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Regionfullmäktiges alla folkvalda i Region Västernorrland 

Sida 1 av 6 
 
Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär 
dagboksblad med vändande e-post 
 
Sekretessprövning; ingen sekretess då denna kommunicering är i era 
uppdragsgivares/skattebetalarnas särskilda intresse utifrån att 
skattemedel ska användas på ett effektivt sätt för era 
uppdragsgivare/skattebetalarna 

 

2018-12-04 

 

Till er alla folkvalda i Regionfullmäktige i Region 

Västernorrland, ni har ett enormt stort ansvar att 

säkerställa att skattemedel används på ett effektivt sätt 

för era uppdragsgivare/skattebetalarna! 

 
Idag används inte skattemedel på ett effektivt sätt för era 
uppdragsgivare, uppenbart bevisligen är det så, har Du annan 
uppfattning åvilar bevisbördan dig som folkvald i regionfullmäktige i 
Region Västernorrland. 

 

Bl.a. OM KOLESTEROL BLUFFEN och STATINER som era anställda sk 
skolmedicinska läkare förmodligen skriver ut i parti och minut! 
 
OM kolesterolbluffen kan Du läsa mera, publicerat av ass professor 
Björn Hammarskjöld, citat 

Sluta ät statiner 

Nu har den äntligen kommit. Artikeln som slår undan fötterna för 
kolesterolmaffian. 
Lack of an association or an inverse association between low-
densitylipoprotein cholesterol and mortality in the elderly: a 
systematic review  

Uffe Ravnskov, David M Diamond, Rokura Hama, Tomohito Hamazaki, 
Björn Hammarskjöld, Niamh Hynes, Malcolm Kendrick, Peter H 
Langsjoen, Aseem Malhotra, Luca Mascitelli, Kilmer S McCully, Yoichi 
Ogushi, Harumi Okuyama, Paul J Rosch, Tore Schersten, Sherif Sultan, 
Ralf Sundberg 
https://bmjopen.bmj.com/content/6/6/e010401  Slut citat 

http://kostkunskap.blogg.se/2016/june/sluta-at-statiner.html
https://bmjopen.bmj.com/content/6/6/e010401
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Läs hela artikeln 
http://kostkunskap.blogg.se/2016/june/sluta-at-statiner.html 

 
Artikeln bifogas också som bifogad pdf filen Sluta ät statiner 

 

 

STATINER ÄR UPPENBART CANCERFRAMKALLANDE och 

därtill uppenbart en fara för svenska medborgares liv, 

hälsa och framtida livskvalitet. 

 

Lyssna mycket nogsamt på erfarenheten och visdomen och 
kunskapen/erfarenheten som särskilt sakkunniga Uffe Ravnskov besitter 
och därtill vad Sven-Erik ”SVARA DOKTORN” Nordin delger i denna 
intervju/samtal av 2018-12-02 
 
 

Till er alla folkvalda i regionfullmäktige, ni som har makten 

över skattemiljarderna i Region Västernorrland, ni har ett enormt ansvar 
att säkerställa att skattemedel används på ett effektivt sätt för 
skattebetalarna! 
 
Lyssna och lär i denna Intervju/samtal med den världskände sakkunniga 
läkaren, medicine doktor och docent och författare Uffe Ravnskov och 
Sven-Erik "SVARA DOKTORN" Nordin av 2018-12-02 
 

INTERVJU/SAMTAL MED UFFE 

RAVNSKOV OCH SVEN-ERIK ”SVARA 

DOKTORN” NORDIN 

 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-med-den-varldskande-och-sakkunnige-uffe-
ravnskov-och-sven-erik-svara-doktorn-nordin 

 
 

Du läser mera om och av Uffe Ravnskov via denna länk 

http://www.ravnskov.nu/svuffe/ 
 
 
 

 

http://kostkunskap.blogg.se/2016/june/sluta-at-statiner.html
https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-med-den-varldskande-och-sakkunnige-uffe-ravnskov-och-sven-erik-svara-doktorn-nordin
https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-med-den-varldskande-och-sakkunnige-uffe-ravnskov-och-sven-erik-svara-doktorn-nordin
http://www.ravnskov.nu/svuffe/
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Citerar lösryckta delar ur artikeln av Sven-Erik ”Svara Doktorn” Nordin, 
citat 

Mer om kolesterol och statiner 

Statiner har ingen positiv verkan på män över 47 år – och ingen alls 
på kvinnor – OCH: För varje milligramprocent man har sänkt 
kolesterolet så har dödligheten ökat med mer än 10 % 
 

Trots dessa fakta fortsätter man att förskriva statiner både till män över 
47 år och till kvinnor. Varför? 
 
Jo, anledningen heter förstås PENGAR! Man beräknar att världens 
läkemedelsföretag i dag tillsammans tjänar ca 100 triljoner kronor 
per år. (hundra tusen miljarder – 100 000000000000 kr) 
 
Den faktiska anledningen till statinernas minimala effekt tycks i stället 
vara att de motverkar proppbildning genom att förstärka en process man 
kallar fibrinolys. 
Slut citat  
Läs hela artikeln 
http://www.svaradoktorn.se/425466463 

 
 

Du läser mera om och av Sven-Erik ”SVARA DOKTORN” 

Nordin(Gnarp/Grängsjö) och om de dödshot som sk skolmedicinsk 

sk läkare säkerställde(2 ggr) gentemot den CANCER DRABBADE Sven-
Erik Nordin(som överlevde dels döds hoten och dels CANCERN tack 
vare helt naturlig metod, alltså genom kost och kosttillskott), som delger 
om sin ”resa” via dennes blogg(över 619 000 besökare på kort tid) 
http://www.svaradoktorn.se/425407360 

 
 
Som tidigare kommunicerats om är uppenbart sk skolmedicinska sk 
mediciner  och därmed era anställda sk skolmedicinska läkare en 
mycket stor fara för era uppdragsgivares(skattebetalarna/väljarna) 
liv, hälsa och framtida liv, hälsa och framtida livskvalitet.  
 

 

Ni folkvalda ingår uppenbart i detta vansinne eftersom 

inget av er görs för att stoppa detta vansinne 

Ni är därmed uppenbart delaktiga i detta vansinne, bevisa motsatsen  
om ni har annan uppfattning i ett härmed begärt beslut med 
besvärshänvisning. 

http://www.svaradoktorn.se/425466463
http://www.svaradoktorn.se/425407360
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3:e största dödsorsaken(sk skolmedicinska mediciner och fel 

behandlingar på sjukhus) är uppenbart idag 2018 bevisligen sk 
skolmedicinska mediciner legalt utskrivna via receptblocket av era 
anställda sk skolmedicinska läkare. 
 
 

Bifogar 2 bifogade pdf filer 

Läkemedel….. & Big Pharmas dangerous drugs are now killing more 
people than guns or……  
 
FÖRSLAGVIS LÄSER DU BÄGGE DESSA PDF FILER MYCKET 
NOGSAMT.  

 

Det kan nämligen rädda liv om du engagerar dig och tager ansvar 

gentemot era uppdragsgivare/skattebetalarna, i vilkas allmänintresse 
detta uppenbart existerar, särskilt utifrån  
 

- att skattemedel ska användas på ett effektivt sätt för 
skattebetalarna(idag sker uppenbart bevisligen det motsatta i 
Region Västernorrland, du förstår mera när du läst pdf filerna och 
lyssnat på den inspelade intervjun). 

 
 

Uppenbart går det inte att lita på er anställda sk 

skolmedicinska läkare som deltager i detta vansinne. 

 
Därmed föreligger ett arbetsgivare ansvar att sätta stopp för detta 
vansinne – ett FOLKMORD pågår bevisligen med hjälp av sk 
skolmedicinska läkare och deras sk skolmedicinska mediciner --  
ni har fått del av verktygen för detta över tid från allmänheten(Ulla Bittner 
och Ulf Bittner). 
 
 

LAG SKA ÅTFÖLJAS(påminnelse återigen) 

 

Begär att ni folkvalda säkerställer tillsammans svar på denna fråga 
kommer undertecknad tillhanda i ett beslut med besvärshänvisning 
mycket skyndsamt via e-post  
 
Var i gällande lag och rätt och de grundläggande mänskliga rättigheterna 
finner ni stöd för att era anställda sk skolmedicinska läkare med hjälp 
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och stöd av sk skolmedicinska mediciner och felbehandlingar 
säkerställer detta FOLKMORD på uppdrag av era uppdragsgivare 
skattebetalarna? 
 

Se särskilt Europakonventionen artikel 3 & FN-

konventionen artikel 3 & 5, citat 

 
Artikel 3 Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. 
 
Artikel 5 Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning. 
 
Slut citat. 
Ovan citerat har sin källa här 
https://www.regeringen.se/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-
konventioner-om-manskliga-rattigheter 

 

 

Kom särskilt ihåg om Nürnberg koden 

Fritt översatt till svenska 

Informerat samtycke innebär att du har rätt att bli fullt 

informerad om fördelarna och riskerna med en medicinsk 
intervention och friheten att fatta ett frivilligt beslut om huruvida du 
ska acceptera dessa risker eller inte, utan att bli tvingad eller 
straffad för det beslut du fattar.  

Informerat samtycke gäller inte bara risker som deltagarna i 
vetenskapliga experiment tar, utan också risker som tas av 
patienter som vårdas av läkare.   

Källa till ovan citerat 
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/11/07/informed-consent-vaccine-
rights.aspx 

 

På originalspråket, citat 

 

Informed consent means you have the right to be fully informed about 
the benefits and risks of a medical intervention and the freedom to make 

a voluntary decision about whether or not to accept those risks without 
being coerced or punished for the decision you make. Informed consent 
applies not just to risks taken by participants in scientific experiments, 
but also to risks taken by patients under the care of physicians.2,3,4,5

 

Slut citat 

https://www.regeringen.se/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter
https://www.regeringen.se/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/04/11/informed-consent.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/11/07/informed-consent-vaccine-rights.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/11/07/informed-consent-vaccine-rights.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/04/11/informed-consent.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/11/07/informed-consent-vaccine-rights.aspx#_edn1
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/11/07/informed-consent-vaccine-rights.aspx#_edn1
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/11/07/informed-consent-vaccine-rights.aspx#_edn1
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/11/07/informed-consent-vaccine-rights.aspx#_edn1
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Bifogar artikeln på originalspråket, bifogas som bifogad pdf fil Why 
informed….. 
 

 

Att vilja ändra på detta vansinne torde vara ert uppdrag  

att säkerställa, ty uppenbart har era anställda sk skolmedicinska läkare 
inte tid(som Uffe Ravnskov delger om i intervjun/samtalet) med det 
viktiga uppdraget att värna era väljares/uppdragsgivares liv, hälsa och 
framtida livskvalitet. 
 
Vänligen återkoppla mycket skyndsamt ty detta vansinne är uppenbart 
inte förenligt med svensk lag och rätt och de grundläggande mänskliga 
rättigheterna tills motsatsen av er är bevisad och säkerställt i ett fullt 
följbart beslut fullständigt motiverat och fullt förståligt och därtill med 
besvärshänvisning 
 
Hälsar de goda medmänniskorna och allmänheten(Ulla Bittner och Ulf 
Bittner)genom ombudet  
 
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 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

