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REGION VÄSTERNORRLAND  sida 1 av 15 

 
Till alla folkvalda politiker i regionfullmäktige och tillskrivna anställda 
 
Särskilt riktad skrivelse till RVN ”nyckel personer”, skrivelse som 

ska uppmärksammas mycket nogsamt av följande folkvalda politiker och 
anställda. 

 

Lag ska följas, gör om gör rätt, regionfullmäktiges ordf. Jan-

Olov Häggström, Glenn Nordlund, Lena Asplund, Hans Viklund och 

Sara Sultan. 
 
Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär 
dagboksblad med vändande e-post  
 
2019-09-05 
 
”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient per år och 
således tar livet av 35 patienter under sina 35 verksamma år”. 
 
Ca 40 000 skolmedicinska läkare i Vård Sverige. Tillsammans säkerställer 
dessa skolmedicinska läkare inom VÅRD SVERIGE, alltså 40 000 x 35 = 1 400 
000, att 1 400 000 människoliv DÖDAS av dessa skolmedicinskt utbildade 
läkare. 

 
Var finns lagstöd i gällande lag och rätt för denna DÖDAR 
VERKSAMHET och var finns stöd i de grundläggande mänskliga 

rättigheterna för denna DÖDAR VERKSAMHET? 
 
Är denna DÖDAR VERKSAMHET förenlig med att skattemedel 
används på ett effektivt sätt för skattebetalarna och därmed 
vårdkonsumenterna i Sverige?  
 

Ulla Bittner 340912-8026 avled 10 april 2019 kl. 19:47 i 

bostaden.  

 

Tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimligt 

tvivel döda sakta men säkert skolmedicinska läkare inom  
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VÅRD SVERIGE denna före detta landstingsanställda 

kvinna. 

 

 

BAKGRUND OM BESKYDDAD DÖDAR VERKSAMHET 

 
Alltså efter att kidnappats och tvångsvårdats mot sin vilja, utan laga 
stöd, av Regionsjukhuset i Sundsvall. Varken Ulla Bittner eller 
dennes ombud enligt gällande generalombudsfullmakt(Ulf Bittner) 
gav samtycke till inläggning på sjukhuset. 
 
 
De anställda på akutmottagningen tillkallade på polis som tvingade 
ombudet att lämna sjukhuset och därmed kunde Ulla Bittner inte 
längre föra sin egen talan utifrån gällande lag och rätt, erkänt 
sakförhållande som är allmänt känt av er tillskrivna sedan tidigare. 
 
 

Noteras särskilt; 

 
Ulla Bittner kunde inte heller föra sin egen talan när ambulans 
säkerställdes att akut hämta Ulla Bittner från Servicehuset i Matfors, 
där Ulla Bittner hyrt lägenhet sedan dec. 2015.  
 
Alltså i det läget, där doktor Mikael Mullaart(hembesök i Ulla Bittners 
bostad) gjorde bedömning om att ambulans skulle säkerställas för 
transport till regionsjukhuset i Sundsvall, säkerställdes att ombudet 
utifrån generalombudsfullmakt(Ulf Bittner) gav samtycke till denna 
åtgärd, alltså i samråd med ombudet utifrån 
generalombudsfullmakten(Ulf Bittner) säkerställdes att lag ska följas.  
 

 

Ulla Bittner känner nämligen icke den lag och rätt som 

gäller i Sverige. Alltså pga. av tidigare medicinförgiftningar och 

väldigt många ECT behandlingar var hennes hjärna skadad av en 
”VÅRD I VÄRLDSKLASS” och dessutom säkerställt kronisk 
kvicksilverförgiftad som inte behandlats av Regionsjukhuset i Sundsvall, 
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trots att remiss skickades för ca 1 år sedan(innan Ulla Bittner 
avlider 10 april 2019) i den delen. 
 

 

Redan i november 2015 utsatte Ulla Bittner för att 

förhindras vård, utredning och behandling i dessa delar 

ovan omnämnda, detta trots att Vårdgarantilag redan då var 

effektuerad, vilket bevisats i väldigt många skrivelser till de folkvalda 
politikerna och anställda inom landstinget/region Västernorrland.  
 
Detta då utan åtgärd från de anställda och de folkvalda politikerna. 

 

 

Alltså Ulla Bittner 340912-8026 förhindrades vård, 

utredning och behandling och detta sker/beskyddas av de 

folkvalda politikerna, arbetsgivare ansvaret ägs av politiken, då 
2015 av regionstyrelsens sittande ordf., och idag 2019 av 
regionstyrelsens sittande ordförande Glenn Nordlund. 
 

 

 

Erkänt sakförhållande är därmed 

Att arbetsgivaren landstinget/region Västernorrland BESKYDDAR 
kvacksalveri verksamhet!  
 
Alltså hälso- och sjukvårdsverksamhet som inte säkerställas utifrån 
gällande lag och rätt.  
 
 

VÅRD SVERIGE ETT ENORMT HOT EMOT LIV, HÄLSA OCH 

FRAMTIDA LIVSKVALITET 

Tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel är 
således de folkvalda politikerna och de anställda delaktiga i att Ulla 
Bittner sedermera avlider i obehandlad kronisk 
kvicksilverförgiftning och outredd utifrån alla medicinförgiftningar, 
ECT behandlingar och därmed alla fel behandlingar, fel 
medicineringar och fel diagnosticeringar som anställda sk 
skolmedicinska läkare säkerställt över tid inom Vård 
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Sverige(landstinget Värmland och landstinget/region 
Västernorrland i Ulla Bittners ärende). 
 
 

REGIONSJUKHUSET BEDRIVER BEVISLIGEN 

KVACKSALVERI VERKSAMHET SOM DET INTE FINNS 

STÖD FÖR I GÄLLANDE LAG OCH RÄTT 

 
Ett regionsjukhus som uppenbart har kvacksalvare anställda, som inte 
ens har förmågan och kompetensen att kunna läsa innantill i journalerna 
och därtill inte säkerställer att lag ska följas, vilket delgetts om sedan 
tidigare. 
 

 

Begär svar på fråga, i möte med de folkvalda och anställda 

Ulf Bittner begär härmed möte med Jan-Olov Häggström, Glenn 
Nordlund, Lena Asplund, Hans Viklund och Sara Sultan för att bl.a. 
säkerställa ansvaret/arbetsgivare ansvaret och de anställdas ansvar 
utifrån den väl kända historiken i Ulla Bittner ärendet. 
 
Bl.a. denna fråga ska besvaras, som såklart är av mycket stort allmänt 
intresse för skattebetalarna utifrån vad får skattebetalarna för sina 
skattemedel och avgifter; 
 

Har arbetsgivaren, som äger arbetsgivare ansvaret, anmält 

detta fullständiga vansinne till rättsvårdande myndighet utifrån att 
just kvacksalveri verksamhet kan inte på något sätt uteslutas 
föregå Ulla Bittners frånfälle 2019-04-10?  
 

 

Alltså brottsmisstankar är uppenbart bevisade i inspelade 

samtal som delgivits arbetsgivaren Region Västernorrland, 

brottsmisstankar som bevisligen är styrkta i den bemärkelsen att de 
anställda bevisligen inte alls kan läsa innantill i journalerna och 
sätter in mediciner som det uttryckligen står VARNING för i Ulla 
Bittners journaler! 
 



Ca 40 000 skolmedicinska läkare i Vård Sverige. Tillsammans säkerställer 
dessa skolmedicinska läkare inom VÅRD SVERIGE, alltså 40 000 x 35 = 1 400 
000, att 1 400 000 människoliv DÖDAS av dessa skolmedicinskt utbildade 
läkare. 
 

5 
 

Alltså Ulla Bittners liv, hälsa och framtida livskvalitet utsattes för 
enorm fara under tid Ulla Bittner vistades på Regionsjukhuset i 
Sundsvalls och strax därefter denna vistelse i bostaden avlider. 
 
Därtill finns i journalerna styrkt att Ulla Bittner var kroniskt 
kvicksilverförgiftad och pga. detta var remitterad till 
regionsjukhuset sedan över 1 års tid innan Ulla Bittner avlider i 

bostaden 10 april 2019.  
 
En remiss som Regionsjukhuset i Sundsvall och där anställda 
fullständigt struntat i. 
 
 

GRUNDORSAKEN KRONISK KVICKSILVERFÖRGIFTNING  

 
Grund orsaken kronisk kvicksilverförgiftning, grund orsak till de 
symptom Ulla Bittner lidit av över mycket lång tid har således aldrig 
behandlats av Regionsjukhuset i Sundsvall.  

 
Förmodligen också grundorsaken till att Ulla Bittner sedermera 
avlider, det kan inte ställas bortom allt rimligt tvivel utan 
rättsmedicinsk utredning/undersökning av opartisk rättsmedicinsk 
utredare. 
 
 

Detta trots att det redan i landstinget Värmland 

säkerställts provtagning som bevisligen pekar med hela 

handen på kvicksilverförgiftning, och kronisk 

kvicksilverförgiftning som sedermera i INTYG fastställdes av doktor 
Mikael Mullaart, avtalsbunden vårdtjänstegivare Sidsjö VC, 
Sundsvall.  
 
 

ALLTSÅ Intyg och remiss som sedan tidigare 

kommunicerats till arbetsgivaren RVN, så frågan blir vad har 

arbetsgivaren tagit för ansvar för att hälso- och sjukvårdens 
verksamhet inte säkerställts åtfölja gällande lag och rätt. Och därtill 
förhindrat bättre/effektivare vård, utredning och behandling inom 
EU, en EU-rättighet som ägs av vårdkonsumenterna i Sverige, 
nationen Sveriges medborgare. 
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Bevisbördan åvilar i denna del arbetsgivaren, 

regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund och ordf. i hälso- och 
sjukvårdsnämnden Lena Asplund(som äger ansvaret att säkerställa 
att de anställda åtföljer lag och rätt inom hälso- och sjukvårdens 
verksamhet). 

 

Uppenbart är att det inte på något sätt går att ställa bortom allt 
rimligt tvivel att arbetsgivarens anställda är delaktiga i att Ulla Bittner 
avlider 10 april 2019, eftersom arbetsgivaren inte säkerställt att de 
anställda säkerställts åtfölja gällande lag och rätt, dvs. uppenbart 
bedriver anställda kvacksalveri verksamhet som bevisats till 
arbetsgivaren. 
 
 Ulla Bittners liv, hälsa och framtida livskvalitet har utsatts för mycket stor 
fara när lagstadgad vård, utredning och behandling undanhålls Ulla 
Bittner och får i slutänden effekten att Ulla Bittner dödas i 
DÖDARVERKSAMHET inom vad lögnare påstår är en VÅRD I 
VÄRLDSKLASS! 

 

 

Arbetsgivare ansvaret åvilar bevisligen Glenn Nordlund, 

och därtill ansvarar Lena Asplund för att lag ska åtföljas inom 

hälso- och sjukvårdens verksamhet inom RVN.  
 
Dessa äger bevisbördan att bevisa att de inte är delaktiga i att Ulla 
Bittner inte säkerställs vård, utredning och behandling utifrån 
gällande lag och rätt. 
 

Och därtill äger dessa bevisbördan att bevisa att de anställda 

inte bedriver kvacksalveri verksamhet när de anställda inte kan läsa 
innantill och dessutom ytterligare därmed medicinförgiftar Ulla 
Bittner vid tvångsvistelsen(utan laga stöd) på Regionsjukhuset i 
Sundsvall innan Ulla Bittner avlider i bostaden 10 april 2019. 
 

Uppenbart är därför att Ulf Bittner begär att få fullständig 

insyn i vad arbetsgivaren Glenn Nordlund och Lena Asplund 
säkerställt i detta ärende sammantaget och att detta ska delges 
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offentligt utan någon sekretess alls, på begäran av Ulf Bittner 
upphävs all sekretess i detta ärende. 

 

 

 

DET ÄR AV MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE ATT 

TRANSPARENS SÄKERSTÄLLS/INGEN SEKRETESS ALLS I 

DETTA ÄRENDE 

 
Skattemedel ska användas på ett effektivt sätt för skattebetalarna 
och därför är det av största vikt att det bevisas att så har skett 
gentemot hela det svenska folket, som via ministrar i Sveriges 
Regering fått sig till livs att SVERIGE har en VÅRD I 
VÄRLDSKLASS! 
 
Vilket är en lögn som är kommen ur munnar på folkvalda politiker 
UTAN PERSONLIGT ANSVAR. 

 

LÄS mer om UTAN PERSONLIGT ANSVAR i den bifogade pdf filen De 
straffria och ansvarslösa….. 

 

 

 

KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL HAR BESLUTAT I MÅL NR 

1638-18 AV DATUM 2019-08-28 

 
Se den bifogade pdf filen Sundsvall KR 1638-19….., se därtill av er 
säkerställt via anställda att förhala utelämnade av journalerna för Ulla 
Bittner 340912-8026, se ert beslut inom RVN av den anställde 
regionjuristen Sara Sultan, som bifogas som bifogad pdf fil RVN…… 
 
Journalerna har ännu inte kommit Ulf Bittner tillhanda i skrivande 
stund anno 2019-09-05. Därtill ska särskilt noteras att era anställda 
stängde möjligheten och rätten till insyn i journalerna via internet, då 
bara för att BESKYDDA de anställda kvacksalvarna inom 
Regionsjukhuset i Sundsvall. 
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BESKYDDANDE AV KVACKSALVERIVERKSAMHET ingår 

det i ert uppdrag utifrån gällande lag och rätt? 

 

I inspelat samtal, har sedan tidigare bevisats, att de folkvalda 
politikerna uppenbart BESKYDDAR anställda som inte säkerställer 
att samtal emellan vårdtjänstegivaren och vårdkonsumenten, som 
spelas in i mötet dessa emellan, alltså där Ulla Bittner avvisades 
och förhindrades vård, utredning och behandling redan i november 
2015 av överläkare anställd inom Regionsjukhuset i Sundsvall. 
 
Arbetsgivaren ska säkerställa att inte BESKYDDA dessa lagvidriga 
anställda skolmedicinska läkare som utan stöd i gällande lag och rätt 
bedriva kvacksalveri verksamhet inom Regionsjukhuset i Sundsvall. 
Uppenbart är det satt i system gentemot allmänheten generellt och 
systematiskt gentemot allmänheten, särkskilt då gentemot Ulla Bittner 
och Ulf Bittner. 
 
 

Ulf Bittner ett ombud som uppenbart är påläst  

 
Att företräda Ulla Bittner fullt ut gentemot alla anställda och folkvalda i 
landstinget/region Västernorrland är bevisligen av nödvändighet och i 
laga ordning eftersom Ulla Bittner uppenbart inte kan/kunde företräda sig 
själv utifrån alla vårdskadorna på bl.a. hjärnan.  
 
Vårdskador säkerställde att Ulla Bittner självt inte kunde alls lära känna 
gällande lag och rätt, minnet och inläsningsförmågan var förstörda av 
VÅRD SVERIGE anställda inom landstinget Värmland och 
landstinget/region Västernorrland. 
 
 

Erkänt sakförhållande skolmedicinska läkare SKADAR och 

DÖDAR 

Fråga som begäres svar på i möte med Jan-Olov Häggström, Glenn 
Nordlund, Lena Asplund, Hans Viklund och Sara Sultan; 
 
Bl.a. denna fråga kommer tas upp om i detta begärda möte; 
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Var finner arbetsgivaren stöd och rätt för att anställda skolmedicinska 
läkare dagligen skadar och DÖDAR skattebetalare oh 
uppdragsgivare/vårdkonsumenter i sk hälso- och sjukvårdsverksamhet? 
 
Var finner arbetsgivaren stöd och rättighet i de grundläggande mänskliga 
rättigheterna för denna skadar och DÖDAR verksamhet som 
omnämndes som hälso- och sjukvårdsverksamhet? 

 
 
 

EN SKOLMEDICINSK VÅRD I VÄRLDSKLASS 

 
Kända fakta är att, citat; 

”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient 

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

verksamma år”. 

 

INOM VÅRD SVERIGE FINNS CA 40 000 LEG. 

SKOLMEDICINSKA LÄKARE 

På 35 år säkerställer således dessa ca 40 000 skolmedicinska läkare 
någonting FRUKTANSVÄRT TILLSAMMANS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chefredaktör Michael Zazzio kommer att vara närvarande i 

mötet som begärts med RVN folkvalda politiker och anställda, 
vänligen meddela mycket skyndsamt mötes tid, mötet kan ske i 
Matfors om detta sker mycket skyndsamt dvs. inom när framtid. 
Vänligen meddela ert ställningstagande. 
 
Om ni underlåter att säkerställa mötet som begärts av Ulf Bittner 
kommer ert förfaringssätt tolkas som att ni bedriver OLAGLIG 
BESKYDDAR VERKSAMHET inom kvacksalveri verksamhet på 

Tillsammans säkerställer dessa skolmedicinska läkare inom VÅRD 
SVERIGE, alltså 40 000 x 35 = 1 400 000, att 1 400 000 människoliv 
DÖDAS av dessa skolmedicinskt utbildade läkare. 
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skattebetalarnas bekostnad. Och därtill bekänner detta utan att på 
något sätt vilja försvara det motsatta i begärt möte. 
 
Ulf Bittner och chefredaktör Michael Zazzio har för avsikt att 
publicera video om hela detta ärende och delge om en VÅRD SOM 
ÄR VÄRLDSKASS och dessutom livsfarlig och utgör ett enormt hot 
emot svenska folkets skattebetalare utifrån att svenska folkets liv, 

hälsa och framtida livskvalitet är i mycket stor fara när nationen 
Sveriges medborgare besöker skolmedicinska läkare inom Vård 
Sverige(alla regioner). 
 

 

 

Ulf Bittner satt i möte för drygt 1 år sedan med Jan-Olov 

Häggström och Hans Backlund, bägge folkvalda politiker. 

 
Allt finns dokumenterat och redovisat från detta möte, även 
ljudinspelning, i laga ordning registrerat av registrator. 
 
Däri detta möte bevisades att de folkvalda politikerna(som äger 
arbetsgivare ansvaret) över tid beskyddat olaglig verksamhet, bl.a. 
avtalsbrott utifrån ingånget avtal med EU om EU-rättigheten till 
bättre/effektivare vård, utredning och behandling. 
 
Ingen åtgärd från arbetsgivaren Region Västernorrland.  
 
 

Däremot så vägrades begärt möte med dessa församlade i 

ett och samma möte nämligen regionfullmäktiges ordf. Jan-Olov 

Häggström, regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund, HSN ordf. Lena 
Asplund, regiondirektör Hans Viklund och regionjurist Sara Sultan. 
 
 
 

Vilket i sak bevisar nepotismen, tystarkulturen, 

förtryckarkulturen, beskyddarkultur och ren diktatur inom 

Region Västernorrland, där uppenbart dessa omskrivna 

fullständigt struntar i moral och ansvar utifrån att det är 
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skattebetalarna som finansierar verksamheten och därtill är de 
folkvaldas uppdragsgivare. 
 

 

Det är bevislige det som skattebetalarna ska upplysas, 

informeras och vägledas om i förestående video som ska 

publiceras på YouTube och därtill säkerställas översättning till 
engelska och därmed delges World Wide om diktaturen Sverige och 
deras ansikten och namn. Det kommer inte finnas tillstymmelse till 
närhet av en VÅRD I VÄRLDSKLASS efter den videon. 
 

 

Därför är av vikt att det nu säkerställas vad den goda 

medmänniskan Jan-Olov Häggström delgett nämligen GÖR 

OM GÖR RÄTT & ATT LAG SKA FÖLJAS! 

 

Uppenbart finns ett rättesnöre inom regionen, ordförande i 
regionfullmäktige vet hur en slipsten ska dras, begär därför att Jan-
Olov Häggström säkerställer att begärt möte säkerställs utifrån vad 
som i alla fall kommer bli allmänt känt även utanför Sveriges 
gränser. 
 
Det kallas på engelska för Damage Control, minimera skadorna och 
skadeeffekten, för skadorna är uppenbart redan säkerställda och 
Ulla Bittner 340912-8026 dödades av en VÅRD I VÄRLDSKLASS, 
tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimlig tvivel. 
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Skadar och DÖDAR VERKSAMHETEN 

inom en VÅRD I VÄRLDKLASS 

Skolmedicinska läkare är uppenbart ett enormt hot emot svenska 
folkets liv, hälsa och framtida livskvalitet; 
 

”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient 

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

verksamma år”. 

 

INOM VÅRD SVERIGE FINNS CA 40 000 LEG. 

SKOLMEDICINSKA LÄKARE 

På 35 år säkerställer således dessa ca 40 000 skolmedicinska läkare 
någonting FRUKTANSVÄRT TILLSAMMANS 
 
Tillsammans säkerställer dessa skolmedicinska läkare inom VÅRD 

SVERIGE, alltså 40 000 x 35 = 1 400 000, att 1 400 000 människoliv 
DÖDAS av dessa skolmedicinskt utbildade läkare. 
 
Hur många dessa skadar årligen ska jag inte delge om denna dag, men 
det är väldigt många som är mer skadade än när de sökte skolmedicinsk 
läkare hjälp! 
 
”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient per år och 
således tar livet av 35 patienter under sina 35 verksamma år”. 
https://newsvoice.se/2019/01/recension-av-peter-gotzsches-bok-konsten-att-overleva-
i-en-overmedicinerad-varld/ 

 

 
 
 

Läs mera om skadar och dödar verksamheten inom 

skolmedicinen 

Medicinsk behandling vanligaste dödsorsaken 

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

 
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6798905/posting/mediciner-d%C3%B6dar 

 

https://newsvoice.se/2019/01/recension-av-peter-gotzsches-bok-konsten-att-overleva-i-en-overmedicinerad-varld/
https://newsvoice.se/2019/01/recension-av-peter-gotzsches-bok-konsten-att-overleva-i-en-overmedicinerad-varld/
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
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6798905/posting/mediciner-d%C3%B6dar
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Läs också den bifogade pdf filen nuremberg code. Källa till denna 
pdf fil 
https://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf 
 
 

SKOLMEDICINSKA LÄKARE STÖRSTA 

DÖDSORSAKEN 

PÅMINNELSE TILL ALLA FOLKVALDA POLITIKER  

 

Numera allmänt känt om skolmedicinen, citat 

Dr Bruce Lipton påstår i alla fall, att i 

USA gäller följande: 

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! 

 

Dr Bruce förklarar också hur det kan vara så illa. Han 

utvecklar sina tankar här: 

https://www.youtube.com/watch?v=rSgR9vzOYJU 

 Mitt försök att mycket kort förenkla det han berättar: 

Medicinsk vetenskap lever fortfarande kvar i Newtons uppfattning om 
den fysiska världen – och man har inte kunnat ta till sig och acceptera 
den ”kvantfysiska verkligheten” - trots att den nu i princip bekräftades 
redan 1925.  

 

https://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rSgR9vzOYJU
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Då kunde man visa, att allt strängt taget består av energi och inte någon 
sorts solid materia. Det handlar om frekvenser, vågor och ”fält” och inte 
enbart om materiella ”partiklar”. 

 

Inom medicinen ser man däremot alltså fortfarande 

människan i huvudsak som en ”biologisk maskin”, 

sammansatt av en mängd materiella delar – som kan behandlas var och 
en för sig, utan hänsyn till det totala sammanhanget.  

 

Man kan därför säga att den medicinska vetenskapen är 

”reduktionistisk”.  

Man tar med stor noggrannhet fram de enskilda delarna i kroppen och 
försöker ända ner på molekylnivå förstå och behandla varje liten enhet 
var för sig. 

 

Den nya fysiken (som alltså än inte tycks omfattas av läkare och 
medicinska forskare) säger att man inte kan göra så, utan att man 
måste se helheten i varje system – som t.ex. människan. 

 
LÄS HELA ARTIKELN 
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6792581/posting/svt-som-%C3%A5rets-
f%C3%B6rvillare-en-repris 
 
Slut citat 
 
 
 
 
Vänligen återkoppla mycket skyndsamt 
 
Ulf Bittner 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
 
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 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6792581/posting/svt-som-%C3%A5rets-f%C3%B6rvillare-en-repris
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6792581/posting/svt-som-%C3%A5rets-f%C3%B6rvillare-en-repris
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://soundcloud.com/ulf-bittner
mailto:voulf56@gmail.com
mailto:eueeshealthcare@gmail.com
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