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Måndag till Fredagsnytt, vecka 5, 1-5 februari år 2016 (sida 1 av 21) 

Vi börjar med 5 februari och backar tillbaka dag för dag, alltså den senaste 

först osv. Redovisar vilka som öppet(Till) fått del av dessa utskick; 

Från: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com]  

Skickat: den 5 februari 2016 13:43 

Till: 'registrator@riksrevisionen.se'; 'gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se'; 

'anna.nordlander@regeringskansliet.se'; 'erik.lovgren@lvn.se'; 'eva.back@lvn.se'; 'Per Skude'; 

'lena.nordgaard@lvn.se'; 'landstinget.vasternorrland@lvn.se'; 'GD-Staben@ivo.se'; 'Registrator_GD-

stab@socialstyrelsen.se'; 'gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se'; 'anders.w.jonsson@riksdagen.se'; 

'erik.ullenhag@riksdagen.se'; 'emma.henriksson@riksdagen.se'; 'anna.kinberg.batra@riksdagen.se'; 

'maria.ferm@riksdagen.se'; 'tomas.eneroth@riksdagen.se'; 'mattias.karlsson@riksdagen.se'; 

'hans.linde@riksdagen.se'; 'jonas.eriksson@riksdagen.se'; 'landstinget@sll.se'; 'landstinget@lul.se'; 

'landstinget.sormland@dll.se'; 'landstinget@lio.se'; 'landstinget@lj.se'; 'landstinget@ltkronoberg.se'; 

'landstinget@ltkalmar.se'; 'regiongotland@gotland.se'; 'landstinget.blekinge@ltblekinge.se'; 

'region@skane.se'; 'regionen@regionhalland.se'; 'info@vgregion.se'; 'info@liv.se'; 

'orebroll@orebroll.se'; 'landstinget@ltv.se'; 'landstinget.dalarna@ltdalarna.se'; 'lg@lg.se'; 

kansli@fgj.se; 'landstinget.vasternorrland@lvn.se'; 'jamtlands.lans.landsting@jll.se'; 

'landstinget@vll.se'; 'norrbottens.lans.landsting@nll.se'; 'region@regionostergotland.se' 

Kopia: 'karin.bergqvist@lakartidningen.se'; 'tord@medicinskaccess.se'; 'anna.basen@expressen.se'; 

'Uppdrag Granskning'; 'ekotgranskar@sr.se'; 'mikael.sjodell@sverigesradio.se'; 

'andreas.lindahl@sverigesradio.se'; 'annika.h.eriksson@sverigesradio.se'; 

'lena.pettersson@sverigesradio.se'; 'erik.palm@sverigesradio.se'; 'ekotgranskar@sr.se'; 

'jan.josefsson@svt.se'; 'redaktionen@journalisten.se'; 'kansliet@sjf.se'; kansli@fgj.se; 

'daniel.velasco@sr.se'; 'Daniel Öhman'; 'bo.goran.bodin@sverigesradio.se' 

Ämne: Fredagsnytt 2016 02 05 till alla goda medmänniskor Patientens ställning på en fri 

vårdmarknad, kommuner som trotsar lagarna, svenska domstolars sätt att hantera EU-rätten och 

skolmedicinen/Vård Sverige är "Big Business", det handlar om enormt stora pe 

Prioritet: Hög 

 

Fredagsnytt 

Begär av registrator vid berörd institution att denna skrivelse kommer alla 

riksdagsledamöter och ministrar i Sveriges Regering, kommun, landstingspolitiker 

tillhanda, därtill även ansvariga tjänstemän inom regeringskansliet. Därtill inom 

Riksrevisionen alla berörda tjänstemän vilka har ansvar för resp frågeområde. 

Denna skrivelse/kommunicering skall i laga ordning registreras av registrator, begär 

av registrator dagboksblad och dnr med vändande e-post till voulf56@gmail.com  

Teman för dagen: Patientens ställning på en fri 

vårdmarknad, kommuner som trotsar lagarna, svenska 

domstolars sätt att hantera EU-rätten och 
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skolmedicinen/Vård Sverige är ”Big Business”, det handlar 

om enormt stora pengar 

 

Patientens ställning på en fri vårdmarknad 

Efter att vi under den senaste veckan har försökt beskriva patientens ställning 

gentemot den samlade sjuka svenska sjukvårdens företrädare och då i synnerhet när 

våra gamla och sjuka möter dessa företrädare, så har vi nu i dagens nyhetsbrev 

kommit till den punkt där vi vill delge dig som läser detta om det gigantiska bedrägeri 

som pågår. 

Det finns många vilka liksom vi har funderat över hur detta kan få pågå dag efter dag, 

vecka efter vecka och år efter år. 

Låt oss dock från början klarlägga att Sveriges sjuka vårdmarknad styrs av ett 

planekonomiskt synsätt där den sjuka svenska vårdmarknaden styrs av ett föråldrat, 

men också ur ett EU-rättsligt perspektiv, tveksamt sätt mot sina Kunder (patienter). 

Som patient ( eller vårdkonsument/rättighetsbärare som vi föredrar att kalla det) har 

man enligt EU-rätten en lång rad rättigheter något som svensk sjukvård, svenska 

myndigheter och svenskt rättsväsende aktivt gör allt för inte bry sig om. 

Försäkringskassan kunde under den i negativa sammanhang nu så kritiserade 

Generaldirektören Dan Eliasson (numera Polischef) öppet trotsa såväl svenska lagar 

som den gällande EU-rätten och därmed sätta en lång rad människors medborgerliga 

rättigheter ur spel. 

Att Försäkringskassans öppna olagligheter ostraffat kunnat fortgå under så många år 

beror ju helt klart på att sådana ledare som Dan Eliasson tillsätts av den politiska 

makteliten vilka ger dessa ledare ett tydligt uppdrag i samband med utnämningen, 

dvs att strunta i lagar och förordningar, fd GD Dan Eliasson är bara ett men mycket 

klart lysande exempel på detta. Det finns många fler!! 

Den normale medborgarens tilltro det svenska rättsväsendets oväld är en illusion då 

det visar sig att polis, åklagare och domstolar till 100% agerar i enlighet med sina 

politiska huvudmäns intentioner, svensk lag och EU-rätten är något man med 

politikernas och rättsvårdande myndigheters goda minne helt struntar i. 

De personliga tragedier som denna veritabla rättsröta åstadkommit tycks dagligen få 

pågå rakt under näsan på oss alla, den som vill fördjupa sig i detta kan med stor 

behållning ta del av vad andra och mycket initierade personer har skrivit om detta 

genom att klicka följande länkar: 
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http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2012/02/Carl-Michael-von-Quitzow-LL-D-professor-i-EU-r%C3%A4tt-

om-patientfrihet1.pdf 

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2015/05/%C3%84r-SVERIGE-en-trov%C3%A4rdig-avtalspartner-av-

Assar-Fager-20150522-5-sidor.pdf 

Kommuner som trotsar lagarna 

Den kommunala sektorn och då främst den kommunala vårdsektorn är en av de 

absolut värsta syndarna då det gäller att totalt trotsa svenska lagar och förordningar. 

Professorn i förvaltningsrätt, Olle Lundin, har på ett bra sätt åskådliggjort vad som på 

daglig basis pågår i det sk KommunSverige. 

I en ESO-rapport (ESO=Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) har Olle 

Lundin bl.a. beskrivit hur en lång rad kommunala beslutsfattare bevisligen öppet har 

trotsat svensk lagstiftning, klicka gärna länken härnedan: 

http://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/10/ESO-2015_2.pdf 

Vad har rikspolitikens roll som lagstiftare (Sveriges Riksdag) för betydelse när man 

utan påföljd låter den kommunala sektorn systematiskt strunta i svensk lag och EU-

rätt?? 

Ett centralt tema i denna ovanstående rapport är att avskaffandet av det sk 

tjänstemanna ansvaret bär den huvudsakliga skulden till att ingen döms för dessa 

systematiska lagöverträdelser, konklusionen är ju självklar, dvs återinför 

tjänstemanna ansvaret omedelbart och lagför de myndighetspersoner och 

beslutsfattare vilka bryter mot svensk lag och EU-rätt. 

Vi håller med Olle Lundins självklara slutsats, Sverige status som en fungerande 

rättsstat måste återupprättas snarast. Återinför tjänstemanna ansvaret Nu!! 

Den kommunala sektorns företrädare bl.a. representerade av dess 

arbetsgivarorganisation, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), är dock en 

mycket stark lobbygrupp som synnerligen aktivt och framgångsrikt motverkar alla 

försök i denna riktning. 

Man frågar sig osökt varför?? 

Professor Lundin pekar också på hur illa tillsynen av kommuner och landsting 

fungerar, man häpnar över hur den kommunala beskattningsrätten kan ses som 

orsak till varför kommuner tycker sig vara berättigade att systematiskt kunna bryta 

mot av Sveriges Riksdag instiftade lagar. 

Kommunpolitiker må vara dåligt utbildade och ibland dåligt ekonomiskt ersatta men 

det är ändå frapperande att kommunala tjänstemän dagligen utövar myndighet och 

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2012/02/Carl-Michael-von-Quitzow-LL-D-professor-i-EU-r%C3%A4tt-om-patientfrihet1.pdf
http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2012/02/Carl-Michael-von-Quitzow-LL-D-professor-i-EU-r%C3%A4tt-om-patientfrihet1.pdf
http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2015/05/%C3%84r-SVERIGE-en-trov%C3%A4rdig-avtalspartner-av-Assar-Fager-20150522-5-sidor.pdf
http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2015/05/%C3%84r-SVERIGE-en-trov%C3%A4rdig-avtalspartner-av-Assar-Fager-20150522-5-sidor.pdf
http://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/10/ESO-2015_2.pdf
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tar olagliga beslut i parti och minut, tjänstemännen uppbär ju marknadsmässiga löner 

vilket tyder på att de bör vara väl utbildade för sina jobb och därmed ha kunskaper på 

lagstiftningens område. 

Kommunala tjänstemän skall ju bereda och föredra olika ärenden så att politiker kan 

fatta beslut men i verkligheten så tar ju också tjänstemännen själva besluten, 

möjligen med de kommunala politikerna som gisslan i sina roller som formella 

beslutsfattare. 

Ingen kommunal eller landstingspolitiker tycks förstå att arbetsgivaransvaret åvilar 

dem och ingen annan. 

Svenska domstolars sätt att hantera EU-rätten 

Att svenska domstolar gör allt i sin makt för att skydda myndigheter (dit bl.a. 

kommunerna hör) är ju ingen nyhet men att svenska domstolar öppet törs trotsa EU-

rätten är betydligt märkligare, ännu mer märkligt är det dock att EU-domstolen och 

EU-kommissionen låter svenska domstolar ostört och på ett rättsvidrigt sätt skydda 

svenska myndighetsutövare när det i fall efter fall är uppenbart att svenska domstolar 

inte bryr sig om EU-rättens företrädesprincip över den svenska lagstiftningen. 

Det tycks finnas en lojalitetskänsla mellan de offentliganställda inom rättsväsendet 

och de myndighetsutövande tjänstemännen som innebär att det utvecklats en 

rättspraxis som tar hänsyn till att det är just offentliganställda vilka begått 

lagöverträdelserna, bedömningen är väsentligt tuffare om det gäller en enskild eller 

en privat näringsidkare. 

Rättsfallen är oändligt många där t.ex. förvaltningsdomstolar, kammarrätter och 

högsta förvaltningsdomstolen i fall där myndighetsutövare/offentliganställda 

tjänstemän underlåtit att beakta svensk lag samt att EU-rätten i alla lägen är 

överställd svensk lag kan gå fria, något som inte kan betraktas som annat än ren och 

skär korruption och en veritabel rättsröta. 

Allt emedan svensk lagstiftande församling, Sveriges Riksdag, ointresserat ser på 

och ger sitt tysta(?) samtycke, när t.ex. SD genom sin Markus Wiechel för ett tag 

sedan torgförde uppfattningen att man skulle återinföra det sk tjänstemanna ansvaret 

så blåste nästan hela MyndighetsSverige högljutt i sina vuvuzelor.  

Möjligen berodde detta på att önskemålet om ett återinfört tjänstemanna ansvar kom 

just från detta parti och att de ännu inte ingår i den svenska sjupartipakt som är 

överens om dagens ordning där man till alla pris vill skydda svenska 

myndighetsutövare, oavsett om det rör statligt, kommunalt eller landstingsanställda. 
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Vi vill varmt rekommendera alla läsare att förkovra sig inom EU-rättens 

område, främst EKMR och EURS (Lissabonfördraget) genom att klicka på de 

nedanstående länkarna: 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/europa_501104.pdf 

http://www.lissabonfordraget.se/                  

https://e-justice.europa.eu/content_eu_case_law-12-sv.do 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_sv.htm 

http://europa.eu/eu-law/case-law/index_sv.htm 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7046/ 

 

Skolmedicinen/Vård Sverige är ”Big Business”, det handlar om 

enormt stora pengar 

Är det därför som alternativ bättre/effektivare vård inte släpps in i det svenska 

skattefinansierade vårdsystemet? Vi kan, gammal som ung, alla svenska 

unionsmedborgare äger EU-rättigheten/rättighetsbärare till fri rörlighet, och därmed 

äger EU-rättigheten till till bättre/effektivare vård utanför Sverige. En rättighet som 

Vård Sverige/Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna gjort allt dessa 

sammantaget(kartell) kan för att förhindra! 

Försäkringskassan, endast en administratör, administrerar och aktivt förhindrar 

denna EU-rättighet. 

Under förre generaldirektören Dan Eliasson ledning(nu mera högste chefen inom 

Polismyndigheten), som är jurist, och skall känna lag och rätt, som alla andra 

myndighetsutövare också skall känna och därtill fokusera sig på att informera, 

upplysa och vägleda oss alla i och om, ”utvecklades” konceptet! 

Dan Eliasson hade som synes en dold agenda, för under hans ledning av 

Försäkringskassan förhindrades aktivt av denna myndighet väldigt många svenska 

medborgare deras EU-rättighet till bättre/effektivare vård/behandling utanför Sverige 

men inom EU! Då i symbios med bl.a. svenska förvaltningsdomstolar/rättsväsendet, 

som alla satte EU-rätten/unionsrätten på undantag för allmänheten i Sverige, du kan 

läsa mera om det 

http://newsvoice.se/2014/12/08/bolag-har-ratt-att-fa-provningar-utifran-de-manskliga-rattigheterna-men-ej-manniskor/ 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/europa_501104.pdf
http://www.lissabonfordraget.se/
https://e-justice.europa.eu/content_eu_case_law-12-sv.do
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_sv.htm
http://europa.eu/eu-law/case-law/index_sv.htm
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7046/
http://newsvoice.se/2014/12/08/bolag-har-ratt-att-fa-provningar-utifran-de-manskliga-rattigheterna-men-ej-manniskor/
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Dolda agendor har alltid funnits och kommer alltid finnas(korruption), för det handlar 

om stora pengar, så följ pengarna men ha i fokus att en myndighetsutövare har att 

tillgodose medborgarna i första hand! 

Vem har tjänat på att Försäkringskassan/förvaltningsdomstolarna aktivt förhindrat 

svenska medborgares EU-rättighet till bättre/effektivare vård och behandling utanför 

Vård Sverige men inom EU? Såklart är detta svaret givet, det är Vård 

Sverige(skolmedicinen/landstingen och regionerna är i beroendeställning till den 

kriminella läkemedelsindustrin) och därmed den kriminella läkemedelsindustrin som 

gynnats! Alltså inte svenska folkets folkhälsa, alltså inte skattebetalarna har tjänat på 

denna ”utveckling”! 

De svagaste och de äldre i samhället missgynnas särskilt, men den kriminella 

läkemedelsindustrins ”pengahjul” rullar på och Vård Sverige/svenska skolmedicinska 

läkare är som synes deras verktyg för att hjulen skall snurra vidare. Minns särskilt 

vård Sverige demokratins vagga, "Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket" 

Gustav Möller(S). 

Slutligen, ett exempel, av det som nu är aktuellt i den globala kriminella 

läkemedelsindustri världen nämligen Zikaviruset, som alla synes bör läsa mera om, 

förslagsvis då via dessa länkar 

http://newsvoice.se/2016/02/02/zikavirusets-gata-kan-inte-losas-med-politiskt-korrekt-vetenskap/ 

http://www.naturalnews.com/052863_Zika_virus_Tdap_vaccine_GMO_mosquitoes.html  

http://www.naturalnews.com/052864_Zika_virus_Chinese_herbs_natural_cures.html 

 

På veckans sista arbetsdag får vi väl ta till ett känt citat av den kände 

medborgarrättskämpen Martin Luther King, ” I have a dream” !!! 

Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering, 

jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa 

jag värnar framför allt annat. 

Trevlig helg till alla goda medmänniskor 

 

Ulf Bittner, för och till alla goda medmänniskor 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 

 

http://newsvoice.se/2016/02/02/zikavirusets-gata-kan-inte-losas-med-politiskt-korrekt-vetenskap/
http://www.naturalnews.com/052863_Zika_virus_Tdap_vaccine_GMO_mosquitoes.html
http://www.naturalnews.com/052864_Zika_virus_Chinese_herbs_natural_cures.html
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
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Från: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com]  

Skickat: den 4 februari 2016 10:00 

Till: 'registrator@riksrevisionen.se'; 'gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se'; 

'anna.nordlander@regeringskansliet.se'; 'erik.lovgren@lvn.se'; 'eva.back@lvn.se'; 'Per Skude'; 

'lena.nordgaard@lvn.se'; 'landstinget.vasternorrland@lvn.se'; 'GD-Staben@ivo.se'; 'Registrator_GD-

stab@socialstyrelsen.se'; 'gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se'; 'anders.w.jonsson@riksdagen.se'; 

'erik.ullenhag@riksdagen.se'; 'emma.henriksson@riksdagen.se'; 'anna.kinberg.batra@riksdagen.se'; 

'maria.ferm@riksdagen.se'; 'tomas.eneroth@riksdagen.se'; 'mattias.karlsson@riksdagen.se'; 

'hans.linde@riksdagen.se'; 'jonas.eriksson@riksdagen.se'; 'landstinget@sll.se'; 'landstinget@lul.se'; 

'landstinget.sormland@dll.se'; 'landstinget@lio.se'; 'landstinget@lj.se'; 'landstinget@ltkronoberg.se'; 

'landstinget@ltkalmar.se'; 'regiongotland@gotland.se'; 'landstinget.blekinge@ltblekinge.se'; 

'region@skane.se'; 'regionen@regionhalland.se'; 'info@vgregion.se'; 'info@liv.se'; 

'orebroll@orebroll.se'; 'landstinget@ltv.se'; 'landstinget.dalarna@ltdalarna.se'; 'lg@lg.se'; 

kansli@fgj.se; 'landstinget.vasternorrland@lvn.se'; 'jamtlands.lans.landsting@jll.se'; 

'landstinget@vll.se'; 'norrbottens.lans.landsting@nll.se'; 'region@regionostergotland.se' 

Kopia: 'karin.bergqvist@lakartidningen.se'; 'tord@medicinskaccess.se'; 'anna.basen@expressen.se'; 

'Uppdrag Granskning'; 'ekotgranskar@sr.se'; 'mikael.sjodell@sverigesradio.se'; 

'andreas.lindahl@sverigesradio.se'; 'annika.h.eriksson@sverigesradio.se'; 

'lena.pettersson@sverigesradio.se'; 'erik.palm@sverigesradio.se'; 'ekotgranskar@sr.se'; 

'jan.josefsson@svt.se'; 'redaktionen@journalisten.se'; 'kansliet@sjf.se'; kansli@fgj.se; 

'daniel.velasco@sr.se'; 'Daniel Öhman'; 'bo.goran.bodin@sverigesradio.se' 

Ämne: Torsdagsnytt 2016 02 04 till alla goda medmänniskor Vilka lagar styr den sjuka svenska 

sjuvårdens agerande?? 

Prioritet: Hög 

 

Torsdagsnytt 

Begär av registrator vid berörd institution att denna skrivelse kommer alla 

riksdagsledamöter och ministrar i Sveriges Regering, kommun, landstingspolitiker 

tillhanda, därtill även ansvariga tjänstemän inom regeringskansliet. Därtill inom 

Riksrevisionen alla berörda tjänstemän vilka har ansvar för resp frågeområde. 

Denna skrivelse/kommunicering skall i laga ordning registreras av registrator, begär 

av registrator dagboksblad och dnr med vändande e-post till voulf56@gmail.com  

Temat för dagen: Vilka lagar styr den sjuka svenska 

sjukvårdens agerande?? 

Som vi berättade om i Måndagsnytt, 2016-02-01, så påpekades att svenska politiker 

abdikerat från sitt ansvar till förmån för olika svenska myndigheter och att svenska 

läkare är så till den grad korrupta att de numera nästan undantagslöst står på den 

kriminella läkemedelsindustrins ”lönelista”. 

I Tisdagsnytt, 2016-02-02, försökte vi koppla samman den utbredda korruptionen 

inom läkarkåren med det snillrika begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, 

mailto:voulf56@gmail.com


8 
 

något som tas till intäkt för att i alla sammanhang kunna skydda läkare vilka nästan 

undantagslöst agerar ”gatulangare” åt den kriminella läkemedelsindustrin. 

Onsdagsnytt, 2016-02-03, berörde kostens och kosttillskottens betydelse för våra 

gamla, där vi bl.a. berättade lite om näringskedjans och miljögifternas betydelse för 

våra gamlas liv och hälsa då de av läkarna blir ordinerade ännu mer förgiftande 

kemiska preparat. 

I dagens utskick vill vi ställa några frågor som berör hur svensk lagstiftning används 

för att skydda den sjuka svenska sjukvården och den kriminella läkemedelsindustrin 

när de systematiskt bryter mot såväl den svenska lagstiftningen som den till svensk 

lag överstående EU-rätten. 

Svensk lags tillkortakommanden 

Efter att under ett långt och strävsamt liv med sina skatter ha bidragit till svensk 

sjukvårds utbyggnad så får inte våra gamla på ålderns höst det rättsskydd som de 

med all rätt har förväntat sig, tvärtom så sätts de på undantag och behandlas sämre 

än våra bilar och husdjur. 

När någon av oss cyklar utan hjälm är detta ett lagbrott, när vi går emot röd gubbe 

vid ett övergångsställe så bryter vi mot svensk lag men då det inte finns någon 

sanktionsmöjlighet värd namnet i de lagar som förbjuder oss att göra detta så går vi 

alla fria. 

När det gäller brott mot svensk lag som reglerar patienters rättigheter så förhåller det 

sig på samma sätt, dvs våra gamla är fullständigt rättslösa då det inte finns några 

påföljder för dem vilka begår brotten mot våra gamla och sjuka. 

Kommunal sjukvård likväl som den landstingsdrivna har en rad svenska lagar att följa 

men de är även förpliktade att följa den EU-rätt vilken i alla sammanhang är 

överställd svensk lag, därför frågar sig vän av ordning hur svenska rättsvårdande 

myndigheter så regelmässigt kan strunta i allt vad lagstiftning heter. 

Hälso och Sjukvårdslagen (HSL), Patientlagen (PL), Patientsäkerhetslagen (PSL) 

och Socialtjänstlagen (SoL) är de fyra lagar vi tittat närmare på (det finns fler lagar 

som vi här har utelämnat) vad avser tillämpningen gentemot våra gamla, och det är 

en skrämmande upplevelse att se med vilket fullständigt förakt som svensk samlad 

sjukvård uppträder mot våra gamla och sjuka. 

Patentlagen https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/  

är förvisso en lag från 2015-01-01 men bygger i stora stycken på tidigare lagstiftning. 

                                                                                                            

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/
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PL förutsätter samråd mellan läkare och patient men också samtycke krävs för att 

den gamle skall kunna göra ett aktivt val då läkaren föreslår olika behandlings och 

ordinationsalternativ, självklart kan det tyckas för de flesta, men om någon av de 

gamla eller deras nära anhöriga vill få ett ord med i diskussionen så agerar en 

bedövande majoritet av svenska läkare med ett utbrett förakt som om de satt på ett 

ensidigt tolkningsföreträde. 

HSL https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/  

är däremot en väl etablerad lag men tyvärr kan det konstateras att svensk polis, 

svenska åklagare och svenska domstolar gör allt i sin makt för att INTE beivra helt 

uppenbara brott mot dessa två så centrala lagar. 

PSL https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/ 

är tänkt att reglera ansvarsfrågor för de vilka bedriver sjukvård men lagen används 

inte alls på det sätt som många tror, dvs etablissemanget beaktar inte patientens 

rättigheter när den undantagsvis tillämpas. 

Vi återkommer till denna lag i ett senare nyhetsbrev. 

Socialtjänstlagen https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/ 

denna lag finns med här för att vi i många äldres liv ser den kommunala sjukvårdens 

tillkortakommanden som en till PL och HSL integrerad del men denna lag är en 

mycket bidragande orsak till att gamla misshandlas å det grövsta. 

Med hänvisning till vårt tidigare Måndagsnytt, 2016-02-01, så skulle förmodligen 

ingen bilägare, utan rättsliga påföljder för bilverkstan, låta bilen få en fel utförd 

reparation eller service, men våra gamla får finna sig i att systematiskt bli felhandlade 

och felordinerade utan rättsliga påföljder för de ansvariga läkarna och annan 

kommunal sjukvårdspersonal.  

Skrämmande att vi månar mer om våra bilar än av våra gamla och sjuka!! 

Varför har vi dessa lagar när ingen följer dem?? 

Skulle någon gammal patient eller dennes anhöriga anmäla uppenbara 

lagöverträdelser så tar inte åklagaren ens upp detta till en förundersökning, samtliga 

fall läggs ned enligt löpandebandsprincipen, allt för skydda sjukvårdspersonal och då 

i synnerhet läkarna. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/
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När anhöriga i enlighet med vad som stipuleras i Patientlagen vill få till stånd en 

läkemedelsgenomgång så bemöts man med ett genuint förakt och uppmaningar i stil 

med att man bör byta läkare om man inte är nöjd med dennes sätt att följa svensk 

lagstiftning, läkare kan idag betraktas som helt straffimmuna då de skyddas till 100% 

av svenska rättsvårdande myndigheter. 

HSL, PL, PSL och SoL har ett uttalat patientperspektiv men så gott som 

undantagslöst så agerar rättsväsendet till skydd för sjukvårdspersonal och ansvariga 

läkare, etablissemanget tillåts därför strunta i svensk lagstiftning. 

Man kan fråga sig varför?? 

Kommunal sjukvård exekverar vad korrupta läkare ordinerar och vill i många fall 

dessutom få läkare att öka insättning av diverse kemiska preparat för att få de gamla 

mer ”lättvårdade”, man bryter därmed i många stycken mot vad som finns skrivet i 

Socialtjänstlagen om ett värdigt liv för våra gamla. 

Att kommunerna dessutom därmed bryter mot gällande EU-rätt struntar man 

högaktningsfullt i, om man ens känner till att EU-rätten finns och att denna lagstiftning 

överträffar svensk lagstiftning. 

Samråd och samtycke 

Gamla har en inbyggd respekt för de vitrocksförsedda läkare vilka de har att möta när 

hälsan inte alltid står dem bi, att anhöriga blir fullständigt negligerade utgör mer regel 

än undantag och det samråd och samtycke som läkare och annan sjukvårdspersonal 

måste ha för att kunna genomföra sina behandlings och ordinationsförslag sätts 

ständigt på undantag. 

När bilverkstans jobb med bilen blir anmält till Konsumentombudsmannen (KO) så 

har branschen förbundit sig att som kutym följa KO:s utslag, detta förekommer öht 

inte då det gäller patienters rätt att klaga på läkares behandling och ordination. 

Man kan fråga sig varför?? 

Patientnämnder, HSAN, IVO, Polis, Åklagare, Domstolar agerar till 100% för att 

skydda läkare och annan sjukvårdspersonal, läkare vilka är en av de mest korrupta 

yrkeskårerna (läs beroendet av den kriminella läkemedelsindustrin) och vem tror 

därför på allvar att en gammal och skröplig medborgare skall kunna hävda sina 

lagstadgade rättigheter? 

Att svenska lagar, till skydd för patienters rättigheter, saknar påföljdsdelar gör ju 

dessa lagar helt tandlösa och då inte heller etablissemanget ens försöker beivra brott 

begångna av sjukvårdens företrädare blir våra gamla och sjuka helt lämnade åt sitt 

öde. 



11 
 

Sjukvårdens företrädare kan lugnt fortsätta ”cykla utan hjälm och gå emot röd 

gubbe”, de har absolut inget att frukta då svensk lagstiftning enbart är 

pappersprodukter vars syfte det aldrig varit att på allvar tillvarata patienternas (läs 

våra gamlas) intressen. 

Vi frågade oss i Måndagsnytt, 2016-02-01, om Sverige verkligen är en Rättstat värd 

namnet eller om vi mer liknar en bananrepublik eller en kommunistisk diktaturstat?? 

För vad har det för praktisk betydelse om vi skriver lagar som ingen följer och som 

helt saknar straffpåföljd mot dem vilka bryter mot dessa lagar?? 

Vi får väl för dramatikens skull avsluta med ett känt citat från Winston Churchill, ”We 

will never surrender”. 

Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering, 

jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa 

jag värnar framför allt annat. 

Ulf Bittner, för och till alla goda medmänniskor 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se 
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Onsdagsnytt 

Begär av registrator vid berörd institution att denna skrivelse kommer alla 

riksdagsledamöter och ministrar i Sveriges Regering, kommun, landstingspolitiker 

tillhanda, därtill även ansvariga tjänstemän inom regeringskansliet. Därtill inom 

Riksrevisionen alla berörda tjänstemän vilka har ansvar för resp frågeområde. 

Denna skrivelse/kommunicering skall i laga ordning registreras av registrator, begär 

av registrator dagboksblad och dnr med vändande e-post till voulf56@gmail.com  

2016-02-03 

Temat för dagen: Vad betyder vår kost och kosttillskott för 

oss alla, inklusive våra gamla?? 

Som vi berättade om i Måndagsnytt, 2016-02-01, så påpekades att svenska politiker 

abdikerat från sitt ansvar till förmån för olika svenska myndigheter och att svenska 

läkare är så till den grad korrupta att de numera nästan undantagslöst står på den 

kriminella läkemedelsindustrins ”lönelista”. 

I Tisdagsnytt, 2016-02-02 försökte vi koppla samman den utbredda korruptionen 

inom läkarkåren med det snillrika begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, 

något som tas till intäkt för att i alla sammanhang kunna skydda läkare vilka nästan 

undantagslöst agerar ”gatulangare” åt den kriminella läkemedelsindustrin. 

Den aggregerade effekten att av läkare få i sig en överdriven cocktail av olika 

kemiska preparat (läs sk läkemedel) är illa nog för var och en av oss, men för våra 

gamla blir effekten än värre då de under ett långt liv också fått i sig en lång rad andra 

för kroppen ohälsosamma ämnen. 

Den blyade bensinen försvann ju för inte så många år sedan, tandfyllningsmaterialet 

amalgam består ju till stora delar av kvicksilver, vårt dricksvatten är ju med sina 

adderade klorföreningar ingen hälsodryck precis.  

För den intresserade kan vi varmt rekommendera följande länk: 

http://www.naturalnews.com/052812_heavy_metals_mental_insanity_food_supply.html 

Ja, listan över ohälsosamma och synnerligen giftiga ämnen vilka vi på daglig basis 

får i oss kan göras mycket lång och har man, som våra gamla gjort, lyckats leva ett 

långt liv så blir den livslånga exponeringen något som läkare måste ta hänsyn till när 

de ohämmat vill förskriva en lång rad kemiska preparat. 

mailto:voulf56@gmail.com
http://www.naturalnews.com/052812_heavy_metals_mental_insanity_food_supply.html
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Cocktaileffekten av ett långt men förgiftat liv i kombination med en våldsam 

överförskrivning av kemiska preparat från en korrupt läkarkår gör att många av våra 

gamla dör i förtid och under ett mycket stort lidande. 

Näringskedjans betydelse 

Det verkar som att svensk sjukvård inte lägger tillräckligt stor vikt vid att också väga 

in kostens betydelse när man skall finna den bästa vägen till hälsa över tid, 

åtminstone verkar de flesta läkare helt bortse från vad en korrekt sammansatt och 

giftfri kost kan åstadkomma för oss alla och då särskilt för våra gamla och sköra. 

Multipotenta nervgift som t.ex. tandlagningsmaterialet amalgam vill ingen 

läkare/tandläkare ens prata om, då är det mycket enklare att behandla symtom med 

ännu mer kemiska preparat. Den kriminella läkemedelsindustrin kommer som vanligt 

undan sitt ansvar och står istället jublande upp i bänkarna då de ser sina köpta 

apostlar förskriva för dem ytterst lönsamma preparat i syfte att lindra 

förgiftningssymtom av amalgam (kvicksilver). 

För den intresserade kan vi varmt rekommendera vad den numera bortgångne 

neurologen Patrik Störtebecker redan för många år sedan skrivit om 

kvicksilverförgiftning som uppstår i samband med användning av amalgam, klicka 

länken här: 

http://web.archive.org/web/20100904044207/http:/www.2000taletsvetenskap.nu/uppl

addning/stortebecker/storteb.htm 

Användningen av sk rötslam på våra åkrar och ängar är ännu ett exempel på 

näringskedjans betydelse för oss alla, dvs förgiftningen är monumental.  

Att denna användning av rötslam inte är nyttig för oss håller nog flertalet av oss med 

om, men om också läkarna därtill adderar sina kemiska preparat medelst våldsam 

överförskrivning behöver man inte vara Einstein för att inse den sammantagna 

effekten på våra gamla vilka under ett långt liv fått i sig potenta miljögifter i en 

omfattning som aldrig förr. 

Människans egen förmåga att trots allt stå emot all samlad förgiftning räcker dock 

inte långt när man som gammal också blir tubbad att addera en lång rad kemiska 

preparat som korrupta läkare villigt skriver ut. 

Den sjuka svenska sjukvården skulle kunna påverka folkhälsan i en positiv riktning 

om man lade mer resurser på att verkligen utbilda sin personal i nutrition och 

ordentlig kosthållning som en del av läkarnas bedömning av gamla människors 

hälsoutveckling. 

 

http://web.archive.org/web/20100904044207/http:/www.2000taletsvetenskap.nu/uppladdning/stortebecker/storteb.htm
http://web.archive.org/web/20100904044207/http:/www.2000taletsvetenskap.nu/uppladdning/stortebecker/storteb.htm
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Kosten och kosttillskottens betydelse 

När den kriminella läkemedelsindustrin ser sina positioner hotade så tar man fram 

det grova artilleriet, läkare uppmanas att aktivt bekämpa alla former av kosttillskott 

som inte tillverkas av dem själva. 

Misstänkliggöranden förs fram med stor emfas och ve den läkare vilken skulle ha 

modet att rekommendera kosttillskott och en väl balanserad kost där t.ex. socker och 

andra kolhydrater är bannlysta, då kommer läkemedelsindustrin och andra starka 

lobbygrupper fram ur sina hålor med hänvisning till ”vetenskap och beprövad 

erfarenhet” som vi numera vet inte har någon egentlig definition utan mer används av 

den kriminella läkemedelsindustrin, lobbygrupper och svenska myndigheter som 

skydd för sina egna illdåd. 

Försiktighetsprincipen gäller förvisso även på kosttillskottets område likväl som det 

borde göra för sk läkemedel, men tyvärr bedriver svensk sjukvård en veritabel 

klappjakt på allt vad kosttillskott heter. 

Sjukvårdspersonal förbjuds dela ut egeninköpta vitaminer och kosttillskott till våra 

gamla då detta allvarigt skulle äventyra den kriminella läkemedelsindustrins mäktiga 

dominans, vad är detta om inte skyddande av brottslig verksamhet?? 

Vi minns alla den sk fettdoktorn Annika Dahlqvist viken tvingades löpa gatlopp när 

hon trotsade den mäktiga läkemedelsindustrin och rekommenderade LCHF-baserad 

kost, hon brännmärktes unisont av ett samlat etablissemang med svenska 

myndigheter i spetsen för detta veritabla drev som i praktiken slutade med ett 

yrkesförbud. 

Vi vill slutligen be dig att läsa vad en oberoende läkare (Dr Mercola) skriver om 

vitaminer och kosttillskott för att bredda dina insikter på detta område, klicka därför 

gärna på denna länk: 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/02/01/pbs-frontline-vitamins-

supplements.aspx?e_cid=20160201Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&ut

m_content=art1&utm_campaign=20160201Z2&et_cid=DM96914&et_rid=1338829024 

Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering, 

jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa 

jag värnar framför allt annat. 

 

Ulf Bittner, för och till alla goda medmänniskor 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/02/01/pbs-frontline-vitamins-supplements.aspx?e_cid=20160201Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20160201Z2&et_cid=DM96914&et_rid=1338829024
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/02/01/pbs-frontline-vitamins-supplements.aspx?e_cid=20160201Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20160201Z2&et_cid=DM96914&et_rid=1338829024
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/02/01/pbs-frontline-vitamins-supplements.aspx?e_cid=20160201Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20160201Z2&et_cid=DM96914&et_rid=1338829024
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
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'tord@medicinskaccess.se'; 'anna.basen@expressen.se'; 'Uppdrag Granskning'; 'ekotgranskar@sr.se'; 

'mikael.sjodell@sverigesradio.se'; 'andreas.lindahl@sverigesradio.se'; 

'annika.h.eriksson@sverigesradio.se'; 'lena.pettersson@sverigesradio.se'; 

'erik.palm@sverigesradio.se'; 'ekotgranskar@sr.se'; 'jan.josefsson@svt.se'; 
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Ämne: Tisdagsnytt till alla goda medmänniskor Vad är vetenskap och beprövad erfarenhet?? 

Prioritet: Hög 

Tisdagsnytt 

Begär av registrator vid berörd institution att denna skrivelse kommer alla 

riksdagsledamöter och ministrar i Sveriges Regering, kommun, landstingspolitiker 

tillhanda, därtill även ansvariga tjänstemän inom regeringskansliet. Därtill inom 

Riksrevisionen alla berörda tjänstemän vilka har ansvar för resp frågeområde. 

Denna skrivelse/kommunicering skall i laga ordning registreras av registrator, begär 

av registrator dagboksblad och dnr med vändande e-post till voulf56@gmail.com  

Temat för dagen: Vad är vetenskap och beprövad 

erfarenhet?? 

Folkhälsans utveckling i Sverige bygger till mycket stor del på denna till synes 

vederhäftiga men ack så snillrika formulering, låt oss därför ta oss en närmare titt på 

vad detta får för betydelse för oss alla men framför allt för våra gamla. 

Som vi berättade om i Måndagsnytt, 2016-02-01, så påpekades att svenska politiker 

abdikerat från sitt ansvar till förmån för olika svenska myndigheter och att svenska 

läkare är så till den grad korrupta att de numera nästan undantagslöst står på den 

kriminella läkemedelsindustrins ”lönelista”. 

mailto:voulf56@gmail.com
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Den sjuka svenska sjukvården som dagligen också besöks av ett mycket stort antal 

äldre blir ständigt utsatta för läkarnas lojalitet mot sina ”arbetsgivare” inom den 

kriminella läkemedelsindustrin då läkarna ständigt ordinerar en cocktail av olika 

kemiska preparat, i dagligt tal kallat läkemedel. 

Den sk cocktaileffekten är något som ingen verkar bry sig om, dvs när en lång rad 

kemiska preparat tas samtidigt.  

Hur kan en ansvarskännande läkare bortse från den cocktaileffekten när det på en 

äldre människas läkemedelslista finns ända upp till 15-20 olika preparat?? 

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag försökt kartlägga denna våldsamma 

överförskrivning av läkemedel till äldre, tyvärr har inte Johan Fastboms relativt 

tandlösa rapport från 2014 inte nått någon större krets ibland de läkare som borde ta 

detta till sig. 

Varifrån kommer begreppet ”vetenskap och beprövad 

erfarenhet”?? 

Det kan knappast vara okänt att många av våra äldre av korrupta läkare blir 

ordinerade att ta en mängd olika kemiska preparat, tyvärr får detta pågå utan att vare 

sig politiker, ansvariga myndigheter, polis, åklagare eller domstolar ingriper. 

Läkare och andra representanter vars ansvar det är tar ständigt skydd bakom 

universalbegreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, men finns då detta 

begrepp definierat någonstans?? 

Går vi till Socialstyrelsen, som sedan 2011 är den myndighet vars ansvar det är att 

vara regelverksföreskrivande och därmed svara för olika definitioner, så kan man 

läsa att ”vetenskap och beprövad erfarenhet” skall utgöra läkarens beslutsstöd för att 

godtycke och skönsmässig bedömning skall kunna undvikas. 

Beslutsstöden skall enligt Socialstyrelsen bygga på bästa tillgängliga kunskap om 

nytta och risk med den aktuella åtgärden. Rekommendationerna tas fram genom att 

denna kunskap vägs samman med andra viktiga aspekter, exempelvis patienters 

värderingar och preferenser. Socialstyrelsen samverkar med vårdprofessionernas 

organisationer, som nominerar experter till arbetet. 

Tidigare togs liknande rekommendationer fram inom samverkansprojektet Nationella 

medicinska indikationer, där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svenska 

läkaresällskapet, Socialstyrelsen och, från 2008, Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) ingick. 

När det blev uppenbart att dessa organisationer helt misslyckats med att på ett 

korrekt sätt definiera begreppet så valde politikerna att 2011 överlåta ansvaret för att 
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definiera detta begrepp till Socialstyrelsen, ännu i nådens år 2016 har inte 

Socialstyrelsen i sin roll som regelverksföreskrivande myndighet lyckats med att 

definiera begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. 

Man kan fråga sig varför?? 

Socialstyrelsen har inte längre tillsynsansvaret då detta numera har övergått till IVO 

(Inspektionen för Vård och Omsorg), deras roll som tillsynsmyndighet bygger på 

Socialstyrelsens regelverksföreskrifter, dvs definitioner. 

Men hur skall då IVO kunna utöva tillsyn av VårdSverige om centrala begrepp som 

”vetenskap och beprövad erfarenhet” inte någonstans finns definierat?? 

Dvs godtycket och de skönsmässiga bedömningarna kan fortsätta och läkarna har 

givits fortsatt fri lejd att själva på godtyckliga grunder förskriva en lång rad 

tveksamma kemiska preparat utan något som helst personligt ansvar, för hur skall 

IVO kunna utöva tillsyn om begreppet inte finns definierat?? 

IVO har också i sin tillsynsroll fortsatt att skydda läkarna och därmed givit sitt 

godkännande till den rättslöshet som finns etablerad, en mer omotiverad 

tillsynsmyndighet än IVO är svårfunnen i dagens korrupta VårdSverige. 

Finns det en dold agenda?? 

Svaret torde vara uppenbart för alla normalbegåvade medmänniskor med en 

utvecklad rättskänsla, den kriminella läkemedelsindustrins grepp om agendan 

fortsätter att vara intakt och läkarna behöver inte vara det minsta oroliga för att bli 

åtalade då de dagligen ordinerar sina kemiska cocktails till våra gamla. 

När en läkare vars rättspatos sträcker sig förbi denna korrupta samling av mutkolvar 

så agerar dock det samlade etablissemanget med en förödande kraft för att inte den 

kriminella läkemedelsindustrins grepp om läkarkåren skall försvagas, man frågar sig 

hur detta kan fortgå?? 

Läkarlegitimationen skall ju utgöra någon form av kvalitetscertifikat för samtliga 

läkare, men hur skall en läkare som inte är beredd att stå till den kriminella 

läkemedelsindustrins förfogande göra när Socialstyrelsen, IVO, polis, åklagare och 

domstolar gör allt i sin makt för att skydda den kriminella läkemedelsindustrin?? 

Fallen med t.ex. läkarna Erik Enby, Björn Hammarskjöld och Einar Berg är bara 

toppen av ett isberg och det samlade etablissemangets tydliga sätt att varna läkare 

vilka väljer att inte ställa sig på den kriminella läkemedelsindustrins lönelista. 

Det gäller att vara frisk nog för att kunna vara garanterad en självständig bedömning 

av de ordinationer som korrupta läkare gör för sina uppdragsgivare inom den 
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kriminella läkemedelsindustrin, vi vill varmt rekommendera Peter Gøtzsches bok 

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet (ISBN: 9789187207372). 

Ulf Bittner, för och till alla goda medmänniskor 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se 
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Ämne: Måndagsnytt till alla goda medmänniskor Är Sverige verkligen en rättsstat värd namnet?? 

Prioritet: Hög 

Måndagsnytt 

Begär av registrator vid berörd institution att denna skrivelse kommer alla 

riksdagsledamöter och ministrar i Sveriges Regering, kommun, landstingspolitiker 

tillhanda, därtill även ansvariga tjänstemän inom regeringskansliet. Därtill inom 

Riksrevisionen alla berörda tjänstemän vilka har ansvar för resp frågeområde. 

Denna skrivelse/kommunicering skall i laga ordning registreras av registrator, begär 

av registrator dagboksblad och dnr med vändande e-post till voulf56@gmail.com  
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Är Sverige verkligen en rättsstat värd namnet?? 

Dagens allmänpolitiska läge har nu uppmärksammats även i utlandet, och då tyvärr 

inte i särskilt smickrande termer. Men innan vi tar oss an att analysera vad som sägs 

om Sverige utomlands så vill vi uppmärksamma de mer interna angelägenheter som 

vi i Sverige har att tampas med varje dag. 

Temat för dagen är hur illa det är ställt i VårdSverige och då i 

synnerhet för våra äldre medborgare. 

Att krisen i svenska kommuner är monumental är ju ingen direkt nyhet, men hur 

kommer det sig att svensk landstings/kommunal sjukvård och en bedövande 

majoritet av svenska läkare aktivt medverkar till att förgifta en så stor del av våra 

åldringar?? 

Ur folkhälsosynpunkt är det en katastrof att svensk vårds ständiga 

tillkortakommanden på en rad olika områden skyls över med en massiv 

överförskrivning av hälsovådliga kemiska preparat som ingen tjänar på, med 

undantag av läkarna själva och den kriminella sk läkemedelsindustrin vilka tjänar 

miljarder på denna massiva överförskrivning av giftiga kemiska preparat. 

Korruptionen i Sverige har många ansikten, i VårdSverige framstår läkarkåren som 

klart mest anfrätt av korruption. Eller är det så illa att svenska läkarkåren är så dåligt 

utbildade att de måste hålla sig i den sk läkemedelsstången för att kunna sköta sina 

jobb?? 

Att vara den kriminella läkemedelsindustrins ”gatulangare” har sin bakgrund i den 

synnerligen allvarliga beroendeställning som svenska läkare själva har försatt sig i. 

Att stå på ”lönelistan” hos den kriminella läkemedelsindustrin är inget som någon 

längre anser det minsta märkligt, att som svensk läkare vara mutad av den kriminella 

läkemedelsindustrin utgör idag en del av vardagen för så gott som alla läkare. Något 

som vare sig ansvariga myndigheter, politiker eller rättsväsende anser det vara 

mödan värt att ens titta närmare på. 

En metafor kanske är på sin plats 

Om du lämnar in bilen på service så gör du det för att din ögonsten skall må bra och 

rulla många problemfria mil i din och familjens tjänst, du vinnlägger dig om att bilen 

skall få den bästa möjliga service. 
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Du byter t.ex. till den bästa möjliga motoroljan för att bilen skall må bra och inte slitas 

ned i förtid, när verkstan därför ger dig några olika alternativ för vilken olja du vill välja 

så har du ett val där verkstan på ett professionellt sätt förklarar för dig vilka skillnader 

det finns mellan de olika oljealternativen och vad dessa i olika sammanhang betyder 

för bilen och dig som ägare av bilen. Du väljer sannolikt en högklassig olja till din 

trotjänare, baserat på vetenskapliga fakta som du själv förstår och kan ta ställning till. 

Du har i samråd med bilverkstan givit dem ditt samtycke vid val av motorolja. 

Vad är det då som gör att vi utan minsta reflektion ensidigt och utan minsta reflektion 

låter svenska läkare stoppa i våra äldre en giftig cocktail av kemiska preparat som 

ökar deras lidande, försämrar deras livskvalitet och förkortar deras liv högst 

avsevärt??  

Skulle du agera på samma sätt om det vore din bil, eller tar du som ägare till bilen 

större hänsyn till bilen än du tar för dina anhöriga vilka blivit gamla?? 

Visste du förresten att sk läkemedel dödar väsentligt fler än vad sjukdomar gör?? 

Vilket ansvar har våra svenska politiker för folkhälsan?? 

Vi matas dagligen med nya rätts och korruptionsskandaler som gör att vi som 

ansvarskännande medborgare får anledning att häpet se på när anständighetens 

gräns stadigt förflyttas nedåt, snart till en så låg nivå att vi får ställa oss på knä för att 

kunna detaljstudera hur lågt politikeransvaret är. 

Svenska politiker har, för att öht kunna sova om nätterna, tillsatt lite mer än 500 olika 

myndigheter vilka de satt in i sitt ställe för att själva skall slippa konfronteras med 

misshälligheterna i det svenska samhället.  

Dagens VårdSverige är bara ett i raden av olika områden där svenska politiker helt 

har abdikerat till förmån för korrupta svenska myndighetsutövare, myndighetsutövare 

vars uppfattning det tycks vara att med alla till buds stående medel försvara t.ex. 

läkare vilka bevisligen står på den kriminella läkemedelsindustrins ”lönelista”.  

Korruptionen skyddas till 100% och i symbios med svensk polis, svenska åklagare, 

svenska domstolar så gör dessa myndighetsutövare allt i sin makt för att skydda de 

korrupta inom VårdSverige 

I skenet av till synes objektiva svenska myndigheter skändas våra gamla och sjuka 

dagligen, när tänker svenska politiker ta sitt ansvar och verkligen gå till botten av 

detta?? 

Eller tänker våra svenska politiker fortsätta låta skandalerna rulla in i strid ström för 

att koncentrera sig på sk damage control istället för att verkligen tillsätta en sk 
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sanningskommission för den ”sjuka” svenska vården, en vård mer än 2 miljoner äldre 

fortfarande ännu ett tag sätter sin tilltro till.  

Frågan måste ställas även om den är obehaglig, står möjligen också våra svenska 

politiker på den kriminella läkemedelsindustrins ”lönelista”?? 

Normal självbevarelsedrift borde ju rimligen tvinga våra politiker att tillsätta en verkligt 

oberoende sanningskommission dit inga ur den etablerade kretsen av lobbyister, 

SKL eller andra har tillträde. 

Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering, 

jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa 

jag värnar framför allt annat. 

Ulf Bittner, för och till alla goda medmänniskor 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se 
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