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Tankar om praktiska problem vid mottagande
av läkemedelsinformation eller Var slänger jag skiten? 
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000516. I postfacket ett inplastat
svart spiralbundet A4-häfte, med text
»Ängslan» i stora vita bokstäver på
framsidan. Sliter upp plasten. Pärmar i
tjock styv kartong, svarta på båda sidor.
Sju blad i tunn kartong, proffsiga foton
av människor i festliga situationer som
de inte kan glädjas åt, med korta texter.
På slutet hänvisningar till Fass, tretton
små  rader text samt rubrik att Efexor är
världens första antidepressivum mot
generaliserad ångest. Verkligen mycket
papper för så lite information. 

Oglad student
Ser igen på bilderna. En visar en

oglad flicka på studentfest, med text
»Vad ska hända med mig? Tänk om jag
inte blir antagen? Om jag inte får något

jobb?» Det kan väl vara nog så realistis-
ka bekymmer för många i dagens sam-
hälle. Hon ska tydligen ha Efexor för
dem. 

Avfallsproblem
Efter en kort stunds funderingar om

innehållet uppkommer ett avfallspro-
blem. Var slänger jag skiten? I pappers-
återvinningen – men då blir ju returpap-
peret svart … Om pärmarna ändå varit
gråa så hade jag kunnat använda dem
som passepartouter … och så måste jag
väl först slita loss spiralbindningen. Det
blir ett trassligt nystan av 1,9 meter
svartlackerad ståltråd. Har vi någon me-
tallåtervinning här, eller? 

Häftet väger 215 gram. På tusen mot-
tagare blir det 215 kilo kartong av bästa

kvalitet ... undrar hur många träd som
gick åt för det? Därtill 1,9 kilometer
ståltråd. 

Tänk om reklammakarna innan de
skickar ut sina flotta alster kunde tänka
lite på vilka avfallsproblem de åstad-
kommer – både för vår yttre miljö och i
mottagarnas sinnen.

Reklamen ska göra intryck
Reklamens avsikt är ju att göra in-

tryck på mottagaren. Det har verkligen
lyckats i det här fallet: för mig är nu det-
ta läkemedelsnamn fast kopplat till
minnet av motbjudande miljöförstöran-
de reklam, i stora svarta pärmar av pri-
ma styv kartong. 

Nils-Olof Jacobson
psykiater, Kristianstad

Replik: 

Materialet i broschyren är till fullo återvinningsbart
– innehållet är dock det viktiga

Broschyren kan kastas i den vanliga
avfallshanteringen och då är det sanno-
likt att beståndsdelarna möter följande
öde.

Materialet  är återvinningsbart
Omslaget i kartongen kan med för-

del förbrännas eller få förmultna på sop-
tipp. I båda fallen frigörs koldioxid till
atmosfären. Skogen fångar upp denna
koldioxid och använder den på nytt i fo-
tosyntesen. 

Pappersbladen med bilderna är en
Svanen-märkt produkt. I likhet med
kartongen kan dessa förbrännas eller
förmultna på soptipp. Papper och kar-
tong är som bekant ett biobränsle som
kan minska eller till viss del ersätta be-
hovet av fossila bränslen som olja och
kol.  Plasten, som består av polyeten, är
vattenbaserad och därmed fullt ned-
brytbar.  

Spiralbindningen, som består av stål,
separeras efter förbränning från aska
och återvinns normalt i andra stålpro-
dukter som till exempel armeringsjärn.

Wyeth Lederle Nordiska har som
ambition att bedriva verksamhet på ett
miljöriktigt och resurshushållande sätt. 

Vår förhoppning är att miljöfrågor-
na, som redogjorts för ovan, på intet sätt
överskuggar det viktiga budskapet i
broschyren, nämligen att informera om
en mycket allvarlig sjukdom. 

En daglig tragedi 
Generaliserad ångest är en daglig

tragedi för de tusentals människor som
är drabbade. Vår intention är att förkla-
ra att bekymmer som ter sig alldagliga
för gemene man, för vissa människor
kan ta sig sådana proportioner att de
upptar hela personens vardag och omöj-
liggör ett vanligt liv.

Johan Molin
produktchef CNS, Wyeth Lederle
Nordiska AB

Broschyrens framsida, återvinningsbar
liksom resten av materialet.


