D
I
T
N
I
S
E
R
FÖ
I denna roande och lättlästa bok har läkaren Lita Tibbling
sammanställt ett urval av kollegan Olov Lindahls medicinkritiska
artiklar och anföranden. Här finns en möjlighet att ta del av en
orädd sanningssökare som pekar på tillkortakommanden inom
sjukvård och medicinsk vetenskap.
Läkaren och professorn Olov Lindahl (1919 – 1991)
framförde i många föredrag och debattartiklar en
svidande kritik av skolmedicinen. Kritiken gällde
både dess okritiska användning av läkemedel,
av Lindahl klassade som ”giftmedel”, och skolmedicinens syn på vetenskap och beprövad
erfarenhet. Som en ledande förespråkare för
hälsokost bildade han Föreningen för Biologisk
Medicin i syfte att fungera som en murbräcka
mot den monopoliserade sjukvården.
”Att monopol i alla avseenden inskränker och
håller tillbaka samt är till skada för konsumenten är
en så välkänd sanning inom alla yrkesområden att
den inte kan betvivlas gälla inom sjukvården”.
”ATT SJUKHUS ÄR SPECIELLT RISKFYLLDA
TYDER JU NAMNET PÅ. ANNARS BORDE
DE HETA FRISKHUS.”

Boken kan med fördel användas:
• I utbildningssammanhang för samtliga omvårdnadsyrken.
• För seminarieverksamhet inom forskarutbildning, vetenskapsteoretiska frågor
och hälsobefrämjande åtgärder.
• Av landsting och landstingspolitiker, hälsokostbranschen, Försäkringskassan,
läkemedelsföretag mm.
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Boken kan även köpas via GML PRINT ON DEMAND, www.gml.se

D
I
T
N
I
S
E
R
FÖ
Boken är på 176 sidor och innehåller
följande kapitel
Förord
Biologisk medicin, vad är det?
Naturmedlens tio i topp
Hälsokost och experterna
Vetenskap och tro i kostfrågor
Om konsten att tänka annorlunda i hälso- och sjukvården
Naturligt – onaturligt
Sjukdom, motion, hälsa
Sjukdom – sjukskrivning – arbetsförmåga
Sjukintygsystemet behöver översyn
Snälla bakterier – människans bästa vänner
Fria radikaler
Den filosofiska bakgrunden till medicinska läror
Om att tro, tycka eller veta
Åsiktsdiktatur inom medicinen
Alternativ medicin inför framtiden
Förteckning över Olov Lindahls artiklar och föredrag
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