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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, begär dagboksblad med vändande e-
post. 

2019-09-10 

Region Västernorrland 20190910 

komplettering i dnr 19RS9125 

 
 
Idag dag kommer du få del av ännu mer om 

Den härskande diktatoriska klanen inom 

DIKTATUREN REGION 

VÄSTERNORRLAND 

 
 
Men först fakta om vad skolmedicinen och de skolmedicinska 
läkarna är: 

 

SKOLMEDICINEN/VÅRD SVERIGE ÄR ETT ENORMT HOT 

EMOT NATIONEN SVERIGES BEFOLKNING OCH 

SKATTEBETALARNAS LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA 

LIVSKVALITET 

 

 

SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET 

Vård Sverige/alla regioner(fd landsting) har anställda 
skolmedicinska läkare som dagligen skadar och DÖDAR nationen 
Sveriges medborgare. 
 
Detta fullständiga vansinne beskyddas av arbetsgivaren, de 
folkvalda politikerna, arbetsgivare ansvaret ägs av de folkvalda 
politikerna, därtill beskyddas detta fullständiga vansinne av de 
folkvalda politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnderna i alla 
regioner inom Vård Sverige. 



 
Utöver det så BESKYDDAS detta fullständiga vansinne i denna 
skolmedicinska skadar och DÖDAR VERKSAMHETEN av de 
folkvalda politikerna i Sveriges riksdag. 

 

Därtill så BESKYDDAS denna skadar och DÖDAR 

VERKSAMHET av sittande SVERIGES REGERING! 

 
 
 
Varför BESKYDDAS detta fullständiga vansinne också av 
JOURNALISTERNA anställda inom SR/SVT och riksmedia bör alla 
fundera över, följ pengarna borde vara allmänt känt av alla svenska 
medborgare 
 
 
Om JOURNALISTERNA, citat 

Dåligt granskad yrkesgrupp med makt 

Är det dags att införa varudeklarationer på journalister?  

 
Åtminstone när det gäller de skattefinansierade på public service då 
svenska folket nu får betala drygt 8,5 miljarder i skattehöjning när tv-
avgiften slopas.  
 
Vilka är dessa medarbetare med nästan total anställningstrygghet 
på SVT, SR och Kunskapskanalen och med nästan total 
genomslagskraft? 
 
Vilken utbildning har de, vilken fortbildning får de, vilka språk talar de, 
vilken litteratur läser de, vilka partier sympatiserar de med och vilken 
betydelse har dessa sympatier för deras yrkesutövning? 
 

Kent Asp, professor i journalistik vid Göteborg universitet, 

har undersökt detta.  

Av samtliga (1 285) undersökta journalisters utbildning hade 39 procent 
journalisthögskola, 35 procent annan journalistutbildning, 26 procent 
hade ingen journalistutbildning alls.  
 



Inom public service, SVT-SR, sympatiserade 83(!) procent 

med V+S+MP – sensationellt nog 53 procent med MP, 

kvinnor mest. 

https://www.nyatider.nu/daligt-granskad-yrkesgrupp-med-makt/ 
Se också den bifogade pdf filen Dåligt…… 
 
 

ALLTSÅ POLITISKT KORREKT ATT BEDRIVA SKADAR OCH 

DÖDAR VERKSAMHET INOM DEN SKOLMEDICINSKA HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDENS VERKSAMHET I VÅRD SVERIGE 

UTAN PERSONLIGT ANSVAR ÄR ETT 

GRUNDPROBLEM 

De skolmedicinska läkarna i Vård Sverige njuter uppenbart av att 
deltaga och effektuera dagligen denna skadar och DÖDAR 
VERKSAMHET!  
 
Dessa är säkerställda och BESKYDDADE av de folkvalda politikerna 
i alla regioner inom Vård Sverige, dessa är nämligen alla 
säkerställda av Sveriges regering och riksdag att vara UTAN 
PERSONLIGT ANSVAR! 
 

Alltså även SVERIGES REGERING OCH SVERIGES 

RIKSDAG ÄR SÄKERSTÄLLDA UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

 
 

Kan dessa skolmedicinskt utbildade 

läkare vara annat är sociopater och 

psykopater? 

 
Denna yrkesgrupp skolmedicinska läkare skadar och DÖDAR 
enormt många människor och lyfter lön via skattemedel för det, kan 

denna fullständiga vansinnes verksamhet vara förenligt med att 
skattemedel används på ett effektivt sätt för skattebetalarna och de 
svenska medborgarna i nationen Sverige? 
 
 
 

 

https://www.nyatider.nu/daligt-granskad-yrkesgrupp-med-makt/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Vad står skolmedicinen för? Vad är skolmedicinen och de 

skolmedicinska läkarna för människor som kan prestera 

och leverera följande; 

BIG PHARMA'S CHEMICAL WARFARE ON 

HUMANITY DWARFS THE NUMBER OF 

VICTIMS KILLED BY ALL WORLD WARS 

AND ACTS OF TERRORISM COMBINED... 

”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?  
 
 



 
 

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/ 

 
 

Den härskande diktatoriska klanen inom 

DIKTATUREN REGION 

VÄSTERNORRLAND 

2019-09-09 fick Region Västernorrland en skrivelse bl.a. tack vare 
en skrivelse från den anställde regionjuristen Sara Sultan, Region 
Västernorrland, du får del av skrivelsen till Region Västernorrland i 
den bifogade pdf filen DIKTATUREN REGION VÄSTERNORRLAND 

SOM BEDRIVER SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET. 
 

http://pharmadeathclock.com/


Den skrivelsen innefattar vad den anställde regionjuristen Sara Sultan 
kommunicerat den 9 september 2019(längst ner i skrivelsen) och det 
svar som Region Västernorrland fick(inledningen på skrivelsen). 
 

VARFÖR GÖMMER SIG DE FOLKVALDA POLITIKERNA OCH 

TJÄNSTEMÄN/KVINNOR FÖR SKATTEBETALARNA? 

Alltså deras uppdragsgivare/skattebetalarna vill dessa inte träffa när det 
”brinner till” och blir allvar som i detta ärende(som föranleder skrivelsen 
och tidigare enormt många skrivelser i en lång följetong). 
 
 

Därtill väldigt många inspelade samtal som är väl kända, 

bl.a. dessa offentligt publicerade; 

SE BIFOGADE PDF FILEN PUBLICERADE INSPELNINGAR REGION 
VÄSTERNORRLAND…. 
 
 

HÄLSOSKYDD EN EU RÄTTIGHET 

PRECIS SOM EU RÄTTIGHETEN TILL FRI 

RÖRLIGHET 

Dessa EU rättigheter har Region Västernorrland över tid aktivt förhindrat 
systematiskt och generellt gentemot allmänheten, bl.a. gentemot Ulla 
Bittner och Ulf Bittner. Se mer om rättigheterna i 
RÄTTIGHETSSTADGAN som bifogas som bifogad pdf filen EURS….. 
 
 

Det kan inte ställas bortom allt rimligt tvivel att Ulla 

Bittner 340912-8026 avlider den 10 april 2019 kl. 19:47 just 

pga. av att Region Västernorrlands skolmedicinska läkare och de 
folkvalda politikerna(som äger arbetsgivare ansvaret och är mycket väl 
informerade) varit delaktiga i att förhindra dels gällande VÅRDGARANTI 
LAG och dels gällande EU-rättigheter. 
 

Dessa ovan omnämnda jämte övriga tjänstemän/kvinnor inom Region 
Västernorrland involverade, bl.a. de som är väl identifierade i inspelade 
samtal du får del av i den bifogade pdf filen, struntar uppenbart i gällande 
lagstiftningar och säkerställer därmed grundlagsbrott i parti och minut, 
vilket påpekats till landstings och regionfullmäktige i otaliga skrivelser i 

en lång serie av skrivelser i en följetong. 



 

Diktatoriska förhållningssätt som i en diktatur råder inom 

landstinget/region Västernorrland sedan mycket lång tid 

Detta förhållningssätt verifierar också den rådande sedan mycket lång tid 
normen och värdegrunden hos de folkvalda politikerna och de anställda 
nämligen nepotism, förtryckarkultur, tystnadskultur och beskyddar kultur. 
 
 

Uppenbart ställer sig dessa bakom detta fullständiga 

vansinne och vägrar att mötas i möte för att tillsammans 

med allmänheten gå igenom allt som är grunden till 

ärendet, de som vägrat mötet är följande; 

 

F.d. riksdagsledamoten och nuvarande ordf. i hälso- och 

sjukvårdsnämnden LENA ASPLUND, som ska i sin roll som ordf. 
säkerställa att lag åtföljas inom hälso- och sjukvårdens verksamhet. 

 

Regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund som ska i sin roll äga 

arbetsgivare ansvaret och dessutom övervaka och kontrollera att hälso- 
och sjukvårdsnämnden fullföljer deras ansvar gentemot skattebetalarna. 
 

Regiondirektören Hans Viklund som uppenbart är ytterst 

ansvarig tjänsteman. 

 

Regionjuristen Sara Sultan som över tid bl.a. underlåtit att fatta 

otaliga begärda beslut i laga ordning, bl.a. då i fråga om 
generalombudsfullmakts giltighet gentemot de anställda skolmedicinska 
läkarna. 

 

Alla dessa sammantaget står uppenbart tillsammans bakom att inte 

säkerställa demokrati och rättssäkerhet och därmed uppenbart valt sidan 
diktatorisk DIKTATUR som innefattar nepotism, förtryckarkultur, 
tystnadskultur och beskyddar kultur. 
 

Regionfullmäktiges ordf. Jan-Olov Häggström och den 

folkvalde politikern Hans Backlund ställde upp 2018 på 2 

möten med allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner) som inte 
resulterade i någonting annat än att det fullständiga vansinnet 

endast fortsatte som tidigare. 



 

Det återstår att se om möte med dessa fem nu kommer 

komma till begärt möte, vilket då innefattar alla dessa 5; 

Jan-Olov Häggström, Glenn Nordlund, Lena Asplund, Hans 

Viklund och Sara Sultan, eller om dessa ska fortsätta att 

gömma sig för allmänheten/deras uppdragsgivare och 

finansiärer till lika med deras kunder vårdkonsumenterna! 

 

 

ÄR DESSA RÄDDA FÖR SINA UPPDRAGSGIVARE OCH 

KUNDER OCH INTE KAN SÄKERSTÄLLA BEGÄRT MÖTE 

BÖR DESSA ALLA AVGÅ MED OMEDELBAR VERKAN 

 

Mötet skall såklart spelas in med video och delges offentligt utifrån 
transparens och offentlig upplysning om hur skattemedel inte används 
på ett effektivt sätt för skattebetalarna och dessutom upplysa 
allmänheten om hur de folkvalda politikerna och de anställda 
sammantaget säkerställer att inte lag ska åtföljas, och därtill att detta 
fullständiga vansinne säkerställs UTAN PERESONLIGT ANSVAR 
gentemot uppdragsgivarna skattebetalarna och vårdkonsumenterna. 

 

FAKTA 

SKOLMEDICINSKA LÄKARE STÖRSTA 

DÖDSORSAKEN 

PÅMINNELSE TILL ALLA FOLKVALDA POLITIKER I ALLA 

REGIONER, SVERIGES REGERING OCH SVERIGES 

RIKSDAG; 

 

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.  

 

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. 

 

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


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 
 
 

BOKEN SOM RÄDDAT LIV/DÖDSDÖMDA AV 

SKOLMEDICINEN KAN DU LÄSA OM HÄR 

Och cancern bara försvann 

http://www.svaradoktorn.se/443220033 

 
 

Läs mera om skadar och dödar verksamheten inom 

skolmedicinen/VÅRD SVERIGE 

 
 

Den verkliga SVERIGE BILDEN OM EN 

VÅRD I VÄRLDSKLASS 

 

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 

 

 

VARFÖR BESKYDDAR SVERIGES REGERING VANSINNET 

INOM SKOLMEDICINEN/VÅRD SVERIGE? 

Tips till alla journalister inom SVT/SR(som är helt 

skattefinansierade) Följ alltid pengarna! 

 

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://www.svaradoktorn.se/443220033
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


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. 
 
Hälsningar med ljusets krafter från 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 voulf56@gmail.com   
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. 

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


 
 


