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Miljoner människor över världen har en vän eller familjemedlem som de inte längre känner igen. 
Detta händer även i Sverige men svenskarna vågar inte föreställa sig att vården är korrumperad 
och att personlighetsförändringen har sin orsak i receptbelagda mediciner. Bland dessa är SSRI 
(Selektiva serotoninåterupptagshämmare). 
 
Kanske känner du någon som var frisk, kände sig nere, tog SSRI, blev förändrad och som nu fått 
diagnosen "bipolär" eller... någon som stod på SSRI och tog sitt liv?  Då är du tyvärr inte ensam. 
 
Cirka var 10:e svensk tar SSRI varje morgon vars positiva effekt är att man "bryr sig" mindre. 
Man bryr sig mindre om sin familj, att man går upp i vikt, att chefen bråkar, att hemmet är ostädat, 
att barnen kan skada sig, otäcka minnen från en olycka eller att en vän gått bort. Drogen motverkar 
dåligt samvete och de som tar sitt liv verkar "bryr sig" mindre om sin närmaste omgivning. 
 
Barn vill att mamma och pappa "bryr sig". Men en hel generation har växt upp med föräldrar och 
lärare som tagit SSRI. Psykisk ohälsa är viktigt att tala om men den kräver inte alltid mediciner. 
Idag övertalas ungdomar att ta SSRI för allt fler diagnoser. Både läkare och läkemedelsförsäljare 
hänvisar till samma "bibel", DSM - Diagnostic Statistical Manual, utgiven av en förening för 
amerikanska psykiatriker ... (APA). Skolan har blivit en ren marknadsplats; sömnproblem, mens, 
depression, ångest, tvångstankar, ätstörningar, spelberoende, etc.  2011 tog 41600 svenska barn 
och ungdomar mellan 10-24 år, SSRI - en kemikalie som reducerar sexualiteten och är skapad för 
att angripa hjärncellerna som i sin tur påverkar hela vår kropp, våra tankar och vår personlighet. 
 
Är inte empatisk förmåga och samvete värt att försvara i ett civiliserat samhälle? 
 
Soldaten, som dödat ett barn i kriget, mår dåligt och har mardrömmar. Soldaten får exakt samma 
SSRI-medicin som domaren som kände sig deprimerad när mamman dog. Soldaten går tillbaka till 
fronten och domaren fortsätter sitt arbete liksom försäkringsläkaren, polisen och dagispersonalen. 
Man tar sin medicin varje morgon och tror att den justerar en "obalans" i hjärnan. 
 
SSRI ökar risken för:  - aggressivitet   …och finns med i bilden vid många mord. 
   - självmord   ...men skrivs ut för att förhindra självmord. 
   - fosterskador   ...men skrivs ut till gravida. 
 

************************* 
 
I filmerna "Who Cares in Sweden?" riktar sig erkända forskare, läkare och journalister från Kanada, 
USA, Nya Zeeland, Australien, England och Holland till den svenska befolkningen som låter sig luras 
av en handfull forskare som står läkemedelsbolagen nära. Bolag som i USA budgeterar med miljarder 
i böter som en naturlig del i affärsrörelsen. Samma sorts bolag, ansvarar för en stor del av svenska 
läkares fortbildning i just läkemedel. I Sverige tar alltså räven hand om hönsen … 
 
Vi som producerat filmerna på ARTIMUS Film SVB AB är varken emot rävar, mediciner eller 
vinstdrivande läkemedelsbolag. Det finns ingen ond eller god sida. Problemet uppstår när girighet 
och feghet blir normerande efter att journalisterna och staten kliver åt sidan. Människan glömmer 
lätt grunden för ett civiliserat samhälle; det juridiska systemet men även vår egen inställning till 
dess betydelse. Tyvärr har svenska staten inte bara tappat kontrollen, man säljer ut den och de 
som borde granska, bryr sig inte. Alla blir förlorare i denna skenande karusell där PR-byråer förser 
media med läkare, forskare och "positiva patienter" som därmed förmörkar hela problematiken. 
 
Vi hoppas att filmerna skall intressera seriösa journalister och politiker att granska den svenska vård- 
och mediakulturen som båda låter sig styras av en skicklig läkemedelsindustri. Läkare såväl som 
medicinstuderande måste därför gå samman i syfte att stödja varandra. Korruptionen frodas idag 
på universiteten, på apotek och på läkarmottagningen. Eventuella kommentarer från ARTIMUS Film 
SVB AB sker via Twitter och FaceBook. De medverkande experterna kan kontaktas via hemsidan. 
 
Filmerna visas på Internet av artimus.se men har även en egen hemsida 
whocaresinsweden.com med bland annat information om de medverkande. 
 
 
 

      Se filmerna på   www.artimus.se 	  


