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sb.registrator@regeringskansliet.se 
 
 

2019-02-01 
 

Till Sveriges Regering och däri tillskrivna statsministern 

och socialministern 

 

Att i Sverige det existerar ett generellt och systematiskt mycket allvarligt 
problem inom ”En Vård i Världsklass” är ingen nyhet. 
 
Problemet är synnerligen mycket allvarligt eftersom ansvaret åvilar alla 
inom Vård Sverige, dvs. regionerna, statsministern och socialministern 
och det är uppenbart inte ett enskilt ärende, därmed är det 
statsministerns och socialministerns skyldighet att agera kraftfullt. 
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POLITIKERNA OCH LÄKARNA I SVERIGE STÅR FÖRENADE 

OCH ENADE BAKOM FOLKMORDET PÅ SVENSKA 

MEDBORGARE MED HJÄLP AV SKOLMEDICINSKA 

MEDICINER  

3:e största Dödsorsaken är således läkarna och politikerna 
 
 
En verklighet och vansinne som uppenbart inte är en ”Vård i 

Världsklass” och uppenbart ett enormt HOT emot svenska 
medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet och som synes därtill en 
fara för rikets säkerhet och detta tillåts fortsätta. 
 
 
Sverige är uppenbart inte en HUMANITÄR stormakt gentemot det 

svenska folket, de svenska medborgarna, skattebetalarna och därmed 
era uppdragsgivare, därför tillskrivs statsministern och socialministern 
denna dag i detta Öppna Brev. 
 

 

Vid flera tillfällen har alla landsting/regioner tillskrivits i 

fråga(en enkät) om var dessa i egenskap av arbetsgivare 

för alla deras anställda läkare finner stöd för att de anställda läkarna 
DÖDAR och SKADAR svenska medborgare dagligen i svensk 
lagstiftning och de grundläggande mänskliga rättigheterna. Men dessa 
landsting/regioner undanhåller allmänheten svar på enkäten.  
 
Alla bör fråga sig varför arbetsgivarna till LÄKARNA undanhåller 
allmänheten svar på enkäten? Varför beskyddas läkarna av 
politikerna? 

 
 
Det är uppenbart så att den starkare parten regionerna och Sveriges 
Regering äger bevisbördan(nu utifrån denna skrivelse) utifrån att 
alla svenska medborgare uppenbart är rättighetsbärare som dagligen 
utsätts för att DÖDAS och SKADAS av skolmedicinska mediciner 
förskrivna fullt legalt via receptblocket av anställda inom 
landsting/regioner(från 1 jan. 2019 är alla regioner). 
 
 

 

 



Bästa ministrar 

Är detta VANSINNE förenligt med de grundläggande mänskliga 
rättigheterna och är det förenligt med svensk grundlag och gälland övrig 
lag och rätt som alla regionerna ska säkerställa utifrån att 
MAKTUTÖVNINGEN SKA SKE UNDER LAGARNA(se Regeringsformen 
1:1). 
 
 
Vänligen läs de bifogade pdf filerna 

Bilageförteckning 
 
Bilaga 1 
 
Till Er alla Goda Svenska Medborgare 20190201, se även mailet här 
nedan av den 1 februari 2019 10:14 
 
Bilaga 2 
Hjärnan är ingen dator….. 
 
Bilaga 3 
Demokrati, rättssäkerhet och myndighetsutövning…. 
 
Bilaga 4 
LEGALITETSPRINCIPEN 
 
Uppenbart är att Sveriges Regering nu har ett enormt stor ansvar, trots 
att UTAN PERSONLIGT ANSVAR gäller sedan 1975, vilket uppenbart 
inte är förenligt med folkviljan, tills motsatsen är bevisad av ministrarna. 
 
 

Allmänhetens uppfattning är att det pågår ett FOLKMORD i 

Sverige, 3:e största DÖDSORSAKEN är uppenbart LÄKARNA och 

POLITIKERNA, efter hjärtsjukdom och cancer. 
 
 
3:e största dödsorsaken är uppenbart mediciner som skrivs ut av de 

anställda läkarna i regionerna, erkänt sakförhållande som ministrarna har 
att förhålla sig till, har ministrarna annan uppfattning äger ministrarna 
bevisbördan i egenskap av den starkare parten. 
 
 



Efter som VANSINNET tillåts fortgå av de folkvalda politiker inom 
regionerna/Vård SVERIGE, alltså arbetsgivarna(alla regioner inom Vård 
Sverige) beskyddar uppenbart detta vansinne, ett vansinne som 
uppenbart inte kan vara förenligt med Nürnberg koden och/eller de 

grundläggande mänskliga rättigheterna eller/och svensk 
grundlag(Regeringsformen). 
 
 
Se särskilt t.ex. artikel 3 i EKMR, se RF 2:19 och se Rättighetsstadgan 
artikel 4( se Bilaga 5 EURS…),  
 
 
Citerar artikel 3 i EKMR 
Inga får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning. 
 
 
Se även FN konventionen 
Se däri särskilt t.ex. artiklarna 3, 5 och artikel 22 
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pd
fversion.pdf 

 
 

Ministrarna bör särskilt notera vad som delges om 

ministerstyre i bilaga 3, citat 

 

Ministerstyre 
 

Rättsäkerhet innebär att människor behandlas lika, har lika värde inför 
lagen och har samma rättigheter. Det jag har tagit del av och försökt att 
beskriva i denna motion överensstämmer inte med ett rättstryggt 
samhälle. 
 
Förtroendet för vårt demokratiska system undergrävs. 
Det krävs ett stort engagemang och en stark vilja från den politiska nivån 
för att rättstrygghet ska råda. 
 
Vi i riksdagen har ett ansvar via Riksdagens revisorer att följa upp beslut 
och se hur samhället efterlever dessa. 
 
Regeringen med de olika ministrarna har ett huvudansvar för 
genomförandet av besluten och måste utöva ministerstyre för att 
riksdagens intentioner ska genomsyra myndigheternas handlingssätt. 
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Det finns inget i grundlagen som förhindrar ett ministerstyre. 
 

Det enda en minister inte får göra är att ingripa i enskilda 

förvaltningsärenden. 

Slut citat. 
 
 
Har ministrarna annan uppfattning om delgivet i ovan citerat om 
Ministerstyre äger den starkare parten Sveriges Regering bevisbördan 

att bevisa annan uppfattning och tillkännage denna uppfattning mycket 
skyndsamt. 
 
 

Begär att ministrarna mycket nogsamt genomläser och 

sätter sig in i det allmänt kända i Sverige, som Sven-Erik 

”Svara Doktorn” Nordin så förtjänstfullt delgett sina läsare, se Bilaga 5 
LÄKEMEDEL VANLIGASTE DÖDSORSAKEN… 

 

 

Allmänheten konstaterar på mycket goda grunder att 

LÄKARNA och POLITIKERNA är sammantaget den 3:e 

största DÖDSORSAKEN inom Vård Sverige och lika uppenbart 

är  
 

- att detta inte kan vara förenligt med gällande grundläggande 
mänskliga rättigheterna, Nürnberg koden och svensk grundlag 
Regeringsformen där det framgår med all tydlighet att 
MAKTUTÖVNINGEN SKA SKE UNDER LAGARNA. 

 

 
 

Har ministrarna annan uppfattning så äger SVERIGES 

REGERING(den starkare parten) bevisbördan att bevisa er 

uppfattning och styrka denna utifrån de grunder som uppenbart existerar 
inom en demokratisk och rättssäker stat som SVERIGE utger sig för att 
vara. 
 
 
 
 
 



NOTERA SÄRSKILT 
Svenska Folket, de svenska medborgarna/era uppdragsgivare 
skattebetalarna är rättighetsbärarna av de rättigheter som bl.a. är 
grunden i denna skrivelse, inskränkaren äger således BEVISBÖRDAN 
att bevisa sin rätt att inskränka dessa rättigheter gentemot det svenska 
folket era uppdragsgivare. 
 
 

Begär att få med vändande e-post del av vem/vilka som 

ministrarna utser som handläggare av detta i allämintresset och 

rättssäkerhetsintresset enormt viktiga i fråga om pågående FOLKMORD, 
begär således fullständiga kontaktuppgifter med vändande e-post. 
 
 
Är något oklart eller svårt att förstå vad allmänheten menar och framför 
och vill ha svar på, vänligen återkoppla för tydliggörande. 
 
 
Begär återkoppling och svar på denna delgivning till Sveriges Regering 
mycket skyndsamt 
 
 
Från allmänheten 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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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 
 

2019-02-01 

VÅRD SVERIGE ÅTERIGEN I FOKUS 

 
Är detta VANSINNE inom VÅRD SVERIGE förenligt med att 
skattemedel används på ett effektivt sätt för SKATTEBETALARNA 

 

POLITIKERNA OCH LÄKARNA I SVERIGE STÅR FÖRENADE 

OCH ENADE BAKOM FOLKMORDET PÅ SVENSKA 

MEDBORGARE MED HJÄLP AV SKOLMEDICINSKA 

MEDICINER - 3:e största Dödsorsaken är således läkarna och 

politikerna - Politiker som vågar säga som det är om 5G ; Mads 



Palsvig (ENG): Is 5G dangerous? is there a much better 
alternative?    
 

Du läser idag hela massutskicket i bifogade pdf filen Till Er 

alla…. 

 

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 
 
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. 
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