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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 hos 
alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna 
kommunicerade skrivelse 

2019-07-14 
 
Först ut denna ”sommarlovs dag” 
 

Mobil- och Teknikindustrin är det största 

miljöhotet i vår tid 

Läs denna mycket viktiga artikel av miljöingenjör Solveig Silverin 
https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/07/13/det-inte-klimatet-som-ar-det-storsta-
miljohotet-det-ar-dagens-mobil-och-teknikindustri/ 

 
 
 

SKOLMEDICINEN EN MYCKET STOR FARA FÖR SVENSKA 

FOLKETS LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET 

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE 

 
 

Sveriges Regering, riksdag, regionerna och andra makt- och 
myndighetsutövare(alla UTAN PERSONLIG ANSVAR) som utövar  

https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/07/13/det-inte-klimatet-som-ar-det-storsta-miljohotet-det-ar-dagens-mobil-och-teknikindustri/
https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/07/13/det-inte-klimatet-som-ar-det-storsta-miljohotet-det-ar-dagens-mobil-och-teknikindustri/
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makt- och myndighet inom hälso- och sjukvårdens område är 
mycket medvetna om att skolmedicinen och de skolmedicinska 
läkarna dagligen skadar och dödar svenska medborgare. 
 

 

SKOLMEDICINEN; KVACKSALVERI VERKSAMHET SOM 

BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR DAGLIGEN, DÄRTILL 

BESKYDDAS MED UTAN PERSONLIGT ANSVAR I SVERIGE 

 
Att skolmedicinen och de skolmedicinska läkarna är ett enormt HOT 
emot svenska folket och svenska folkets folkhälsa är uppenbart och 
styrkt med fakta. 
 
 

 Att SVT bedriver propaganda TV är lika uppenbart och styrkt 
utifrån fakta. 

 

 Att skattefinansierad verksamhet, som uppenbart hälso- och 
sjukvården i Sverige är, ska beskyddas med alla tillbuds 
stående medel är ett faktum och erkänt sakförhållande. 

 
 
 
Du förstår mera när du läst följande; 
 
Om propaganda TV, SVT AKTUELLT, citerar lösryckta delar ur artikel, 
sprid vidare i alla dina sociala medier och nätverk, Sven-Erik 
SVARADOKTORN Nordin delger sina läsare; citat 
 

Skäms SVT 

Torsdagen den 11 juli 2019 var en sorgens dag för oss som 
uppskattar sunt förnuft, vett och sans och vetenskaplig korrekthet. 
Den dagen visade TV2 i programmet Aktuellt sällsynt dåligt 
omdöme – liksom några av de medverkande. Jag skulle vilja kalla 
det hela en medial skandal! 
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FÖRBJUDET ATT BOTA ALLA ALLVARLIGA SJUKDOMAR! 

Smaka på det! 

 
Varför skulle det någonsin vara FÖRBJUDET att bota en allvarlig 
sjukdom – oavsett metod? Det bör självklart vara förbjudet att 
SKADA människor med allvarliga sjukdomar – oavsett metod! 
Därför borde rätteligen en del av skolmedicinens brutala metoder 
förbjudas! 
 
Kjell Asplund kunde till nöds tänka sig tillåta att man med 
alternativa metoder LINDRADE SYMTOM - men, som sagt, absolut 
inte BOTADE en allvarlig sjukdom! 
 
 

I det nämnda programmet framfördes sedan ogenerat rena 

lögner – som att 90 % av alla cancerfall botas med 

skolmedicinens metoder.  

 
Det är helt enkelt inte sant! Och trots gigantiska satsningar på 
cancerforskning under flera decennier, så dör fortfarande i Sverige 
varje dag omkring 60 personer av sin cancer – eller ofta av den 
skolmedicinska behandlingen. Och antalet cancerfall har stadigt 
ökat, ända sedan 1958, då Socialstyrelsen började föra statistik. 
 
 
Att man så frenetiskt värnar om skolmedicinens monopol på 
botande av allvarliga sjukdomar skulle kunna bero på omsorg om 
patienterna.  
 
Man vill skydda dem från kvacksalvare och charlataner. Men att 
man aktivt skall hindra vuxna, myndiga och beslutsmässiga 
människor från att välja den behandlingsmetod man föredrar strider 
faktiskt mot gällande lagstiftning – och generellt mot våra 
mänskliga rättigheter. 
 
Det förslag KAM-utredningen föreslår är ett slag i ansiktet på varje 
demokratisk och självständigt tänkande medborgare! 
 
 
 



SKOLMEDICINEN; KVACKSALVERI VERKSAMHET SOM BEVISLIGEN 

SKADAR OCH DÖDAR DAGLIGEN, DÄRTILL BESKYDDAS MED UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR I SVERIGE 

 

4 
 

Antingen beror det hela på att man helt enkelt bara struntar i 
gällande lagstiftning (och vart är vi då på väg?), eller så beror det 
på ren okunskap eller ondska. Det sista kan jag förstås inte ens 
föreställa mig. 
 
 

Kjell Asplunds argumentation påminner osökt om 

professor Dan Larhammars taktik att förlöjliga, håna och 

på allt sätt misskreditera oliktänkande (utan 

faktakontroll!). 

 
När han på programledarens fråga om vilka alternativa metoder det 
kan handla om, så säger han bl.a. ”Det kan handla t.ex. om 
utdrivning av onda andar med hjälp av schamaner”. 
 
 
Med detta uttalande demonstrerar han sin egen totala okunskap om 
de komplementära och alternativa metoder som finns – och 
förolämpar synnerligen grovt en mångtusenhövdad skara av 
pålästa och kunniga människor i branschen. Det är absolut 
oförlåtligt av en man i hans ställning! Pinsamt är ett i 
sammanhanget mycket milt uttryck! 
 
Slut citat 
 
LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA SOCIALA 
MEDIER OCH DINA NÄTVERK 
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6791147/posting/sk%C3%A4ms-svt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6791147/posting/sk%C3%A4ms-svt
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SKOLMEDICINEN ETT ENORMT HOT EMOT LIV, HÄLSA 

OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET FÖR MÄNSKLIGHETEN 

 

Citerar lösryckta delar ur artikel, citat 

 

Big Pharma kills more people than the 

Pentagon and its military-industrial 

complex 

 

“The war has been declared on you and me by modern medicine, and 
the Pentagon can’t even come close to this. They wish they could, if they 
are into killing people and breaking things, they with they were Big 
Pharma.” 
 

Big Pharma is evil, in other words, through and through. It’s a death cult 

masquerading as medicine, and one that wouldn’t exist were it not for 
monopoly protections that enforce Big Pharma’s sorcery as the only form 
of “legitimate medicine.” 
 
Läs hela artikeln och se videon 
https://www.naturalnews.com/2018-09-22-real-video-robert-scott-bell-big-pharma-tool-human-
sacrifice.html 
 
 
 
 

ATT UTSÄTTA SVENSKA FOLKET, DE SVENSKA 

MEDBORGARNAS LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA 

LIVSKVALITET FÖR MYCKET STOR FARA DAGLIGEN ÄR 

UPPENBART MAKT- OCH MYNDIGHETSUTÖVARNAS 

AGENDA 

 

Det gälla fullt ut tills motsatsen bevisats av den ”starkare 

parten” dvs. de uppenbart korrupta makt- och myndighets 

missbrukare som innehar makten över skattemiljarderna! 

 

 

https://www.naturalnews.com/2018-09-22-real-video-robert-scott-bell-big-pharma-tool-human-sacrifice.html
https://www.naturalnews.com/2018-09-22-real-video-robert-scott-bell-big-pharma-tool-human-sacrifice.html
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Detta FULLSTÄNDIGA VANSINNE är uppenbart inte förenligt med 
att ANVÄNDA SKATTEMEDEL PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR DE 
SVENSKA MEDBORGARNA OCH DET SVENSKA FOLKET! 
 
 
Detta fullständiga vansinne gynnar ekonomiskt den kriminella 
läkemedelsindustrin, som uppenbart är lika med skolmedicinen. Makt- 

och myndighetsutövarna i Sverige inom hälso- och sjukvårdens 
verksamhet/VÅRD SVERIGE går uppenbart hand i hand med denna 
kriminella läkemedelsindustri/BIG PHARMA! 
 
 
ATT FÖRSVARA OCH DEMOKRATISK KÄMPA FÖR DEMOKRATIN, 
SANNINGEN OCH RÄTTSSÄKERHETEN 
 
Som tidigare har delgetts om i massutskick, citat 

”Upprop till den svenska medelklassen: slut leden och de 

styrande skola darra. Vi måste propagera för införande av 

Riksrätt och tjänstemannaansvar. Det är vår viktigaste 

uppgift just nu. Och detta skall gälla retroaktivt” 

 
Dessutom ska såklart en författningsdomstol inrättas mycket 
skyndsamt i DEMOKRATISK RÄTTSSÄKERHETS ORDNING 
SÄKERSTÄLLAS I SVERIGE. 

 
 
Det är alltså upp till de riktiga medierna, som delger om sanningen och 
verkligheten via internet i Sverige, sk alternativmedia, att förena sig i 
sakfrågan och säkerställa att värna om demokratin, rättssäkerheten 
och svenska folkets liv, hälsa och framtida livskvalitet! 
 

PROPAGANDA TV, SVT ANSTÄLLDA GÖR DET BEVISLIGEN 

INTE! 

 
Det bör betyda att SR anställda inte heller kommer göra det! 
Journalister anställa inom SVT, SR och main stream media/riksmedia 
gör det uppenbart inte dvs. värnar om demokratin, rättssäkerheten, 
patientsäkerheten och det svenska folkets folkhälsa! 
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Skolmedicinen är uppenbart mycket farlig, skadar och dödar 
dagligen, således ett enormt HOT emot varje svensk medborgares liv, 
hälsa och framtida livskvalitet, tills motsatsen är bevisad av den starkare 
parten det makt- och myndighetskorrupta VÅRD SVERIGE! 
 
 

FOLKRÖRELSE 

Krossa makt- och myndighetskorruption 

inom SVERIGE/VÅRD SVERIGE MED 

DEMOKRATISKA MEDEL 

 
EN FOLKRÖRELSE MED HJÄLP AV ALTERNATIV MEDIA OCH 
SOCIALA NÄTVERK kommer förmodligen att säkerställa att försvara 
och återerövra demokratin, rättssäkerheten och svenska folkets framtida 
livskvalitet.  
 
Alltså för detta pågående FULLSTÄNDIGA VANSINNE inom 
Sverige/VÅRD SVERIGE är uppenbart ett fullständigt vansinne, som 
bevisligen inte är förenligt med att använda skattemedel på ett 
effektivt sätt för skattebetalarna! 
 
 
 

Vilket väljer Du? 

En politiker utan personligt ansvar för vansinnet denne 

uppenbart står bakom och därtill beskyddar inom VÅRD 

SVERIGE? 

 

Eller föredrar svenska folket(DU) politiker med fullständigt 

personligt ansvar SOM SÄKERSTÄLLER att de 

skolmedicinska läkare som dagligen skadar och dödar 

svenska medborgare inte kan fortsätta inom DEN 

SKATTEFINANSIERADE hälso- och sjukvårdens 

verksamhet? 
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Uppenbart blir det konsekvenser TACK VARE 

SKOLMEDICINEN för KUNDERNA 

/SKATTEBETALARNA OCH DE SVENSKA MEDBORGARNA 

 

Citerar lösryckta delar ur artikel av Sven-Erik SVARA DOKTORN 
Nordin, citat 

Medicinsk behandling vanligaste 

dödsorsaken? 

 

Den tredje vanligaste dödsorsaken är CANCER (553 251 fall ett av de 
senaste åren). 

Den näst vanligaste dödsorsaken är HJÄRT- OCH 
KÄRLSJUKDOM (699 697 fall) 

 

Och den allra vanligaste dödsorsaken är ”IATROGENISK” sjukdom 
– ett tillstånd som förorsakats av medicinsk behandling. (783 936 
fall). Mer är 300 000 av dessa är dödsfall som direkt beror på 
godkända och av läkare utskrivna läkemedel! 

 Slut citat 
 

Läs hela denna artikel och se video så förstår du mera om 

det skolmedicinska fullständiga vansinnet som 

skolmedicinska läkare uppenbart är delaktiga i varje dag. 

 
Läs hela artikeln 
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6775400/posting/medicinsk-behandling-vanligaste-
d%C3%B6dsorsaken 

 

 

OBS! Notera särskilt att detta fullständiga vansinne 

beskyddas av de folkvalda politikerna! 

 
 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6775400/posting/medicinsk-behandling-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6775400/posting/medicinsk-behandling-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken
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Politikerna och de skolmedicinska läkarna är alla säkerställda UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR, säkerställt av lagstiftaren SVERIGES 
RIKSDAG SEDAN 1975!  
 
 
Alltså fullständigt VANSINNE!  

Alla andra svenska medborgare som inte är politiker eller 
tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner (fd landsting)  
och kommuner, alla dessa svenska medborgare(majoriteten) äger 
fullständigt personligt ansvar för allt vad dessa svenska medborgare gör 
från födsel till sista andetaget i livet! 
 
Detta kallas i Sverige av lagstiftaren(utan personligt ansvar sedan 
1975) för att alla är lika inför lagen!!! 

 

 

Är det förenligt med svensk lagstiftning 

och de grundläggande mänskliga 

rättigheterna? 

 
Att de skolmedicinska läkarna daglige skadar och dödar svenska 
medborgare i deras makt- och myndighetsutövning?  
 
Alltså uppenbart är att den enskilde medborgaren/KUNDEN är i 
beroendeställning, och var finner arbetsgivaren(politiker äger 
arbetsgivare ansvaret i alla regionerna inom vård Sverige) stöd i 
lagstiftningen och de grundläggande mänskliga rättigheterna för 
detta dagliga skadande och dödande av svenska 
skattebetalare/medborgare OCH DÄRMED 
VÅRDKONSUMENTERNA? 

 

Den frågan är ställd till alla landsting/regioner, flera 

gånger, men fortfarande obesvarad, det är i synnerligen 

mycket stort allmänt intresse att frågan ställs återigen och  
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besvaras av de folkvalda politikerna, som äger arbetsgivare 
ansvaret, om var dessa finner legalitet i denna typ av  
hälsofarliga/livsfarliga SKOLMEDICINSKA kvacksalveri verksamhet, 
eller hur? 
 
Var med att påverka och hjälp till att föra upp sakfrågan i 
offentlighetens ljus, var med och påverka utvecklingen i demokratisk 

ordning, då för att säkerställa rättssäkerheten i sakfrågan om VARFÖR 
DETTA FULLSTÄNDIGA VANSINNE BESKYDDAS AV 
ARBETSGIVARNA/DE FOLKVALDA POLITIKERNA I ALLA 
REGIONER(FD LANDSTING).  
 
 

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. 

 

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/ 

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

 

https://soundcloud.com/ulf-bittner
mailto:voulf56@gmail.com
mailto:eueeshealthcare@gmail.com

