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Från: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com]  
Skickat: den 15 mars 2018 19:01 
Till: 'stefan.lofven@regeringskansliet.se'; 'ann-charlotte.rundberg@regeringskansliet.se'; 
'statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se'; 'annika.strandhall@regeringskansliet.se'; 
'agneta.karlsson@regeringskansliet.se'; 'marianne.jenryd@regeringskansliet.se'; 

'per.hall@regeringskansliet.se'; 'charlotte.goransson@regeringskansliet.se'; 
's.registrator@regeringskansliet.se' 
Kopia: 'anders.w.jonsson@riksdagen.se'; 'mia.sydow.molleby@riksdagen.se'; 
'maria.ferm@riksdagen.se'; 'andreas.carlson@riksdagen.se'; 'jessica.polfjard@riksdagen.se'; 
'christer.nylander@riksdagen.se'; 'mattias.karlsson@riksdagen.se'; 'anders.ygeman@riksdagen.se'; 
'ekotgranskar@sr.se'; 'lisa.helgesson@sverigesradio.se'; 'granskning@svt.se'; 'jan.josefsson@svt.se'; 
'nils.hanson@svt.se'; 'staffan.floren@svt.se'; 'redaktionen@tt.se'; 'torbjörn sassersson'; 

'sasser@sasser.net' 
Ämne: Öppet Brev till Sveriges Regering Bästa Statsminister och Sveriges Regering; BEVIS för att 
sittande Regering beskyddar olaglig verksamhet och återigen säkerställes bevis för makt- och 
myndighetskorruption inom det Super Korrupta Sverige 
Prioritet: Hög 

 

Till er alla Goda medmänniskor och 

Sveriges Regering 

 
Statsminister Stefan Löfven 
ann-charlotte.rundberg@regeringskansliet.se   
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se  

Kanslichef/rättschef Per Hall 
per.hall@regeringskansliet.se 

Dep. sekreterare Charlotte Göransson 
charlotte.goransson@regeringskansliet.se 

 
 
Socialminister Annika Strandhäll 
annika.strandhall@regeringskansliet.se  

  
Statssekreterare Agneta Karlsson, ss hos Annika Strandhäll 
agneta.karlsson@regeringskansliet.se 

  
Expeditionschef Marianne Jenryd(högste tjänsteman/kvinna på Socialdepartementet)  
marianne.jenryd@regeringskansliet.se 

 

OBS Agneta Karlsson har i sitt CV som merit, citat; 
2006–2011  
Chef för samhällskontakter GlaxoSmithKline (GSK) 
Källa till citatet 
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/12/cv-for-statssekreterare-agneta-
karlsson/ 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning diarieföras, begär 

dagboksblad/diarieblad med vändande e-post  
  
OBS All kommunicering ska ske genom e-post 

 

mailto:ann-charlotte.rundberg@regeringskansliet.se
mailto:statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se
mailto:per.hall@regeringskansliet.se
mailto:charlotte.goransson@regeringskansliet.se
mailto:annika.strandhall@regeringskansliet.se
mailto:agneta.karlsson@regeringskansliet.se
mailto:marianne.jenryd@regeringskansliet.se
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/12/cv-for-statssekreterare-agneta-karlsson/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/12/cv-for-statssekreterare-agneta-karlsson/
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Sekretess prövning; ingen sekretess då ärende av mycket stort allmänt 

intresse Valåret 2018 utifrån fullständigt Vårdhaveri inom Vård Sverige, där 
skolmedicinen har monopol som uppenbart är en mycket stor fara för svenska 
medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet. 

 

Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, genom gruppledarna. 
anders.w.jonsson@riksdagen.se  
mia.sydow.molleby@riksdagen.se  
maria.ferm@riksdagen.se  
andreas.carlson@riksdagen.se  
jessica.polfjard@riksdagen.se 
christer.nylander@riksdagen.se 
mattias.karlsson@riksdagen.se  
anders.ygeman@riksdagen.se 

 
Riksmedia och Public Service 
ekotgranskar@sr.se  
lisa.helgesson@sverigesradio.se  
granskning@svt.se 
jan.josefsson@svt.se 
nils.hanson@svt.se 
staffan.floren@svt.se 
redaktionen@tt.se  

  
NewsVoice.se 
NewsVoice drar sig inte för att avslöja korruption och maktmissbruk och är därför 
inte politiskt korrekt. 
redaktionen@newsvoice.se 

 
2018-03-15 

 

Öppet Brev till Sveriges Regering 

statsminister Löfven och minister Strandhäll 

 

Bästa statsminister Stefan Löfven, minister Annika 

Strandhäll, Sveriges Regering och Sveriges Riksdag och 

övriga som får del av denna skrivelse jämte bilagor. 

 

Maktutövning under lagarna, är säkerställt i bl.a. Regeringsformen, se 
bl.a. RF 1:1, men hur har vi det med åtföljandet av Regeringsformen (nu 
i fokus att Sveriges Regerings åtföljer och säkerställer vad 
Regeringsformen ger vid handen)? 
 
Välkommen till det Super Korrupta Sverige, makt- och 
myndighetsmissbrukarnas paradis, för vad ska staten Sverige annars 
kallas utifrån vad som återigen delges om, är detta, som återigen 

mailto:anders.w.jonsson@riksdagen.se
mailto:mia.sydow.molleby@riksdagen.se
mailto:maria.ferm@riksdagen.se
mailto:andreas.carlson@riksdagen.se
mailto:jessica.polfjard@riksdagen.se
mailto:christer.nylander@riksdagen.se
mailto:mattias.karlsson@riksdagen.se
mailto:anders.ygeman@riksdagen.se
mailto:ekotgranskar@sr.se
mailto:lisa.helgesson@sverigesradio.se
mailto:granskning@svt.se
mailto:jan.josefsson@svt.se
mailto:nils.hanson@svt.se
mailto:staffan.floren@svt.se
mailto:redaktionen@tt.se
mailto:redaktionen@newsvoice.se
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delges Sveriges Regering, annat än beskyddande av olaglig 
verksamhet som sittande Sveriges regering presterat och 
levererat? 

 

 

Bästa Statsminister och Sveriges Regering; BEVIS för att 

sittande Regering beskyddar olaglig verksamhet, alltså återigen 
säkerställs bevis komma Sveriges Regering till del, bevis för makt- och 
myndighetskorruption inom det Super Korrupta Sverige, vilket bör vara 
av särskilt stort intresse Valåret 2018, eller hur? 
 

Är sittande regering en fara för nationens säkerhet?  

Uppenbart har tidigare påvisats upprepade gånger att staten Sverige 
samverkar och samarbetar med den världskända kriminella 
läkemedelsindustrin, vad som idag åter igen delges om har Sveriges 
Regering fått del av tidigare, se i mailtråden e-post skrivelse av den 29 
mars 2017 17:58 
 
Bilagorna som då medsändes den skrivelsen bifogas återigen som 

bifogade pdf filer. 
 
Bilagorna till det obesvarade Öppna Brevet; 

ÖPPET BREV om Makt- och myndighetskorruptionen inom 

Vård Sverige och förvaltningsdomstolarna, i en kartell 

förhindras EU-rättigheten till fri rörlighet! 

 
Bilageförteckning; den samma idag som vid tidigare inskickat, se 

mailet/skrivelsen av den 29 mars 2017 17:58 här nedan i mailtråden. 
 

Att genom tystnadskultur och förtryckare kultur 

säkerställa makt- och myndighetsutövning strider emot 

gälland grundlag, lag och rätt 

Bevis finns för att Sveriges Regering inte besvarat det öppna brevet 

av den 29 mars 2017 17:58 

 

Då väcks såklart frågan om sittande Sveriges Regering är 

ett HOT emot gällande grundlag och gällande lag och rätt, dvs. om 

Sveriges Regering är ingåendes i ett makt- och myndighetskorrupt 

Sverige. Ett etablissemang som uppenbart står över all lag och rätt 
existerande i Sverige. 
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Samhälls kontraktet är brutet, ett enormt hot och hat emot 

demokratin, rättssäkerheten och svenska folkets svenska 
medborgare/skattebetalarnas existens är därmed påvisat. 

 

Inga motbevis kom från Sveriges Regering utifrån att 

skrivelsen ingavs redan för ca 1 år sedan får därmed de ingivna bevisen 

betraktas som erkända sakförhållande som Sveriges Regering 
fullt ut erkänner som bevis, notoriskt faktum. 

 
 

GEMENSAM VÄRDEGRUND 

Bifogar ytterligare pdf fil, som statsministern, ministern och sittande 
regering bör mycket nogsamt genomläsa nämligen bifogade pdf filen 
Den gemensamma värdegrunden 
 

VALÅRET 2018 kanske det viktigaste året i svensk historia 

Bästa statsminister, minister och Sveriges regering(och alla övriga som 
får del av detta) bevisligen är detta ett generellt bevisat problem, sedan 
ca 1 år tillbaka i tiden är ni delgivna bevis för  
 

-  ”Att det sker i en kartell bestående av Försäkringskassan, SKL, 
landsting/regioner och förvaltningsdomstolarna är också 
uppenbart, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimligt 
tvivel.” 

 
Källan till citerat här ovan är den tidigare skrivelsen/öppna brevet till 

Sveriges Regering av den 29 mars 2017 17:58, se i mailtråden här 

nedan. 
 

MOTSATSEN ÄR INTE AV SVERIGES REGERING BEVISAD 

All makt utgår från folket i Sverige, se grundlag, och nu är det dags att 
denna folkmakt får redogjort för sig i offentlighetens Sverige hur det kan 
komma sig att sittande regering uppenbart erkänner erkända 
sakförhållanden ingivet till Sveriges Regering men inget åt dessa 
erkända sakförhållanden gör, hur kan det komma sig? 
 

BESKYDDAR SVERIGES REGERING EN KRIMINELL 

KARTELL? 
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Om så är fallet, vilket det förmodligen är, eftersom erkända 
sakförhållanden existerar, och inte på något sätt motbevisats, då ska 
detta upp i debatten inför Valåret 2018 mycket skyndsamt. 
 

Statsministern har att taga sitt ansvar 

Utgår från att Sveriges Regering har att taga sitt ansvar, erkända 
sakförhållanden talar för sig självt, vad återstår då för statsministern att 
säkerställa gentemot svenska folket att tillkännage? 

 

Emotser mycket skyndsam återkoppling och dnr/diarieblad 

från regeringskansliet, som uppenbart bör förstå att ärendet 

sedan tidigare av den 29 mars 2017 17:58 är diariefört hos registrator 
Socialdepartementet, se i den delen bifogade pdf filen RK 

Innehallsförteckning S 2016-00180 och däri följande, citat; 

 
 

I 105 - ÖPPET BREV om Makt- 

och myndighetskorruptionen 
inom Vård Sverige och 

förvaltningsdomstolarna, i en 

kartell förhindras EU-

rättigheten till fri rörlighet!  

 Ank/Exp/Uppr-datum: 2017-03-31   

 
Slut citat. 
 
Avslutning 
 

Missnöjet hos allmänheten är enormt, fruktan och rädslan 

för vad som händer och kommer hända, det är en verklighet som 
allmänheten/svenska folket fruktar dagligen. För vad händer om 
detta vansinne tillåts fortsätta? 
 

Således konstateras att fruktan har skapats av dessa 

proffspolitiker och deras underställda makt- och 

myndighetsutövare  

 
Alltså ett maktetablissemang som ingjutit fruktan i svenska folket. 
Ett förtryck och HOT emot svenska folket/de svenska medborgarna, en 
fruktan som är fruktansvärd och en del av verkligheten som uppenbart 
svenska folket/svenska medborgaren existerar i verkligheten. 
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Alltså ett enormt HOT emot demokratin, rättssäkerheten 

och svenska folkets/svenska medborgares liv, hälsa och framtida 
livskvalitet, som därmed uppenbart blir ett enormt HOT emot nationens 
säkerhet(svenska folkets/svenska medborgares säkerhet) 
 
 

Terrorisering ingjuter fruktan i svenska 

folket/svenska medborgarna 

 
Kom särskilt ihåg; 
 
Terrorbrott handlar om att ingjuta en allvarlig fruktan i befolkning 

 

Vad kommer statsministern Löfven och minister Strandhäll 

och Sveriges rikdags alla folkvalda göra, hur kommer ni 

säkerställa att detta enorma HOT emot svenska folket/svenska 
medborgare undanröjs? 
 

Missnöjet bland svenska medborgare är enormt(bevisligen) därför är av 
största vikt att i debatten under Valåret 2018 att alla nu delger vad ni har 
för avsikt att göra för att undanröja ett enormt HOT emot nationens 
säkerhet. 

 
Alltså svenska folkets/svenska medborgares liv, hälsa och framtida 
livskvalitet är uppenbart i mycket stor fara om detta vansinne tillåts 
fortsätta, då utifrån vad som delgivits idag och tidigare. 
 

Enormt många medborgare är uppenbart missnöjda i 

Sverige. Väldigt många har drabbats, bevisligen, och enormt många är 

såklart oroliga och upplever fruktan och rädsla för sina nära och kära. 
 

Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar 

demokrati, rättssäkerhet och de grundläggande mänskliga 

rättigheterna, för du kommer förmodligen inte få läsa eller höra om 

detta genom svensk media eller av någon inom Sveriges Regering eller 
Sveriges riksdag, vi utgår från det tills motsatsen är bevisad. 
 
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. 
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Hälsar den goda medmänniskan 
 
 

Ulf Bittner 
 
 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
Sweden 

e-post voulf56@gmail.com   
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 
SKYPE nr voulf56 

 
 
Från: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com]  
Skickat: den 31 mars 2017 15:18 
Till: 'gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se'; 'agneta.karlsson@regeringskansliet.se'; 
'viveca.mattsson@regeringskanliset.se'; 's.registrator@regeringskansliet.se' 
Ämne: ÖPPET BREV om Makt- och myndighetskorruptionen inom Vård Sverige och 
förvaltningsdomstolarna, i en kartell förhindras EU-rättigheten till fri rörlighet! 
Prioritet: Hög 

 

Sveriges Regering 
Gabriel Wikström 
Agneta Karsson, statssekreterare 
Telefon 08-405 34 72 
Viveca Mattsson, assistent 
 
Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär 
dagboksblad med vändande e-post och därtill fullständiga 
kontaktuppgifter på den som handlägger ärendet. 
 
 
2017-03-31 
 
Till er tillskrivna 
Under veckan som varit har ni fått del av det som återigen er tillskrives 
om, se mailet nedan och de bifogade pdf filerna. 
 
Uppenbart är att det finns ett ansvar som någon måste ta, och enligt min 
uppfattning innefattar detta ansvaret ministerns ansvarsområde. 
 
Begär därför mycket skyndsamt återkoppling från statssekreterare 
Agneta Larsson om telefonmötestid, vänligen bifoga svaret med 2 av 
varandra oberoende telefonmötestider. 
 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
mailto:voulf56@gmail.com
mailto:voulf56@gmail.com
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Självklart vill vi få reda på hur ministern har för avsikt att säkerställa 
uppkommen situation och få veta om ministern har för avsikt att 
säkerställa att ärendet anmäls till myndighet som utreder 
korruptionsbrott. 
 
Vi har också mer att tillföra i sakfrågan, då våra insikter över mycket lång 
tid ger vid handen att detta som påvisats pågått över tid, enligt vad vi 
erfarit och kan påvisa. 
 
Återkoppla skyndsamt, tack på förhand. 
 
 
Trevlig helg hälsar  
 
 
Den goda medmänniskan 
 
 
 
Ulf Bittner 
 
 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
Sweden 

e-post voulf56@gmail.com   
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 
SKYPE nr voulf56 

 

 
Från: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com]  
Skickat: den 29 mars 2017 17:58 
Till: 'voulf56@gmail.com'; 'statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se'; 
'gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se' 
Kopia: 'torbjörn sassersson'; 'Aftonbladet'; 'Expressen'; 'Svenska dagbladet'; 'Dagens Nyheter'; 
'ekotgranskar@sr.se'; 'granskning@svt.se'; 'redaktionen@tt.se'; 'Rolf.Lunneborg@svt.se'; 
'helen.waxberg@msa.se'; 'johan.rosengren@hidroskliniken.se'; 'Staffan Florén Sandberg'; 'Nils 
Hanson'; 'Jan Josefsson'; 'lisa.helgesson@sverigesradio.se' 
Ämne: ÖPPET BREV om Makt- och myndighetskorruptionen inom Vård Sverige och 
förvaltningsdomstolarna, i en kartell förhindras EU-rättigheten till fri rörlighet! 
Prioritet: Hög 

 

Till minister Gabriel Wikström, Sveriges Regering, 

och alla goda medmänniskor och 

  

Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, genom 

gruppledarna. 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
mailto:voulf56@gmail.com
mailto:voulf56@gmail.com
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Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär 
dagboksblad med vändande e-post och därtill vem som handlägger 
ärendet hos Sveriges Regering 
 
 
Sekretess prövning; ingen sekretess då makt- och 
myndighetskorruptionen i Sverige är av synnerligen stort allmänt intresse 
 
 
 

 
2017-03-29 
 
Öppet Brev till Sveriges Regering minister Gabriel Wikström och 
Sveriges riksdag 
 
 
 

Makt- och myndighetskorruptionen inom Vård Sverige; 

Försäkringskassan, SKL, Landsting/regioner och 

förvaltningsdomstolarna, i en kartell förhindras EU-

rättigheten till fri rörlighet! 

 

 

 

 

Bästa minister Gabriel Wikström och Sveriges Regering 

och riksdag 

 

 
Detta är inget enskilt ärende, detta sker bevisligen generellt, systematiskt 
och grovt överlagt, således har ministern och Sveriges Regering att 
ingripa kraftfullt, ty denna makt- och myndighetskorruption i kartell är 
uppenbart i strid emot vad staten Sveriges har förbundit sig till. 
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Dessutom förhindras grovt överlagt och planerat svenska folkets EU-
rättighet till fri rörlighet, rätten till bättre/effektivare vård och behandling. 
En EU-rättighet som uppenbart skattebetalarna betalat för sedan 1995 
vid EU-inträdet. 
 
 
 
Detta som nu bevisats är en skam för staten Sverige, där uppenbart 
makt- och myndighetskorruptionen fått ett mycket starkt fäste och där 
girighetens lampa lyser mycket starkt. 
 
 
 
Ministern har att fullt ut respektera vad som redan 96/97 redogjordes för i 
riksdagsmotion av fd minister Görel Thurdin, se bifogade pdf filen Motion 
till riksdagen……. 
 
 
 
När lagbrott sker i parti och minut inom staten Sverige då har vi att 
konstatera att detta är ett förräderi emot skattebetalarna, och därtill stöld 
av skattebetalarnas medel och tid, se i den delen vad tidigare 
socialdemokratisk minister delgett, citat; 
 
"Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket" 
 
Källa till ovan citerat 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_M%C3%B6ller 
 
 
 
 

Att staten Sveriges skall med regeringen och riksdagen i 

spetsen skall ställa sig bakom detta grovt överlagt 

planerade bedrägeri emot skattebetalarna/allmänheten är 

inte klädsamt eller ens tillrådligt eller att anses som 

rimligt! 

 
 
Att det får anses som ett förräderi emot skattebetalarna och svenska 
folket är rimligt att anse. 
 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_M%C3%B6ller
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Vad skall det annars anses som? 
 
 
 
Att det är makt- och myndighetskorruption är uppenbart, tills 
motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimligt tvivel. 
 
 
 
Att det sker i en kartell bestående av Försäkringskassan, SKL, 
landsting/regioner och förvaltningsdomstolarna är också uppenbart, tills 
motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimligt tvivel. 
 
 
 
Assar Fager, som gjort utredningen, som bifogas i 3 bifogade pdf 
filer, som bifogas som bifogade pdf filer enligt Bilage förteckningen, och 

undertecknad, som bistår Assar Fager, vi ställer gärna upp för möte 
mycket skyndsamt. 
 
 
 
Alltså då med Sveriges Regering och ministern, på er inbjudan, och 
därtill övriga involverade ministrar, för att säkerställa att ni alla 
sammantaget förstår innebörden och inget kan missuppfattas. 
 
 
 
Vi har nämligen mycket goda insikter att dela med oss över tid i 
detta som vi fördjupat oss i över 9 års tid, bl.a. då som ombud åt 

väldigt många drabbade. Som då utgör en del av bevisen, som ni alla 
kommer få del av i samband med möte med ansvariga ministrar i 
Sveriges Regering. 
 
 
 
Vi emotser som sagts mycket skyndsamt en inbjudan, kommunicera i 
den delen genom e-post till undertecknad, tack på förhand.  
 
 
 
 
Bilageförteckning 
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Bilaga 1 till denna skrivelse 
 
Här Bevisas……17 sidor inkluderat bilagorna till skrivelsen av Assar Fager, bifogas 
som bifogad pdf filen Här Bevisas…….. 
 
I denna skrivelse och över bilagorna bevisas att Försäkringskassan leder en 
arbetsgrupp, bestående av Försäkringskassan, SKL(Sveriges Kommuner och 
Landsting) och flera Landsting/Regioner(vid tillfället 6 st. olika landsting/regioner 
närvarande i mötet av 2016-09-16) som vill förhindra gränsöverskridande vård. 
 
Till Bilaga 1 kopplas Bilaga 2, bilaga 2 består av 3 st. e-post skrivelser som 
inlämnats till HFD i målet 4095-16 
 
 
 
Bilaga 2 
 
Ytterligare Bevis bestående av 3 aktbilagor i mål nr 4095-16 av datum 2016-12-
06, 3 sidor, bifogas som bifogad pdf fil Ytterligare Bevis…… 
 
 
 
Bilaga 3 
 
Kommentar Försäkringskassans inlaga till HFD 2016-08-31 i mål nr 4095-16, 20 
sidor inkl. bilagor. Bifogas som bifogad pdf fil Kommentar Försäkringskassan 

inlaga…….. 
 
 
 
Bilaga 4 
Motion till riksdagen av Görel Thurdin…….. 

 
 

 
Är det något som är oklar eller svårt att förstå, kontakta oss gärna. 
 
 
Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk ty makt- och 
myndighetsmissbrukarna i Sverige har att ställas inför att taga sitt 
ansvar för vad dessa ställt till med. 
 
 
Tyvärr konstateras att det personliga ansvaret för makt- och 
myndighetsutövarna togs bort av Sveriges Regering och riksdag 
anno 1975, vilket är Fullständigt orimligt utifrån  
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- att därmed finns ett etablissemang som inte alls behandlas lika 
inför lag, som skattebetalarna, som alla äger enskilt personligt 
ansvar för vad dessa ställer till med. 

- Förmodligen är konsekvensen av att tidigare regering och riksdag 
tog bort detta tidigare ämbetsmanna/tjänstemanna ansvaret nu det 
som skådats mer eller mindre dagligen om makt- och 
myndighetskorruption i Sverige. 

 
 

Hälsar den goda medmänniskan  
 
 
Ulf Bittner 
 
 
 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
Sweden 
e-post voulf56@gmail.com   

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 
SKYPE nr voulf56 
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