
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, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS 
AKADEMIN 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 

 
2019-02-09 
 

BÄSTA STATSMINISTER STEFAN 

LÖFVEN OCH SOCIALMINISTER LENA 

HALLENGREN 

 

Bästa statsminister och socialminister i Sveriges Regering 

står ni bakom och beskyddar uppenbar SAMHÄLLSFARLIG 

VERKSAMHET? 

 
Idag en mycket viktig dag, lördagen den 9 februari 2019, ministrarna 
kommer strax förstå varför. 
 
Vänligen läs de bifogade pdf filerna mycket nogsamt, dessa bifogas 
som bifogade pdf filer enligt följande bilageförteckning 
 
Bilaga 1 

Skrivelse till Region Västernorrland av datum 2019-02-09, bifogas som 
bifogad pdf fil Rättssäkerhet och Samhällsfarlig verksamhet…. 
 
Bilaga 2 
Artikel Could a Root Canal….., bifogas som bifogad pfd fil(denna fick 
Region Västernorrland som bilaga till bilaga 1 denna dag) 
 



 

Vi vet idag att Sverige inte har en VÅRD I VÄRLDSKLASS 

 
Vi vet idag att Sverige har skolmedicinska läkare som uppenbart är 3:e 
största DÖDSORSAKEN tillsammans med er folkvalda politiker, som inte 
satt STOPP FÖR DETTA UPPENBARA VANSINNE(du förstår bättre 
efter att läst mera i de bifogade pdf filerna) 
 
 

Vi vet idag att Sverige har 2 olika kategorier LÄKARE 

 
Den ena kategorin är SKOLMEDICINSKA LÄKARE 
Den andra kategorin är TAND LÄKARE 
 
 

VI VET IDAG ATT DE 3 STÖRSTA DÖDSORSAKERNA ÄR 

 
HJÄRTSJUKDOM, CANCER OCH SKOLMEDICINSKA MEDICINER – 
alltså skolmedicinska LÄKARE och folkvalda POLITIKER, som inte satt 
stopp för detta vansinne – där uppenbart 3:e största DÖDSORSAKEN är 
skolmedicinska MEDICINER som skrivs ut av skolmedicinska LÄKARE 
 
 

HJÄRSJUKDOM OCH CANCER, de 2 största DÖDSORSAKERNA 

är förmodligen så att TAND LÄKARNA är upphov till via deras 
rotfyllningar av tänder. 
Du läser mera om detta VANSINNE i de bifogade bilagorna/pdf filerna. 
 
 

SAMHÄLLS FARLIG VERKSAMHET 

 
När det förmodligen är så att de 3 största DÖDSORSAKERNA är 
skolmedicinska läkare, folkvalda politiker och tandläkare, då får det 
anses som sannolikt att dessa tillsammans utgör och är samhällsfarlig 
verksamhet! 
 
Hur kommer statsministern och socialministern hantera detta gentemot 
era uppdragsgivare skattebetalarna? 
 
Uppenbart är att statsministern och socialministern har yttersta ansvaret 
att delge svenska folket/era uppdragsgivare att Sverige inte har en 



VÅRD I VÄRLDSKLASS och dessutom inte är en humanitär stormakt 
som bryr sig om det svenska folket, annat kan inte förstås av 
allmänheten. 
 

Uppenbart är dessutom att detta är ett generellt och 

systematiskt mycket stort samhällsfarligt problem för hela 

det svenska folket era uppdragsgivare 

 
Det är alltså inget enskilt förvaltningsärende och därtill uppenbart en 
mycket stor fara för svenska folkets liv, hälsa och framtida livskvalitet och 
det får effekten  
 

- att statsministern och socialminister har  
- att taga ansvaret gentemot hela svenska folket och delge om detta 

VANSINNE till folket genom SVT och SR på bästa sändningstid, 
om statsministern och socialministern ska vara trovärdiga era 
uppdrag. 

 

Föreslår att statsministern och socialministern mycket 

nogsamt genomläser den bifogade pdf filen(bilaga 3) 

Demokrati……. 

 
Sveriges Radio och SVT har en mycket viktig funktion, än mer viktig nu 
när dessa är helt skattefinansierade av era uppdragsgivare 
skattebetalarna, nämligen att delge sakligt och korrekt om detta 
VANSINNE som uppenbar är ett enormt HOT emot svenska folkets 
folkhälsa och skattebetalarnas liv, hälsa och framtida livskvalitet. 
 
Vad har statsministern och socialministern för avsikt att säkerställa 
utifrån denna information som denna dag kommer er bägge folkvalda till 
del? 
 
Tacksam för mycket skyndsam återkoppling och dessutom begäres att få 
med vändande e-post vetskap om fullständiga kontaktuppgifter på vem 
eller vilka statsministern och socialministern utser som handläggare. 
 
Hälsar den goda medmänniskan 
 
Ulf Bittner 
 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 

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 
 
This message is meant for the addressee only and may contain confidential and legally privileged information. 
Any unauthorised review, use, copying, storage, disclosure or distribution of this e-mail and any attachments is 
strictly prohibited. If you are not the named recipient or have otherwise received this communication in error, 
please destroy this message from your system and kindly notify the sender by e-mail. Thank you for your co-
operation 
 
Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets 
Radioanstalt, FRA. 
 
WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence 
Radio Establishment. 

 
 

https://soundcloud.com/ulf-bittner
mailto:eueeshealthcare@gmail.com

