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Ämne: VB: Rättssäkerheten i Sverige och "en stat i staten" som uppenbart myndighetsutövarna är, 
har Sveriges Radi Eko redaktionen möjlighet att avsätta tid för vad som berör hela svenska folket? 
Prioritet: Hög 

 
Till Jerry Persson, Borlänge och Eko redaktionen/Sveriges Radio/Cilla Benkö/ Jyrki Elo, sittande i Sveriges 
Radios styrelse, för kännedom och åtgärd till styrelsen för Sveriges Radio. 
 
Jerry m.fl. inom Sveriges Radio 
Som du sett tidigare denna dag har SR Ekot kontaktats återigen för att få Eko redaktionen uppmärksammad på 
det ”maktkorrupta” myndighetsutövande sällskapet som blivit en ”stat inom staten” Sverige, Eko redaktionen 
får kopia på denna skrivelse. 
 
För att säkerställa att inget blir fel eller att någon kan vända något emot oss spelades samtalet in med Eko 
redaktionens journalist Mari Forssblad. 
 
Via denna länk kan samtalet återhöras http://db.tt/CBVvb36c  
 
 
Varför har Eko redaktionen icke avsatt tid? 
Som du förstår efter att lyssnat på samtalet är det ansvarig chef för Eko redaktionen, Anne Lagercrantz, som på 
Eko reaktionen över tid förhindrat att tid kan avsättas/ inte ombesörjt så att tid avsättes för att ”kritiskt 
granska och gräva” i EU-rättigheten till fri rörlighet vid bättre/effektivare vård utanför Sverige. Den bistra 
sanningen Jerry, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimlig tvivel. 
 
Eko redaktionen har ett synnerligen mycket stort ansvar 
Ekot har ett större ansvar än all annan journalistiks verksamhet i Sverige utifrån att de är betalada via 
skattemedel, så vi får nu börja agera offentligt för att Eko redaktionens chef blir införstådd med att 
allmänheten i Sverige icke alls längre kan acceptera att denne har monopol att avgöra vad som är särskilt i 
allmänhetens intresse. 
 
Varför har Eko redaktionens chef Anne Lagercrantz hittills vägrat att det avsättes tid för detta som drabbar 
hela svenska folket och synnerligen är i allmänhetens intresse? 
Du förstår Jerry om Eko redaktionen släpper denna ”nyhetsbomb” till allmänheten(som är deras förbannade 
skyldighet) och avslöjar försäkringskassan, förvaltningsdomstolarna och landstingen, att dessa alla parter 
förhindrar, precis som EKO redaktionen hittills gjort med att icke avsätta tid för de är skyldiga gentemot folket 
som betalar deras lön, sammantaget EU-rättigheten till fri rörlighet vid bättre/effektivare vård hos privata 
vårdgivare då hänger resten av media Sverige på och journalist drevet kommer då att braka loss. 
 
Eko redaktionen har fått massor av fakta via oss 
Vi kan bevisa att Eko redaktionen fått hur mycket fakta som helst över tid men aldrig någon gång hört av sig 
frivilligt för att värna en demokratisk utveckling via sitt journalistiska värv. 
Det är synnerligen väldigt mycket underligt att så varit över så lång tid. 
 
Jerry, allmänheten kan här skönja att Ekoredaktionen har belagts med ”munkavle” och tills motsatsen är 
bevisat och ställt bortom all rimlig tvivel, dvs. tills detta avslöjande göres av Eko redaktionen, om verkligheten 
för allmänheten utifrån att svenska folket dels betalar landstingskatt(HSL §5 vård för alla sjukdomar) och dels 
betalat till EU sedan 1995 för att få åtnjuta EU-rättigheten till bättre/effektivare vård utanför Sverige men inom 
EU/EES, hos alla bättre/effektivare privat vårdgivare, där inga restriktioner alls finnes då utifrån gällande som 
svensk direktverkande lag via EU-rättspraxis fastställt sedan mycket länge, som myndighetsutövarna i Sverige 
underlåtit och undanhållit hela svenska folket.  Så även då Eko redaktionen hittills eftersom de icke alls avsatt 
tid för detta ändamål att kritiskt granska detta via att helt enkelt beordra journalister där på Eko redaktionen 

http://db.tt/CBVvb36c


att ta sig tid utifrån att detta synnerligen är i allmänhetens intresse och handlar om rättssäkerhet och 
patientsäkerhet för hela svenska folket. 
 
Konsekvenser för dig och allmänheten 
 

 Konsekvensen är nu då dessa vårdköer som bildats i Sverige. 

 Konsekvensen är att hela svenska folkets liv och hälsa uppenbart har äventyrats, vissa har dött för att 
de icke alls fått vad EU-rättigheten ger vid handen. 

 Konsekvensen är också att massor av svenska folket plågats helt i onödan. 

 Konsekvensen är också att privata vårdgivare utanför Sverige men inom EU/EES diskrimineras av 
staten Sverige utifrån att dessa privata vårdgivare icke fått konkurrera på lika villkor. 

 Konsekvensen är/ blir också, som i ditt fall, att du icke fick rättssäkerhet inom Försäkringskassan och 
förvaltningsdomstolarna, när du sökte ersättning för vården i efterhand, den bättre/effektivare vård 
du emottog och själv fick lägga ut för, ända upp till avslag att få prövningstillstånd i högsta 
förvaltningsdomstolen. Detta trots att domstolarna och försäkringskassan hade via dom och 
utbetalning från Försäkringskassan Britt Gisselberg för samma vård som du emottagit i Tyskland. 

 Konsekvensen blev också att du fått nej av ditt landsting till bättre/effektivare vård i Finland och Polen 
till den dagen vi var dig behjälpliga att ”tvinga landstinget Dalarna” att ge dig 
remisser/betalningsförbindelser till bägge dessa instanser som bägge är privata bättre/effektivare 
vårdgivare utan för Sverige. 

 Konsekvensen blir då också att landstinget Dalarna har undanhållit och underlåtit vad som av Sveriges 
riskdag är beslutat sedan tidigare, detta då för att värna sig emot konkurrens från bättre/effektivare 
vådgivare utanför Sverige men inom EU/EES. Trots att landstingen i Sverige har skyldigheten om att 
informera dig om dessa alternativ har de aldrig gjort det, vi minns att redan 2004 i Läkartidningen, 
citat; 

 
I Läkartidningen redan år 2004 redogör bl.a. professor Ulf Bernitz(professor i europeisk  
integrationsrätt) för landstingens och sjukhusläkarnas skyldighet, citat; 
  
Vilken roll bör ankomma på svenska läkare och annan sjukvårdspersonal? 
I egenskap av patientens rådgivare, och i många lägen talesman, bör behandlande läkare och  
annan vårdpersonal alltid sätta patientens välbefinnande och hälsa i första rummet. 
  
Eftersom de allra flesta patienter varken har kunskap eller möjlighet att vara aktiva vårdkonsumenter, torde 
det följaktligen vara vårdpersonalens skyldighet att informera dem om alla typer av tillgängliga 
behandlings- och valmöjligheter, inklusive möjligheten att söka sig till ett annat  
EU-medlemsland för snabbare och ibland kanske även effektivare vård. 
  
Denna förmedlande roll, och detta ansvar, ter sig extra viktig i dagens situation. Det förefaller finnas en brist 
på tillräcklig information från ansvariga myndigheters sida om den nya situationen.  
  
Detta har fått det bedrövliga resultatet att många av dagens patienter i onödan står kvar i oacceptabelt 
långa vårdköer eller kanske nekas en viktig behandling när hjälp skulle stå att få utanför våra nationella 
gränser. 
Slut citat. 

 Artikel i Läkar tidningen 2004 via denna direkta länk http://ltarkiv.lakartidningen.se/2004/temp/pda28943.pdf 

 Konsekvensen blir också för svenska folket att denna ”kartellbildning” äventyrat och utsatt folkets liv 
och hälsa och framtida livskvalité för fara med att detta tillåtits fortgå. 

 

Jerry, det kan konstateras om Eko redaktionen haft tid, dvs. avsatt tid, så hade allt detta förmodligen aldrig 
behöva hända, ty om det kritiskt granskats tidigare redan i samband med år 2004 och de avgörande domarna 
då och det avgörande som EU-rättsproffessor Bernitz skrev då, ja då hade ”maktmissbrukarna” icke alls kunnat 

http://ltarkiv.lakartidningen.se/2004/temp/pda28943.pdf


fortsätta på det sätt som de ostört fått göra, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimlig tvivel får det 
gälla för allmänhetens del. 

Världs scoop? Substans finnes så ett sådant avslöjande förmodligen ger ”eko” över hela EU/EES området och 
övrig världen utifrån det som faktiskt är sant om den så kallade rättsstaten Sverige som en gång var förebild för 
övriga världen då det gäller demokrati och rättssäkerhet! 

Er berättigade fråga 

Lever vi i Nordkorea, lyder Ekoredaktionen under Nordkoreas villkor och diktatoriska former?  

Om det icke är så bör det vi informerat Ekot komma allmänheten till kännedom om vad som nu och tidigare 
delgivits Eko redaktionen 

Jerry som du förstår kommer det som nu skrives till dig och du får del av, tillika med Eko redaktionen får 
kännedom om , läggas ut på bloggen ty detta sammantaget är i allmänhetens intresse, för varför skall svenska 
folket avlöna  journalister på Ekoredaktionen som uppenbart icke har tid att avslöja verkligheten för svenska 
folket? 
 
Rätt säkra hälsningar 

 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
Sweden 
e-post voulf56@gmail.com   
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 
SKYPE nr voulf56 
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