
Till Er alla Goda Svenska Medborgare 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och 

sanningen  

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Socialstyrelsen, SBU, 
Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls 
kommun och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla 
proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del 
av denna skrivelse 
 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär 
dagboksblad/dnr/diarieblad med vändande e-post 
 
2019-01-18 
 
I dagens massutskick om något som SVERIGE bör ta efter mycket 
skyndsamt, citat 

Italiensk domstol beordrar regeringen att 

informera om mobilens hälsorisker 

 

 
Först om det skolmedicinska VANSINNET 

 

”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient 

per år och således tar livet av 35 patienter under sina 35 

verksamma år” 

(Se tidigare massutskick) 
 
 
 
40 000 SKOLMEDICINSKA TERRORISTER? 

DET SKOLMEDICINSKA VANSINNET 

3:e största DÖDSORSAKEN är MEDICINER, efter hjärtsjukdom och 
cancer! 
 

LÄKARNA ÄR SÅLEDES UTIFRÅN DETTA ALLMÄNT KÄNDA 

DEN 3:e STÖRSTA DÖDSORSAKEN 



Alltså utan de skolmedicinska läkarna kommer dessa sk 
skolmedicinska medicinerna inte ut på den svenska hälso- och 
sjukvårdsmarknaden. De skolmedicinska läkarna är uppenbart ett 

enormt HOT emot svenska medborgares liv, hälsa och framtid 
livskvalitet. 
 
 
 

40 000 SKOLMEDICINSKA 

TERRORISTER? 

SVERIGE idag är ca 10 000 000 invånare, i Sverige finns 

det ca 40 000 skolmedicinska läkare, som utgör ett enormt HOT 

emot svenska folkets folkhälsa.  
 

I SVERIGE existerar enligt fd statsminister Löfven och 

minister Strandhäll en VÅRD I VÄRLDSKLASS. Därtill är 

SVERIGE en humanitär stormakt! Är dessa alls med på banan och i den 
verklighet som är verkligheten för svenska medborgare, svaret kan 
endast bli NEJ! 
Läs mer i pdf filen Läkemedel….. och Big Pharma…. 
 
 
 

40 000 särskilt farliga UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR med RÄTT ATT 

DÖDA PÅ ARBETSTID 

40 000 skolmedicinska läkare utgör ett enormt HOT emot 

tillväxten av god hälsa för svenska medborgare 

Sk skolmedicinska läkare säkerställer under 35 år att  DÖDA ca 
1 400 000 människoliv, under samma period säkerställer dessa 40 000 
att 3 400 000 människor skadas värre än innan de sökte hjälp inom 
hälso- och sjukvården. 
(Tidigare massutskick styrker detta ovan dig delgett, se bifogade pdf filen 
RK……) 
 
 
 
 



Citat 

Vi kan nämligen inte längre lita på alla skomedicinare som 

tagit ensidigt parti för industrins enorma ekonomiska 

intressen 

Man tjänar ju oerhört stora belopp på livslång förskrivning av bara 
symptomdämpande preparat som inte botar - Skolmedicinen har tappat 

kontakten med den gamla medicinska etiken Primum non nocere - Jag 

känner inte till något fall där patienter dött av naturliga 

kosttillskott 

 
 
 
 

SKOLMEDICINEN; En affärside att SKADA OCH DÖDA 

Lars Bern delger sina läsare om skolmedicinen, citerar lösryckta delar ur 
artikeln, citat; 

Man tjänar ju oerhört stora belopp på 

livslång förskrivning av bara 

symptomdämpande preparat som inte 

botar 

Som exempel pekade Goldman Sachs´ analys på företaget Gilead 
Sciences Incs behandling mot hepatit C, som inneburit att 90 procent av 
patienterna botats. Företagets försäljning i USA nådde sitt maximum på 
12,5 miljarder dollar år 2015, men försäljningen har därefter fallit 
eftersom antalet patienter minskat drastiskt efter att 90 procent blivit 
botade.  
 
Man uppskattar att försäljningen bara blir 4 miljarder dollar 2018. 
Analysen pekar på att bot av smittsamma infektionssjukdomar 
underminerar industrins marknad på två sätt: dels förlorar man de 
patienter som botas, dels försvinner marknaden för tillkommande 
patienter genom att de som botats inte längre sprider smitta. 
 

Skolmedicinen har tappat kontakten med den gamla 

medicinska etiken Primum non nocere – att först och främst 

inte skada.  

 



Nu gäller det att sälja så mycket piller som möjligt vars biverkningar 
är den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden och samtidigt till 
varje pris sätta stopp för människors kamp för sin hälsa genom 
intag av viktiga kosttillskott.  

 

Jag känner inte till något fall där patienter dött av 

naturliga kosttillskott. 

 
 

Vi kan nämligen inte längre lita på alla skomedicinare som 

tagit ensidigt parti för industrins enorma ekonomiska 

intressen. 

 

LÄS MERA i den bifogade pdf filen Lars Bern…. 

 

 

 

Italiensk domstol beordrar regeringen att 

informera om mobilens hälsorisker 

Läs mera i bifogade pdf filen 20190117…. 

 

VERKLIGHETEN OM SKOLMEDICINEN/BIG PHARMA DEN 

KRIMINELLA LÄKEMEDELSINDUSTRIN 

Kände du till detta vansinne inom SKOLMEDICINEN? 

“Prescription drug deaths skyrocket while the Big Pharma world pretends 

to search for cures for cancer, dementia, and diabetes” 

“Vaccines are loaded with mercury, aluminum, formaldehyde, live 

viruses, and other deadly toxins” 

 

FAKTA OM SKOLMEDICINEN/BIG 

PHARMA  

Ett FOLKMORD av svenska medborgare pågår för fullt inom 
Sverige, Vård Sverige och de sk läkarna och deras skolmedicinska 
MEDICINER är uppenbart ett enormt hot emot svenska 
medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet; 



 

Om det VÄLFÄRDSINDUSTRIELLA VÅRDKOMPLEXET UTAN 
PERSONLIGT ANSVAR OCH DERAS HAND I HAND VERKSAMHET 
MED DEN KRIMINELLA LÄKEMEDELSINDUSTRIN 
 

 

FAKTA OM SKOLMEDICINEN/BIG PHARMA  

TOTAL DEATHS SINCE JANUARY 1, 

2000...  

 

BIG PHARMA'S CHEMICAL WARFARE ON HUMANITY DWARFS THE 
NUMBER OF VICTIMS KILLED BY ALL WORLD WARS AND ACTS OF 
TERRORISM COMBINED...  

While drug companies profit billions, people are dying by 

the millions.  

LÄS MERA 
http://pharmadeathclock.com/ 
 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och 

sanningen 

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR  

Syltryggarnas paradis 

  
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. 

 

http://pharmadeathclock.com/


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/ 
 
SVERIGE GRANSKAS 
https://soundcloud.com/ulf-bittner  
 
Sweden 
e-post eueeshealthcare@gmail.com  
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 
SKYPE nr voulf56 
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