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Till alla proffspolitiker/politiker i landstingsfullmäktige och 

regionfullmäktige i Sveriges alla landsting och regioner 

Sida 1 av 11 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär 

dagboksblad/diarieblad med vändande e-post till 

eueeshealthcare@gmail.com  

Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av mycket stort 

allmänt intresse 

 

2018-08-08 

Marknadsundersökning/ enkät till det 

VÄLFÄRDSINDUSTRIELLA VÅRDKOMPLEXET i VÅRD 

SVERIGE(alla landsting/regioner i Sverige) 

Det pågår som synes ett folkmord i Sverige av de äldre, sjuka och svaga 

genom legalt förskrivna mediciner utskrivna av anställda läkare i 

Sveriges landsting och regioner 

Bifogar som bilaga 1 publicerad 1artikel av Sven-Erik Nordin, artikel som 

är faktabaserad ur den verklighet som existerar gentemot svenska folket, 

vänligen läs bilaga 1 mycket nogsamt. 

 

Arbetsgivaransvaret står över de anställda läkarna 

Det existerar ett mycket stort och viktigt arbetsgivare ansvar inom alla 

staten Sveriges landsting och regioner, arbetsgivaren ska säkerställa att 

Regeringsformen 1:1 och 1:9 säkerställs fullt ut av de anställda. 

Makt- och myndighetsutövningen ska ske under lagarna och det ska ske 

opartiskt och sakligt och därtill ska detta ske så att skattemedel används 

på ett effektivt sätt för skattebetalarna(uppdragsgivarna/de svenska 

medborgarna). 

                                                             
1 http://www.svaradoktorn.se/427029039/5355171/posting/l%C3%A4kemedel-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken  

mailto:eueeshealthcare@gmail.com
http://www.svaradoktorn.se/427029039/5355171/posting/l%C3%A4kemedel-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken
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Makten över skattemiljarderna äger arbetsgivaren 

Således konstateras att makten över skattebetalarnas skattemiljarder 

ägs av landsting/regioner i Sverige. 

Alltså makten över skattemiljarderna ägs inte av de anställda 

läkarna(de är endast anställda och utför ett arbete). 

Ett avtalsförhållande som är av särskilt stor vikt i detta sammanhang, 

ansvaret över skattemiljarderna åvilar således landstingsfullmäktige och 

regionfullmäktige. 

Frågor kommer ställas i denna skrivelse som begärs svar på mycket 

skyndsamt från varje i Sverige nu tillskrivet landsting och regioner(alla 

landsting och regioner i Sverige). 

 

Följande konstateras som erkänt sakförhållande som alla tillskrivna 

har att rätta sig efter och infoga sig i, vad som också går att läsa i 

offentlig handling, citat; 

 

 2Offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll  

Kommittédirektiv 2018:9 

 

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. 

Skattemedel ska användas på ett effektivt sätt, annars riskeras 
tilltron till välfärdssystemen.  
 

Slut citat. 
 
 
 

                                                             
2 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
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/offentlig-privat-samverkan-styrning-och-kontroll_H6B19
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Frågor som uppstår utifrån vad som bevisligen existerar i verkligheten, 
frågor och fakta som delges i bilaga 1 och bilaga 2, läs dessa bägge 
bilagorna väldigt nogsamt innan du går vidare i ditt uppdrag för 
skattebetalarna. 
 
 

Ur bilaga 1 går att läsa följande, som väcker mycket allvarliga 

frågor om skattemedel används på ett effektivt sätt för 
skattebetalarna/uppdragsgivarna, citerar lösryckta delar ur bilaga 1, 
citat(kursiverad text): 
 

Vem tar ansvaret för våra mediciner?  
För en tid sedan genomförde apotekaren Cecilia Lenander en studie på 

1700 äldre i Skåne för att se över deras läkemedelsanvändning. Hon 

fann då att 80 % av dem (ÅTTA AV TIO!) hade sjukdomstillstånd som 

direkt berodde på mediciner (av läkare utskrivna och av 

Läkemedelsverket godkända preparat). 

 

Kommentar och fråga 1 

Är det arbetsgivarens och fullmäktiges uppfattning att dessa fakta ovan 

omnämnda och citerade är att använda skattemedel på ett effektivt sätt 

för skattebetalarna/uppdragsgivarna och de svenska 

medborgarna/väljarna? 

 

Ytterligare citat ur bilaga 1, citat; 

Anmärkningsvärt nog var det genomsnittliga antalet mediciner för 

varje patient elva! Och man vet, att om någon samtidigt har fem 

preparat eller mer, så är det nästan 100 % säkert, att minst två av dem 

interagerar på ett för hälsan negativt sätt. Resultatet av studien 

publicerades i Sydsvenskan den 6 maj 2017. 
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Kommentar och fråga 2 

Ingår det i landstings och regioners uppdrag att genom anställda 

läkare att säkerställa att svenska medborgare görs sjukare och sjukare 

genom så kallade mediciner, och om det är er uppfattning var finner ert 

landsting/region lagstöd för detta? 

 

Kommentar och fråga 3 

Om det inte ingår i Sveriges landsting och regioners uppdrag att 

säkerställa att svenska medborgare blir sjukare och sjukare pga. av så 

kallade mediciner, varför tillåter arbetsgivaren och de folkvalda 

proffspolitikerna/politikerna de anställda läkarna att fortsätta detta 

vansinne? 

Uppenbart är att detta vansinne inte alls är att säkerställa att skattemedel 

används på ett effektivt sätt för svenska medborgare/skattebetalarna och 

era uppdragsgivare/skattebetalarna. 

 

Kommentar och fråga 4 

Varför säkerställer då ni folkvalda och arbetsgivaren att läkare 

uppenbart okontrollerat av arbetsgivaren kan tillåtas fortsätta att på 

arbetstid som finansieras av skattebetalarna/uppdragsgivarna detta 

vansinne och uppenbara missbruk av skattemedel(skattemedel används 

uppenbart inte på ett effektivt sätt för skattebetalarna/uppdragsgivarna)? 

 

Kommentar och fråga 5 

Läkarna i Sverige är skolmedicinskt utbildade, uppenbart är detta ett 

erkänt sakförhållande, skolmedicinen har monopol inom Sverige och där 

hälso- och sjukvårdsverksamheten. 

Detta faktum bevisligen säkerställer att svenska medborgares 

skattemedel missbrukas å det grövsta och därtill bevisligen skadar och 

utsätter svenska medborgare för stor fara för deras liv, hälsa och 

framtida livskvalitet.  
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Varför utsätter landsting/regioner i Sverige sitt eget svenska folk för 

detta vansinne och vem gynnar detta vansinne rent ekonomiskt, 

läkemedelindustrin och läkarna och det Välfärdsindustriella 

Vårdkomplexet eller skattebetalarna? 

 

Kommentar och fråga 6 

Bevisat är att skolmedicinen och läkarna(som äger makten över 

receptblocket) säkerställer att läkemedelsindustrins enorma 

ekonomiska intressen uppenbart går före svenska folkets intresse i deras 

liv, hälsa och framtida livskvalitet. 

Svenska folket blir sjukar och sjukar, erkänt sakförhållande, pga. så 

kallade mediciner, många dör pga. av så kallade mediciner. 

Är detta faktum till fördel för skattebetalarna och är detta faktum att 

använda skattemedel på ett effektivt sätt till gagn för skattebetalarna?  

 

Fråga 6.1 

Är skolmedicin och dessa läkares uppdrag att värna svenska folkets 

liv, hälsa och framtida livskvalitet på ett för skattebetalarna och svenska 

folket fördelaktigt effektivt sätt? 

 

Fråga 6.2 

Vem är landsting/regioner(proffspolitiker/politiker) och 

läkare/anställda till för, för proffspolitikerna/politikerna och de anställda 

eller är landsting/regioner till för skattebetalarna/uppdragsgivarna? 

 

Ytterligare citat ur bilaga 1 och frågor, citat 

Man brukar anta, att vart tredje dödsfall i Sverige förorsakas av 
läkemedel. Sannolikt är det en underskattning, eftersom dödsorsaken 
ofta anges vara den sjukdom man fått medicinen mot – även om den 
rent konkret beror just på medicinen (eller kombinationen av mediciner).  
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Den här undersökningen borde naturligtvis ha sänt en chockvåg genom 
läkarkåren – och hela sjukvårdssystemet! Landstingspolitikerna borde ha 
trillat av sina stolar av förfäran! Man tycks betala många miljarder 
varje år (bl.a. via högkostnadsskyddet) för att göra människor 
sjuka!  
 

Om resultatet är korrekt (och det har, vad jag vet, än ingen försökt 

motbevisa), så skulle man kunna misstänka, att mediciner faktiskt också 

är den vanligaste dödsorsaken i vårt land – åtminstone bland äldre. 

 

Kommentar och fråga 7 

Som synes pågår ett folkmord i Sverige, åtminstone av de äldre, i 

landstingens/regionernas regi, arbetsgivaren har uppenbart ett mycket 

stort ansvar över sina anställda och fullmäktige har makten över 

skattemiljarderna. 

Väldigt många skadas och dör pga. av landsting/regioner och deras 

anställda skolmedicinskit utbildade. 

Var i lagstiftningen är det fastslaget och fastställt att 

landsting/regioner ska bedriva verksamhet som skadar och dödar 

svenska folket? 

De svenska medborgarna/skattebetalarna är berättigade till att få del av 

detta i mycket god tid innan valet valåret 2018 

 

Kommentar och fråga 8 

Staten Sverige har väldigt många lagar, en av dessa lagar är lag sedan 

1995, nämligen 3Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. 

I denna svenska lag från 1995 finns bevisligen något som är av särskilt 

stort intresse utifrån vad som nu delgivits alla Sveriges landsting och 

regioner. 

 

                                                             
3 https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941219.htm  

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941219.htm
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Citerar ur Europakonventionen, citat 

Artikel 1 - Skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna 

 De höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en, som 

befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i 

avdelning I i denna konvention. 

 

Artikel 2 - Rätt till livet 

1. Envars rätt till livet skall skyddas genom lag. Ingen skall avsiktligen 

berövas livet utom för att verkställa domstols dom i de fall då han dömts 

för brott som enligt lag är belagt med sådant straff. 

 

Artikel 3 - Förbud mot tortyr 

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning. 

 

Landsting och regioner och dess anställda läkare får 

bevisligen inte utsätta svenska folket, och i synnerhet då 

de äldre för ”omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning” 

Alltså ett erkänt sakförhållande är att landsting och regioner och deras 

anställda läkare i Sverige får inte enligt lag utsätta svenska medborgare 

för ”omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”. 

 

Kom särskilt ihåg 

Ingen får utsättas för ”omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning”. 

Vad som redovisats i denna skrivelse, och bilaga 1 och bilaga 2, ger 

vid handen bl.a. följande, delger lösryckta citat ur dessa bägge bilagorna, 

citat; 
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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 

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 

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? 

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?  

 

4Sjukvården 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 

                                                             
4
 http://medicinskaccess.se/artiklar/sjukvarden-behover-en-haverikommission       

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

http://medicinskaccess.se/artiklar/sjukvarden-behover-en-haverikommission
https://issuu.com/medicinskaccess/docs/_ma114_01-60
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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. 

Slut citat. 

 

Vänligen men bestämt besvara också dessa frågor mycket skyndsamt 

Bästa proffspolitiker/politiker i Sveriges alla landsting och 

regioner, har och tar ni ert arbetsgivare ansvar gentemot 

skattebetalarna era uppdragsgivare? 

A. 

Står ni bakom att ett folkmord av de äldre, sjuka och svaga sker och 

fortgår i staten Sverige genom anställda läkare och så kallade 

mediciner? 

B. 

Värnar ni och skyddar med alla medel Europakonventionen(svenska lag 

sedan 1995) och däri särskilt då artikel 3? 

C. 

Säkerställer ni att skattemedel används på ett effektivt sätt för 

skattebetalarna era uppdragsgivare skattebetalarna och de svenska 

medborgarna/väljarna? 
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D. 

Säkerställer ni att makt- och myndighetsutövningen inom hälso- och 

sjukvårdsverksamheten säkerställs under lagarna(se särskilt 

Regeringsformen 1:1, 1:9 och 2:19)? 

E. 

Har du/ni läst böckerna ”Dödliga Mediciner…” och ”Dödlig Psykiatri…”? 

F. 

Har de anställda läkarna läst dessa böcker? 

G. 

Om svaret är nej i fråga om böckerna ovan omnämna, är läkarna och ni 

proffspolitiker/politiker inom hälso- och sjukvårdens verksamhet alls 

kompetenta för era uppdrag? 

H. 

Gynnas ”den kriminella läkemedelsindustrin”(läs boken ”Dödliga 

Mediciner..”) av att fler och fler människor(särskilt äldre) dör och skadas 

av att läkare skriver ut enorma mängder mediciner till de äldre, sjuka och 

svaga? 

I. 

Är detta sammantaget att använda skattemedel på ett effektivt sätt för 

skattebetalarna och de äldre som varit med att bygga upp Sverige? 

 

Övrigt av särskilt intresse 

Till minnet av Marian Norberg 

Bifogar som bilaga 3 en artikel om verkligheten inom Västernorrland, läs 

denna artikel, och fundera sedan över om du som äldre skulle vilja 

utsättas för sådant vansinne av skolmedicinsk läkare? 
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Är Du införstådd med verkligheten?  

Se denna video om verkligheten, delgivet i Europaparlamentet 2018, 

kompetensutveckling vad är det? 

5Big Food and Big Pharma: Killing for Profit? 

 

Emotser återkoppling mycket skyndsamt, uppstår frågor vänligen 

kommunicera dessa genom e-post  

Hälsar den goda medmänniskan(som inser vansinnet med 

skolmedicinen, som uppenbart går hand i hand med den kriminella 

läkemedelsindustrin) 

Ulf Bittner 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 

Sweden 

e-post eueeshealthcare@gmail.com  

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 

SKYPE nr voulf56 

Bilageförteckning 

Bilaga 1 

Läkemedel vanligaste dödsorsaken 

Bilaga 2 

Till Er Alla……20180724 

Bilaga 3  

Sundsvalls kommun…… 
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https://www.youtube.com/watch?v=H4uVNywg848 

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
mailto:eueeshealthcare@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=H4uVNywg848


12 
 

 


