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Till Er alla Goda Svenska Medborgare 

 

Sveriges Regering och Sveriges riksdag får del av denna skrivelse 

 
2018-07-24 
 
Mer om verklighetens Sverige utan personligt ansvar 

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA 

SVERIGE UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

Vi har behov av fri information 
Ett land, som är rädd att låta medborgarna själva bedöma sanning och lögn, är ett land 
som är rädd för sina medborgare 

 

”People should not be afraid of their governments, the government should be afraid of 
their people” 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen 

Idag bl.a. fakta om det Välfärdsindustriella 

Vårdkomplexet 

 
Är detta landstingens och regionernas uppdrag från skattebetalarna? Är 
detta Vård Sveriges uppdrag från oss svenska medborgare som betalar 
skatt? 
 
Är detta vansinne förenligt med att använda skattemedel på ett effektivt 
sätt för skattebetalarna? SVARET KAN BARA BLI NEJ! Men 
proffspolitikerna gör inget åt detta, trots detta; 
 

Offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll 

Kommittédirektiv 2018:9, i denna går att läsa 

Citat; Skattemedel ska användas på ett effektivt 

sätt, annars riskeras tilltron till välfärdssystemen. 

Kostnaderna för hälso- och sjukvård utgör cirka 90 procent av 
landstingens totala kostnader. Statens bidrag till vården genom generella 
och riktade statsbidrag står för cirka 20 procent av landstingens intäkter. 
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Skattemedel ska användas på ett effektivt sätt, annars 

riskeras tilltron till välfärdssystemen. 

 
Slut citat. Källa till ovan citerat 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/offentlig-privat-
samverkan-styrning-och-kontroll_H6B19 

 

 

 

Är vad Vård Sverige/ skolmedicinen och läkarna dagligen 

säkerställer per definition tortyr? 

 
Europakonventionen om tortyr 
 
Artikel 3 - Förbud mot tortyr 

 Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning. 
 
 

Idag bl.a. om omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 
genom En Vård i Världsklass, ett Vård Sverige som dagligen säkerställer 
genom sk läkare; 

 

Ca 10 ”dödsskjutningar” om dagen 

 
Alltså ca 10 människor dödas per dag men inte genom skjutningar, 
utan genom fel behandling, fel diagnosticering och fel medicinering av sk 
läkare inom skolmedicinen/Vård Sverige  
 
100 000 skadas värre än innan kontakten med Vård Sverige, alltså ca 
274 människor per dag 
 
 

Ca 1000 % fler dödade dagligen pga. skolmedicinsk 

hälso- och sjukvård jämfört med trafikdödade per 

dag inom Sverige 

 
Dessutom döljs följande fakta, se bifogade pdf filen Läkemedel 
vanligaste dödsorsaken.. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/offentlig-privat-samverkan-styrning-och-kontroll_H6B19
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/offentlig-privat-samverkan-styrning-och-kontroll_H6B19
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Vad får vi för 506 skattemiljarder(mer eller mindre årligen), används 
skattemedel effektivt? 
 

Vård Sveriges andel av BNP 506 miljarder  

Det påstås att svensk hälso- och sjukvård erbjuder en vård i världsklass, 
kan detta vara möjligt eller är detta ett bedrägeri gentemot 
skattebetalarna/de svenska medborgarna och därmed väljarna? 
 

BNP, uppgick till 4 600 miljarder kronor år 2017. Hälso- och sjukvårdens 
andel av BNP var år 2016 10,9 procent.  
 
 
Räkne Exempel 
Vi utgår från att hälso- och sjukvården andel 2018 är 11 % av BNP och vi 
utgår från att BNP är ca 4 600 miljarder även 2018 då blir summan 506 
miljarder 
 
 

Enormt många anställda inom Vård Sverige, 

innebär ett enormt stort arbetsgivare ansvar 

 Staten Sverige/Vård Sverige(landsting och regioner) samarbetar med 
den kriminella läkemedelsindustrin, den ekonomiska makten ”äger” 
skolmedicinen, och skolmedicinen/Vård Sverige ”dödar” dagligen ca 10 
människor, och det kallas då för fel behandling, fel medicinering 
och/eller fel diagnosticering.  
 

 

Makten över skattemiljarderna 

 

Varför har skolmedicinen monopol inom Vård Sverige på 

dödande och skadande av svenska medborgare till enormt lidande och 
till enorma kostnader för skattebetalarna??? Är detta att effektivt 
använda skattemedel? 
 

Varför släpps inte alternativ till skolmedicinen in i det 

skattefinansierade Vård Sverige? 

Vård Sverige/skolmedicinen och den kriminella läkemedelsindustrin vill 
tillsammans själva behålla Makten Över Miljarderna, det är svaret. 
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Används skattemedel på ett effektivt sätt för de svenska 
medborgarna/skattebetalarna? 
 

Är Vård Sverige till för skattebetalarna och därmed 

vårdkonsumenterna eller är Vård Sverige till för Vård 

Sverige? 

 
 

Om det VÄLFÄRDSINDUSTRIELLA 

VÅRDKOMPLEXET 

EN VÅRD I VÄRLDSKLASS ENLIGT STATSMINISTER LÖFVEN OCH 
MINISTER STRANDHÄLL 
 

Är dessa proffspolitiker trovärdiga eller är dessa 

proffspolitiker lögnare och bedragare som lurar svenska 

medborgarna/skattebetalarna generellt och systematiskt? 

 
 
Citerar lösryckta delar ur artikel, publicerat 29 jan, 2018 citat; 

Sverige inte längre sjukvårdens föregångsland 

Årets jämförelse av europeiska offentliga sjukvårdssystem (Euro Health 
Consumer Index, EHCI, 2017) visar att svensk sjukvård fortsätter tappa 
mark.  
 
Sverige står inte bara för de svagaste prestationerna av Nordens fem 
länder, vi närmar oss den europeiska botten vad gäller valuta för 
pengarna i vården. 
 
Läs mera 
http://www.gp.se/debatt/sverige-inte-l%C3%A4ngre-sjukv%C3%A5rdens-
f%C3%B6reg%C3%A5ngsland-1.5111621 

 
 
 

100 000 människor skadas årligen värre än dessa 

var innan de kom i kontakt med Vård Sverige. 

 

Är detta att använda skattemedel effektivt och gynnar detta vansinne 
skattebetalarna och de svenska medborgarna/väljarna? 

 

http://www.gp.se/polopoly_fs/1.5111620.!Health%20bang%20for%20the%20bucks.jpg
http://www.gp.se/debatt/sverige-inte-l%C3%A4ngre-sjukv%C3%A5rdens-f%C3%B6reg%C3%A5ngsland-1.5111621
http://www.gp.se/debatt/sverige-inte-l%C3%A4ngre-sjukv%C3%A5rdens-f%C3%B6reg%C3%A5ngsland-1.5111621
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Citerar artikel, citat 

Sjukvården behöver en haverikommission 

 

Vi matas nästan dagligen av hemska nyheter om hur oskyldiga 
människor dött i bombdåd, olyckor, naturkatastrofer och andra 
vidrigheter runt om i världen. 

 

Det är förfärligt – men när skall vården göra något åt de 

”bombdåd” de förorsakar i Sverige – varje dag? 

Enligt en vårdskademätning från Socialstyrelsen dör mellan 3 000 och 
4 000 människor i vården varje år på grund av fel och brister. Det 

motsvarar drygt åtta personer per dag eller sex fullastade jumbojet per 
år. 

 
Dessutom skadas drygt 100 000 människor. Det motsvarar nio procent 
av alla patienter. 

 

Dessa vårdskador ger en extra vårdtid på ca 630 000 

vårddygn per år, till en kostnad av närmare sex miljarder.  

Men de totala kostnaderna är mångdubbelt högre. 

 
Vi får inte bortse från vad detta kostar samhället i övrigt i form av 
mänskligt lidande, förlorad arbetsinkomst, minskade skatteintäkter, 
rehabiliteringskostnader, med mera. Skadorna innebär också att ca 
1 700 välbehövliga vårdplatser alltid är upptagna av patienter som 
skadats. 

 
Enligt obekräftade uppgifter har kostnaderna varit cirka 100 miljoner 
kronor för att ta reda på varför fem personer omkom när en Norsk 
Herkules flög in i Kebnekaise.  

 

Det är inte ens så många personer som dör dagligen på grund av brister 
i vården. Rapporten är på över 200 sidor. 

Det var dessutom en stor nyhet som kablades ut i media där det till och 
med gjorts ett reportage i Kalla fakta 131117. 

Källa till ovan citerat 

http://medicinskaccess.se/artiklar/sjukvarden-behover-en-haverikommission/ 

 

http://medicinskaccess.se/artiklar/sjukvarden-behover-en-haverikommission/
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Medicinsk Access 2014 nr 1  

se sidorna 52-54 
 

 
 
Källa 
https://issuu.com/medicinskaccess/docs/_ma114_01-60 

 
 
 

Ytterligare mera om vansinnet inom skolmedicinen 
 
Missat inte detta från Natural News grundare Mike Adams, citat 

 

Toxic food causes Alzheimer’s and Dementia: 

Groundbreaking docu-series launches Monday, 

featuring food scientist Mike Adams 

https://issuu.com/medicinskaccess/docs/_ma114_01-60
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LÄS och SE MERA och sprid för allt smör i Småland vidare i alla 
dina sociala nätverk 
https://www.naturalnews.com/2018-07-22-toxic-food-causes-alzheimers-and-dementia-docu-
series-food-scientist-mike-adams.html 

 
Min kommentar; Vård Sverige går hand i hand med den kriminella 

läkemedelsindustrin, staten Sverige samverkar och samarbetar med en 
”maffia” ( Läs mer om den delen bl.a. i böckerna ”Dödliga Mediciner…. ” 
& ”Dödlig Psykiatri…”).  
 
 

Skolmedicinen/Vård Sverige har uppenbart monopol på att 

legalt döda och skada människor, dvs. då omnämns detta som 

fel behandling, fel diagnosticering och fel medicinering.  
 

Är detta vansinne att effektivt använda skattemedel? 

 
 
 

 

Annat som kan vara av särskilt intresse 

 
Lena Holfve delger sina läsare, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat 

Resurserna är enorma, och man kan mycket väl ha sålt ut 

brandförsvaret, väl medvetna om att i juli 2018 ska det 

brinna, och de ska framstå som jönsar. 

https://www.naturalnews.com/2018-07-22-toxic-food-causes-alzheimers-and-dementia-docu-series-food-scientist-mike-adams.html
https://www.naturalnews.com/2018-07-22-toxic-food-causes-alzheimers-and-dementia-docu-series-food-scientist-mike-adams.html
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Då har en tyst militärkupp genomförts precis som planerat – fram-
manipulerat 

Läs mera 

https://www.lenaholfve.se/besegrade 

 

Lena Holfve delger sina läsare, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat 

Vi är sen länge ett socialfascistiskt land som nu glider in i 

en stenhård, och öppen fascism om än fram-manipulerad, 

och det måste varje svensk ta ansvar för så om det tar 30-

50-80 år att ta sig ur. 

Läs mera 

https://www.lenaholfve.se/vi-har-mycket-att-lara 

 

Från en god medmänniska kom ett mail som du får del av, citat 

Hur är det ställt med svenskarnas ansvarstagande när det 

gäller grillning eller annan orsak till eld, när våra skogar 

brinner?  

 

För det kan väl inte vara så att många är anlagda bränder för att 
totalt knäcka Sverige?  
Hur många terrorister har vi tagit emot och som finns mitt ibland oss, fast 
de inte har här att göra?  
 
Skulle det kunna vara så att flera av dessa använder våra skogar som 
massförstörelsevapen? Kunskap om denna möjlighet är inte något 
nytt, här en länk om detta från USA (översättning). 

 
Slut citat. 
Läs mera i bifogade pdf filen Pyro Terrorism…… 
 
 
 

 

https://www.lenaholfve.se/besegrade
https://www.lenaholfve.se/vi-har-mycket-att-lara
https://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=https://www.hsdl.org/%3Fabstract%26did%3D10020&prev=search
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Lars Bern delger sina läsare 

Miljöpartipolitiken leder till skenande utsläpp av 

växthusgaser 

Under den gångna mandatperioden har Miljöpartiet lett 
Socialdemokraterna likt en tjur med ring i näsan från det ena 
meningslösa klimatbeslutet efter det andra. Det senaste som sticker ut i 
dagens situation är 1.050 miljoner till subvention av elcyklar. 
 
Detta beslut kommer inte att ha ens mätbara effekter på landets 
växthusgasutsläpp. Med motsvarande insats för att öka landets 
katastrofberedskap mot brand och stormskador i skogarna hade flertalet 
av de nuvarande bränderna kunnat släckas på ett tidigt stadium. 
 

Nu brinner istället landets skogar upp och släpper ut enorma 
mängder växthusgaser, något som man onekligen kan lägga den av 
Miljöpartiet dominerade regeringspolitiken till last.  
 
Plötsligt framstår Sverige som en betydande växthusgaskälla. Det 
kommer att ta hundra år innan skogen åter tagit upp dessa gaser och då 

är klimatkatastrofen redan här enligt miljöpartisterna. Med dagens 
politiker får vi även räkna med fortsatta skogsbränder. 
 
Det vi bevittnar är en statsmakt i fritt fall där dyrbar miljöpartistisk, 
centerpartistisk och feministisk plakatpolitik fått tränga undan det som är 
statens primära uppgifter på en rad områden 
Läs mera 
https://anthropocene.live/2018/07/22/miljopartipolitiken-leder-till-skenande-utslapp-av-
vaxthusgaser/ 

 
 
 
 

Om yttrandefrihet, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat 

Youtube raderar Alternativ för Sveriges kanal 

Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige, kommenterar: 

 

– Alternativ för Sverige är på väg mot riksdagen och det politiskt korrekta 
etablissemanget gör allt i sin makt för att sätta käppar i hjulen för oss.  

 

“Hets mot folkgrupp”-lagstiftningen innebär åsiktsbrott och används av 
etablissemanget för att tysta opposition och begränsa yttrandefriheten. 
Att det skulle vara hets mot folkgrupp att tycka att nyhetsankare i Sverige 

https://anthropocene.live/2018/07/22/miljopartipolitiken-leder-till-skenande-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://anthropocene.live/2018/07/22/miljopartipolitiken-leder-till-skenande-utslapp-av-vaxthusgaser/
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ska kunna tala flytande svenska visar vilket skämt till lagstiftning det är. 
“Hets mot folkgrupp”-lagstiftningen bör rivas upp omedelbart. 

Läs mera 
https://nyadagbladet.se/inrikes/youtube-raderar-alternativ-for-sveriges-kanal/ 

 

Från en god medmänniska kom ett mail, du får del av det, citat 

Prover på mark tagna av privatperson.... så vad har de 

sprutat från ovan 

Slut citat.  Läs mer i den bifogade pdf filen Prover……. 

 
Något positivt, över 28 miljoner har sett och lyssnat på detta via 
YouTube 

Paul McCartney Carpool Karaoke 

 

Mycket BRA, se och lyssna, var det mycket bättre förr? 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1175&v=QjvzCTqkBDQ 

 

 

Hur kan VANSINNET tillåtas fortsätta i SVERIGE 

och vem tjänar på detta vansinne? 

Ca 1000 % fler dödade dagligen pga. skolmedicinsk hälso- och 
sjukvård jämfört med trafikdödade per dag inom Sverige 

 

https://nyadagbladet.se/inrikes/youtube-raderar-alternativ-for-sveriges-kanal/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1175&v=QjvzCTqkBDQ
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Läs mera 

https://anthropocene.live/2018/04/19/okar-statiner-risken-for-det-fasansfulla-als/ 

https://anthropocene.live/2018/06/07/varfor-vi-inte-kan-lita-pa-halsomyndigheterna/ 
 
https://anthropocene.live/2018/01/27/annu-ett-larm-om-den-livsfarliga-skolmedicinen/ 

 
https://anthropocene.live/2018/01/26/skolmedicinens-storsta-systemfel/ 
 

https://anthropocene.live/2017/12/30/blir-statinerna-skolmedicinens-waterloo/ 

 

 
 

Enormt många svenska medborgare är uppenbart 

missnöjda i Sverige Väldigt många har drabbats, bevisligen, och 

enormt många är såklart oroliga 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 main stream 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. 

 
 

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 

 
 

 

 
 
 

 

 

https://anthropocene.live/2018/04/19/okar-statiner-risken-for-det-fasansfulla-als/
https://anthropocene.live/2018/06/07/varfor-vi-inte-kan-lita-pa-halsomyndigheterna/
https://anthropocene.live/2018/01/27/annu-ett-larm-om-den-livsfarliga-skolmedicinen/
https://anthropocene.live/2018/01/26/skolmedicinens-storsta-systemfel/
https://anthropocene.live/2017/12/30/blir-statinerna-skolmedicinens-waterloo/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
mailto:voulf56@gmail.com
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