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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. 

 

2019-09-16 

 

Vansinnet inom VÅRD SVERIGE/SKOLMEDICINEN återigen Region 
Västernorrland i fokus 

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  

Begäran om beslut och möte utifrån generella 
rättssäkerhetsproblem gentemot allmänheten(Ulla Bittner och Ulf 
Bittner och alla övriga Västernorrlänningar) och därtill 
brottsmisstankar. 
 

FOLKRÄTTSBROTT ÄVEN INOM REGION VÄSTERNORRLAND SOM 
UPPENBART BESKYDDAS AV DE FOLKVALDA POLITIKERNA OCH 
DESSUTOM GRUNDLAGSBROTT I PARTI OCH MINUT 
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ETT FULLSTÄNDIGT VANSINNE INOM DE DIKTATORISKA 
FÖRHÅLLNINGSSÄTTEN INOM DIKTATUREN REGION 
VÄSTERNORRLAND MOT ALLMÄNHETEN 
 
 

De folkvalda politikerna ska i deras uppdrag(UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR) säkerställa att LAG ÅTFÖLJAS och 

säkerställs i hälso- och sjukvårdens verksamhet gentemot de svenska 
medbogarna, det är ett arbetsgivare ansvar som ägs av de folkvalda 
politikerna!  
 
Men det säkerställt inte av de folkvalda politikerna som därmed 
beskyddar hälso- och sjukvårds verksamhet som inte är förenlig 
med gällande grundlag, lag och rätt, och de grundläggande 
mänskliga rättigheterna. Alltså KVACKSALVERIE VERKSAMHET 
och därtill folkrättsbrott. 
 
 

De anställda BESKYDDAS när de skolmedicinska läkarna inte 

åtföljer gällande lag och rätt och de grundläggande mänskliga 
rättigheterna, det är bevisat många gånger om, bl.a. i dessa 3 
inspelade samtal med anställda skolmedicinska läkarna. 
 
 

Några exempel om det fullständiga vansinnet inom 

landstinget/Region Västernorrland 

 

2013 

Överläkare Jan Söderlund, geriatriska mottagningen, Regionsjukhuset i 

Sundsvall, vägrar vård, utredning och behandling när ljudinspelning ska 
göras av vad som framkommer i mötet med skattebetalarna. Alltså 
rättigheten till Hälsoskydd gäller inte inom Regionsjukhuset i Sundsvall 
för allmänheten.  
SVERIGE GRANSKAS 

Sundsvalls Sjukhus inspelat samtal med överläkare Jan 

Söderlund 

LYSSNA PÅ DET INSPELADE SAMTALET 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/sundsvalls-sjukhus-inspelat-samtal-med-
overlakare-jan-soderlund 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/sundsvalls-sjukhus-inspelat-samtal-med-overlakare-jan-soderlund
https://soundcloud.com/ulf-bittner/sundsvalls-sjukhus-inspelat-samtal-med-overlakare-jan-soderlund
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2015 i juli 

Läkaren Gabriel Olofsson, akutmottagningen, Regionsjukhuset i 

Sundsvall, säkerställer det samma som överläkaren Jan Söderlund 
SVERIGE GRANSKAS 

Regionsjukhuset Sundsvall Akutmottagningen läkaren 

Gabriel Olofsson 20150722 

Lyssna på det inspelade samtalet och läs undertexten 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/regionsjukhuset-sundsvall-akutmottagningen-
lakaren-gabriel-olofsson-20150722 
 

 

2015 i november 

Läkaren Camilla Söderholm säkerställer bevisligen detsamma, och hon 
delger också bevis för vem som ligger bakom dessa olagligheter som 
framförts i BESLUT utan lagstöd i gällande svensk lag och rätt nämligen 
chefsläkaren Per Skude 
SVERIGE GRANSKAS 

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND 23 November 2015 

läkare Camilla Söderholm säger nej till inspelning 

Lyssna på det inspelade samtalet och läs undertexten 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/landstinget-vasternorrland-23-november-2015-
lakare-camilla-soderholm-sager-nej-till-inspelning-a-motet 
 

 

GRUNDLAGSBROTT I PARTI OCH MINUT UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR ÄR NORMEN OCH VÄRDEGRUNDEN 

Chefsläkaren Per Skude hade fattat ett BESLUT, utan stöd i gällande 
lag och rätt, alltså ett sk beslut som inte finns något lagstöd alls för, dvs. 
ett grundlagsbrott, som beskyddades av de folkvalda politikerna! 
 
 

Allt detta ovan omnämnt känner arbetsgivaren 

landstinget/Region Västernorrland mycket väl till men inget har 

säkerställts i något beslut av de folkvalda politikerna om att detta är 
olaglig KVACKSALVERI VERKSAMHET och grundlagsbrott och därtill 
inte är förenligt med de grundläggande mänskliga rättigheterna 
 
 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/regionsjukhuset-sundsvall-akutmottagningen-lakaren-gabriel-olofsson-20150722
https://soundcloud.com/ulf-bittner/regionsjukhuset-sundsvall-akutmottagningen-lakaren-gabriel-olofsson-20150722
https://soundcloud.com/ulf-bittner/landstinget-vasternorrland-23-november-2015-lakare-camilla-soderholm-sager-nej-till-inspelning-a-motet
https://soundcloud.com/ulf-bittner/landstinget-vasternorrland-23-november-2015-lakare-camilla-soderholm-sager-nej-till-inspelning-a-motet
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Alltså de skolmedicinska läkarna UTAN PERSONLIGT 

ANSVAR ska BESKYDDAS med alla medel! 

 

Rättigheten till HÄLSOSKYDD som ägs av nationen Sveriges 

medborgare/vårdkonsumenterna/skattebetalarna och därmed de 
folkvalda politikernas uppdragsgivare struntar de folkvalda politikerna 
och de anställda skolmedicinska läkarna uppenbart i, därtill struntar 
dessa sammantaget i gällande lag och rätt!  
 

De folkvalda politikerna och de anställda skolmedicinska 

läkarna beskyddas bl.a. av vad Sveriges Regering och Sveriges 

Riksdag tidigare säkerställt nämligen UTAN PERSONLIGT ANSVAR. 
 
 
 

FAKTA 

Envar av nationen Sveriges medborgare äger nämligen 

laglig rätt att spela in i ljudupptagning, öppet eller dolt, vad som sägs i 

mötet med de skolmedicinska läkarna eller vem som helst inom 
landstinget/Region Västernorrland som är anställd via skattemedel av 

skattebetalarna i nationen Sverige.  

 

De skolmedicinska läkarna för JOURNAL, med det säger 

ingenting om de skolmedicinska läkarnas trovärdighet eller 
opartiskhet/saklighet, då dessa i den delen är partiska.  

 

Däremot är ett erkänt sakförhållande att alla skolmedicinska 

läkare och de folkvalda politikerna är delaktiga i en skadar och DÖDAR 
VERKSAMHET gentemot nationen Sverige medborgare. 

 

En skadar och DÖDAR VERKSAMHET som uppenbart inte finns 

något laga stöd för alls, däremot får anses som ett folkrätts brott mot 
mänskligheten nämligen nationen Sveriges medborgare! 
 

Vård Sveriges alla skolmedicinska läkare är uppenbart en 

mycket stor fara för nationen Sveriges medborgares liv/hälsa och 
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framtida livskvalitet, därtill är de folkvalda politikerna inom alla regionerna 
uppenbart en lika stor fara, som BESKYDDAR sådan skadar och 
DÖDAR VERKSAMHET. 
 
 

FÖRVALTNINGEN, DET SOM I FOLKMUN 

KALLAS FÖR ”DÅRHUSET” 

Landstinget/Region Västernorrland har sitt säte i Härnösand, där Region 
förvaltningen har sitt huvudkontor, även där slog chefsläkaren Per 
Skudes uppenbart olagliga beslut igenom kraftfullt. 
 
Du kan själv höra hur den anställde ”brakar loss” gentemot allmänheten i 
denna inspelning, ”det är olagligt att spela in” ca 9.58 in i det 
inspelade samtalet 
SVERIGE GRANSKAS 

Landstinget Västernorrland Vårdvalsansvarige Lena 

Nordgaard 2016.01.20 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/landstinget-vasternorrland-vardvalsansvarige-lena-
nordgaard-20160120 
 

 

Allt detta sammantaget känt av de folkvalda politikerna 

och ytterst ansvariga tjänsteman regiondirektören Hans 

Viklund 

Inget beslut vare sig från de folkvalda politikerna eller regiondirektören 
gentemot de anställda i denna fråga har publicerats offentligt på Region 
Västernorrland, inget sådant beslut har kommit allmänheten till del(Ulla 
Bittner och Ulf Bittner). 

 

Det har begärts sådant i laga ordning beslut som säkerställer 

rättssäkerheten och rättsordningen, men tystnadskulturen, nepotismen, 
beskyddarkulturen och förtryckarekulturen är normen och värdegrunden 
som står över svensk grundlag i Region Västernorrland och därav inget 
beslut eller information, upplysning och vägledning till de folkvalda 
politikernas uppdragsgivare Västernorrlänningarna. 
 
 
 
 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/landstinget-vasternorrland-vardvalsansvarige-lena-nordgaard-20160120
https://soundcloud.com/ulf-bittner/landstinget-vasternorrland-vardvalsansvarige-lena-nordgaard-20160120
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BESKYDDAR KULTUREN STÅR ÖVER SVENSK GRUNDLAG 

OCH DE GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 

I REGION VÄSTERNORRLAND 

Här gäller inom Region Västernorrland diktatoriskt och härskande 
förhållningssätt som i en DIKTATUR gentemot allmänheten i 
Västernorrland, som uppenbart inte hör hemma i en demokratisk 
rättsstat. 

 

BEGÄRAN OM BESLUT 

 
Tidigare har begärts ett beslut i fråga om generalfullmakts giltighet 
gentemot de anställda skolmedicinska läkarna av allmänheten (Ulla 
Bittner och Ulf Bittner), sådant beslut i laga ordning har aktivt underlåtits, 
undanhållits och förhindrats av landstinget/Region Västernorrland över 
tid(begäran om beslut har ingivits väldigt många gånger utan resultat). 
 
Eftersom detta begärda beslut är av mycket stort allmänt intresse ur 
rättssäkerhets synpunkt begäres återigen om ett beslut i laga ordning av 
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordf. Lena Asplund. Då med fullständig 
motivering fullständigt följbar och fullt förståligt för allmänheten, därtill 
med besvärshänvisning. 
 
Beslutet är idag än mer aktuellt efter den olagliga kidnappningen och 
tvångsvården av Ulla Bittner, som skedde under våren 2019, då av 
anställda skolmedicinska läkare, akutmottagningen, Regionsjukhuset i 
Sundsvall, med aktivt stöd av Polisen i Sundsvall. 
 
Alltså de anställda skolmedicinska läkarna påstod falskeligen att allmän 
ordning stördes när gällande lag och rätt hävdades av anhörige och 
generalombudsfullmakt innehavare Ulf Bittner, då för Ulla Bittner, som 
inte alls kunde hävda gällande lag och rätt emot de anställda 
skolmedicinska läkarna på Regionsjukhuset i Sundsvall under denna 
tvångsvårdsperiod utan stöd i gällande lag och rätt. 
 
Kort efter denna tvångsvård och kidnappning av Ulla Bittner avlider Ulla 
Bittner i bostaden den 10 april 2019 kl. 19:47. 
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ULLA BITTNERS NÖDROP I INSPELADE TELEFONSAMTAL 

NÄR HON TVÅNGSVÅRDAS PÅ REGIONSJUKHUSET I 

SUNDSVALL UTAN LAGA STÖD 

 

SVERIGE GRANSKAS 

Inspelat samtal del 1 med Ulla Bittner som vill bli RÄDDAD 

FRÅN REGIONSJUKHUSET I SUNDSVALL 20190330 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-del-1-med-ulla-bittner-som-vill-bli-
raddad-fran-regionsjukhuset-i-sundsvall-20190330 
 

SVERIGE GRANSKAS 

Inspelat del 2 Ulla Bittner som upplever att 

Regionsjukhuset tvingar i henne Mediciner 20190330 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-del-2-ulla-bittner-som-upplever-att-
regionsjukhuset-tvingar-i-henne-mediciner-20190330 
 

 

 

Innan tvångsvården och kidnappningen utan lagstöd av 

Regionsjukhuset i Sundsvalls spelades detta samtal in med Ulla 
Bittner av Ulf Bittner i telefonsamtal 
SVERIGE GRANSKAS 

Intervju/ samtal med Ulla Bittner 84 år, kroniskt 

kvicksilverförgiftad, VÄGRAS VÅRD av RVN 20190305 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervju-samtal-med-ulla-bittner-84-ar-kroniskt-
kvicksilverforgiftad-vagras-vard-av-rvn-20190305 
 

Ulla Bittner var konstaterad kroniskt kvicksilverförgiftad av familjeläkaren 
Mikael Mullaart, Sidsjö VC, i Intyg och därtill remitterad till 
Regionsjukhuset i Sundsvall, som inte alls brydde sig om remissen, 
remissen utfärdades 2018-04-05. 

 

VARFÖR UNDANHÖLLS ULLA BITTNER RÄTTIGHETEN 

TILL HÄLSOSKYDD? 

Återigen väcks frågan om varför undanhölls Ulla Bittner rättigheten till 
vad uppenbart är en rättighet som ägs av Ulla Bittner, rättigheten till 
Hälsoskydd? 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-del-1-med-ulla-bittner-som-vill-bli-raddad-fran-regionsjukhuset-i-sundsvall-20190330
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-del-1-med-ulla-bittner-som-vill-bli-raddad-fran-regionsjukhuset-i-sundsvall-20190330
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-del-2-ulla-bittner-som-upplever-att-regionsjukhuset-tvingar-i-henne-mediciner-20190330
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-del-2-ulla-bittner-som-upplever-att-regionsjukhuset-tvingar-i-henne-mediciner-20190330
https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervju-samtal-med-ulla-bittner-84-ar-kroniskt-kvicksilverforgiftad-vagras-vard-av-rvn-20190305
https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervju-samtal-med-ulla-bittner-84-ar-kroniskt-kvicksilverforgiftad-vagras-vard-av-rvn-20190305
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Varför vägrade de anställda på Regionsjukhuset i 

Sundsvall, och där anställda ta emot den kroniskt 

kvicksilverförgiftade Ulla Bittner när remiss bevisligen utfärdats 

och varför vägrades/undanhölls Ulla Bittner betalningsförbindelse till 
annan vårdtjänstegivare, uppenbart gick Vårdgarantilag in efter 90 dagar 
och uppenbart begärdes betalningsförbindelse av Ulla Bittners ombud 
enligt gällande generalombudsfullmakt, men ingen betalningsförbindelse 
säkerställdes av de ansvariga. 
 
Var finns legaliteten, objektivitet och saklighet i makt- och 
myndighetsutövningen utifrån svensk grundlag Regeringsformen, 
gällande lag och rätt och de grundläggande mänskliga rättigheterna och 
EU-rättigheten till HÄLSOSKYDD? 
 

BEGÄRAN OM MÖTE KVARSTÅR 

 
Begär återigen möte med de folkvalda politikerna, som hittills hållit sig 
undan om begärt möte och svar i den delen, ett gemensamt möte med 
anställda enligt nedan; 
 
Regionfullmäktiges ordf. Jan-Olov Häggström, regionstyrelsens ordf. 
Glenn Nordlund, f.d. riksdagsledamot Lena Asplund ordf. Hälso- och 
sjukvårdsnämnden, regiondirektör Hans Viklund och regionjurist Sara 
Sultan, alla dessa i ett och samma möte som ska dokumentras och 
spelas in, för att säkerställa transparans och att skattemedel 
används på ett effektivt sätt för alla Västernorrlänningarna. 
 

Arbetsgivaren, de folkvalda politikerna, har uppenbart ett 

mycket stort ansvar, och moraliskt ansvar, för att detta fullständiga 
vansinnet tillåtits fortgå och därtill uppenbart BESKYDDAT de anställda 
över tid, och det ingår inte i de folkvaldas uppdrag gentemot 
skattebetalarna och Västernorrlänningarna. 
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Ytterligare av mycket stort allmänt intresse 

 
 
”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?  

 
 

 

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 

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 
 
 
 

 

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
https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkr%C3%A4ttsbrott
https://lagen.nu/2014:406#R1
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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... 

 
 

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/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://pharmadeathclock.com/
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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.  

 

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 
 
 
BOKEN SOM RÄDDAT LIV/DÖDSDÖMDA AV SKOLMEDICINEN KAN 
DU LÄSA OM HÄR 

Och cancern bara försvann 

http://www.svaradoktorn.se/443220033 

 
 

 

 

 

 

 

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


Här gäller inom Region Västernorrland diktatoriskt och härskande 
förhållningssätt som i en DIKTATUR gentemot allmänheten i Västernorrland, 
som uppenbart inte hör hemma i en demokratisk rättsstat. 
 

13 
 

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. 
 

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 
 

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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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 

 

 

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

