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Bästa goda medborgare och medmänniskor 

Vår hälsa är det viktigaste vi har, utan den blir icke många dar, som du/vi får kvar! 

 

 
 

bilden kommer från http://skl.se/ 
 

Har Landstingen i Sverige levt upp till deras 

skyldighet? 

Allmänbildning om Lag och rätt, som landstingen har att rätta sig efter, skyldighet, men vad blir 
”straffet” och konsekvensen när dessa landsting icke tillämpar lag och rätt? Vad har landsting att 
rätta sig efter utifrån känd lag och rätt?  

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

Kvalitetssäkring 

31 § Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas 
och säkras. Lag (1996:787) 

 

 

http://skl.se/


 

Verkligheten som är den verklighet vi lever i, 

allmänhetens verklighet; 

 ”Peter Gøtzsche berättar vidare att dödsfall från mediciner vida 

överstiger vad dödsfallen från sjukdomar orsakar” 

 Dödlig medicin och organiserad kriminalitet – Prof. Peter Gøtzsche, 

Cochrane Center 

 

En ny bok om läkemedelsindustrins bedrägerier har kommit ut och den här gången är det en dansk 
professor, Peter C. Gøtzsche, från självaste Cochrane Center som tar bladet från munnen och kallar 
industrin vid dess rätta namn, en industri centrerad runt organiserad kriminalitet. 

 
”Hur kommer det sig att vi tillåter läkemedelsbolagen att ljuga om sina forskningsresultat för profit, 
att vanemässigt begå brott och därmed döda 100,000 tals människor utan att någon gör något?”, 
frågar sig Peter C. Gøtzsche. 
Peter C. Gøtzsche är medicinsk forskare och leder The Nordic Cochrane Center vid Rigshospitalet i 
Köpenhamn i Danmark. 
 
Läs mer via denna länk 
http://newsvoice.se/2013/09/03/ny-bok-dodlig-medicin-och-organiserad-kriminalitet-prof-peter-c-
gotzsche-cochrane-center/ 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_C._G%C3%B8tzsche
http://www.cochrane.dk/about/profiles/pcg-profile.htm
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nordic_Cochrane_Center&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Rigshospitalet
http://newsvoice.se/2013/09/03/ny-bok-dodlig-medicin-och-organiserad-kriminalitet-prof-peter-c-gotzsche-cochrane-center/
http://newsvoice.se/2013/09/03/ny-bok-dodlig-medicin-och-organiserad-kriminalitet-prof-peter-c-gotzsche-cochrane-center/


 

Har alla landstingsanställa läkare i Sverige läst denna bok 

ovan omnämnd, som kom ut hösten 2013? 

Är denna bok landstingsläkarnas ”bibel”? 

 Kan vetskapen om denna bok och dess innehåll utveckla och säkerställa 

Kvalitetssäkring inom landstingen?  

 

 Kan vetskapen om boken och dess innehåll rädda många svenskars liv? 

 Har de ansvariga inom Sveriges Kommuner och Landsting(SKL) köpt denna 

bok som ”julklapp” till alla landstingsanställda läkare? 

 Har journalist Sverige, mainstream media, Läkartidningen, Sjukhusläkarna, 

Dagens Medicin m.fl. förstått att denna bok har kommit ut och tagit upp till 

debatten innehållet och konsensus av boken? 

 Om de landstingsanställda läkarna och SKL:s experter inte läst boken ovan 

omnämnd, har dessa sammantaget då säkerställt Kvalitetssäkring inom 

landstingen? 

 Är alla landstings anställda läkare de som sover bäst i Sverige med vetskap 

om att vård Sverige presterar och leverera dagligen; 

 

 Att 6-8 människors liv ”tages av daga”(dör) dagligen pga. fel behandling, fel 

diagnosticering och fel medicinering(läkarna håller i pennan och skriver ut 

dessa mediciner) 

 Att ca 270 människor dagligen skadas allvarlig inom vård Sverige 

 

 Vad är Kvalitetssäkring inom landstingen enligt SKL och landstingsläkarna utifrån 
omnämnd lag och rätt och ovan omnämnd bok av dansk professor, Peter C. Gøtzsche, från 
självaste Cochrane Center? 

 

 

 Vem bär yttersta ansvaret för att det sker kvalitetssäkring inom vård 

Sverige(landstingen) och det vårdsystem som uppenbart icke alls är 

kvalitets säkert för vårdtagarna/allmänheten/vårdkonsumenterna och 

skattebetalarna i Sverige. 

 



 

Läs mera om vad som är av intresse i denna fråga 

 
 
Publicerat på NewsVoice 

LäkemedelsVärlden – När ska ni granska cancerindustrins 

brottsplatser? 

27 Okt, 2014 By Torbjörn Sassersson 16 Comments 

 

DEBATT. Amina Manzoor som är tillförordnad chefredaktör på 
LäkemedelsVärlden re-tweetade den 25 oktober kommentaren: ”Med anledning av Kim Anderzons 
död – fan ta de kvacksalvare som sålde henne, falskt hopp in i det sista”. Manzoor tycks ta ställning 
för uppfattningen att det var alternativmedicinen som var orsaken till Anderzons tragiska 
bortgång, men det finns två misstag med påhoppet på Anderzon. 
Text: Torbjörn Sassersson | Filmaffisch: Nikita 
Dels måste vi respektera andra människors rätt att välja vårdform. Det är en rättighet i ett modernt 
samhälle och en självklarhet i andra mer medicinskt utvecklade länder än Sverige att det finns 
tillgång till flera metoder för att lösa ett medicinskt problem. I Sverige är det annorlunda. Läkarna har 
en mycket liten tillåten verktygslåda med ofta väldigt grova metoder för att lösa allvarliga 
sjukdomar som cancer. 

http://newsvoice.se/author/torbjornsassersson.com/
http://newsvoice.se/2014/10/27/amina-manzoor-pa-lakemedelsvarlden-nar-ska-du-granska-cancerindustrins-brottsplatser/#comments
https://twitter.com/aminamnzr


 
I Sverige används mot cancer i princip enbart kemoterapi, som skadar inre organ, strålning som 
skadar de organ som hamnar i den radioaktiva strålningens väg och ”radikala” operationer som har 
en tendens att sprida cancern i kroppen och stympa patienten i onödan. Ibland tas 
preventivt organ bort som inte ens är sjuka, ”just in case”. 
 
I framtiden kommer denna gift-, skär- och strålningscancervård betraktas som rent 
kvacksalveri baserad på pseudovetenskap, så varför inte börja kalla det vid rätt namn redan idag? 
Cancerdödsfallen i sjukvården bör betraktas som brottsplatser 

 
Läs mera 
http://newsvoice.se/2014/10/27/amina-manzoor-pa-lakemedelsvarlden-nar-ska-du-granska-
cancerindustrins-brottsplatser/ 
 

 

Sjukvården behöver en haverikommission 

Posted on Feb 24, 2014 | 5 comments 

 

Vi matas nästan dagligen av hemska nyheter om hur oskyldiga människor dött i bombdåd, olyckor, 
naturkatastrofer och andra vidrigheter runt om i världen. Det är förfärligt – men när skall vården 
göra något åt de ”bombdåd” de förorsakar i Sverige – varje dag? 
 
Enligt en vårdskademätning från Socialstyrelsen dör mellan 3 000 och 4 000 människor i vården 
varje år på grund av fel och brister. Det motsvarar drygt åtta personer per dag eller sex fullastade 
jumbojet per år. 
 
Dessutom skadas drygt 100 000 människor. Det motsvarar nio procent av alla patienter. Dessa 
vårdskador ger en extra vårdtid på ca 630 000 vårddygn per år, till en kostnad av närmare sex 
miljarder. Men de totala kostnaderna är mångdubbelt högre. 
Vi får inte bortse från vad detta kostar samhället i övrigt i form av mänskligt lidande, förlorad 
arbetsinkomst, minskade skatteintäkter, rehabiliteringskostnader, med mera. Skadorna innebär 
också att ca 1 700 välbehövliga vårdplatser alltid är upptagna av patienter som skadats. 
 
Enligt obekräftade uppgifter har kostnaderna varit cirka 100 miljoner kronor för att ta reda på 
varför fem personer omkom när en Norsk Herkules flög in i Kebnekaise. Det är inte ens så många 
personer som dör dagligen på grund av brister i vården. Rapporten är på över 200 sidor. 
 
Det var dessutom en stor nyhet som kablades ut i media där det till och med gjorts ett reportage i 
Kalla fakta 131117. 

http://newsvoice.se/2014/10/27/amina-manzoor-pa-lakemedelsvarlden-nar-ska-du-granska-cancerindustrins-brottsplatser/
http://newsvoice.se/2014/10/27/amina-manzoor-pa-lakemedelsvarlden-nar-ska-du-granska-cancerindustrins-brottsplatser/
http://medicinskaccess.se/wordpress/2014/02/24/sjukvarden-behover-en-haverikommission/#comments


 
Läs mera 
http://medicinskaccess.se/wordpress/2014/02/24/sjukvarden-behover-en-haverikommission/ 
 

 

 

Ny bok av John Virapen: ”Big Pharma Have a Licence to 

Kill” 

13 Maj, 2013 By Red 3 Comments 

John Virapen berättade för NewsVoice ikväll per telefon direkt 
från Tyskland om sin nya bok. Den har arbetsnamnet: ”Big Pharma have a Licence to Kill”.  
Boken kommer att avslöja mer om hur läkemedelsindustrin är funtad och hur den opererar i 
samhället. Ny tidigare ej känd information kommer att avtäckas. 
Virapen kommer även att berätta hur sjukvården felbehandlat honom och hans hjärtsjukdom efter 
att de fått veta vilka böcker han skrivit, vad de handlar om och var Virapen står i relation till industrin. 
Att John Virapen fortfarande lever är egentligen en gåta. 
John Virapen kommer att vara mer aktiv på sin Facebooksidaframöver lovar han. 
 
Läs mera 
http://newsvoice.se/2013/05/13/ny-bok-av-john-virapen-big-pharma-have-a-licence-to-kill/ 
 

 

 

John Virapen: Myndigheterna är lika kriminella som 

läkemedelsbolagen 

19 Dec, 2011 By Red 5 Comments 

 

http://medicinskaccess.se/wordpress/2014/02/24/sjukvarden-behover-en-haverikommission/
http://newsvoice.se/author/torbjornsassersson.com/
http://newsvoice.se/2013/05/13/ny-bok-av-john-virapen-big-pharma-have-a-licence-to-kill/#comments
https://www.facebook.com/johnvirapen
http://newsvoice.se/2013/05/13/ny-bok-av-john-virapen-big-pharma-have-a-licence-to-kill/
http://newsvoice.se/author/torbjornsassersson.com/
http://newsvoice.se/2011/12/19/john-virapen-myndigheterna-ar-lika-kriminella-som-lakemedelsbolagen/#comments


“Om någon av er har idén att läkemedelsindustrin 
är mån om er hälsa – glöm det! Det är bara pengar de är intresserade av. Och myndigheterna är 
lika kriminella som läkemedelsbolagen.” 
 
Och myndigheterna är inte mycket bättre, enligt Virapen. Om de hade velat hade många tragedier 
kunnat undvikas. 
– Det är inte mycket att vänta sig när det övervakande organet, Läkemedelsverket, helt är betalt av 
de som de skall övervaka. Läkemedelsindustrin betalar Läkemedelsverkets alla utgifter inklusive 
löner, säger Peter Anstrin. 
 
Läs mera 
http://newsvoice.se/2011/12/19/john-virapen-myndigheterna-ar-lika-kriminella-som-
lakemedelsbolagen/ 
 

 

 

I samarbete med NewsVoice: Virapens bok ”Piller 

och Profiter” avslöjar Big Pharmas bedrägerier 

3 Jun, 2014 By Red 2 Comments 

 

John Virapen säljer nu sin senaste bok ”Piller och Profiter” till ett 
längre pris än alla andra förlag i Sverige. För endast 180 kr blir boken din om du beställer den 
här. Genom att beställa boken stödjer du både Newsvoice och John Virapens nästa bok som han 
skriver på nu! 
”Jag mutade en svensk professor för att få Prozac snabbare ut på världsmarknaden” / John Virapen 

http://newsvoice.se/2011/12/19/john-virapen-myndigheterna-ar-lika-kriminella-som-lakemedelsbolagen/
http://newsvoice.se/2011/12/19/john-virapen-myndigheterna-ar-lika-kriminella-som-lakemedelsbolagen/
http://newsvoice.se/author/torbjornsassersson.com/
http://newsvoice.se/2014/06/03/i-samarbete-med-newsvoice-john-virapens-bok-piller-och-profiter-avslojar-allt-du-behover-veta-om-lakemedelsindustrins-metoder-och-bedragerier/#comments
http://www.amazon.co.uk/Piller-och-Profiter-John-Virapen/dp/1497506255/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1400703409&sr=8-1&keywords=piller+och+profiter
http://www.amazon.co.uk/Piller-och-Profiter-John-Virapen/dp/1497506255/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1400703409&sr=8-1&keywords=piller+och+profiter


Virapen avslöjar läkemedelsbolagens marknadsmetoder: 
 Läkemedelsbolag investerar över 50 000 dollar per läkare och år för att få dem att skriva ut 

mest lönsamma preparat. 

 Mer än 75% av alla ledande medicinska forskare är betalda av läkemedelsindustrin. 

 Korruption ligger ofta bakom godkännandeprocessen och marknadsintroduktionen av nya 
läkemedel. 

 Sjukdomar och diagnoser är påhittade av industrin för att öka försäljning och för att ta nya 
marknadsandelar. 

 Läkemedelsbolag ökar sin investeringar på mediciner för fabricerade sjukdomar hos barn. 

”Piller och Profiter” med originaltiteln ”Side Effects: Death” är den sanna historien om korruption, 
mutor och bedrägerier skriven av dr. John Virapen en insider från läkemedelsindustrin. Under hans 
35-åriga karriär inom Big Pharma, bla som VD för svenska sektionen av Eli Lilly, var Virapen ansvarig 
för försäljning av både verkningslösa och skadliga läkemedel Prozac (Fontex i Sverige) i Sverige och 
flera andra länder. 
 
Läs mera 
http://newsvoice.se/2014/06/03/i-samarbete-med-newsvoice-john-virapens-bok-piller-och-
profiter-avslojar-allt-du-behover-veta-om-lakemedelsindustrins-metoder-och-bedragerier/ 
 
 
 

 Uppenbart är att SKL och vård Sverige kan kvalitetssäkra vård Sverige, om de vill, men som 
synes har detta ovan omnämnt icke framkommit till alla landsting i Sverige. Vem bär 
yttersta ansvaret för det är en befogad fråga? 

 
 Alltså ligger vård Sverige efter sin tid om att värna rättssäkerhet och patientsäkerhet, eller 

ingår det i samverkan med läkemedelsindustrins intresse att inte kvalitetssäkra enligt den 
lag och rätt som finnes skyldighet om? Följ pengarna!!!  

 
 Vem tjänar på att det som synes är ett ”stolt och framgångsrikt” vård Sverige(kanske rent 

av i världsklass) som presterar och leverera att 6-8 människoliv dagligen tages av daga(dör) 
pga fel behandling, fel diagnosticering och felmedicinering(via läkarnas penna och 
receptblocket)? 

 Dessutom att ca 270 människor skadas allvarligt dagligen av att komma i kontakt med vård 
Sverige. 

 
 

Frågan blir då: Vilken annan yrkeskategori i Sverige kommer undan utan att ”straffas” för att 

som synes ”ta livet av folk” helt legitimt? 
 

 Gör t.ex. yrkeschaufförer det? 
 Eller flygplanspiloter? 
 Tågförare? 
 Kaptener på båtar/färjor? 
 Spårvagnsförare? 
 Tunnelbanetågsförare? 

 
 
 

http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19961108000027
http://newsvoice.se/2014/06/03/i-samarbete-med-newsvoice-john-virapens-bok-piller-och-profiter-avslojar-allt-du-behover-veta-om-lakemedelsindustrins-metoder-och-bedragerier/
http://newsvoice.se/2014/06/03/i-samarbete-med-newsvoice-john-virapens-bok-piller-och-profiter-avslojar-allt-du-behover-veta-om-lakemedelsindustrins-metoder-och-bedragerier/


Finns bättre/effektivare vård inom EU:s enorma vårdmarknad, där Sverige är 

endast en mycket liten del av denna EU:s enorma vårdmarknad, som Sverige ingår 

i sedan 1995? 

 

 Svaret är givet, det finns massor av bättre/effektivare vård, men varför tillåts den icke att 
komma in i Sverige? 

 
 Vad är vård Sverige så stolta över utifrån kända fakta? 

 
 Varför remitteras då icke av sjukhusläkarna till denna bättre/effektivare vård? 

 
 Varför upplyser inte sjukhusläkarna om behandlingsalternativen bättre/effektivare vård på 

EU:s enorma vårdmarknad, då utanför Sverige men inom EU? 
 

 Ställ dig frågan, på en konkurerande marknad, där landstingen i Sverige är ”dominanter” 
vill du erkänna att du inte är bäst och därtill remittera till en konkurrent utanför Sverige 
men inom EU? 

 
EU-rättigheten till fri rörlighet och åtnjutande av bättre/effektivare vård och omsorg kränks som 
synes dagligen i Sverige av vård Sverige, för dessa vill som synes behålla ”makten över 
vårdkonsumenterna”. 
 
 
Avslutningsvis 
EU-domstolen har i väldigt mången EU-praxis fastslagit att vårdkonsumenterna har ”makten” att 
välja vårdgivare, Sverige har förbundit sig till det, men som synes finns en ”kartell” inom Sverige som 
gör allt för att förhindra den fria rörligheten. 

 

När det gäller bättre/effektivare privata vårdgivare finns enligt EU-domstolens 

praxis inga restriktioner alls, citat; 

 

7EU-domstolen har 2003 på fråga fastställt att när det gäller privatgiven gränsöverskridande vård 
finns ” inte något som rättfärdigar ett hinder för det fria tillhandahållandet av tjänster”. 

 
7 Mål C-385/99 Müller-Faure och van Riet punkterna 61-63   

 

Av EUF-fördraget artikel 291 framgår citat; ”att medlemsstaterna ska vidta alla nationella 
lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra unionens rättsligt bindande akter”, slut 
citat. 
Fördraget är en bindande akt. 
 
 

Situationen är absurd. Ty på samma EU-vårdmarknad garanteras ena aktören, landstinget och 
dess utländske kund, full ersättning samtidigt som Försäkringskassan avslår båden vård, resa och 
medicin för svensk patient som sökt sig till effektivare vård i annat EU-land.  

 

Europamedborgaren, med svensk nationalitet, erhåller därvid inte ens den 

obligatoriska rättssäkerhetsprövningen vid inskränkningen av unionsrätten.  

Regeringens varma värnade om den andra viktiga unionsprincipen, likabehandling, svalnar betänkligt 

speciellt om man går in på individnivå. Listan på rena stolligheter går göra oändligt lång.  
 



Regeringens tal om rättssäkerhetsprincip och likabehandlingsprincip i EU-

domstolen klingar falskt ute i verkligheten. 

 
Men grunden till märkligheterna hittas i att Försäkringskassan vägrar följa EU-domstolens absoluta 
villkor om att inskränkning skall motivera utifrån lagstiftning.  
 
Assar Fager  
 
Ombud som arbetat ideellt i 6 år för sjuka med rehabiliteringsbehov utomlands.  
PS Behöver det nämnas att EU-domstolen ålagt både myndigheter och nationell domstol 
skyldigheten att värna den enskildes unionsrätt. Se mål C-224/97 Ciola punkterna 26-33. I 
tolkningsmeddelande från EU-kommissionen(2000/C43/03) så hänvisas till denna dom ang. 
fördraget. DS 

 

Du kan läsa mera i bifogade pdf filen Sverige talar med dubbla 

tungor…………………… 

 

 

Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk för som synes skall detta upp till debatt, annat bör vara 
detsamma som att bejaka att detta vansinne skall fortsätta inom vård Sveriges sk vårdsystem, 
något är allvarligt fel om detta kan kallas för rättssäkert och patientsäkert för allmänheten. 
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