergreppen att upphöra.

Jan Eastgate
ordförande, Internationella 
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
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Tusentals unga människor,
barn och vuxna har blivit
inlagda på sjukhus för 
psykiatrisk behandling som
de inte behövde.

Under 2004, fann en
amerikansk undersöknings-
grupp att psykiatriska 
och psykologiska tjänster 
lätt kan användas i 
bedrägliga syften.

Medborgare som lagts in 
på sjukhus på falska 
grunder, har kvarhållits 
tills deras sjukförsäkring 
har upphört att gälla. 

Bedrägerierna är världsom-
spännande. I Australien 
har det till exempel rapp-
orterats om omfattande
bedrägerier inom psykiatrin,
inkluderande fall där tera-
peuter har haft sex med sina
patienter och sedan 
fakturerat försäkrings-
bolagen för detta. 

3
4

VIKTIGA FAKTA

1
2

Psykiatriska bedrägerier frodas över hela världen.  I
USA tvingades regeringsorgan, inklusive FBI, att
ingripa mot den privata kedjan National Medical

Enterprise (ovan).  På grund av psykiatrikers
bedrägeri och övergrepp betalade företaget 

740 miljoner dollar i böter.
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K A P I T E L  E T T
P s y k i s k  h ä l s a  –  e n  l ö n s a m  v e r k s a m h e t

5

KAPITEL ETT
Psykisk hälsa – en 

lönsam verksamhet
Dallas körde i april 1991 två uniformerade
säkerhetsvakter upp bredvid fjortonårige
Jeramy Harrel och tog honom, mot hans vilja
och hans mors protester, till ett privatägt
psykiatriskt sjukhus. Det ägdes av Psychiatric

Institutes of America (PIA), ett dotterbolag till
National Medical Enterprises (NME). En psykiatri-
ker, dr Mark Bowlan, och en socialarbetare – som
aldrig hade pratat med Jeramy eller hans föräldrar –
hade lämnat in en ansökan till rätten om att få pojken
tvångsintagen. I ansökan
påstod Bowlan att pojken
var ”drogmissbrukare” och
att hans farföräldrar hade
misshandlat honom. Han
påstod också att Jeramy
”skolkade från skolan, var
underkänd i flera ämnen
och var våldsam och agg-
ressiv”. Om han inte fick
behandling, tillade han,
skulle pojken ”fortsätta att
lida av svår och onormal
psykisk, emotionell eller fy-
sisk smärta” och försämras.

Det behövdes ett ingri-
pande av Texassenatorn Frank Tejedas för att till slut
få Jeramy frigiven. Tejeda hade upptäckt att pojkens
intagning baserades på ogrundade och osanna utta-
landen av Jeramys tolvårige bror Jason. 

Under de sex dagar som Jeramy hölls inspärrad
på sjukhuset blev han drogad (gavs ”läkemedel”)
utan föräldrarnas tillstånd, och de fick inte tillåtelse
att besöka honom. Från att ha varit en livfull pojke
blev han en pojke med uttryckslös blick och släpig

gång. Familjens sjukförsäkring debiterades 11 000 dollar
för den olagliga ”intagningen” och ”behandlingen”.9

Fallet utlöste landsomfattande och nationella
undersökningar av aldrig tidigare skådat slag av
bedrägerier och missförhållanden inom psykvården. 

Den 28 april 1992, kom kongressledamoten Pat
Schroeder, ordförande i representanthusets särskilda
utskott för barn, ungdomar och familjer, med en
skarp tillrättavisning för de ”oetiska och störande
verksamheter” som uppdagats. Hon sade, ”…tusen-

tals unga människor, barn
och vuxna har blivit inlag-
da på sjukhus för psykia-
trisk behandling som de
inte behövde… patienter
hålls kvar mot sin vilja
tills deras sjukförsäkring
upphör att gälla… [och]
extra premier utbetalas
till sjukhusanställda, inklu-
sive psykiatriker, för att
hålla sjukhussängarna 
belagda…” och hon be-
tecknade detta som ”big
business”.10

Texassenatorn Mike
Moncrief sade: ”… [Vi] har avslöjat några av de mest
raffinerade, uppfinningsrika, vilseledande, omora-
liska och olagliga metoderna för att fylla tomma
sjukhussängar … Det här är inte bara vettlöst. Det är
skandalöst. Och det är bedrägeri.”11

Psykiatrins rovgiriga och profitdrivna verk-
samhet skulle slutligen göra National Medical
Enterprises till föremål för 14 separata federala och
delstatliga utredningar. Den 26 augusti 1993 slog FBI

“…tusentals unga människor, barn och

vuxna har blivit inlagda på sjukhus för

psykiatrisk behandling som de inte

behövde... patienter hålls kvar mot sin vilja

tills deras sjukförsäkring upphör att gälla...

[och] extra premier utbetalas till sjuk-

husanställda, inklusive psykiatriker, för att

hålla sjukhussängarna belagda...”
— Pat Schroeder, U.S. kvinnlig 

kongressledamot, 1992

I
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och andra federala myndigheter till mot NME, vilket
resulterade i att bolaget fick betala 740 miljoner dol-
lar i böter och fordringar från medborgare.12

Brottsanklagelser mot psykiatriker och sjukhus-
direktörer blev följden och har fortsatt sedan dess. En
fällande dom resulterade i att psykiatrikern Robert
Hadley Gross fick ett mer än ett år långt 
fängelsestraff i april 2004, för att ha fakturerat för
behandlingar som han aldrig hade gett, och för att 
ha mottagit 860 000 dollar  i olagliga provisioner i
början av 1990-talet. 

Skandalen orsakade en dominoeffekt i USA, där
flera andra privata, profitdrivna psykiatriska sjukhus
fick betala tiotals miljoner dollar i återbetalningar,
böter och förlikningar. År 2000 granskade rättsmyn-
digheter i USA den privata psykiatriska sjukhusked-
jan Charter Behavioral Systems, Inc. för bedrägerier
och övergrepp. De anklagades för att ha fakturerat
sjukförsäkringen Medicare och andra federala för-
säkringar alltför höga summor och man träffade en
förlikning; företaget fick betala staten 7 miljoner dollar.13

I kantonen Tessin i Schweiz gjorde polisen år
1998 en raid mot tre privata psykiatriska sjukhus och
arresterade dr Renzo Realini, psykiatriker och ägare
till inrättningarna, för bedrägeri och förfalskning av
dokument. Dokument visade att Realini hade faktur-
erat för 30-timmars dagar.14

Också i Australien har man rapporterat om om-
fattande bedrägerier inom den psykiatriska vården.

Så till exempel har psykoterapeuter och psykiatriker
fakturerat statliga sjukförsäkringsbolag när de har
haft sex med patienter.15 En psykiatriker fakturerade
98 dollar för att ha rullat omkring på en matta med
sin patient på bakgården, innan han hade sex med
henne i sitt sovrum.16

I dagens Ryssland begår psykiatriker hän-
synslösa bedrägerier genom att manipulera sårbara
och förmögna patienter till att skriva över sina hem
och sin egendom på dem.

År 2004 publicerade en amerikansk undersök-
ningsgrupp en rapport som sade: ”[Vi] har funnit en
ökning av bedrägerier vad gäller olika behandlin-
gar som ges inom den psykiatriska vården, inklu-
sive de som tillhandahålls av sjukhus, kliniker 
och privatpraktiserande läkare. En granskning av
avslutade och pågående undersökningar låter förstå
att psykiatrisk och psykologisk service lätt kan
missbrukas, t.ex. sker fakturering för fiktiva
psykoterapisessioner; för överdrivet långvariga

Jeramy Harrell (t. h) sattes utan
anledning in på en institution och
drogades ner. En räkning med ett
belopp på 11 000 dollar sändes
till föräldrarnas försäkring - allt
endast på grund av att den 12
årige brodern hade  yttrat något
som psykiatrikerna reagerade på.

Psykiatrins rovgiriga och
profithungriga praktiserande

har internationell omfattning
och är svekfull mot vården.
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sjukhusvistelser för psykiatrisk vård, olagliga pro-
visioner till läkare, och förfalskningar av antalet
psykoterapitimmar som levererats, allt för att få ut
tusentals dollar i extrabetalning från statliga och
privata försäkringar.”17

Andra rapporterade bedrägerier som satts i sys-
tem har inkluderat att fakturera försäkringsbolag för
terapi som givits, när klienten faktiskt satt i fängelse,
att ta betalt av försäkringsbolag för terapi för en
patient som låg i koma, och att ge dagliga ”gruppte-
rapisessioner” bestående av att bjuda på kaffe med
dopp och att lyssna på musik. 

Brottslingar i leden
Brott inom psykiatrin är långt ifrån begrän-

sade till penningaffärer. En granskning av mer än
800 fällande domar av psykiatriker, psykologer 
och psykoterapeuter, mellan åren 1998 och 2004,
avslöjar att 43 procent av domarna var för
bedrägeri, stöld och förskingring, 32 procent för 
sexualbrott, 7 procent för hot mot patienter och
våldsbrott, 6 procent för drogbrott och 6 procent 
för dråp och mord.

I juni 2002 dömdes Nya Zeeland-psykiatri-
kern Colin Bouwer, f.d. chef för avdelningen för
psykologisk medicin vid det prestigefyllda Ota-
gouniversitetet, till livstids fängelse med ett mini-
mum av 15 år, för mord på sin fru, som han hade
tagit av daga genom att långsamt förgifta henne
med droger.18

I november 2003 dömdes Ivan Zagainov, psykia-
triker från Tjeckien, till 13 års fängelse för att ha
strypt en 15-årig patient.19

Den 12 november 1993 erkände psykiatrikern
Frederick Aptowitz sig skyldig till anklagelserna att
ha förlett en före detta patient att döda en sköterska,
Terricita Clemons, som hade arbetat för Aptowitz.
Han betalade den före detta patienten 3 000 dollar för
att placera dynamit under Clemons bil.20

I USA stäms 40 procent av psykiatrikerna för
felbehandlingar under sin yrkesverksamma tid.
Ironiskt nog hävdar psykiatriker och psykologer 
att de är experter på sinnet och mänskligt beteende,
medan de har de flesta drogmissbrukarna och 
står för de flesta självmorden inom den medicinska
yrkeskåren.

Socialstyrelsen, Stockholm

SCHWEIZ:
Den berömde psykiatri-
kern Renzo Realini
åtalades för bedrägeri och
urkundsförfalskning; han
hade skrivit fakturor för
30 timmars arbetsdagar.

“…Vi har avslöjat några av de mest utstuderade, 
påhittiga, bedrägliga, omoraliska och olagliga sys-

tem som har använts för att fylla sängarna på
sjukhusen... Detta är inte bara oskäligt, det är

skändligt. Och det är bedrägligt.”

— Mike Moncrief, senator, Texas, 1992

Sverige: I en rapport från 1998 som gavs ut av Socialstyrelsen konstaterade man att
psykiatrin var ansvarig för nästan hälften av de felbehandlingar av patienter som är
så grova att de överlämnas till åklagare för vidare åtgärd.

K A P I T E L  E T T
P s y k i s k  h ä l s a  –  e n  l ö n s a m  v e r k s a m h e t

7

Renzo Realini
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I och med att man i den
amerikanska lagstiftningen
skriver in ”rätten” att få 
kostnaderna för psykiatrisk
vård täckt med offentliga
medel kommer bedräge-
rierna att öka. 

Drogmissbruk och
läkemedelsbedrägeri är 
vanligt förekommande 
inom psykiatrin.

Community Mental Health
Centers (CMHC) [motsvaras 
i Sverige av landstingens
psykvårdskliniker] har inte
sparat pengar som de lovat,
utan har tvärtom ökat
utgifterna och antalet
bedrägerier, utan att ha 
förbättrat resultaten. 

Psykiatriskt bedrägeri 
i dess olika former 
fortsätter världen över. 

1
2
3

4

VIKTIGA FAKTA

Psykologen Carl Lichtman erkände sig skyldig till att ha lurat
36 försäkringsinnehavare på 3.5 miljoner dollar för terapi-

sessioner som aldrig ägt rum. I maj 1996 beordrades han också
att återbetala 2.8 miljoner dollar till privata försäkringsbolag

och 200 000 dollar till offentliga försäkringsbolag. 
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I
och med att man i den amerikanska lag-
stiftningen skriver in ”rätten” att få kost-
naderna för psykiatrisk vård täckt med
offentliga medel, och då psykiatriker tryck-
er på för att alla barn och vuxna ”när de får

en fysisk undersökning också ska ges en psykia-
trisk undersökning”, kommer bedrägerierna helt
säkert att öka.21

När Paul McDevitt, rådgivare från Massa-
chusetts, talade om bedrägerier inom den
psykiatriska vården,
sade han: ”De här män-
niskorna har ingen etik
alls. De är i total avsak-
nad av moral. De är som
gravplundrarna i det
gamla England, som
försåg medicinska
fakulteter med lik.”22

Skillnaden är att det 
nu är levande individer
som exploateras.

I en artikel från 1997
om psykiatriskt bedrä-
geri, sade Mark Schlein, direktör för Medicaid
Insurance, Florida: ”Vad vi har upptäckt är att
bedrägeriernas omfattning endast begränsas av
fantasin. Vi har avslöjat en enorm variationsrike-
dom av bedrägliga förfaringssätt.”23

Försäkringsbedrägeri
❚ År 2002 fick en ägare av en psykiatrisk

klinik i USA betala 7,8 miljoner dollar i en för-
likning i ett fall av falska och olagliga försäkrings-
krav på Medicare och Medicaid.24

❚ År 2000 dömdes den amerikanske 
psykiatrikern Jan A. Mayer till tre års fängelse 
och till att betala nästan 400 000 dollar i
skadestånd. Han hade spelat en aktiv roll i en
plan som gick ut på att presentera falska 
fakturor till flera statliga och privata försäkrings-
bolag. Det fanns fakturor för 24 timmars
oavbrutet arbete under perioder då han var på
semester i Puerto Rico.

❚ År 2000 dömdes den tyske psykiatrikern
Otto Benkert till 11
månaders fängelse, till
avstängning och till att
betala 144 050 euro i
böter. Han beordrades
betala 576 190 euro i
skadestånd för att ha
svindlat universitetet,
där han tjänstgjorde
som chef för den psy-
kiatriska fakulteten.

❚ År 1997 fälldes
den australiska psykiat-
rikern Mary Jane Ditton

för att i sjukförsäkringsanspråken till Medicare
systematiskt ha fördubblat den tid hon till-
bringade med sina patienter. Hon dömdes att
återbetala närmare 35 000 dollar och dömdes till
2,5 års fängelse.25

❚ Mellan 1994 och 1998 skakades Japan av en
skandal efter avslöjanden att privata psykiatriska
sjukhus med våld spärrade in och olagligt kvar-
höll patienter, förfalskade medicinska journaler
och angav fler anställda läkare och sköterskor 
på inrättningarna än vad som fanns där; allt för att

“Dessa människor har ingen etik
alls. De är i total avsaknad av

moral. De är som gravplundrarna
som i gamla England försåg

medcinska fakulteterna med lik” 
— Paul McDevitt, rådgivare, Massachusetts i ett tal
om bedrägerier inom den psykiatriska vården, 1993

K A P I T E L  T V Å
P s y k i a t r i n s  l i s t i g a  b e d r ä g e r i e r

9

KAPITEL TVÅ
Psykiatrins 

listiga bedrägerier
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få mer pengar från stat-
en. Flera psykiatriker
förklarades skyldiga till
bedrägeri och sattes 
i fängelse.26

Läkemedels-
bedrägerier

Drogmissbruk och
läkemedelsbedrägerier
är vanligt förekomman-
de inom psykiatrin.
Enligt en erfaren utre-
dare av psykvårds-
bedrägerier i Kalifor-
nien, och som man kan
se i exemplen nedan, är
ett av de enklaste sät-
ten att upptäcka bedrä-
gerier, att granska psy-
kiatrikernas förskriv-
ning av läkemedel. 

❚ I maj 2004 döm-
des New York-psykia-
trikern David Roemer efter att ha erkänt sig
skyldig till de försäkringsbedrägerier han var
anklagad för. Bedrägerierna resulterade i att
starkt beroendeframkallande narkotiska preparat
och andra droger spreds i massor. Roemer hade
fyra medhjälpare som värvade Medicaid-kunder
på gatorna och på drogbehandlingscentra. På väg
till Roemers mottagning fick de pengar och de

blev tillsagda vilka
droger de skulle fråga
efter. Roemer sålde
sedan recepten till dem.
Personerna fick sedan
skjuts till apotek, där
recepten lämnades in
och de kunde utnyttja
fördelarna med att vara
kunder hos Medicaid.
Tabletterna överläm-
nades till värvarna
som sålde dem på svar-
ta marknaden. Roemer
dömdes till 10,5 års
fängelse och till att
betala över 340 000
dollar i skadestånd till
Medicaid.27

❚ ”Det är få saker
som är mer patetiska
än en ohederlig läka-
re, speciellt en som 
använder sin mottag-
ning för drogförsälj-
ning”, sade statsåkla-
garen i New York,
Dennis Vacco, vid en
presskonferens där do-
men och straffet för psy-
kiatrikern Priyakant S.
Doshi tillkännagavs.
År 1996 dömdes Doshi
till 7,5 års fängelse för
att urskillningslöst ha
lämnat ut droger ”utan

att bry sig om ifall hans patienter verkligen be-
hövde dem”.

❚ När Texaspsykiatrikern Frank Dunn förkla-
rades skyldig till olaglig spridning av receptbelag-
da läkemedel i oktober 1992, sade assisterande
allmänna åklagaren Susan Patterson till rätten:
”Han är en narkotikalangare av högsta rang…
toppen på pyramiden.” Dunn var känd som ”dok-

K A P I T E L  T V Å
P s y k i a t r i n s  l i s t i g a  b e d r ä g e r i e r

10

“Det finns inte mycket som är så
patetiskt som en oärlig läkare,
särskilt en som använder sin
praktik för droglangning.” 

— Statsåklagaren Dennis Vacco, 
New York- vid den fällande domen 

mot Priykant S. Doshi, 1996

Christopher Rowland

DROGPROFITÖR: 
Christopher Rowland

från Massachusetts
dömdes till ett års

avstängning för att ha
skrivit ut beroende-

framkallande preparat till
missbrukare, varav en dog

av en överdos av heroin och
lugnande medel bara

dagar efter att han hade
fått sitt recept.
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tor Må Bra” av drog-
missbrukarna. Han
dömdes till 16 års fän-
gelse och 10 000 dollar i
böter.

Bedrägerier inom
den offentliga psyki-
atriska vården i USA 

År 2003 avslöjade
en finansiell revision
att Kedren Community
Mental Health Center i Kalifornien hade slösat
bort 1,4 miljoner dollar. Man hade spenderat
pengar på inköp av ordförandens Land Rover
och Cadillac, på teaterbiljetter och på resor till
Las Vegas, New Orleans, Georgia, Washington
D.C. och London.28

År 1990 publicerade en amerikansk kon-
gresskommitté en rapport som beräknade att 

Community Mental
Health Centers
(CMHCs) hade använt
mellan 40 och 100
miljoner dollar på ett
oegentligt sätt. Olika
centra hade byggt ten-
nisplaner och simbas-
sänger med sina fede-
rala byggnadsanslag
och, vid ett tillfälle,
använt ett personalan-

slag till att hyra in en livvakt och en simlärare.29

Den oegentliga användningen av anslag fort-
satte trots rapporten från kongressen. I september
1998 stängde Medicare 80 CMHC:er inom äldre-
vården och handikappvården i 9 delstater, efter
att undersökningar visat att patienter hade fått
betala 600-700 dollar per dag medan de tittade 
på TV och spelade bingo, i stället för att få vård.30

E tt försäkringsbolag i USA rapporterar att det finns
lika många typer av sjukförsäkringsbedrägerier –
som ”den kriminella hjärnan kan tänka ut”.31

Det följande är ett stickprov på de bedrägerier som
begåtts av psykiatriker och psykologer: 

❚ Att dokumentera psykiatriska utredningar som aldrig
utförts, i syfte att få ut pengar från patientförsäkringen. 

❚ Fakturering av behandlingar som givits till männ-
iskor som var döda. 

❚ ”Falska anspråk” – fakturering för tjänster som
aldrig utförts eller levererats.

❚ Fakturering för matlagningskurser som patienter
deltagit i och för musiklyssning.

❚ Fakturering för behandling av 3-5 år gamla barn
för marijuanamissbruk.

❚ Fakturering för dop i det psykiatriska sjukhusets
simbassäng, vilket kallades ”rekreationsterapi”.

❚ Fakturering för väckning av patienter, vilket kalla-
des terapeutiska besök.

❚ Fakturering av försäkringsbolag för sex med
patienter. 

❚ Fakturering för teaterbiljetter och utlandsresor.
❚ Användning av offentliga socialvårdspengar till

anställdas umgängesliv.

1990 gav en kongresskommitté ut en
rapport om CMHC (Community Mental
Health Centers) som hade förskingrat
mellan 40 och 100 miljoner dollar för

icke godkänt ändamål.

PSYKIATRINS BEDRÄGERISYSTEM
Döda patienter, fiktiva utvärderingar…

Bingo “terapi”

Falska anspråk

Betald semester

Felänvanda skattepengar

Fakturering för ingen service
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Studier i ett stort antal länder
avslöjar att mellan 10 och 25
procent av psykiatrikerna och
psykologerna erkänner att de
utnyttjar sina patienter sexuellt. 

Medan våldtäkt inom psykiatrin
i juridiskt hänseende är straffbart
så behandlar, i de flesta fall, 
tillsynsmyndigheter inom 
psykiatrin det som ”tjänstefel”. 

Det så kallade etiksystemet 
som används av psykiatriker
har angripits internationellt
som milt och otillräckligt. 

Det finns mer än 25 lagar i 
amerikanska delstater och
länder världen över som är
antagna för och avsedda att
stävja det ökande antalet sex-
uella övergrepp som begås av
psykiatriker, psykologer 
och psykoterapeuter. 

2

4

VIKTIGA FAKTA

1

3

Psykiatriker Markham Berry erkände sig skyldig till
att ha sexuellt förgripit sig på sex unga pojkar som var
skickade till honom för att få hjälp. Enligt utredaren i

fallet var Berry en erfaren pedofil som hade förgripit sig
på ungdomar i årtionden.
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P
sykiatriker och psykologer anser sällan att
våldtäkt av en patient är våldtäkt. I stället
kallas det förskönande för ”sexuell kon-
takt”, en ”sexuell relation”, eller ”att gå
över gränsen” när en av deras medlem-

mar sexuellt tvingar sig på en patient, ofta med hjälp
av droger eller elchockbehandling. 

Studier i ett stort antal länder avslöjar att mellan
10 och 25 procent av psykiatrikerna och psykologer-
na erkänner att de utnyttjar sina patienter sexuellt.32

En kanadensisk stu-
die år 1997 avslöjade att
10 procent erkände att
de utnyttjar sina patien-
ter sexuellt; 80 procent
var återfallsförbrytare.
Många av dem hade
genomgått psykoanalys
eller psykoterapi i en,
inte särskilt framgångs-
rik, strävan att rehabilit-
era sig själva.

I en brittisk studie år
1999 av sexuella kontakter mellan terapeut och pati-
ent rapporterade 25 procent av psykologerna att de
behandlade en patient som hade haft sexuellt
umgänge med en annan terapeut.33

I Tyskland rapporterades det att 50 procent av
de registrerade psykologerna och psykoterapeuterna
var olämpliga inom sina yrken eftersom de hade mer
problem än sina patienter. En tredjedel av patienter-
na som gick hos dessa terapeuter hävdade att de
blivit psykiskt eller sexuellt utnyttjade av dem.34

Medan våldtäkt inom psykiatrin i juridiskt
hänseende är straffbart så behandlar, i de flesta 

fall, interna tillsynsnämnder inom psykiatrin det
som ”tjänstefel”.

Dessa nämnder bestämmer vilka straff som bör
utdömas. Utifrån denna logik så borde en rör-
mokares öde bestämmas av en grupp rörmokare, om
han begår en våldtäkt. Det är naturligtvis helt orim-
ligt och av samma anledning bör psykiatriska till-
synsnämnder inte heller tillåtas att utdöma straff i
dessa fall. De är bevisligen inte att lita på. 

Det så kallade etiksystemet som används av
psykiatriker har angri-
pits internationellt som
milt och otillräckligt.
World Psychiatric Associ-
ation (WPA) hävdade år
1996 att ”etiskt uppträ-
dande grundar sig på
psykiatrikerns individu-
ella känsla av ansvar
gentemot patienten och
deras bedömning av vad
som är korrekt och lämp-
ligt uppträdande. Pålagda

normer och inflytande utifrån såsom en yrkesmässig
uppförandekod, etik, eller regler eller lagar i sig,
kommer inte att garantera den etiska utövningen
av medicin”. [vår kursivering] 

Ta som exempel den australiske psykiatrikern
Paul Stenberg, som tog en patient till ett spa i en
idrottslokal och smekte hennes bröst och genitalier
och sade till henne att det var ”terapi”. Han hade sam-
lag med en annan patient och föreslog att hon skulle
pröva heroin. Stenberg avstod frivilligt från sin licens
år 2000 och lovade den medicinska nämnden att 
han aldrig skulle utöva yrket någonstans i världen.

KAPITEL TRE
Sexuella övergrepp 

på patienter

Medan våldtäkt inom psykiatrin är
straffbart i juridiskt hänseende så
behandlar, i de flesta fall, interna

tillsynsnämnder våldtäkter begångna
av psykiatriker och psykologer som

“tjänstefel”. Det så kallade etik-
systemet som används av psykiatriker
har internationellt angripits som milt

och otillräckligt.
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Nämnden ansåg att det beslutet gav ett ”bra skydd
för allmänheten”. Inom två år utsatte Stenberg
patienter för sexuella övergrepp igen, patienter som
han inte ens hade rätt att behandla. 

Men när sexuella övergrepp begångna av
psykiatriker och psykologer tas upp i rättsystemet
leder det till åtal och rättvisa skipas:

❚ I maj år 2004, dömdes den engelske psykia-
trikern Michael Haslam till tre års fängelse för
våldtäktsförsök mot tre kvinnliga patienter under
den tid han var anställd vid National Health
Service på 1980-talet.35

❚ Den franska psykoterapeuten Jean-Pierre
Tremel dömdes den 31 oktober 2002 till 10 års fän-
gelse för våldtäkt och sexuella övergrepp på två
unga patienter, som rätten betraktade som ytterst
sårbara. Den 52-åriga Tremel hävdade att hans
”behandling” baserades på en ”orientalisk tradi-
tion” där ”äldre män introducerade flickor i sex-
uell utövning”.36

❚ Den 4 juli år 2002 fick Londonpsykiatrikern
Kolathur Unni 18 månaders fängelse för ett sexuellt
övergrepp på en kvinnlig patient under en hypnos-
terapi. Unni hade tidigare begått sexuella över-
grepp på patienter och hade blivit av med sin läkar-
legitimation i Nya Zeeland för liknande händelser. 

❚ I februari 2004 avslogs den kanadensiske
psykiatrikern John Orpins  överklagan av en dom
från år 1998. Han hade dömts för misshandel 
och sexuellt utnyttjande av kvinnliga patienter
under bisarr hypnosterapi. Medan kvinnorna 
var drogade utsatte han dem för anal våldtäkt.
Några blev fjättrade mot en vägg och pryglade

En fransk psykoterapeut, Jean-Pierre Tremel
dömdes den 31 oktober 2002 till 10 års

fängelse för att ha våldtagit och sexuellt miss-
handlat två patienter.  Tremel, 52 år, hävdade

att hans “behandling” baserades på en
orientalisk tradition “då äldre män lärde upp

flickor sexuellt”...

Psykoterapeuter anmäls ofta för sexuella
övergrepp mot personer som söker deras
hjälp. Psykoterapeut Robert Ferguson
och Janis Steel blev de första som
åtalades enligt en lag i Colorado som
speciellt gjorde den sortens sexuella
övergrepp kriminella. Både Steele och
den kaliforniske psykiatrikern James
Harrington White (överst), en känd
pedofil, åtalades med hjälp av
information från Kommittén för
Mänskliga Rättigheter.

Janis Steele

Kolathur Unni

James Harrington White

Robert Ferguson
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med en livrem. Dr Orpin
sade till dem att hans
penis var en ”helande
stav” och att anal våld-
täkt var ett ”uttryck för
villkorslös kärlek”. Han
erkände sig skyldig till
olaga hot och sexuellt
övergrepp på två kvin-
nor. Han fick ett års 
skyddstillsyn och blev
tillgodoräknad de 13 månader som han suttit häk-
tad innan rättegången. 

❚ Den 11 februari år 1998 dömdes Missouri-
psykiatrikern William Cone till 133 års fängelse för
sexuella övergrepp på två patienter. Cone sade till
kvinnorna att de hade blivit avvanda för tidigt och
behövde ”återgå till barndomen”, vilket krävde 
att de hade sex med honom. För att övertyga dem
gav han dem stora mängder av personlighetsföränd-
rande droger som 
de blev beroende av.
Cone hävdade i sitt
försvar att han led
av ”alkoholism och
sexuellt beroende” –
en ”form av mora-
liskt vansinne som
framkallats av min

tvångsmässigt stora upp-
märksamhet på mitt
arbete, på makt och per-
fektion…” 

David Cosgrove,
assisterande statsåkla-
gare, sade vid rättegån-
gen: ”… han [Cone] är
ett rovdjur… Dessa män-
niskor kom till honom
för att få bot och han

skadade dem. Jag har aldrig haft en svarande 
som tillfogat andra människor så mycket smärta och
så mycket skada. Man måste ge denne svarande och
alla andra som beter sig på samma sätt ett budskap."

Idag finns det mer än 25 lagar i Australien,
Tyskland, Israel, Sverige, USA och andra länder som
behandlar det ökande antalet sexbrott som begås 
av psykiatriker, psykologer och psykoterapeuter.
Med potentiellt 65 000 psykiatriker och psykologer
runt om i världen som begår sexuella övergrepp på
patienter så behövs en internationell reaktion.

William Cone

Det finns idag mer än 25 olika lagar
i Australien, Tyskland, Israel, Sverige
och USA som rör det ökande antalet

sexbrott som begås av yrkesverk-
samma inom mentalhälsovården.

Den kanadensiske psykiatriken John Orpin dömdes för att ha förgripit sig
sexuellt på kvinnliga patienter under bisarra hypnotiska terapisessioner.
Överst t.v. En japansk sjukhuskedja stängdes sedan brott mot mänskliga
rättigheter hade avslöjats. Den ansvarige psykiatrikern försöker fly undan
media när han är på väg till domstolen. 
William Cone t.v. psykiatriker från Missouri, dömdes till 133 års fängelse
för sexuella övergrepp på två patienter.

John Orpin

Mototaka Yasuda
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D
e mest föraktliga brott som begås av
psykiatriker och psykologer är sexuella
övergrepp på de barn som domstolar,
sociala enheter för omhändertagande av
barn och andra offentliga myndigheter

anförtrott dem för vård. 
I en nationell studie från USA år 2001, om sex mellan

terapeut och klient, beskrevs att en av 20 klienter som råkat
ut för sexuella övergrepp av sin terapeut var en min-
derårig. De kvinnliga offrens ålder sträckte sig från 3 till 17
år, de manliga var från 7 till 16 år.37 Den genomsnittliga
åldern var 7 år för flickor och 12 år för pojkar.

❚ Den danske psyko-
logen Bjarne Skovsager
dömdes den 24 juli 2002 till
sex års fängelse för flera
allvarliga sexuella över-
grepp. Han hade bl.a.
våldtagit tre pojkar i
åldrarna sju elva år och
hade även blottat sig.
Skovsager beordrades att
betala skadestånd till alla
tre. När domen föll sa
domaren: “Du har system-
atiskt och grovt utnyttjat
ett förtroendeuppdrag
som du haft för famil-
jen…”38

❚ Domaren Alice Gil-
bert i Oakland, Australien
avslog år 1997 psykolog
Julian Gordons begäran om
borgen och beordrade fort-
satt fängelsevistelse i avvak-
tan på överklagandet av
domen. Han hade dömts
för att ha ofredat och våld-
tagit en tonårspojke. Gordon
som var utnämnd av en an-
nan domstol för att arbeta
med tonåringar med trass-
liga uppväxtförhållanden

dömdes till 15 års fängelse. Domare Gilbert sade: ”Det
finns ingen civilisation om vi inte skyddar våra barn.” 

❚ Psykiatrikern Paul Bridges dömdes i augusti 2000
för övergrepp mot två pojkar 15 och 16 år gamla. Den 15-
årige pojken hade 1996 besökt Bridges i hans hem där
Bridges fotograferade honom naken och gjorde ett
våldtäktsförsök. Tre år senare svarade en 16-årig pojke på
en annons som Bridges satt ut där han sökte ”manliga
modeller”, varpå han råkade ut för ett sexuellt över-
grepp. Polisen upptäckte att Bridges låg bakom ett
nationellt pedofilnätverk. Hans 15 månader långa fän-
gelsedom blev emellertid upphävd och det enda straff

han fick var indragning av
licensen. 

❚ Psykiatrikern Robert
Bruce Craft arbetade år 2000
på en serviceenhet för
omhändertagande av barn
inom utrikesdepartementet
i USA. På enheten behand-
lades emotionellt störda
barn som blivit utsatta för
övergrepp. Craft dömdes
till 20 års fängelse för sex-
uellt utnyttjande och
ofredande av minderårig.
Assisterande statsåklagaren
beskrev Crafts brott på föl-
jande sätt: ”Avsiktliga hand-
lingar för att stjäla barns
oskuld”. ”Tjugo år är inte
tillräckligt sade hon till
domaren. ”Om han så satt
alla sina dagar i fängelse
skulle det ändå inte vara
tillräckligt. Om han lever
tills han blir 107 år, som min
mormor, så hoppas jag att
han får tillbringa dem i [fän-
gelset].”

❚ Antonio DeGuzman,
en psykiatriker som
behandlade tonåringar i

SVIKEN OSKULD
Våldtäkt och sexuellt utnyttjande av barn

“Du har haft ett fötroende-
förhållande med famijen
som du systematiskt och
allvarligt har utnyttjat.”

— Domaren vid domslutet mot
Bjarne Skovsager

Bjarne Skovsager Donald Persson

K A P I T E L  T R E
S e x u e l l a  ö v e r g r e p p  p å  p a t i e n t e r
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Massachusetts dömdes till 3,5 års fängelse, med 15 års
skyddstillsyn, för att ha kladdat på tre unga manliga
patienter. Åklagaren i fallet sade att: ”Sexuella över-
grepp på unga människor är tillräckligt illa men när den
personen är en läkare i vit rock…är det inte svårt att
föreställa sig att denne är en förklädd djävul.”

❚ Psykologen Donald Persson från Utah beskrev
sig själv som ”en moralisk person” när han dömdes till
10 års fängelse för att ha våldtagit en 12-årig flicka.
Bevis som togs fram i målet visade att han från år 1972
kan ha begått sexuella övergrepp på så många som 16
unga flickor – i ett flertal fall var övergreppen riktade
mot flickor under fem år.39

❚ Psykiatrikern Alan J. Horowitz, New York,
dömdes år 1992 till mellan 10 och 20 års fängelse för 
att ha våldtagit tre pojkar i åldrarna sju-nio år, och för att
ha begått sexuella övergrepp på en 14-årig flicka.
Horowitz försvarade sig med att säga att han var en
”normal pedofil”. Polisundersökningen avslöjade

upprepade sexuella övergrepp så långt tillbaka som till
slutet av 1960-talet, när Horowitz arbetade för en lokal
organisation som hjälpte fattiga barn i förslummade
stadsdelar.

❚ Ett kollektiv för psykoterapeuter i Nya Zeeland,
startat av psykiatriker Bill Rowntree och psyksjuk-
sköterskan Bert Potter, blev föremål för utredning om
sexuella övergrepp på barn. Åtta psykoterapeuter och
medlemmar i kollektivet dömdes i början av 1990-talet.
Trots att Potter satt mer än sju år i fängelse på grund av
sexanklagelserna, som innefattade sexuella övergrepp
på hans egna barn, hävdade han att ”sexuell aktivitet
som initieras av barnet och som hålls på deras nivå inte
är skadlig”. Detta inkluderade tydligen en treårig flicka
som utfört oralsex på män och en flicka på elva år som
gavs drogen ecstasy. En annan tonåring fick ”uppgiften”
att ha sex med Potter efter skolan eftersom han sagt att
hon hade en emotionell blockering.40

Antonio DeGuzman

Ovan: Psykiatrikern DeGuzman från Massachusetts dömdes 1998 till 3,5 års fängelse med 15 års 
skyddstillsyn för att ha kladdat på tre unga manliga patienter. Bert Potter

Alan J. Horowitz

K A P I T E L  T R E
S e x u e l l t  u t n y t t j a n d e  a v  p a t i e n t e r
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Till skillnad från medicinsk utövning har psykiatriska
området inga tester för att mäta en mental störning
eller “sjukdom”. Många störningar är bokstavligen

framröstade utan vetenskaplig grund eller bevis.

Ett av psykiatrins mest framgångsrika
sätt att lura till sig pengar är genom
att använda Diagnostisk och statistisk
handbok för mentala ströningar 
(DSM-IV).

Det står att läsa i DSM att den inte 
kan användas för rättsliga syften och
att den inte kan fastställa ”existensen
av en ´psykisk störning´, ´psykisk
oförmåga´, ´psykisk sjukdom´ eller
´mentala brister´, för juridiska syften”,
i förhållande till tillräknelighet och an-
svar för brottsliga handlingar.

Enligt New York-psykiatrikern Ron
Leifer är den diagnostiska metod som
läggs fram i DSM att betrakta som 
ett ”arrogant bedrägeri”, med vars
hjälp psykiatriker kan hitta en psykisk
sjukdom i allt, och i vilken det inte
finns några vetenskapliga bevis.

DSM är terapeutens lösenord för
försäkringsutbetalningar, den är 
nyckeln till dollarflöden från privata
försäkringsbolag och från den 
offentliga sjukförsäkringen.

2

4
3

VIKTIGA FAKTA

1
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I
rättsliga termer innefattas i bedrägeri att

avsiktligt vilseleda, eller att noga överväga att
ge en felaktig bild av något, för att skaffa sig
pengar, rättigheter, ägodelar eller privilegier.
Med vardagliga ord betyder bedrägeri oärliga

affärer, lurendrejeri eller svindleri.
En av psykiatrins mest framgångsrika sätt att

lura personer som betalar för psykiatrisk behandling
är att använda sig av
Diagnostisk och statis-
tisk handbok för mentala
störningar (DSM-IV) och
kapitlet om psykiska sjuk-
domar och störningar i
Internationell klassificer-
ing av sjukdomar (ICD-10). 

Som professorerna
Herb Kutchins och Stuart
A. Kirk, författare till
boken Making Us Crazy,
säger: ”… en av orsaker-
na till att DSM har så
stor effekt har att göra
med dess koppling till
försäkringspengar: DSM
är psykoterapeutens
lösenord för försäkrings-
utbetalningar. Om du är deprimerad eller bara nere,
manodepressiv eller helt enkelt på dåligt humör,
ängslig eller helt enkelt överspänd handlar inte
enbart om semantik; det är nyckeln till miljontals
dollar i försäkringspengar för psykoterapi, sjuk-
husvistelse och medicinering. Det här är en mycket
viktig koppling och alla som är yrkesverksamma
inom psykvården måste sätta ut en psykiatrisk diag-

nostisk stämpel, tillsammans med ett passande kod-
nummer, när de gör anspråk på försäkringspengar.”

”DSM är nyckeln till dollarflöden inte enbart
från de privata bolag som betalar ut sjukförsäkringar
utan också från offentliga sjukförsäkringar såsom
Medicaid, Social Security Disability Income, pro-
gram för stöd till krigsveteraner och Medicare.”41

DSM:s ovetenskapliga och falska framtoning in-
bjuder till bedrägerier.

Dr Robert F. Stuckey,
tidigare medicinsk chef
vid en av National Medi-
cal Enterprises psykia-
triska sjukhus erkände att
psykiatriker och sjukhus-
personal ”var absolut
genialiska på att diag-
nostisera för att få ut
försäkringspengar”. När
en blivande patient kon-
taktade sjukhuset under-
sökte man fullständigt
hans eller hennes försäk-
ring. När väl patienten
skrivits in gjorde man
regelbundet en översyn
av försäkringen för att

förvissa sig om ”hur sjukhuset juridiskt skulle
kunna få ut varenda möjlig dollar som fortfarande
fanns kvar för den dagen, med den försäkringen”.
”Patienten fick vanligen diagnosen som passade in i
den kategori där de största pengarna gick att få ut…
Den huvudsakliga funktionen för sjukhuset, en
funktion som var så viktig att den gjorde att alla
andra funktioner fick en underordnad betydelse,

“…En av orsakerna till den kraftfulla
effekt som DSM har, hänger ihop
med att diagnoserna kopplas till

försäkringspengar ... det är nyckeln
till miljontals dollar i

försäkringspengar för psykoterapi,
sjukhusvistelse och medicinering.”

— Professorerna Herb Kutchins 
och Stuart A. Kirk, författare av boken 

Making Us Crazy, 1997

KAPITEL FYRA
Bedrägeriets grogrund – 
påhittade ”sjukdomar”

K A P I T E L  F Y R A
B e d r ä g e r i e t s  g r o g r u n d  -  p å h i t t a d e  ” s j u k d o m a r ”
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var att pressa ut varenda möjlig krona från
patienten”.42

Joe Sharkey, författare till boken Bedlam, en bok
som handlar om psykiatriska bedrägerier, skriver att
under 1980-talet skapade psykiatriker diagnoser för
att anpassa sig till de försäkringskrav som fanns för
att lägga in ungdomar på sjukhus. ”Omfattningen
av dessa nya diagnoser var häpnadsväckande.
Begrunda bara antalet beteenden hos barn och unga
och de skolproblem, som tillskrivits ett officiellt kod-
nummer (som gör dem faktureringsberättigade) och
klassificerats som en störning, i psykiatrins kliniska
bibel Diagnostisk och statistisk handbok för mentala
störningar (DSM-III-R).”43

❚ Störd språklig uttrycksförmåga
❚ Skrivsvårigheter 
❚ Räknesvårigheter
❚ Stamning
❚ Kommunikationsstörning UNS (utan närmre

specifikation)
❚ ADHD – uppmärksamhetsstörning med hyper-

aktivitet 
❚ ADD – Uppmärksamhetsstörning 
❚ Trotssyndrom
❚ Uppförandestörning
❚ Fonologisk störning
❚ Problem mellan syskon
❚ Bristande behandlingsföljsamhet
❚ och den allt omfattande Livskris
DSM och ICD har finslipats och marknadsförts

av psykiatriker under mer än fyra årtionden och
presenteras nu som diagnosverktyg, inte enbart för
individuell behandling utan också i vårdnadstvis-
ter, diskrimineringsärenden som baseras på påståd-
da psykiska handikapp, rättsutlåtanden, inom
utbildningsväsendet och inom andra områden. 
Det är i själva verket så, att närhelst ett psykiatriskt
utlåtande efterfrågas eller ges, så accepteras
DSM/ICD i en allt högre grad som sista ordet när
det gäller psykisk hälsa, sinnesrubbning och så
kallad psykisk sjukdom. 

De störningar som vuxna sägs drabbade av 
och som man försöker få ut försäkringspengar 
för innefattar: 

Från den första Diagnostisk och
statistisk handbok för mentala
störingar (DSM) med 112
namngivna mentala störningar till
den senaste utgåvan med dess 374
störningar, är de kriterier som
används för psykiatrisk diagnostik
en parodi på vetenskapsbaserad
sjukdom. Genom att psykiatriker
använder den för att lura sjukhusen,
offentliga myndigheter och försäk-
ringsbolag ger den läkarvetenskapen
dåligt rykte.  Listan med fakture-
ringsbara sjukdomar ïnkluderar: 

Koffeinrelaterade störningar
DSM Sid 212

Uppförandestörning
DSM Sid 85

Kommunikationsstörning
DSM Sid 55

Räknesvårigheter
DSM Sid 50

Skrivsvårigheter
DSM Sid 51

Att sälja psykiatrisk “sjukdom”
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❚ Sömngång
❚ Nikotinabstinens
❚ Koffeinintoxikation/-abstinens
❚ Nattskräck (inkluderar att vakna upp svettig

efter en mardröm)
❚ Mardrömmar
New York-psykiatrikern Ron Leifer varnar för

att psykiatriker kommer att hitta en psykisk sjuk-
dom i allting och att det här inte har någonting med
vetenskap att göra. Han rubricerar diagnosmetoden
i DSM som ett ”arrogant bedrägeri” och säger, ”att
på något sätt låtsas att det här är ett vetenskapligt
uttalande …skadar vår kultur… .”44

Margaret Hagen, fil. dr, psykolog och lektor vid
Bostonuniversitetet säger: ”Vårt rättssystem har fått
veta att klinisk psykologi är en vetenskaplig discip-
lin, att dess teorier och metoder kommer från en
fullt utvecklad vetenskap, och vårt rättssystem har
trott på det. När man känner till det bedrövliga till-
ståndet hos ’vetenskapen’ klinisk psykologi är det i
sanning otroligt.” 

I DSM-IV kan man läsa: ”När kategorier, kri-
terier och textenliga beskrivningar från DSM-IV
används för rättsliga syften finns det betydande
risker att diagnostisk information kommer att miss-
brukas och missförstås.” Och att den inte kan
användas för att fastställa ”existensen av en
´psykisk störning´, ´psykisk oförmåga´, ´psykisk

sjukdom´ eller ´mentala brister´, för juridiska
syften”, i förhållande till tillräknelighet, ansvar för
brottsliga handlingar eller oförmåga. 

Påhittade ”psykiska sjukdomar” har gjort att
människor som varit skyldiga till brott frikänts, när
de försvarat sig med att de var psykiskt sjuka.
Psykiatrins faktureringsbibel inkluderar också
dessa ”störningar”, i praktiken bara en ord-
förvrängning av vad som är brott: 

❚ Pedofili, en vane- och impulsstörning, som en
ursäkt för övergrepp på barn

❚ Fysisk misshandel av barn
❚ Sexuellt övergrepp mot barn
❚ Pyromani
❚ Kleptomani
Dr Thomas Dorman, invärtesläkare och medlem

av Royal College of Physicians i Storbritannien och
Royal College of Physicians i Kanada, säger:
”Sammanfattningsvis är hela verksamheten att skapa
psykiatriska ’sjukdomskategorier’, att formalisera
dem genom konsensus, och att därefter tillskriva dem
diagnostiska koder, vilket i sin tur leder till att de kan
användas för att få ut försäkringspengar, ingenting
annat än en omfattande skojarverksamhet som förser
psykiatrin med en pseudovetenskaplig aura.
Gärningsmännen livnär sig, naturligtvis, på allmän-
hetens bekostnad”.45

K A P I T E L  F Y R A  
B e d r ä g e r i e t s  g r o g r u n d  -  p å h i t t a d e  ” s j u k d o m a r ”
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“Vårt rättssystem har fått veta att klinisk psykologi
är en vetenskaplig disciplin, att dess teorier och
metoder kommer från en fullt utvecklad veten-
skap, och vårt rättssystem har trott på det.  När

man känner till det bedrövliga tillståndet hos
‘vetenskapen’ klinisk psykologi så är det i 

sanning otroligt.” 

— Margaret Hagen, fil. dr, psykolog och lektor vid Universitetet i Boston
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Personer med psykiska
problem och patienter 
på psykiatriska kliniker
utnyttjas lätt – de utsätts
för bedrägerier och över-
grepp, och utnyttjas 
sexuellt och finansiellt.

Psykiatriker, psykologer 
och sjukhus måste 
göras ansvariga för sin
ekonomiska verksamhet,
sina utövningar och
behandlingar, och för 
de resultat de har. 

I de fall där psykiatriker
och psykologer undersöks
av tillsynsmyndigheter skall
man alltid också söka efter
finansiella oegentligheter. 

3

VIKTIGA FAKTA

1

2

Det kommer alltid att behövas utomstående grupper som övervakar
psykvården. Psykiatriker och psykologer kommer inte att ändra

riktning, inte mer än de gjort efter ett årtionde av avslöjanden av
bedrägerier i privata profithungriga sjukhus under 1990-talet.
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E
n utbildningshandbok om bedrägerier
och övergrepp, utgiven av ett amerikanskt
försäkringsbolag, ger rådet att man ska
granska psykkliniker för att se om de
sysslar med just detta. Skälen som anges

för detta är att patienter litar på sina terapeuter/råd-
givare och det är lätt att bedra psykiskt sjuka indi-
vider, liksom de som vistas på psykkliniker.

Enligt statsåklagaren i den amerikanska delstaten
Arkansas är ”fysiska över-
grepp och vanvård varje
handling eller underlåten-
het att handla som orsakar
den intagne orättmätigt
lidande, plåga, eller ska-
da… allt från att utdela
slag och begå sexuella
övergrepp till att inte
förse patienten med till-
räcklig mängd mat, fysisk omvårdnad eller medi-
cinsk vård. Finansiella oegentligheter inkluderar att
misshushålla med en patients försäkringspengar och
fakturera för sådant som redan har betalts [med
offentliga medel] eller att utnyttja en patients pengar
utan godkännande av patienten själv, dennes vård-
nadshavare, förmyndare, gode man, etc.”

Andra faktorer som bör granskas är längden på
de terapisessioner som ges (som t.ex. att ange en
timme när patienten fått terapi i 20 minuter), att fak-
turera för individuell terapi när patienten deltagit i
”gruppterapi”, att fakturera för terapi som patienten
inte kan tillgodogöra sig och att fakturera för sådant
som försäkringen inte täcker. Utskrivningen av medi-
ciner bör också granskas. De psykiatriker och psyko-
loger som misstänks ha begått sexuella övergrepp

och som undersöks av tillsynsmyndigheter bör också
granskas vad gäller finansiella oegentligheter.

Yttre myndigheter måste övervaka och styra
psykiatrisk verksamhet. Psykiatriker och psykologer
kommer inte på eget initiativ att ändra kurs, vilket
blivit tydligt efter ett decennium av avslöjanden av
omfattande bedrägerier bland privatägda profitdriv-
na sjukhus. Författaren Joe Sharkey säger: ”… alla
som ser på TV eller läser tidningar är medvetna om

att psykiatriska sjukhus,
psykiatriska avdelningar
på vanliga sjukhus och
enheter för missbruks-
vård fortfarande ivrigt
fiskar efter kunder som
har sjukförsäkring.”

Enligt en handbok
från 1991 i utvärdering av
medicinsk verksamhet från

Kaliforniens hälsodepartementet – som KMR var
med om att introducera – så har ”… utövare inom
psykisk hälsovård en yrkesmässig och juridisk
skyldighet att känna igen när deras patienter har en
kroppslig åkomma… fysiska sjukdomar kan orsaka
psykiska störningar eller förvärra sådana…”46 Det är
faktiskt så att upp till 40 procent av alla inskrivningar
på psykiatriska kliniker skulle kunna förhindras om
patienterna först genomgick en grundlig medicinsk
undersökning. Man skulle med detta kunna undvika
mycket lidande samt spara stora summor pengar.

Psykiatriker, psykologer och sjukhus måste
göras ansvariga för sin ekonomiska verksamhet, sina
utövningar och behandlingar, och för de resultat eller
den brist på resultat som de har.

KAPITEL FEM
Vad som 

måste göras

K A P I T E L  F E M
Va d  s o m  m å s t e  g ö r a s
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“...alla som ser på TV eller läser tidningar är
medvetna om att psykiatriska sjukhus,

psykiatriska avdelningar på vanliga sjukhus
och enheter för missbruksvård fortfarande

ivrigt fiskar efter kunder som har
sjukförsäkring.” 

— Joe Sharkey, författare till Bedlam
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REKOMMENDATIONER
Rekommendationer

Upprätta eller utöka antalet enheter som granskar verksamheten vid psykiatriska kliniker i
syfte att få tillbaka pengar som förskingrats. 

Gör kliniska och finansiella granskningar av alla de offentliga och privata psykiatriska 
inrättningar som får anslag eller ges utbetalningar från patientförsäkringar. Detta i syfte 
att säkerställa deras trovärdighet och att se att sammanställningarna över antalet intagna,
behandlade och dödsfall är riktiga.

Upprätta listor med namn på de utövare inom den psykiatriska vården som straffats, speciellt
för bedrägeri och sexuella övergrepp. Dessa listor bör vara tillgängliga för polismyndigheter
på lokal, nationell och internationell nivå. På så sätt kan man undvika att personer som dömts
skaffar sig anställning på andra platser.

Ingen yrkesutövare i psykiatrisk vård som dömts för brott som ovan bör få anställas i den
offentliga vården, speciellt inte i fängelser eller i skolor.

Ta bort DSM/ICD (avsnittet om mentala störningar) från all offentlig verksamhet
inkluderande kriminalvård och utbildningsverksamhet. 

Ge patienterna och deras försäkringsbolag rätt att få återbetalning i de fall den psykiatriska
vården inte gav det utlovade resultatet, eller då den resulterade i en påvisbar skada. På så 
vis står det också klart att ansvaret ligger hos den enskilde utövaren och hos den enskilda
psykiatriska kliniken, snarare än hos någon offentlig myndighet.

Begär att myndigheter kräver vetenskaplig, fysisk validitet för var och en de 374 psykiska
störningarna i DSM och ICD (dess kapitel över mentala störningar) innan någon av dessa kan
ligga till grund för försäkringsersättningar. Innan sådana bevis finns bör inte myndigheter,
som exempelvis rättsliga myndigheter, kriminalvårds- och, utbildningsmyndigheter förlita sig
på något av det som står i DSM och ICD.

Tillhandahåll ekonomiska medel och försäkringsstöd enbart till behandlingar som bevisats
fungera, och som dramatiskt förbättrar eller botar psykiska problem.

5
4
3
2
1

6
7

8
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ommittén för Mänskliga Rättigheter
grundades 1969 av Scientologi-kyrkan
för att undersöka och avslöja psykia-
triska brott mot de mänskliga rättigheter-
na och för att rensa upp inom den psyki-
atriska vården. I dag finns 130

lokalavdelningar i 31 länder. Kommittén har en rådgi-
vande styrelse, vars ledamöter kallas kommissionärer,
med bl.a. läkare, jurister, pedagoger, artister, affärsmän
samt medborgar- och människorättsrepresentanter. 

KMR ger inga medicinska eller juridiska råd, men
har ett nära samarbete med läkare och stödjer medicin-
ska, men inte psykiatriska behandlingar. KMR befattar
sig i första hand med psykiatrins bedrägliga använd-
ning av ”diagnoser” som inte är grundade på veten-
skap eller medicinska kriterier. Grundat på dessa falska
diagnoser rättfärdigar psykiatriker sina skadliga
behandlingar, som inbegriper personlighetsföränd-
rande droger, vilka döljer individens underliggande
problem och förhindrar tillfrisknande.  

KMRs arbete går i linje med FNs allmänna förklar-
ing om de mänskliga rättigheterna, framför allt de föl-
jande punkterna som psykiatriker överträder dagligen:

Artikel 3: ”Envar har rätt till liv, frihet och person-
lig säkerhet.”

Artikel 5: ”Ingen må utsättas för tortyr eller grym,
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraff-
ning.” 

Artikel 7: ”Alla är lika inför lagen och är utan
åtskillnad berättigade till lika skydd från lagens sida.
Alla är berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i
strid med denna förklaring och mot varje framkallande
av sådan åtskillnad.”

Genom psykiatrikers falska diagnoser, stigma-
tiserande etiketter, godtyckliga lagar för tvångsintag-
ning och brutala avpersonaliserade ”behandlingar”
skadas tusentals individer samt förnekas sina grund-
läggande mänskliga rättigheter. 

KMR har åstadkommit hundratals reformer
genom vittnesmål i samband med utfrågningar inför
lagstiftande församlingar, genom offentliga förhör om
psykiatriska övergrepp, och genom att samarbeta med
media, lagstiftare och statliga befattningshavare över
hela världen.

K O M M I T T É N  
f ö r  M ä n s k l i g a  R ä t t i g h e t e r
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Kommittén för 
Mänskliga Rättigheter

K
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För ytterligare information:
CCHR International

6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA, USA 90028

Telephone: (001) 323 467-4242 • (001) 800 869-2247 • Fax: (001) 323 467-3720
www.cchr.org • e-mail: humanrights@cchr.org

eller kontakta närmaste KMR-kontor:

KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
undersöker och exponerar kränkningar av mänskliga rättigheter. KMR har ett nära
samarbete med andra grupper och personer som har syftet att rensa upp inom den

psykiatriska vården, och kommer att fortsätta med det tills psykiatrins övergrepp har
upphört, och mänskliga rättigheter och värdighet är en självklarhet för alla människor. 

Mike Moncrief
Senator, Texas

”Insatser från organisationer som KMR 
är avgörande när det gäller att skydda 
personer från övergrepp av den typ vi träffat
på i Texas och på andra ställen i landet.”

Dennis Cowan
Utredare av medicinskt bedrägeri, USA

”Jag skulle vilja gratulera Kommittén 
för Mänskliga Rättigheter till dess ihärdiga
arbete med att avslöja bedrägliga och skadliga
utövningar inom den psykiatriska vården.
KMR-personalen är en hängiven grupp. Deras
kunnande, publikationer och rapporter är
användbara verktyg för personer som utreder
bedrägerier och andra kriminella aktiviteter
inom vården. KMRs arbete och material
varnar också konsumenterna och allmänheten
i stort för det bedrägeri och de övergrepp 

som förekommer, och att också de kan bli
offer för dessa.

Chris Brightmore
F.d. poliskommissarie
Storbritannien

”Jag är mycket medveten om den ondska
som illasinnade eller omdömeslösa psykiatrik-
er kan framvisa om deras verksamhet inte
hålls under noggrann övervakning. Det här är
en otroligt viktig uppgift som KMR på ett he-
roiskt sätt utför. I maj 2001 hade jag äran och
privilegiet att öppna Bedrägeriavdelningen i
KMRs utställning i Los Angeles. Efter att sett
utställningen, som jag för övrigt måste säga
var något av det mest imponerande jag 
någonsin sett, och efter att ha sett vad KMR
åstadkommit, kan jag mycket väl förstå att 
en del psykiatriker betraktar organisationens
ökade styrka med stor ängslan.”

KMRs UPPGIFT

KMR
Box 2

124 21 Bandhagen
tel: 08-83 85 18

KMR 
Box 7232

402 35 Göteborg
tel: 031-12 23 54
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KMR Australien
Citizens Commission on 
Human Rights Australia 
P.O. Box 562 
Broadway, New South Wales
2007 Australia 
Telefon: 612-9211-4787 
Fax: 612-9211-5543
E-mail: cchr@iprimus.com.au

KMR Österrike
Citizens Commission on 
Human Rights Austria 
(Bürgerkommission für
Menschenrechte Österreich) 
Postfach 130 
A-1072 Wien, Austria 
Telefon: 43-1-877-02-23 
E-mail: info@cchr.at 

KMR Belgien
Citizens Commission on 
Human Rights
Postbus 55 
2800 Mechelen 2, 
Belgium 
Telefon: 324-777-12494 

KMR Kanada
Citizens Commission on 
Human Rights Toronto
27 Carlton St., Suite 304 
Toronto, Ontario 
M5B 1L2 Canada 
Telefon: 1-416-971-8555
E-mail:
officemanager@on.aibn.com

KMR Tjeckien
Obcanská komise za 
lidská práva 
Václavské námestí 17 
110 00 Praha 1, Czech Republic
Telefon/Fax: 420-224-009-156 
E-mail: lidskaprava@cchr.cz 

KMR Danmark 
Citizens Commission on 
Human Rights Denmark 
(Medborgernes Menneske-
rettighedskommission—MMK) 
Faksingevej 9A
2700 Brønshøj, Denmark 
Telefon: 45 39 62 9039 
E-mail: m.m.k.@inet.uni2.dk

KMR Finland 
Citizens Comission on 
Human Rights Finland
Post Box 145
00511 Helsinki, Finland

KMR Frankrike 
Citizens Commission on 
Human Rights France 
(Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme—CCDH) 
BP 76 
75561 Paris Cedex 12 , France 
Telefon: 33 1 40 01 0970 
Fax: 33 1 40 01 0520 
E-mail: ccdh@wanadoo.fr 

KMR Tyskland 
Citizens Commission on 
Human Rights Germany—
National Office 
(Kommission für Verstöße der
Psychiatrie gegen
Menschenrechte e.V.—KVPM) 
Amalienstraße 49a
80799 München, Germany 
Telefon: 49 89 273 0354 
Fax: 49 89 28 98 6704 
E-mail: kvpm@gmx.de

KMR Grekland
Citizens Commission on 
Human Rights
65, Panepistimiou Str.
105 64 Athens, Greece

KMR Holland
Citizens Commission on 
Human Rights Holland 
Postbus 36000 
1020 MA, Amsterdam 
Holland 
Telefon/Fax: 3120-4942510 
E-mail: info@ncrm.nl 

KMR Ungern
Citizens Commission on 
Human Rights Hungary 
Pf. 182 
1461 Budapest, Hungary 
Telefon: 36 1 342 6355 
Fax: 36 1 344 4724 
E-mail: cchrhun@ahol.org 

KMR Israel
Citizens Commission 
on Human Rights Israel 
P.O. Box 37020 
61369 Tel Aviv, Israel 
Telefon: 972 3 5660699 
Fax: 972 3 5663750
E-mail: cchr_isr@netvision.net.il

KMR Italien
Citizens Commission 
on Human Rights Italy 
(Comitato dei Cittadini per i
Diritti Umani—CCDU) 
Viale Monza 1
20125 Milano, Italy
E-mail: ccdu_italia@hotmail.com 

KMR Japan 
Citizens Commission on 
Human Rights Japan 
2-11-7-7F Kitaotsuka
Toshima-ku Tokyo
170-0004, Japan
Telefon/Fax: 81 3 3576 1741

KMR Lausanne, Schweiz
Citizens Commission 
on Human Rights Lausanne 
(Commission des Citoyens pour
les droits de l’Homme— CCDH) 
Case postale 5773
1002 Lausanne, Switzerland
Telefon: 41 21 646 6226 
E-mail: cchrlau@dplanet.ch

KMR Mexiko
Citizens Commission 
on Human Rights Mexico 
(Comisión de Ciudadanos por
los Derechos Humanos—CCDH)
Tuxpan 68, Colonia Roma
CP 06700, México DF
E-mail:
protegelasaludmental@yahoo.com

KMR Monterrey, Mexiko 
Citizens Commission on 
Human Rights Monterrey,
Mexico 
(Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos —CCDH)
Avda. Madero 1955 Poniente
Esq. Venustiano Carranza 
Edif. Santos, Oficina 735 
Monterrey, NL México 
Telefon: 51 81 83480329
Fax: 51 81 86758689 
E-mail: ccdh@axtel.net 

KMR Nepal
P.O. Box 1679
Baneshwor Kathmandu, Nepal
E-mail: nepalcchr@yahoo.com

KMR Nya Zeeland
Citizens Commission on 
Human Rights New Zealand 
P.O. Box 5257 
Wellesley Street 
Auckland 1, New Zealand 
Telefon/Fax: 649 580 0060 
E-mail: cchr@xtra.co.nz

KMR Norge
Citizens Commission on 
Human Rights Norway 
(Medborgernes 
menneskerettighets-kommisjon,
MMK)
Postboks 8902 Youngstorget 
0028 Oslo, Norway 
E-mail: mmknorge@online.no 

KMR Ryssland
Citizens Commission on 
Human Rights Russia
P.O. Box 35 
117588 Moscow, Russia 
Telefon: 7095 518 1100 

KMR Sydafrika
Citizens Commission on 
Human Rights South Africa 
P.O. Box 710 
Johannesburg 2000 
Republic of South Africa 
Telefon: 27 11 622 2908 

KMR Spanien
Citizens Commission on 
Human Rights Spain 
(Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos—CCDH) 
Apdo. de Correos 18054 
28080 Madrid, Spain 

KMR Sverige
Citizens Commission on 
Human Rights Sweden 
(Kommittén för Mänskliga
Rättigheter—KMR) 
Box 2 
124 21 Stockholm, Sweden
Telefon/Fax: 46 8 83 8518 
E-mail: info.kmr@telia.com

KMR Taiwan
Citizens Commission on 
Human Rights
Taichung P.O. Box 36-127
Taiwan, R.O.C.
E-mail: roysu01@hotmail.com

KMR Tessin, Schweiz
Citizens Commission on 
Human Rights Ticino 
(Comitato dei cittadini per 
i diritti dell’uomo)
Casella postale 613
6512 Giubiasco, Switzerland
E-mail: ccdu@ticino.com

KMR Storbritannien
Citizens Commission on 
Human Rights United Kingdom 
P.O. Box 188 
East Grinstead, West Sussex 
RH19 4RB, United Kingdom 
Telefon: 44 1342 31 3926 
Fax: 44 1342 32 5559 
E-mail: humanrights@cchruk.org

KMR Zürich, Schweiz
Citizens Commission on 
Human Rights Switzerland 
Sektion Zürich 
Postfach 1207 
8026 Zürich, Switzerland
Telefon: 41 1 242 7790 
E-mail: info@cchr.ch 

Nationella KMR-kontor
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VIKTIG INFORMATION
till läsaren

Den psykiatriska yrkeskåren hävdar att de är
ensamma om att ha kunskap om mental
hälsa och psykiska ”sjukdomar”. Fakta visar

dock på motsatsen:

1. PSYKISKA ”STÖRNINGAR” ÄR INTE 
MEDICINSKA SJUKDOMAR. Inom medicinen 
existerar strikta kriterier för att man skall få kalla ett
tillstånd för en sjukdom - en förutsägbar grupp av
symtom och orsak till dessa symtom eller förståelse
for deras fysiologi (funktion) måste etableras och
bevisas. Frossa och feber är symtom. Malaria och
tyfus är sjukdomar. Sjukdomars existens kan påvi-
sas genom objektiva bevis och fysiska tester. Det
finns ännu inga psykiska ”sjukdomar” vars medi-
cinska existens har bevisats.

2. PSYKIATRIKER SYSSLAR ENBART MED 
PSYKISKA ”STÖRNINGAR”, INTE MED
PÅVISADE SJUKDOMAR. Medan man inom tradi-
tionell somatisk medicin ägnar sig åt sjukdomar
som malaria, bronkit och hepatit, ägnar sig psykia-
tri åt ”störningar”. I frånvaro av kända orsaker eller
fysiologi kallas en grupp symtom som man har sett
hos många olika patienter för en störning eller
syndrom. Joseph Glenmullen, psykiatriker vid
Harvarduniversitetet, säger att inom psykiatrin, ”är
alla diagnoser rätt och slätt syndrom [eller störning-
ar], grupper av symtom som anses vara relaterade
till varandra, inte sjukdomar.” Detta har dr Thomas
Szasz, professer emeritus i psykiatri, observerat,
”Det existerar inte något blodprov eller annat biolo-
giskt test som kan användas för att konstatera om
mentalsjukdom föreligger eller inte, vilket det finns
för de flesta kroppsliga sjukdomar.” 

3. PSYKIATRIN HAR ALDRIG FASTSTÄLLT ORSAKEN
TILL NÅGON ”PSYKISK STÖRNING”. Ledande 
psykiatriska sammanslutningar som t.ex. World
Psychiatric Association och National Institute of

Mental Health i USA medger att psykiatriker var-
ken känner till orsaker eller botemedel för någon
psykisk störning eller vad deras ”behandlingar” har
för specifika effekter på patienterna. De har enbart
teorier och motstridiga åsikter om sina diagnoser
och metoder, och de saknar vetenskapliga bevis för
dem. En tidigare ordförande för World Psychiatric
Association konstaterade, ”Den tid då psykiatriker
ansåg att de kunde bota de psykiskt sjuka är förbi. I
framtiden måste de psykiskt sjuka lära sig att leva
med sin sjukdom.” 

4. TEORIN ATT PSYKISKA STÖRNINGAR BEROR 
PÅ EN ”KEMISK OBALANS” I HJÄRNAN ÄR EN 
OBEVISAD ÅSIKT, INTE ETT FAKTUM. En rådande
psykiatrisk teori (och förklaring till att personlig-
hetsförändrande droger säljs) är att psykiska 
störningar är ett resultat av en kemisk obalans i
hjärnan. Som med psykiatrins övriga teorier finns
det inga biologiska eller andra bevis som stödjer
detta.  Elliot Valenstein, fil. dr, representant for en
stor och aktiv grupp av medicinska och biokemiska
experter och författare till boken Blaming the Brain
säger. ”Det finns inga tillgängliga tester för att
bestämma det kemiska tillståndet hos en levande
persons hjärna.” 

5. ORSAKERNA TILL PROBLEM I LIVET FINNS INTE I
HJÄRNAN. Människor har problem och upprördhe-
ter i livet som kan leda till psykiska problem, vilka
ibland kan vara mycket allvarliga. Men att säga att
problemen kommer sig av obotliga ”hjärnsjukdo-
mar” som bara kan lindras med farliga piller är 
oärligt, skadligt och leder ofta till döden. Sådana
droger är ofta starkare än narkotika och kan leda till
att människor tar till våld eller begår självmord. De
döljer de verkliga orsakerna till problemen och gör
individen mindre kapabel och hindrar därmed 
möjligheterna till verkligt tillfrisknande och 
framtidstro.
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K unskap är en vital del i alla initiativ som syftar till att
vända den krympande sociala spiralen. KMR tar ansvaret
för denna uppgift på allvar. Genom att göra KMRs 

internet-sajt välkänd, genom böcker, informationsbrev och andra
publikationer får fler och fler patienter, familjer och människor 
tillhörande olika yrkeskategorier, lagstiftare och många andra, 

korrekt information om psykiatri; de får veta att det går att göra
någonting åt den och att man bör göra det.

KMRs publikationer, som finns tillgängliga på 15 språk, informe-
rar om psykiatrins skadliga inflytande på rasism, utbildning,
kvinnofrågor, rättsväsendet, drogrehabilitering, moral, våra
äldre, religion och många andra områden. Dessa omfattar bl.a.: 

KMR
SKAPAR OFFENTLIG MEDVETENHET

VARNING: Innan du slutar att ta psykiatriska droger behöver du 
söka hjälp och råd av en kompetent icke-psykiatrisk läkare.

DD EE NN VV EE RR KK LL II GG AA KK RR II SS EE NN -- ii nn oo mm dd aa gg ee nn ss pp ss yy kk ii aa tt rr ii
Rapport och rekommendationer angående bristen på vetenskaplighet 
och resultat inom mentalvårdsindustrin

OO MM FF AA TT TT AA NN DD EE  BB EE DD RR ÄÄ GG EE RR II -- PP yy ss kk ii aa tt rr ii nn ss  kk oo rr rr uu mm pp ee rr aa dd ee  vv ee rr kk ss aa mm hh ee tt
Rapport och rekommendationer angående det kriminella monopolet 
på mental hälsa

PP SS YY KK II AA TT RR II NN SS  BB LL UU FF FF -- HH uu rr  ll ää kk aa rr vv ee tt ee nn ss kk aa pp ee nn  uu nn dd ee rr mm ii nn ee rr aa ss
Rapport och rekommendationer om psykiatrins influenser på 
hälso- och sjukvården

PP SS EE UU DD OO VV EE TT EE NN SS KK AA PP -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn ss ff aa ll ss kk aa dd ii aa gg nn oo ss ee rr
Rapport och rekommendationer om bristen på vetenskaplighet i 
psykiatrisk diagnos

SS CC HH II ZZ OO FF RR EE NN II --”” SS jj uu kk dd oo mm ee nn ””  ss oo mm  pp ss yy kk ii aa tt rr ii nn  gg öö rr  pp ee nn gg aa rr  pp åå
Rapport och rekommendationer om psykiatriska lögner om 
allvarliga psykiska störningar 

DD EE NN BB RR UU TT AA LL AA VV EE RR KK LL II GG HH EE TT EE NN -- SS kk aa dd ll ii gg  pp ss yy kk ii aa tt rr ii ss kk bb ee hh aa nn dd ll ii nn gg
Rapport och rekommendationer angående de destruktiva 
behandlingsmetoderna ECT och psykokirurgi

DD ÖÖ DD LL II GG AA  TT VV ÅÅ NN GG SS MM EE TT OO DD EE RR -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn ss  ”” tt ee rr aa pp ee uu tt ii ss kk aa ””  öö vv ee rr gg rr ee pp pp
Rapport och rekommendationer angående bruket av tvång på 
psykiatriska inrättningar

PP SS YY KK II AA TT RR II NN -- ff åå rr  dd ii nn  oo mm vv ää rr ll dd  aa tt tt  bb ll ii  ff aa ss tt  pp åå  dd rr oo gg ee rr
Rapport om hur psykiatrin skapar dagens drogkris, och 
rekommendationer om åtgärder

RR EE HH AA BB II LL II TT EE RR II NN GG SS BB EE DD RR ÄÄ GG EE RR II -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn ss ss vv ii nn dd ll ee rr ii  mm ee dd  dd rr oo gg ee rr
Rapport och rekommendationer angående metadonprogrammet 
och andra dödsbringande drogrehabiliteringsprogram

AA TT TT  GG EE  DD RR OO GG EE RR  TT II LL LL  BB AA RR NN -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn ff öö rr ss tt öö rr ll ii vv
Rapport och rekommendationer om falska psykiatriska diagnoser 
och om att tvinga på unga människor droger

AA TT TT  SS KK AA DD AA  UU NN GG DD OO MM AA RR -- HH uu rr  pp ss yy kk ii aa tt rr ii nn  uu nn dd ee rr tt rr yy cc kk ee rr  uu nn gg dd oo mm aa rr ss  ss ii nn nn ee nn
Rapport och rekommendationer om destruktiva bedömningsformulär
för psykisk hälsa, värderingar och program i våra skolor

HH UU RR  SS AA MM HH ÄÄ LL LL EE TT  ÖÖ DD EE LL ÄÄ GG GG SS -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn ss  pp åå tt vv ii nn gg aa dd ee  vv åå rr dd
Rapport och rekommendationer om psykiatrins misslyckade 
öppenvårdsprogram och andra psykiatriska tvångsprogram

AA TT TT  SS KK AA DD AA  KK OO NN SS TT NN ÄÄ RR EE RR -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn  ff öö rr ss tt öö rr  kk rr ee aa tt ii vv ii tt ee tt
Rapport och rekommendationer om psykiatrins angrepp på konstnärer

OO HH EE LL II GG TT  AA NN GG RR EE PP PP -- HH uu rr  rr ee ll ii gg ii oo nn ee nn  uu nn dd ee rr mm ii nn ee rr aa ss
Rapport och rekommendationer om psykiatrins destruktiva inflytande 
på religiös tro och religiösa utövningar

RR ÄÄ TT TT VV II SS AA NN  UU RR HH OO LL KK AA SS -- HH uu rr  pp ss yy kk ii aa tt rr ii nn  hh aa rr  kk oo rr rr uu mm pp ee rr aa tt  ll aa gg  oo cc hh  rr ää tt tt
En rapport om och rekommendationer beträffande psykiatrins och 
psykologins inverkan på rättsväsende och kriminalvård

ÖÖ VV EE RR GG RR EE PP PP  MM OO TT  ÄÄ LL DD RR EE -- BB rr uu tt aa ll aa  mm ee nn tt aa ll hh ää ll ss oo vv åå rr dd ss pp rr oo gg rr aa mm
Rapport och rekommendationer om psykiatrins övergrepp mot våra
äldre

PP SS YY KK II AA TT RR II SS KK  VV ÅÅ LL DD TT ÄÄ KK TT -- ÖÖ vv ee rr gg rr ee pp pp  pp åå  kk vv ii nn nn oo rr  oo cc hh  bb aa rr nn
Rapport och rekommendationer om sexuella övergrepp på patienter
inom den psykiatriska vården 

KK AA OO SS OO CC HH TT EE RR RR OO RR II SS MM -- SS kk aa pp aa tt  aa vv  pp ss yy kk ii aa tt rr ii nn
Rapport och rekommendationer om psykiatrins roll i den 
internationella terrorismen 

AA TT TT  SS KK AA PP AA  RR AA SS II SS MM -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn ss bb ee dd rr ää gg ee rr ii
Rapport och rekommendationer kring psykiatrins skapande av raskon-
flikter och etnisk rensning.

KK OO MM MM II TT TT ÉÉ NN  FF ÖÖ RR  MM ÄÄ NN SS KK LL II GG AA  RR ÄÄ TT TT II GG HH EE TT EE RR
II nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn ee ll ll  öö vv ee rr vv aa kk aa rr ee  aa vv  mm ee nn tt aa ll hh ää ll ss oo vv åå rr dd



”Det uppstår ett tillfälle i varje företag 

när det helt enkelt är dålig affär att kasta

pengar på ett misslyckat projekt med ett

svagt hopp att få något igen. När det gäller

psykiatri tycks det emellertid som om vi

bokstavligt talat har kastat bort pengar. Det

finns inga botemedel bara fler skapade 

sjukdomar, mer krav på bidrag 

och mer bedrägeri. Men den sanna

kostnaden är inte pengar, det är

människors liv!”

– Jan Eastgate
ordförande Internationella 
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