
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. 

2019-09-13 

Vansinnet inom VÅRD SVERIGE/SKOLMEDICINEN 

Detta massutskick är idag; 

Särskild riktad skrivelse till REGION VÄSTERNORRLAND, 

där denna skrivelse ska diarieföras i dnr 19RS9125, i laga 

ordning av registrator, begär dagboksblad med vändande 

e-post  

Att landstinget/Region Västernorrlands folkvalda politiker bedriver 
BESKYDDAR verksamhet är uppenbart, alltså beskyddar att inte lag 
ska följas inom hälso- ock sjukvårdsverksamheten, det är ett erkänt 
sakförhållande som är som hugget i sten! 
 
Både landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden, på 
den tiden landstinget Västernorrland var huvudman, säkerställde att 
BESKYDDA sådan verksamhet, därtill var landstingsfullmäktige 
informerade men blundande och säkerställde där med beskyddar 
verksamheten. 



Landstingsdirektören och ledningsgruppen inom landstinget 
Västernorrland beskyddade också att hälso- och sjukvården inte 
bedrevs utifrån gällande lag och rätt. 
 
Region Västernorrland, då i samma ansvars led som ovan omnämnts 
fortsätter att beskydda att inte lag ska åtföljas av de anställda, alltså 
beskyddar verksamheten fortsätter. 
 
Nepotism, förtryckarkultur, tystnadskultur och beskyddarkultur står 
därmed över svensk grundlag Regeringsformen i Västernorrland 
inom Region Västernorrland.  
 
Diktatoriska härskande förhållanden som i en DIKTATUR är därmed vad 
Västernorrlands skattebetalare, vårdkonsumenter och uppdragsgivare till 
de folkvalda politikerna får för de skattemedel dessa tvingas leverera till 
detta fullständiga vansinnet. 
 
UTAN PERSONLIGT ANSVAR fortsätter vansinnet, konsekvenserna 
drabbar uppdragsgivarna skattebetalarna och Västernorrlänningarna 
generellt och systematiskt och de folkvalda politikerna och de anställda 
fortsätter den skadar och DÖDAR verksamhet som uppenbart bedrivs 
inom skolmedicinen, som om det är och ska vara fullt normalt inom 
Region Västernorrland. 
 
Du får del av denna verklighet i SVERIGE GRANSKAS inspelningen 
av 2019-09-12, om hur denna BESKYDDAR VERKSAMHETEN är 
normen och värdegrunden inom landstinget/Region Västernorrland 
 

TVÄRTEMOT SVENSK GRUNDLAG OCH 

DE GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA 

RÄTTIGHETERNA 

Alltså det är inte skattebetalarna och vårdkonsumenterna 

som ska beskyddas från den KVACKSALVERI VERKSAMHET som 

bedrivs, det är skadar och DÖDAR VERKSAMHETEN och de anställda 

skolmedicinska läkarna och deras skadar och DÖDAR verksamhet som 
skall med alla medel beskyddas. 
 
Välkommen till MAKT- OCH MYNDIGHETS MISSBRUKARNAS 
PARADIS REGION VÄSTERNORRLAND 
 



Du förstår mer efter att lyssnat på detta. 
 
Om fullständigt vansinne inom Region Västernorrland, där 
uppenbart diktatorisk härskande diktatur gäller som norm och 

värdegrund 
 
SVERIGE GRANSKAS 

SVERIGE GRANSKAS 20190912 Är Staten Sverige VÄN 

ELLER FIENDE TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

Del 3 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/sverige-granskas-20190912-ar-staten-sverige-van-
eller-fiende-till-nationen-sveriges-medborgare-del-3 
 
 
 
 

STORT GRATTIS TILL SVARA DOKTORN 

Något positivt i allt elände; GNISTAN 

PRISET 2019 har beslutats gå till 

 

Sven-Erik SVARA DOKTORN Nordin för dennes samhälls 

insats, förmodligen då för dennes blogg 

http://www.svaradoktorn.se och den bok som SVARA 

DOKTORN gett ut 2019, du kan läsa mera här om boken 

”Och Cancern Bara Försvann” 

http://www.svaradoktorn.se/443220033 

 

Lyssna på intervjun/samtalet när SVARA DOKTORN fick beskedet igår 
om GNISTAN PRISET FÖR ÅR 2019 
SVERIGE GRANSKAS 

Inspelning om GNISTAN PRISET 2019 TILL SVARA 

DOKTORN 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelning-om-gnistan-priset-2019-till-svara-
doktorn 
 
 
 
 
 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/sverige-granskas-20190912-ar-staten-sverige-van-eller-fiende-till-nationen-sveriges-medborgare-del-3
https://soundcloud.com/ulf-bittner/sverige-granskas-20190912-ar-staten-sverige-van-eller-fiende-till-nationen-sveriges-medborgare-del-3
http://www.svaradoktorn.se/
http://www.svaradoktorn.se/443220033
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelning-om-gnistan-priset-2019-till-svara-doktorn
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelning-om-gnistan-priset-2019-till-svara-doktorn


BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 

Det går inte att ställa bortom allt rimligt tvivel, du får FAKTA här om 
skolmedicinen och deras brott mot mänskligheten; 
 
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/ 
 
 

YTTERLIGARE MERA FAKTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

VAD ÄR BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN/NATIONEN 

SVERIGES MEDBORGARE 

Brott mot mänskligheten 

LÄS MERA HÄR 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brott_mot_m%C3%A4nskligheten#Begreppets_f%C3%B6rsta_anv%C3%A4ndning:_f%C3%B6rsta

_v%C3%A4rldskriget 

 

Folkrättsbrott 

Brott mot mänskligheten 

”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?  

 
 

http://pharmadeathclock.com/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brott_mot_m%C3%A4nskligheten#Begreppets_f%C3%B6rsta_anv%C3%A4ndning:_f%C3%B6rsta_v%C3%A4rldskriget
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brott_mot_m%C3%A4nskligheten#Begreppets_f%C3%B6rsta_anv%C3%A4ndning:_f%C3%B6rsta_v%C3%A4rldskriget


Straff för brott mot mänskligheten döms ut för vissa gärningar som utgör 
eller ingår i ett led av omfattande eller systematiska angrepp riktade mot 
grupper av civila. Straffet kan bli fängelse i mellan 4 och 18 år eller på 
livstid. 

LÄS MER HÄR 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkr%C3%A4ttsbrott 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot 

mänskligheten och krigsförbrytelser 

LÄS MER HÄR 
https://lagen.nu/2014:406#R1 
 
 

 

Påminnelse om  

SVERIGE GRANSKAS 

20190910 Är Staten Sverige VÄN ELLER FIENDE TILL 

NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE del 1 

LYSSNA OCH LÄS MERA 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/20190910-ar-staten-sverige-van-eller-fiende-till-
nationen-sveriges-medborgare-del-1 

 

Del 2 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/20190911-ar-staten-sverige-van-eller-fiende-till-
nationen-sveriges-medborgare-del-2 

 

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... 

 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkr%C3%A4ttsbrott
https://lagen.nu/2014:406#R1
https://soundcloud.com/ulf-bittner/20190910-ar-staten-sverige-van-eller-fiende-till-nationen-sveriges-medborgare-del-1
https://soundcloud.com/ulf-bittner/20190910-ar-staten-sverige-van-eller-fiende-till-nationen-sveriges-medborgare-del-1
https://soundcloud.com/ulf-bittner/20190911-ar-staten-sverige-van-eller-fiende-till-nationen-sveriges-medborgare-del-2
https://soundcloud.com/ulf-bittner/20190911-ar-staten-sverige-van-eller-fiende-till-nationen-sveriges-medborgare-del-2


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/ 

 
 
 

 

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. 

http://pharmadeathclock.com/


(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. 

 

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 
 
 

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


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! 

 

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. 
 

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


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

