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Bilagorna och bilageförteckningen, 4 sidor, möte RVN 

2018-08-23 

 

Bilaga 1, 4 sidor 

Läkemedel vanligaste dödsorsaken… 

 

Bilaga 2, 1 sida 

Patientfrihet i Europa 

 

Bilaga 3, 1 sida 

Remiss, begäran om betalningsförbindelse till bättre/effektivare 

utredning, vård och behandlning, 2008-11-04 Ulf Bittner, nacke, Jan 

Ericson, leg läkare och spec. rehabiliteringsmedicin, remiss till 

bättre/effektivare vård i Norge hos dr Trond Stokke, remiss nekade i 

strid emot EU-rättighet till bättre/effektivare vård(fri rörlighet en rättighet 

som ägs av uppdragsgivarna/skattebetalarna, de svenska unions 

medborgarna). En EU rättighet som nekas av Landstinget 

Västernorrland. 

 

 

Bilaga 4, 1 sida 

Begäran om remiss/betalningsförbindelse(2009-08-10) för LB och 

bättre/effektivare vård/behandling i London, en EU-rättighet, som nekas 

av Landstinget Västernorrland. Noteras ska att behandlingen fungerade 

till 100 %, LB helt fri från sin beroende sjukdom på 10 dagars 

behandling. 
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Bilaga 5, 1 sida 

2012-08-31, INTYG om fri tandvård, Ulf Bittner, som stoppades av 

chefsläkare Per Skude, utan saklig grund, och i strid emot att 

Maktutövningen ska ske under lagarna(Regeringsformen 1 kap. 1 §) 

 

Bilaga 6, 2 sidor 

Rätt till vård utanför det egna landstinget/regionen, bevis ingett 2008-10-

17, till Universitetssjukhuset i Umeå, dr Stenmark, 

remiss/betalningsförbindelse nekas, utan stöd i gällande EU-rätt, EU-

domstolens praxis(som delges över 2 sidor) bevisar EU-rättigheten, som 

landstinget Västernorrland underlåter i strid med Regeringsformen 1:1, 

1:9, 2:19, 11:14 och 12:10(grundlagsbrott återigen) 

 

Bilaga 7, 6 sidor 

Motion till riksdagen 2007/08:So254, bevis för att bättre/effektivare vård 

finns i Tyskland, Spezialklinik Neukirchen(godkända av Tyska 

staten/försäkringskassorna), se särskilt sidan 5. 

 

Bilaga 8, 9 sidor 

Se särskilt sidan 4 rättighet till bättre/effektivare vård, dokumentet om 9 

sidor är sammanställt 2008-05-06, rubrik Vetenskap och beprövad 

erfarenhet får underkänt 

 

Bilaga 9, 2 sidor 

Umeå Universitetssjukhus 17 oktober 2008, inte åtfölja lag(EU-rätten äga 

företräde över all svensk lag, RF 11:14 och 12:10), EU-rättigheten ägs 

av de svenska unionsmedborgarna, se särskilt sidan 2 om Dokument 

från Olle Johansson 
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Bilaga 10, 1 sida 

Remiss Spezialklinik Neukirchen nekades, leg. läkare Einar Berg, spec 

med. rehab(landstingsansluten), 2008-05-28, betalningsförbindelse 

nekas, då i strid med Regeringsformen 1:1, 1:9, 2:19, 11:14 och 12:10.  

 

Bilaga 11, 2 sidor 

Yttrande från leg. läkare Einar Berg, 2007-02-02 

 

Bilaga 12, 2 sidor 

INTYG, 2007-11-28, professor/leg. läkare 2007-11-28, Ulf Bittner 

 

Bilaga 13, 2 sidor 

Ulf Bittner Melisa test, 18 januari 2008, bevisar att 

kvicksilverförgiftning(toxic) och annan förgiftning(toxic), dr Kenneth 

Nilsson, Universitetssjukhuset Umeå, trots bevis ingen remiss till 

Tyskland för bättre/effektivare vård/utredning och behandling Spezial 

klinik Neukirchen 

 

Bilaga 14, 2 sidor 

Immunologiska och neurologiska(MRI) förändringar hos patienter med 

misstänkt metallförgiftning 

 

 

 

 

Remisser från Einar Berg 
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2008 Ulf B ärende nacken Remiss från leg. läkare Jan Ericsson spec 

rehab medicin 2008 

 

2009 LB ärendet ingen remiss till London Ibogain behandling, 

strider emot EU-rätten.  London och Ibogain behandling gjorde LB 

fullständigt fri från dennes beroendesjukdom.  

I Sverige hade det blivit metadon behandling eller subutex behandling 

och in i psyksvängen, som då så klart sammantaget gynnat 

EKONOMISKT det VÄLFÄRDSINDUSTRIELLA VÅRDKOMPLEXET 

VÅRDS VERIGE, skolmedicinen och den kriminella läkemedelsindustrin. 

 

Intyg från Einar Berg och Professor Öckerman 

 

 

2012 Tandvårdslag §8 a Intyg som underläts gälla/ stoppades av 

chefsläkare Per Skude(mobbing), utan personligt och moraliskt 

ansvar 

 

Bilaga 1  

Läkemedel vanligaste dödsorsaken..  4 sidor 

 

 


