2000V1.13_Layout 1 2013-02-04 11.58 Sida 1

2000 –Talets

Vetenskap
Tidningen som talar…

1 /2013 feb
Årgång 18
Pris 40 kr

…när andra tiger !

Tema: Gluten och mjölk

Tema: Cancer
är svamp!

Välkommen
till en ny
årgång av
2000-Talets
Vetenskap!

Yipings unika
metod mot
reumatism

Alternativa metoder till hälsa

2000V1.13_Layout 1 2013-02-04 11.58 Sida 2

Annons

Faraday – Fria Zoner

Faraday Friggebod

Enkel sovlåda

EMF-strålning

Strålskydd

Strålningen som vi brukar vid trådlös kommunikation är idag i våra bostäder ofta flera miljoner
gånger högre än den naturliga bakgrundsstrålningen. Den är en svår miljöbelstning som tungt
belaster våra immunförsvar. Den innebär att vi
blir oftare sjuka och tyngre sjuka och har det svårare att tillfriskna. Givetvis samverkar strålningen
med annan miljöbelstning som t ex tungmetaller,
mögel och konserveringsmedel. Dessa miljögifter
innebär att försvagning och degenerering sker
snabbare än vid normalt åldrande. Mycket erfarenhet säger att det är svårt att tillfriskna från kronisk infektion i belastad miljö.

Våra skydd dämpar strålningen kraftigt.
Immunförsvarets förlorade kapacitet kommer då
oftast tillbaka och kan bättre bekämpa föroreningar och infektioner.
Det är den finmaskiga metallduken som skyddar mot strålning. Det nät vi brukar använda ger
en dämpning på ca 1000ggr i GHz-bandet. Det
är ett rostfritt och ett med galvaniserad järntråd.
Järntråden skärmar även magnetfält. Produkterna
jordas. I friggeboden är metallduken i väggar, golv
och tak. Den är byggd i stora byggelement och
den går att flytta och montera.
I alla produkterna går det att sätta in små hyllor
och krokar utan att dämpningen försämras.

Miljösot: Miljöstörning- försvagning- parasiter- sjukdom- död
Strålningen har stor skuld till detta. Det finns ett
omfattande stöd för detta inom oberoende forskning, till exempel BioInitiativegruppens senaste
rapport 2012 (29 oberoende forskare).
Ett förbättrat immunförsvar innebär en generell
hälsoförbättring som gör att man håller sig friskare och yngre men förstärker även fysisk och intellektuell förmåga.

Med QR-koden kommer du direkt till en
3 minuter lång informationsfilm…

Hälsoproblem
Några exempel på problem som man anser vara
orsakade och/eller försvårade av EMF strålning:
• Neurdegenerativa skador
• Astma allergi
• Försämrat sammanhängande tänkande
• Minnesstörningar
• Koncentrationsstörningar
• Huvudvärk
• Depression
• Sömnproblen
• Försvagning av cellers och organs skyddsmembran
• ADHD, Autism m fl.
• Hjärtarytmi

Kontaktuppgifter:
Martin Liljeström, Tel. 031 - 23 25 26, e-post: martin@faraday.se,
hemsida: www.faraday.se
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Redaktörerna har ordet

Rekordår och förbjudna tankar…
Ytterligare ett år är på väg att löpa
ut. Det finns domedagspredikanter
som tror att det kommer att bli
Jordens sista. Enligt dessa kommer
världen att gå under i rök och
damm den 21 december i år.
Alldeles oavsett om dessa profetior
slår in eller inte, kan det ändå vara
klokt att planera för kommande kriser. Det är aldrig fel att ha ett rejält
lager av reservproviant i lager
hemma. Vad händer om banksystemet kollapsar i Eurokrisens efterföljd? Vad händer om elen slutar
fungera av ett rysligt oväder, eller
om det blir allvarliga översvämningar eller om dricksvattnet blir infekterat av någon mikrob? Vad gör du
om bensinen tar slut vid pumpen
och transportsystemet slutar att fungera? Har du beredskap för detta?
Vårt råd är att du har flera dunkar rent dricksvatten, ett lager av
konservburkar och en bunt kontanter hemma. Köp också in ett rejält
lager med värmeljus! I alla fall så att
du och din familj klarar er en vecka.
Du kan nämligen lugnt räkna med
att om transportsystemet brakar
samman kommer hyllorna på ICA
och Konsum att gapa tomma redan
efter någon dag.
Efter denna olycksbådande inledning har vi goda nyheter. I detta
nummer presenterar vi två svenska
forskare som uppvisar stora likheter.
De har båda jobbat i motvind i

decennier, men kan nu vara på väg
mot en islossning. Vi talar om bokdebutanten och mikrobforskaren
Erik Enby och veterinären Harald
Bergengren, vilken under nästan 40
år forskade på fosfor och fosfatföreningar. En skillnad mellan dessa är
att Erik Enby lever i all önskelig välmåga, medan Bergengren dog 1985
efter ett långt och händelsrikt liv.
Nyligen gick en unik konferens
om förbjudna tankar av stapeln i
Danmark. Vi var där och berättar
över hela sex sidor om konferensen.
Sen måste vi självklart redan här
på ledarplats gratulera Karin Öckert
till 2012 års Gnistanpris!
Även detta år blev ett rekordår för
2000-Talets Vetenskap. Vi närmar
oss nu med raska kliv 4000 medlemmar och prenumeranter. I takt
med att förljugenheten i de officiösa
medierna blir allt större, ökar behovet av vår tidning i motsvarande
grad. Använd därför omedelbart det
inbetalningskort som medföljer
denna tidning. Läs mer på sid 5!
Ge bort 2000-Talets Vetenskap i
julklapp till någon du tycker om.
Vi tackar för allt stöd vi fått
under året och kan bara lova en sak.
Vi är tillbaka år 2013 med nya friska tag. Om inget oförutsett inträffar…
Ingemar Ljungqvist & Bo Zackrisson
redaktörer för 2000-Talets Vetenskap

Omslagsfoto: Marta Böhlmark

Lille Ivar är 2013 års första omslagspojke. Han får en
bra start med världens bästa livsmedel, mammas bröstmjölk.
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Nu är det hög tid att förnya medlemskapet för 2013!
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D

en 14/12 2012 antog EU stentuffa
lagar för hälsopåståenden. Nu blir
det nästan omöjligt för den som säljer
kosttillskott att berätta vad de säljer. Till
exempel får man inte berätta att MSM
är bra för naglar, hår och hud, eller att
de flesta vitaminer och mineraler är bra
för det ena eller andra. Allt som kan
förebygga, lindra eller bota klassas som
läkemedel i lagens mening. Lyssna gärna
på Torbjörn Sasserssons intervju med
Bertil Wosk på Newsvoice.se.
Red.
Annons

Qi plus
Unik Creme enligt ny kunskap och
ny teknik. Avlastar från skadlig
energi och ger utrymme för att
återställa kroppens energibalans.
Tel. 0477- 400 44
Lilian Eriksson, Ren Qi
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Praktiska tips om bra mat

I

detta nummer har vi ett mångsidigt
tema om gluten och mjölk. Det
fokuserar på den ohälsoepidemi som
främst spannmål och mjölk ligger
bakom. Du läser om
detta på sidorna 1721.
Som en liten aptitretare uppmärksammar vi redan här i
korta ordalag den
nyutkomna
boken
”Mat för barn med
autism & ADHD”
med underrubriken
”Därför fungerar en
diet utan mjölk och
gluten”
(Optimal
Förlag). Författare är
mamman
Annika
Röed.
Boken är inte belamrad med hela
teorin bakom uppkomsten till intoleranserna, utan nöjer sig med att på ett pedagogiskt sätt ge många praktiska tips om
hur man går tillväga för att få bukt med
problemen. Boken är späckad med fina
recept.

Annika Röeds bok kan fungera
utmärkt väl om det handlar om att bort
krämporna, utan att man behöver fundera så mycket på de fysiologiska orsakerna i detalj.
Vill man ha guldgruvor av information
så skaffar man sig både
Ursula Jonssons bok
”Nu räcker det!” och
Michael Håkanssons
bok ”Gluten och
Mjölk”. De finns i vår
bokshop på webben.
Och så en liten
uppmaning till kostdoktorena inom vår
LCHF-rörelse:
– Var lite osvensk
när ni läser böckerna
och se till det som förenar er. Då kan en
kostrevolution med hälsa som mål stå
ännu närmare dörren.
– Nu räcker det!
Hälsningen riktas främst till brödforskarna på lärosätena i det glutenstinna Sverige…
Red
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13 april 2013!
Kallelse till föreningen SARAs årsmöte i Göteborg
– med efterföljande vetenskapligt seminarium
Tid: Kl. 10.00–18.00, lördagen den 13 april, 2013. Seminariet börjar efter lunch, kl. 13.00.
Plats: Svenska kyrkan, Församlingshemmet Carl Johans församling, Carl Johans kyrkoplan 1, Majorna.
Du tar dig dit med spårvagn: linje 3 eller 9 från Centralen (utan byte) till hållplats Chapmans torg.
Med buss: linje 90 från Brunnsparken (utan byte) till hållplats Kustgatan.

Dagens program:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 2012 års Gnistanpristagare Karin Öckert kommer att få motta sitt pris. Efter årsmöte och lunch är du välkommen till föreningens vetenskapliga seminarium (se nedan).
Anmälan: Anmäl dig till Siv Wernborg genom att skicka
ett mejl: siv.wernborg@tele2.se eller ring Siv på telefon:
031-56 49 12.
Du kan också anmäla dig till Bo Zackrisson genom att

skicka mejl till bo.zackrisson@telia.com eller ring Bosse på
telefon: 08-86 45 05.
Seminarieavgift: Avgiften för att närvara vid det vetenskapliga programmet är 150 kronor för medlemmar, 200 kronor för icke medlemmar. Gäller föredragen efter lunch.
Pausfika ingår. Avgiften betalas på plats.
Programmet kan även hämtas hem från vår hemsida:
www.2000tv.se

Välkommen till vårt vetenskapliga seminarium
Skynda att anmäla dig!
Karin Öckert är föreningen SARAs
Gnistanpristagare 2012. Hon är tandläkare och specialist i parodontologi.
De senaste 25 åren har hon bl a
behandlat patienter som drabbats av
ohälsa pga olämpliga tandvårdsmaterial eller rotfyllningar. Karin Öckert
föreläser under rubriken: Avgiftning
inför amalgamsanering.

Niels Harrit är kemist och forskare
vid Köpenhamns universitet. Han
har undersökt vad som gjorde att
även en tredje byggnad vid World
Trade Center (Building 7) rasade
samman den 11 september 2001.
Niels Harrit föreläser under rubriken: Det sjunde tornet – en ödesdiger historia från nutiden.

Erik Enby är läkare och mikrobforskare. Han har under många år
med naturenliga metoder hjälpt patienter som drabbats av svår ohälsa.
Erik Enby föreläser under rubriken:
Är cancer en mykos?

Yiping Zhou Thelander är specialist
i ortopedi med läkarutbildning i västerländsk och kinesisk medicin. Hon
har utvecklat en ny metod som kallas tendon needling med vilken man
balanserar kroppen och dess läkningsförmåga. Yiping föreläser under
rubriken: Tendon needling som behandlingsmetod vid reumatoid
artrit och andra sjukdomstillstånd.

Sprid 2000-Talets Vetenskap – abonnera på Femman!

V

i behöver bli många fler som läser
vår tidning. Våra läsare kan redan
fylla ett halvt Globen, men om vi tillsammans sprider tidningen till våra
närmaste kan vi snart fylla hela.
Ett perfekt sätt att sprida tidningens
och föreningens budskap till fler är att
abonnera på Femman. Då får du fem
exemplar av tidningen vid varje utgivning direkt hem i brevlådan. En tidningt behåller du själv, övriga fyra säl-

2000-Talets Vetenskap 1/2013

jer du eller ger bort till kunder, vänner
och bekanta. Är du terapeut eller arbetar i hälsokostbutik är det en idealisk
och enkel lösning. Att abonnera på
Femman kostar 500 kr. Har du redan
betalat din medlemsavgift kan du göra
en fyllnadsinbetalning på 310 kronor.
Gör så här:
Vill du ha Femman sätter du in abonnemangsavgiften på vårt plusgirokon-

to. Skriv “Femman” tvärs över meddelande-rutan. Betalar du över internet,
skriv ”Femman” som meddelande.
Glöm inte att ange namn, ev. företag
och adress. Betala till Föreningen
SARAs pluskonto 429 39 38 - 9.
Det går också utmärkt att abonnera
på Tian. Samma upplägg, men du får
tio exemplar av varje nummer under
2013. Pris endast 950 kronor.

5
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2 succéböcker av Harald Blomberg!
• Autism – en sjukdom som kan läka
• Rörelser som helar
Hundratals forskningsstudier har visat att autism och Asperger är
sjukdomar orsakade bl.a. av vaccinationer och tungmetaller,
främst kvicksilver. Boken ”Autism – en sjukdom som kan läka”
beskriver hur autism framgångsrikt kan behandlas bl.a. med
diet, kosttillskott, hyperbar syrgasbehandling och rytmisk
rörelseträning.Boken behandlar även orsaker till uppmärksamhets- och koncentrationsproblem, inlärningsproblem,
utvecklingsstörning, epilepsi m.m. och redogör för viktiga
behandlingsprinciper vid sådana tillstånd.
Harald Blombergs succébok ”Rörelser som helar” har kommit i
ny utökad upplaga. Idag behandlas 25 000 barn med narkotiska preparat som Ritalin och Concerta. Boken beskriver hur
enkla helande rörelser, s.k. rytmisk rörelseträning, utvecklar
motoriken och arbetar bort kvardröjande primitiva reflexer
så att hjärnan och nervsystemet stimuleras och utvecklas.
Med träningen kan överaktiva barn fungera utan mediciner
och barn som blir underkända i svenska kan bli fullgoda läsare.
De rytmiska rörelserna är utförligt beskrivna och illustrerade.

Pris:
160 kr/styck
Porto tillkommer

Läs mer på: www.haraldblomberg.com

Köp böckerna direkt från Centrum för Rytmisk rörelseträning:
suzanne@rytmiskrorelsetraning.se
6
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Vad ser du på den här bilden…?

Foto: Ingemar Ljungqvist

Cancer är svamp!

D

et mycket djärva påståendet att ”cancer är
svamp” uttalat av den
italienske läkaren Tullio
Simoncini har tjänat
som en verklig inspirationskälla att gå
vidare [1].
Men först får du som läsare två bildövningar. Ta en snabb titt på bilden ovan
och beskriv vad du ser. Var blicken
mycket flyktig så blir nog din utsaga att
bilden föreställer en lövskogsdunge i vårvinterkrud. Lite noggrannare uttryckt är
det en samling oskarpa aspar där fokus
ligger längre fram i bilden.
Är du fågelskådare så utbrister du
omedelbart: – Det är ju en talgoxe! Bor
du i Norge blir det en kjöttmes. Skulle
du däremot vara professor i ornitologi så
blir svaret: – Det är en Parus major, vilket möjliggör kommunikation med det
västerländska forskaretablissemanget i
hela Västvärlden, samtidigt som vanligt

folk med naturintresse exkluderas från
diskussionen. Nu till nästa bild (se
nedan):
Här är det omöjligt för lekmannen
att avgöra vad bilden föreställer. Den
visar ett vävnadsprov mikroskoperat i
1200 gångers förstoring. Just denna bild
visades först för professor Lindskog vid
Radiumhemmet, KI. Hans bedömning
var klar: – Bilden föreställer cancerceller!
Sedermera visades preparatet också
för forskaren och mykologen Robert
Daun, Institutionen för Biologi och

Miljövetenskap, Göteborgs Universitet.
Hans bedömning var entydig:
– Det ser onekligen ut som en sporsäckssvamp!
Den som slutligen fick avgöra och
tolka bilden var en av Nordeuropas
främsta experter på just cancer och dess
mikroorganismer; Erik Enby.
Läkaren Erik Enby, Göteborg, sammanfattar sin bedömning i artikeln på
de följande tre sidorna.
Ingemar Ljungqvist

…och vad ser du på den här?

2000-Talets Vetenskap 1/2013
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Erik Enby:

En bröstcancertumör utgjordes av
en sporsäckssvamp
Introduktion
r cancersjukdomar orsakade av ett, av olika
anledningar, stört cellmaskineri i en dessförinnan
frisk cell, vilken därigenom har ökat sin celldelningshastighet och på så
sätt har förmågan att orsaka en uppdrivning (tumörbildning) i en vävnad eller
kan det vara så att tumörbildningen vid
sådana sjukdomstillstånd kan bero på
olika former av växtangrepp (exempelvis
mykoser), som plötsligt får fäste och
börjar växa i en vävnad med åtföljande
förändring av och i densamma?

Ä

Jag har av speciella skäl fått ytterligare
anledning att undersöka om det skulle
kunna förhålla sig på det senare viset.
Min tidigare forskning och dess undersökningsresultat har tydligt visat att

mikrobiologisk växt förekommer i de
förhårdnader som uppstår i våra vävnader i samband med cancersjukdomar [1,
2]. Andra forskare har också noterat icke
mänsklig växt i cancerprover, men de har
då dragit slutsatsen att proverna skulle
ha varit kontaminerade.
Material och metod
En kvinnlig patient upptäckte en förhårdnad i ett av sina bröst. På
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg ställdes diagnosen bröstcancer
och ganska snart blev det sjuka bröstet
bortopererat och cytostatikabehandling
inleddes. I anslutning till operationen
lyckades jag att få tag i de preparat som
hade iordningställts på Institutionen för
patologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och som visade hur denna
cancer såg ut morfologiskt sett. Jag
kunde genast se att det handlade om en

sporsäckssvamp som växte i preparatet,
vilket i sin helhet såg ut att bestå av en
sådan svamp [3].
Den mikroskoperingsutrustning som
användes var Olympus’ inverterade systemmikroskop IX70, utrustat med en
100 W halogenlampa. Mikroskoperingen genomfördes med ljusfält och interferenskontrast. Bilderna togs med Nikon
Coolpix 990.
På Radiumhemmet i Stockholm
demonstrerade jag senare preparaten.
Där hävdade professor Lindskog att det
som jag hade sett var cancerceller. Han
tyckte dock att jag skulle kontakta en
mykolog för ytterligare undersökning
och bedömning av preparaten. En sådan
undersökning gjordes därefter på
Institutionen för Biologi och Miljövetenskap vid Göteborgs universitet.
Där har man erfarenhet av att titta på
olika former av svampväxt. Forskarna på

Den morfologiska strukturen och arkitekturen återges i fem bilder:

Bild 1. 100 ggr förstoring. Färgning: Warthin-Starry. På bilden
syns ett snitt genom en behållare. Oförstörd och liggande i
den fasta tumörvävnaden (inom mykologin kallad för ascocarp, i form av ett cleistothecium – en bollformad behållare)
kan en sådan behållare innehålla miljontals små, runda strukturer.

8

Bild 2. 1200 ggr förstoring. Färgning: Warthin-Starry. Samma behållare som i bild 1 är avbildad i bild 2. I vissa av de runda strukturerna i
denna behållare är ett antal små partiklar synliga. Till höger, nedtill
i bilden, syns utsådd av friliggande, något mindre partiklar i den
tumörvävnad som omsluter behållaren.

2000-Talets Vetenskap 1/2013
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Bild 3. 1200 ggr förstoring. Färgning: Warthin-Starry. Friliggande
små, runda strukturer. I flera av dessa runda strukturer syns små
partiklar. Utsådd av liknande partiklar syns i den omgivande tumörsubstansen, utanför de friliggande strukturerna.

denna Botaniska institution bedömde
att det kunde vara så att preparatet i sin
helhet utgjordes av en sporsäckssvamp.
Resultat
För den som inte vet något om och inte
heller har någon erfarenhet av mykologi
är det näst intill omöjligt att förstå hur
någon kan hävda att en tumörvävnad –
som den i det här fallet – kan utgöras av
en sporsäckssvamp. För att komma på
tanken att det skulle kunna vara så är det
nödvändigt att kunna känna igen sporbildningssättet hos sådana svampar.

Bild 4. 100 ggr förstoring. Färgning: Fites. Snitt genom sex
stycken klart synliga, avgränsade behållare vilande i omgivande tumörsubstans och innehållande myriader av likadana,
små, runda strukturer som de som syns i bild 1.

Eftersom detta var bekant för mig, såg
jag vid mikroskoperingen av cancerpreparatet att den morfologiska strukturen
och arkitekturen i provet med största
sannolikhet visade att det i preparatet
förekom något som skulle kunna vara en
form av sporsäcksbehållare med sporsäckar, vilket är typiskt just för medicinskt viktiga sporsäckssvampar [4, 5].
Diskussion
Tumörmorfologin på bilderna 1, 2, 3, 4
och 5 uppvisar de medicinska sporsäckssvamparnas samtliga kännetecken.

Analogt med hur sådana svampar
beskrivs i den mykologiska litteraturen
ser de ovan beskrivna behållarna med
små, runda strukturer ut precis som
ascocarper i form av kleistothecier (bollformade sporsäcksbehållare); de små,
runda strukturerna i ascocarperna ser ut
som sporsäckar (asci) och de små partiklarna i asci ser i sin tur ut som sporer. I
bild 3 ser man de små sporsäckarna, fritt
liggande i tumörsubstansen, vilket är
ytterligare ett unikt kännetecken för just
sporsäckssvampar. Sammantaget bör allt
detta utgöra det sista stadiet i en sporBild 5. 1200 ggr förstoring. Färgning:
Fites. Snitt genom en behållare. I oförstört skick innehåller behållaren myriader
av små strukturer. I flera av dessa syns –
liksom i bild 2 och 3 – små partiklar, vilka
här förefaller vara i färd med att lämna
de små runda strukturerna.
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De morfologiska strukturerna i preparatet i denna studie överensstämmer till fullo med de karaktäristiska kännetecknen
hos sporsäckssvampar.

bildningsprocess hos en sporsäckssvamp.
De sporer som tycks lämna sporsäckarna
(se bilderna 2, 3 och 5) och som även
förekommer i ascocarpernas omgivande
vävnad, kan vara sporer som har spridit
sig från sporsäckarna ut till den omgivande vävnaden.
De, i denna artikel, beskrivna tecknen på att en tumörvävnad skulle kunna
vara resultatet av en växande sporsäckssvamp innebär att tumörsubstansen i
sådana fall skulle hysa ascocarper som, så
att säga, hålls på plats i denna. För att
förstå det hela aningen bättre kan man
jämföra detta med hur kärnhuset i ett
äpple hålls på plats av den omgivande
fruktsubstansen.
Sporerna har enkel kromosomuppsättning och har dessutom förmågan att
växa ut till mycelier innehållande cellkärnor av antingen hon- eller hankön.
Ett mycel kan därför befrukta ett annat
mycel, vilket sker genom att ett hanmycel skapar en förbindelse (en liten bro)
till ett honmycel. Genom denna förbindelse vandrar en cellkärna från en cell i
hanmycelet över till honmycelet för att
smälta ihop med kärnan i någon av dess
celler. Detta är ett exempel på sådan
sexuell reproduktion som återfinns hos
sporsäckssvampar. En sådan typ av sammansmältning efterföljs av ett antal delningar av den nya cellkärnan.
Delningsprocessen leder till att det från
kärnan bildas åtta stycken nya kärnor,
vilka utgör det antal partiklar eller sporer som till slut återfinns i sporsäckarna

[6].
Den substans som alla ascocarper
befinner sig i bildas av sporsäckssvampen själv och substansen består av ett
vegetativt vävnadsmaterial som i den
sjukes vävnader framkallar förhårdnader
– tumörer – innehållande samtliga sporsäcksbehållare (bild 4). Sammantaget
kan allt detta sägas vara den sporsäcksbildande svampens fruktkropp, vilken
långsamt växer till sig och som med
tiden kan palperas som en resistens i en
för övrigt mjuk vävnad. Detta påminner
inte så lite om hur en tryffelsvamp växer
fram i form av klumpar i jorden, under
markytan. Detta är i sammanhanget av
intresse, eftersom tryffelsvampen är en
sporsäckssvamp.
Att hitta de till en sådan sporsäckssvamp hörande mycelierna har inte varit
möjligt, men det är inte nödvändigt att
finna dem för att med säkerhet kunna
fastställa att det som hos denna patient
har diagnostiserats som cancerväxt i
verkligheten utgörs av en sporsäckssvamp.
Slutsats
Det som, i det beskrivna fallet, rutinmässigt rubriceras som cancer kan utgöras av mykoser, något som ännu inte verkar vara känt inom den samhällsfinansierade sjukvården.
Sannolikheten att de avbildade strukturerna inte skulle utgöras av en sporsäckssvamp är extremt liten. De morfologiska strukturerna i preparatet i denna
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studie överensstämmer till fullo med de
karaktäristiska kännetecknen hos sporsäckssvampar.
De avbildade fynden visar således att
cancertumörer kan utgöras av svampväxt, ett påstående som dessutom stärks
av den uppenbara lukt av förruttnelse
som större cancertumörer för med sig.
Därför måste man vara öppen för att
cancer mycket väl kan utgöras av svampväxt. Det finns således anledning att
involvera mykologer i cancerforskningen.
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Cancer är svamp! …del 2

S

om framgår av Erik Enbys artikel på de föregående sidorna
är
hans
utsaga
klar.
Cancertumören utgörs till
största delen av en sporsäckssvamp. Därmed kan både botanikerns
och patologens utsaga om mikrofotot
bedömas. Botanikern har i sin helhet
rätt. Patologen har rätt såtillvida att det
som visas är celler från en cancertumör.
Men kallar man dem enbart cancerceller
kan detta uppfattas som att det är celler
av humant ursprung som förlorat gener
och som genomgår en okontrollerad tillväxt.
Det är av största vikt att göra en klar
uppdelning i celler av humant ursprung
och de celler som tillhör svampen. Talar
man om celler i tumören som har värdens ursprung: då säger man cancerceller. Talar man om den växt som dominerar tumörens inre då är det svamp. Vet
man inte vad det rör sig om kan man
grovt säga tumörceller. Tolkningen av
bilden blir alltså att cancer är svamp.
Simoncinis djärva påstående har därför
bekräftats i detta fallet.
Men de båda etablerade forskarnas
bildtolkning ger också en annan ledtråd.
Eftersom tolkningen av bilderna kräver
en världsbild så avslöjar också svaren en
hel del om forskarnas utbildning och
erfarenhet. Mykologen har en utmärkt
detaljkunskap om sina svampar och har
inga som helst problem att peka ut dem.

Mer problematiskt blir det med patologen, som helt förbiser svamparna. Men
eftersom svampinfektioner – och speciellt då som sekundärinfektion vid cancer, i bästa fall endast styvmoderligt
behandlades i hans läkarutbildning, så
var hans biologiska bas på tok för undermålig för att upptäcka svamparna.
Läkarutbildningen i detta fallet kan snaras betecknas som inbillning!

dercancer har också studerats. Dessa
uppvisade samma utseende som bilden i
denna artikel. I fallet med livmoderhalscancer fanns också en klar korrelation
mellan utseende på de olika svampformerna och hur långt framskriden sjukdomen var. I samtliga dessa fall kunde
man se att tumörens inre i huvudsak var
uppbyggd av svamp med hyfer, sporsäckar, sporer och runda jästformer [2].

OBSERVATIONER
Tidigare arbeten av vitalmikroskopering
av främst blod – taget såväl från kroniskt
sjuka som från friska står helt i överensstämmelse med ovanstående observation. Om man använder sig av interferenskontrast-mikroskopi (Nomarski) är
det inte nödvändigt att fixera och färga
preparaten. Mikroskoperingstekniken
möjliggör att man tydligt kan urskilja
olika partiklar, mikrober och blodkroppar i blodet under relativt vitala villkor.
Man ser bakterier och andra mikroorganismer röra sig och hur de ibland
genomgår delning. Det går att finna hur
sporer kan lämna en sporsäck och efter
ett antal timmar vandra ut i omkringliggande blodplasma. Ett vanligt fenomen
är också att mikrober som varit medpassagerare i erytrocyter nu lämnar dessa
och ger sig ut i omgivande plasma
Även vävnad hämtad från cancertumörer har studerats, i ett fall tidigare
just från bröstcancer. Flera fall av livmo-

HISTORIK
Studier av mikrober och deras möjliga
betydelse för uppkomsten av infektiösa
sjukdomar var en revolutionär upptäckt
under det sena 1800-talet. Då kunde
pionjärer som Robert Koch och Louis
Pasteur slutligen övertyga dåtidens
vetenskapliga etablissemang att små, för
ögat osynliga varelser, som bakterier,
kunde orsakar sjukdom och död hos sin
bärare. Samtida med dessa fanns det
andra forskare som utvidgade hela forskningsfältet inom mikrobiologin. Här
kan nämnas fransmannen Antoine Béchamp [3], tysken Günther Enderlein
[4] och svensken Ernst Bernhard
Almquist [5]. Den senare utförde sin
forskarpraktik hos både Koch och
Pasteur på deras respektive laboratorier i
Berlin och Paris.
Vid sin återkomst till Sverige fick
Almquist en professur vid Karolinska
Institutet. Under ett antal år fungerade
han också som hälsovårdsläkare i Enbys
Bildförklaring:
Bilden visar en Sporsäcksbehållare –
perithesium.
Inuti behållaren syns hundratalet sporsäckar, asci , som runda mörka bruna
eller svarta korn (vita pilar).
Två sporsäckar – där sporerna inuti är
synliga, inringade.
Hyfer – ljusgula trådar som går mellan
sporsäckarna, speciellt tydligt i bildens
vänsterdel. Hyferna löper uppifrån och
ned (vinröda pilar).
Allt inbäddat i cancerceller
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Pionjärer på rad:
Ernst Bernhard Almqvist, Sverige, Lida Mattman, USA och Gaston Naessens, Frankrike-Kanada.

hemstad Göteborg, där han såg till att
staden fick vatten och avlopp i syfte att
bryta epidemierna av dåtidens stora
dödsorsaker, tyfus, dysenteri, difteri,
kolera och paratyfus.
Dessa pionjärer hade studerat livscykeln hos mikroberna och kommit fram
till en mer långtgående uppfattning än
sina mer namnkunniga samtida. Deras
arbete skulle kunna sammanfattas sålunda:
Bakteriernas förmåga att kunna växa i
mänsklig vävnad är ytterst beroende av
närmiljön i kroppen där mikroben också
har egenskapen att den kan växla skepnad för att undvika immunsystemet och
också anpassa sig inför den slutgiltiga
segern, då den lämnar sitt parasitiska
levnadssätt. Den utvecklar sig till ett
saprofytiskt leverne (organismer som
lever på dött material).
I den tidiga mikrobiologin fanns
också flera forskare som sysselsatte sig
med att studera sambandet mellan mikrosvampar och deras roll i kroniska sjukdomar. Här var olika arter av sporsäckssvampar föremål för ingående studier.
[6, 7].
SAMTIDA FORSKNING
I dagens akademiska studentlitteratur
behandlas detta ämnesområde mycket
styvmoderligt. Visst finns det medtaget
att mikroorganismer kan berövas sin
cellvägg och fortsätta leva som protoplast eller sfäroplast med förändrat utseende. Man beskriver också att bakteriegruppen Actinomycetes genomgår en livscykel med faser som påminner om reguljära bakterier, men där en del faser har
hyfliknande bildningar [8].
Det mest omfattande arbete att systematiskt slå fast dessa varianter gjordes av
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Lida Mattman, USA. I sin avhandling
Stealth Pathogens – Cell Wall Deficient
Bacteria, har hon sammanfattat det
arbete som utförts vid forskning världen
runt. Här visar hon också upp vilka former som förekommer vid olika sjukdomar [9].
Den som envist hävdat att mikrober
spelar en roll vid cancer är den amerikanske läkaren och författaren Alan
Cantwell, jr. Han har forskat mycket på
bakteriell förekomst vid olika former av
hudcancer – inte minst vid Kaposis sarkom. Cantwell har också genom sina
böcker och pedagogiska artiklar spridit
kännedom om detta [10].
Från Sverige har det nyligen kommit
två intressanta rapporter. Jure Piskurs
grupp i Lund påvisade att mikrosvampen Candida glabrata återfanns i kroppsvätskor från cancersjuka. Han visade
även att svampen kunde förändra och
anpassa sin egen kromosomuppsättning
beroende på omgivningens miljö. [11].
Jure Piskur uttryckte det hela på följande sätt:
– Det är svampen som äter upp cancerpatienten inifrån.
Förra året redovisade Fredrik Elgh
och Johanna Bergh Drott vid Umeå universitet att hudbakterien Propionebacterium acne kunde isoleras från prostatavävnad och där den fanns frekvent så var
risken signifikant större att personen
utvecklade prostatacancer [12].
Det Nobelprisbelönade arbetet med
magsårsbakterien Helicobacter pylori har
också indikerat att den kan vara involverad vid cancer. I fallet med livmodercancer har man pekat ut en annan mikroorganism, ett virus som orsak, vilket
också lett till vaccinutveckling med
Gardasil. I en färsk rysk genomgång

redovisas ännu fler mikroorganismer
som spelar stor roll vid cancer [13].
Dessa arbeten har dock inte betraktat
cancerutvecklingen och dess samspel
med mikrober, som i sig genomgår en
metamorfos, utan sett det ur ett överförenklat orsak-verkanperspektiv.
Det bästa arbetet, som också tar pleomorfismen i beaktande, utförs idag av en
mängd pionjärer. Då alla dessa har svårt
att bli publicerade finns det säkert
många som är okända för mig. I nedanstående förteckning tas bara med dem
som jag personligen träffat och där
vederbörande har demonstrerat sin
metod och sin teknik. Hit hör redan
nämnda Lida Mattman och Alan
Cantwell, USA. Hit hör även fransmannen Gaston Naessens, som fick vetenskaplig asyl i Kanada och som utvecklat
en egen mikroskoptyp, somatoscope, som
gör att han kan följa livet i en droppe
blod i upp till 30 000 gångers förstoring.
[14]. Från USA kommer också Walter
Clifford [15] och Daniel Beilin [16].
Den senare har liksom Erik Enby,
Göteborg, följt upp och vidimerat
Günther Enderleins arbeten [17].
I Österrike har Wolfgang Köstler
[18] och Walter Url [19] bidragit med
förnämliga arbeten.
DISKUSSION
Den egna erfarenheten ger vid handen
att det gängse naturvetenskapliga
betraktelsesättet med orsak-verkan inte
är fruktbärande när det gäller att förstå
den komplexa växelverkan som utspelar
sig i en levande organism med dess egna
celler och med främmande medpassagerare av mikrobiell natur. Betrakta till
exempel den gängse cancerhypotesen
med den förändrade cancercellen som
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Kvartett från Sydney, 1994. Fr. vänster:
Walter Clifford, USA, Erik Enby, Sverige,
Daniel Beilin, USA och Walter Url, Österrike.
Foto: Ingemar Ljungqvist

förlorat en eller flera gener och som därmed förlorat förmågan till egenkontroll
och som förökar sig och bildar tumörer.
I hypotesen ingår den enkla orsaks- och
verkansmekanismen att en förlorad gen
ger upphov till okontrollerad celldelning.
Det kan lika gärna vara så att den
”okontrollerade” celldelningen är kroppens eget försvar för att kapsla in den
svampväxt som utvecklats så att inte en
omedelbar spridning ska ske. Det är
också ett känt faktum att flera mikrosvampar utsöndrar kemiska substanser
som påverkar kringliggande cellers arvsmassa.
För att bättre förstå utvecklingen av
cancer är det mer fruktbärande att
använda sig av begreppet somatisk ekologi – att se samspelet mellan den okända
partikelvärden i kroppsvätskorna och
kroppens celler som skolmedicinen
blundar för.
SOMATISK EKOLOGI
Vår egen kropp härbärgerar i runda tal
1015 stycken mikroorganismer när vi är
friska. Deras antal är faktiskt 10 gånger
så stort som antalet kroppsegna celler
med det individspecifika genomet.
Eftersom de är betydligt mindre än
kroppens egna celler så uppgår deras
totala massa till cirka 1,5 kg. Om man
också betraktar organellen mitokondrie
som en mikrob, den har ju en gång i
evolutionen varit en frilevande bakterie,
så blir betydelsen av mikroberna sammantaget mycket större.
Mikroberna och kroppscellerna har
under evolutionen, både den över miljoner år och den korta, den som innebär
individens uppväxt och anpassning till
miljön, utvecklat ett levande holistiskt
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system som speglas i varje levande individ. Vid hälsa samverkar de symbiotiskt.
En del bakterier tillverkar exempelvis
vitamin K. Andra omvandlar uttjänta
celler på huden till nya byggnadselement
för nya celler. Jämför vi med kon så
omformas hennes bakterier i en av
magarna stärkelsen och cellulosan hos
gräset till fettliknande ketonkroppar.
Kon är alltså en äkta LCHF-are som tar
upp ketonerna i blodet.
Utifrån detta synsätt är varje försök
att på ett ospecifikt sätt slå ut bakterier
eller svamp med antibiotika eller fungicider (svampdödande medel) också ett
sätt att allvarligt störa den symbiotiska
balansen och därmed inte förenlig med
biologisk medicin. Även vanliga cancerbehandlingar som strålning och kirurgi
blir då också betraktade som trubbiga.
Begreppet somatisk ekologi ger en
mycket större förståelse för hur miljöfaktorer som strålning, trauman, födan vi
intar och medicinen vi stoppar i oss
direkt påverkar relationen mellan våra
mikrober och våra celler. Dessa förändringar kan skapa en förändrad lokal
miljö i kroppen (somat) som kan gynna
eller hämma tillväxt för mikroberna
[20].
Eftersom hälsa kan definieras som
den harmoniska samexistensen mellan
våra egna celler och mikroberna, eller
ännu enklare, som det Naturliga tillståndet, så måste varje terapi avvägas så att
inte den naturliga balansen ytterligare
förskjuts.
Taxonomi
När det gäller mikrobernas hemvist i
forskningens taxonomiska system lämnas frågan därhän. Dels skapade det bara
förvirring när de första pionjärerna för-

sökte etikettera sina fynd. Béchamp kallade dem för microzimas [3], Enderlein
för endobionter [17], Naessens har föreslagit somatider [13] och Simoncini hänför de svampar han sett till den specifika
arten Candida albicans [1]. Likaledes
görs inte här någon beskrivning av den
livscykel som mikroberna genomgår.
Detta arbete är i sig värt en hel bok.
Man kan tillsvidare nöja sig med Ernst
Bernhard Almquists ord efter hans halvsekellånga studium av mikrobernas olika
utvecklingsfaser:
”Bakteriernas livscykel är så komplex,
så det finns inte en enda vetenskapsman
som är i stånd att ens beskriva en enda
art med alla dess olika skepnader”[5].
Sett ur svampperspektiv
Istället kan man betrakta den symbiotiska relationen ur mikrosvampens perspektiv. Hos människan har man funnit
bortemot 50 olika parasitiska mikrosvampar. De flesta tillhör gruppen sporsäckssvampar [21]. En av dessa är
Candida albicans, som hos de flesta återfinns i mag- och tarmkanalen och normalt inte påverkar värden. Men den kan
också om de inre förhållandena i tarmen
förändras, till exempel genom antibiotika, orsaka stora problem genom en kraftig tillväxt. Vid hälsa är dess tillväxt
hämmad genom inverkan från andra
tarmbakterier.
För att en sporsäckssvamp ska kunna
utvecklas och bygga upp en tumör, så
krävs en utdragen anpassning från svampens sida. Den måste först ta sig igenom
flera av värdens skyddsbarriärer till
exempel huden eller slemhinnan i tunntarmen. Den måste också parera
immunsystemets attacker av antikroppar
för att överleva. Ett tillvägagångssätt för
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Ovan: En häxkvast orsakad av ett angrepp av
sporsäckssvampen Taphrinia.
Till höger: Alan Cantwell tillsammans med artikelförfattaren Ingemar Ljungqvist i Los Angeles.
Foto: Frank Sinatra

att uppnå detta är att vara en tyst medpassagerare inuti de röda blodkropparna
oåtkomlig för immunoglobulinerna. Ett
annat sätt är att duplicera sina egna kromosomer för att undgå upptäckt [11].
Men för att åstadkomma en tillväxt
måste svampen söka upp den rätta miljön i någon vävnad där man kan anta att
pH-värdet är nedsatt och där syretillgången är reducerad. Om svampen väl
funnit sig tillrätta i en sådan miljö kan
dess liv vara ganska bekvämt. Den kan
sakta växa i volym genom att utnyttja
värdens omkringliggande celler som
byggnadsmaterial för sin egen tillväxt
och använda värdens blodsocker för sin
egen energiomsättning. Med ökad tillväxt ökar volymen och för att fortsatt få
tillgång på blodsocker måste nya kapillärer utvecklas som står i nära kontakt
med hyfer och sporsäckar. Fenomenet
kallas angiogenes. Detta stillsamma liv
kan pågå under flera år även om det
långsamt underminerar värdens hälsa.
Men svampen börjar redan nu förbereda
sig för en annan livsfas. Den behöver
utveckla nya sporer för att förbereda sin
avkomma för en kommande expansion.
Den kan göra detta för att skapa nya
tumörer eller för att förbereda sig på ett
saprofytiskt leverne efter det att värden
dött.
Ur värdens perspektiv kan den uppkomna tumören ses som en adaption
mellan svampen och de egna cellerna där
en viss jämvikt råder.
Den långsamt växande tumören
utgör inget större hot såvida den inte
trycker på något vitalt organ. Däremot
leder den ökande glukoskonsumtionen
14

från svampen till att värden får finna sig
i att drabbas av näringsbrist som långsamt utvecklas till ett anorektiskt tillstånd.
De kroppsegna genförändrade celler
som omger svampen kan betraktas som
kroppens yttersta försök att kapsla in
tumörväxten och därigenom förhindra
att sporer sprids i hela kroppen för att
skapa nya tumörer – metastaser.
Analogi människa – träd
Detta kan jämföras med trädens parasitsvampar där svampens fruktkroppar
kan iakttas utan hjälp av mikroskop.
Sporsäckssvampen Taphrinia (häxkvastsvamp) är ett sådant exempel. Den
ger upphov till en fullkomlig explosion
av celldelningar omkring det ställe där
svampen fått fäste. Man kan se hur
mängder med kvistar utbildas från det
situ där svampen finns. Det har bildats
en häxkvast. Samma gäller också för de
parasitiska tickor som angriper olika
träd. Efter flera års växande avtar livskraften hos trädet tills det dör. Efter det
att stammen fallit till marken fortsätter
svampen sitt liv, fast nu har den ett
saprofytiskt levnadssätt.
Svampen blir saprofyt
I ett vidare perspektiv, när man betraktar
hela ekosystemet med både producenter
och konsumenter på olika nivåer i den
ekologiska pyramiden och med destruenterna – nedbrytarna – utgör mikrosvamparnas arbete ett fundamentalt
komplement för att sluta kretsloppen.
Deras roll är nedbrytarens, vilket innebär att de återför det organiska materia-

let till matjorden.
Utifrån den ovan givna diskussionen
och med den påtagliga närvaron av parasitiska sporsäckssvampar är det mer förenligt med biologiska lagbundenheter
att frångå det förenklade synsättet orsakverkan.
Svampen orsakar inte cancer. Cancer
är inte heller ett resultat av en infektion
av svamp – då dess sporer hela tiden i
olika faser finns i och omkring oss. Om
inte de rätta förhållandena för en svamptillväxt finns, kan det inte heller bli
någon tumörbildning.
– Miljön betyder allt – själva mikroben
intet!
Prevention och behandling
Genom att utgå från den somatiska ekologin som beskrivs ovan följer det logiskt
att man kan åstadkomma en rad strategier för att förebygga och behandla en
redan utvecklad svamptillväxt. En del av
de behandlingar som använts med framgång är de som naturen redan använt sig
av för att hämma svamptillväxt. Varje
grön växt med ambition att bli äldre än
en människa måste förbereda sitt långa
liv genom att utveckla fytokemikalier –
växtsubstanser – som kan motverka
mikrober. Kanske mest känd i detta avseende är barken från det sydamerikanska
trädet Ipe Roxo, också känt som Pau
d´Arco [22]. Sälgen producerar sin acetylsalicylsyra som är välkänd för sitt
breda spektrum som medicinalväxt,
bland annat dess antibiotiska verkan.
Barken från kanelträdet är också en
omhuldad växt. Men också mikroorganismerna själva kan balansera varandra.
2000-Talets Vetenskap 1/2013
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Erik Enby har under flera decennier
studerat förekomsten av mikrobiell
växt i blodet hos kroniskt sjuka.
Nyligen kom han ut med sina
memoarer, ”Blod, mod och envishet”
(Beijbom Books, 2012).

Den välgörande blandningen av bland
annat mjölksyrebakterier som finns i
Vita Biosa [23] motverkar svamptillväxt.
Men allra mest känd är sporsäckssvampen Penicillum notatum som motverkar
andra bakterier mycket effektivt.
Penicillinet var sin tids stora undermedel
som temporärt räddat miljontals människoliv.
Cassava eller maniok, basföda i tropikerna, innehåller höga halter av laetrile
(också kallat amygdalin eller vitamin
B17). Det finns också i kärnan hos aprikoser eller i den groende mungbönan
och har en direkt hämmande effekt på
svamptillväxt. Således anses ämnet vara
en cancermedicin av rang [24].
En enklare kemikalie är bakpulver –
natriumbikarbonat. Ett ämne som
direkt hämmar svamptillväxt. Verkningsmekanismen är enkel. Den höjer
pH-värdet, vilket hämmar svampen [1].
Eftersom sporsäckssvampar föredrar
en miljö där syretillgången är nedsatt, så
kan flera syreterapier vara verksamma
mot cancer. Dit kan inräknas ozonterapi
men också kolloidalt silver. Den troliga
verkningsmekanismen bakom kolloidalt
silver är att varje silverpartikel kan avge
sitt löst bundna syre i närkontakt med
en mikrob som är syrekänslig [25].
Hypertermi, värmebehandling, är
också verksam och dess verkan kan
mycket lätt förklaras med cancermikrobsynsättet. En liten mikrob tar
mycket större skada om den värms upp
till 42–43 grader. En stor humancell
blir så länge febern sitter i nedsatt i alla
proteinfunktioner, men så snart febern
gått ned återtar den sin funktion [26].
Listan av ämnen som är mer eller
mindre verksamma mot cancer kan fylla
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flera böcker; här är bara medtaget ett
fåtal exempel. På senare tid har det också
dykt upp några intressanta solskensberättelser där patienterna själva eller deras
läkare berättar att de har blivit av med
sin tumör och sin cancerdiagnos genom
att de ätit strikt LCHF-kost [27]. Det
finns också statistiska analyser av att
LCHF-dieter ger färre cancerfall.
Självklart står detta helt i samklang med
analysen ovan och slutsatsen:
– Cancer är svamp!
Sporsäckssvampen kan förmodligen
enbart använda glukos för sin energimetabolism. En del rapporter tyder entydigt på detta förhållande. Om någon får
diagnosen cancer borde den allra första
åtgärden vara – långt innan man får tid
till operation, kemoterapi och strålning
– att sätta sig själv på strikt LCHF-kost.
Det var precis vad tandläkare Kelley
gjorde när han satte sin cancersjuka fru
Sussie på en ren köttdiet – med framgångsrikt resultat [28].
Grönsaken sparris är också använbar
vid en anticancerdiet [33].
Laurinsyra
I havet med information från de vetenskapliga publikationerna finns det entydiga fakta som klart visar att några av de
medellånga mättade fettsyrorna har en
uttalad antisvampeffekt [29, 30, 31].
Förnämast av dessa är laurinsyran med
sin 12 kolatomer långa kedja.
Laurin-syra finns i mycket höga koncentrationer i två livsmedel. Mänsklig
bröstmjölk och kokosfett. I det första
fallet är det helt förståeligt då laurinsyran i bröstmjölken ger babyn ett fullgott
skydd mot allehanda svampsporer i
livets start, precis när barnet ska skola in

ett eget immunsystem under livets första
månader. Hos kokosnöten, som kan färdas flera hundra mil på oceanernas vågor
innan den sköljs på någon tropisk
strand, behövs verkligen detta förstärkta
svampskydd. På den nya sandstranden
ska den från sitt innehåll producera de
första grobladen och sedan starta sin
egen fotosyntes. Sporsäckssvampar
kunde med lätthet ha förstört och förvandlat hela kokosnöten till ett veritabelt mögelklot – om det inte varit för
laurinsyran.
CANCER I PERSPEKTIV
Cancer är en högst otrevlig sjukdom.
Svamp är en otäck medpassagerare hos
oss och den har utvecklat många strategier för att undgå våra naturliga mekanismer att göra oss kvitt den. Cancer var
tidigare en relativt ovanlig sjukdom.
Numera anser man att var tredje person
i västvärlden kommer att få en cancerdiagonos under livstiden. Prognosen
pekar på att i framtiden får varannan
cancer. Cancer orsakas av en mångfald
av miljöfaktorer i en värld där vi successivt avlägsnat oss från en naturlig livsstil.
Därmed har vi också krattat kyrkogården för sporsäckssvamparna.
Cancer som marknad
Cancer utgör också en vinstgivande
marknad för läkemedelsindustrin i västvärlden där man sätter upp miljardfonder för ”kriget mot cancer”. Det har inte
lett till några genombrott när det gäller
behandlingsframgångar med undantag
för testikelcancer och barnleukemi. De
enda som fått framgång är de som direkt
lever på de medel man satt in i striden,
det vill säga industrin bakom, onkolo-
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ger, professorer och Cancerfondsdirektörer och insamlingsgeneraler.

erhålla relevant forskningsmaterial för
oss under en trettioårsperiod. Alltså är
det bara bekräftat utifrån själva tumören
att sporsäckssvampar bygger upp den
när det gäller bröstcancer och livmodercancer. Genom att undersöka allt fler
olika tumörvävnaders morfologi mikroskopiskt blir det alltmer sannolikt att
man kan dra slutsatsen att cancer är en
svamp/mykos.

Bota cancer är illegalt för de flesta
Lagstiftningen runt cancer är strikt.
Cancer betraktas i de flesta länder som
en livshotande sjukdom där lekmannen
kan bli satt i fängelse om han ger sig på
att behandla andra. Om de professionella, läkarna, behandlar sina patienter
med metoder som inte är godkända av
industrin så blir han/hon av med sin
legitimation. Här hamnar såväl Royal
Raymond Rife [34], Wilhelm Reich,
Virginia Livingston [35], Tullio
Simoncini [36] och Erik Enby [37].
Många tvingas i landsflykt för att de
använt metoder som hjälpt. Hit hör
Henning Saupe som tvingades lämna
Sverige för Tyskland [38], Gaston
Naessens som flyttade från Frankrike till
Kanada [13], Sam Chachoua från USA
till kosmopolit [39] och Bill Nelson från
USA till Ungern [40].
Även forskningen runt cancer är
strikt reglerad så att man inte öppet ska
kunna diskutera svampteorin i vetenskapliga kretsar i västvärlden. Därför har
det bara undantagsvis varit möjligt att

SLUTORD
Denna artikel är skriven för dig som
patient. Men om du som läser den
exempelvis själv är onkolog och har tillgång till histologiska preparat från cancer – mikroskopera dem och ta med dig
bilderna till en mykolog vid ditt hemmauniversitet och fråga vad som syns:
Om hon eller han säger ascomyceter med
sporsäckar, sporer och hyfer, skriv en
gemensam vetenskaplig rapport. Om
mykologen säger att det är cancerceller
med mänskligt ursprung så skriv till vår
redaktion. Då måste vi ompröva vår
teori.
Det är slöseri med tid att leta i den så
kallade ansedda vetenskapliga litteraturen. Där förekommer inte sambandet
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mellan cancer och svamp. Man måste
starta sitt sökande i de verk som finns i
referenslistan till denna artikel.
Men allra viktigast. Denna artikel är
riktad huvudsakligen till våra läsare, de
som redan fått en cancerdiagnos eller
kommer att få en. Därför är den medvetet skriven i en enklare språkdräkt så att
den inte ska bli ett självändamål för akademiker. Därför har det bara fokuserats
på de metoder som hämmar svampväxt
och behandlingar med antimykotiska
medel som du kan själv kan använda dig
av.
Om du själv har övervunnit din cancersjukdom vill vi att du berättar om
detta. Skriv din berättelse och skicka in
den till vår hemsida:
• www.2000tv.se/2000tv/anekdoter
Då kan vi publicera den för tiotusentals andra. Håll dig informerad redan
nu. Var ansvarsfull. Du har bara ett liv,
innan du accepterar eller avvaktar sjukhusens cancerterapier. Till och med en
biopsinål kan sprida sporsäcksvamparna
runt om i kroppen.
Ingemar Ljungqvist

och deras betydelse för sjukdom.
Ingemar Ljungqvist. 2000-Talets
Vetenskap 2007;2:19-22 och 2007;3:
18-19.
27. Vissa saker är svåra att förstå – då
tvingas man tänka själv. Annika
Dahlqvist. LCHF-Magasinet 2012;
4:sid 6.
28. Besegra cancern med metabolisk
terapi. Bengt Larsson, 2000-Talets
Vetenskap 1997: 1:2-7 (finns på www.
2000tv.se).
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Rajendran. Indian Journal of Pharmaceutical Science 2009;3:342-342.
Hela referenslistan finns på
www.2000tv.se
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Tema:
Gluten och mjölk
Micke Skribent, pseudonym för
Michael Håkansson, har nyligen gett
ut boken ”Gluten och mjölk”, en
grannlaga granskning av orsakerna
bakom våra vanligaste folksjukdomar.

Gluten och kasein – två bovar till våra
folksjukdomar

Kompletterar varandra
I normal svensk kultur fokuserar man
ofta på olikheterna. Man gör allt för att
söka den andres brister. Här har vi istället den sjukes situation som utgångspunkt. Vi fokuserar på det som förenar
dessa båda sanningssökare. Vi går också
längre och gör en syntes av böckernas
slutsatser.

Vetenskap nr 4/2011, ”Matens betydelse
vid autism”. Charlotte är professor i
Lund och har dragit en lans för hur barn
med svåra problem kan få lättnader
genom att undvika vissa livsmedel. Men
det finns ett grundläggande fel med den
akademiska inskränktheten. Professorns
detaljkunskap gör att hon förlorar helhetsperspektivet. Charlotte har senare
själv avslöjat stora kunskapsbrister när
hon helt blandat bort korten i TVdebatter om LCHF-kosten. Visst har
hon en poäng när hon säger att vissa
proteiner, de som ingår i vetets gluten
eller härrör från mjölkens kasein, kan
vara farliga. Men samtidigt måste man
då förklara varför naturliga ämnen plötsligt kan vara motsatsen till det naturliga
tillståndet: hälsa.
Den underliggande förklaringen ger
våra lekmannaförfattare mycket bättre.
Ursula Jonsson och Micke Skribent är
inte blockerade av den akademiska världens tvångströja.

Akademiker med tunnelseende
Det som sporrade oss allra mest var den
artikel som vi hade om Charlotte
Erlanson-Albertsson i 2000-Talets

Micke Skribents bok
Egentligen är ”Micke Skribent” en pseudonym för nordvästskåningen Michael
Håkansson. Förutom att ha drabbats av

Nyligen kom Micke Skribent från Örkelljunga ut med boken ”Gluten
och Mjölk”. Det är första delen i en planerad trilogi om de vita gifterna, källan till de moderna sjukdomarna. Den andra boken har mer än
15 år på nacken och är författad av Ursula Jonsson från Bollstabruk i
Ångermanland. Den heter ”Nu räcker det! – Så befriar du dig själv
från kronisk sjukdom”. På de följande sidorna läser du om vad som
dessa båda böcker kan lära oss.

B

öckerna behandlar problematiken runt två av våra
vanligaste
baslivsmedel,
mjölk och mjöl. Dessa baslivsmedel ligger bakom
många av våra folksjukdomar. Istället för
att kallas livsmedel, borde de kanske kallas för ”sjukmedel”. De utgör basen för
en rad ohälsoproblem som till exempel
fibromyalgi, ADHD eller IBS – irriterad
tarm.
Båda skribenterna har själva drabbats
av kroniska sjukdomar som de tagit sig
ifrån tack vare att de sökt kunskap utanför den akademiska världen och gått
utanför landets gränser.
Men det finns också en olikhet:
Ursula Jonsson har funnit en behandling
som gör att man kan befria sig helt från
gisslet med mjöl och mjölk. Micke
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Skribent hittar vägar till en symtomfri
tillvaro genom att helt sonika inte stoppa i sig de ämnen han inte tål och komplettera med naturnära tillskott för att
läka ut forna skador.
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nutidens sjukdomar har han också drabbats av läkemedelsindustrins bannbulla.
Det är förenat med risker att utmana ett
mäktigt etablissemang. Därför är han
inte så benägen att avslöja sin identitet.
Det vet Micke sedan han hjälpt till och
avslöjat sanningen bakom läkarnas
bedrägliga mörkläggning efter att en
patient felbehandlats, något som han
också tar upp i boken.
Birgitta – en rättsskandal
Det handlar om patienten Birgitta som
länge hade varit glutenallergiker men
aldrig fått någon diagnos. Istället blandades alla möjliga symtomdiagnoser och
behandlingar tills hon blev felbehandlad
av en sjukgymnast som skulle böja ryggraden. Hennes skelett var mjukt på
grund av osteomalaci, som i sin tur var
en direkt följd av celiakin (glutenintoleransen). Vridningen gjorde att ryggen
fastnade i ett helt felaktigt läge och
Birgitta blev invalidiserad. Nu skulle det
bli ett tillrättaläggande, men först fick
man skaffa en riktig diagnos. Den fick
man efter några minuters undersökning
av en kunnig privatläkare som bodde i
grannlänet. Men det medicinska etablissemanget hade gaddat ihop sig. Det gällde att skydda varandra. En av dem som
man skickade fram för att försvara misstagen var Leif Groop i Lund. Idag sitter
han med flermiljonsanslag från EU för
att undersöka hur livsstilsförändringar
påverkar patienter med typ 2 diabetes.
De som använder sig av LCHF-kost ska
inte ingå i försöket.
Det följde polisutredningar och
lokalpressen i Småland skrev mycket.
Här fanns Michael med som behjälplig.
Ärendet fördes upp på riksnivå men de
tongivande medierna uppfyllde sin statstjänande plikt genom att tiga ihjäl skandalen. Omsider lades polisutredningen
ned, bland annat efter att en läkare som
satt inne med viktig information hastigt
avled. Michael utesluter inte att det
rörde sig om mord.
GMO redan för hundra år sedan
Ett annat läsvärt kapitel för alla kostintresserade är Michael Håkanssons
beskrivning hur man i trakterna runt
Svalöv förädlade vetet genom strängt
kontrollerade korsningsförsök. Detta
skedde runt förra sekelskiftet fastän man
då inte visste hur Mendels nedärvningsscheman såg ut. Huvudfigurer var de tre
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ningar, vilka Micke Håkansson förtjänstfullt beskriver i sin bok.
Med skolmedicinska mätmetoder går
det ibland att uppmäta ett antikroppssvar i blodet som gör att man kan få diagnosen celiaki. I Sverige är det ca 1 procent som fått diagnosen celiaki, men
Håkansson hävdar i sin bok att antalet
kan uppskattas till långt över 50 procent
och att detta i sin tur drabbar speciellt
ungdomsgrupperna mycket hårt. Det
slår ofta mot nervsystemet och kan leda
till diagnoser som ADHD, autism, ME
och 50 till. Läs boken!

Micke Skribents bok Gluten och mjölk…

Nilssönerna, varav Nilsson-Ehle kanske
är bäst bekant. På den tiden gick man ett
steg längre för att få ett vete som gav
högre och bättre avkastning. Man kunde
manipulera vetet vid meiosen så att
fröet istället för att bära en dubbel kromosomuppsättning kom att innehålla
tre, ja rentav fyra kromosomer av varje.
Från diploida frön hade man fått fram
triploida och tetraploida varianter som
var mer högavkastande och med avsevärt
högre glutenhalt än tidigare. Man kunde
till och med få fram sexdubbla, hexaploida kromosomuppsättningar. Det
svenska vete vi äter idag är alltså en
GMO-produkt (genmodifierad organism). Michael Håkansson ser kopplingen mellan dessa experiment och det
stigande antalet glutenintoleranta i vårt
land.
Gluten, gliadin och kasein
Gluten är en samlingsbeteckning för
flera proteiner, speciellt gliadin, en polypeptid, dvs ett halvstort protein, som
tjänar som ett aminosyreförråd för veteplantan när den börjar gro och skickar
upp sina första groblad. På samma sätt
är det med mjölkens kasein som är ett
förrådsprotein som kalven behöver för
att snabbt kunna växa upp till en biffig
kviga eller tjurkalv. Proteinerna i gluten
eller gliadin ska helst sönderdelas i tunntarmen till aminosyror och bli beståndsdelar i våra egna cellproteiner. Men här
kan tarmen vara mer eller mindre
genomsläpplig, vilket kan leda till att
gluten/gliadin kan komma in i blodbanan. Det kan ge upphov till flera stör-

Zink och magnesium: Ja!
Det följer stora avsnitt om kroppens
mineralbalans med oerhört värdefull
information. Bland annat betonas hur
viktigt det är att kompensera för en skadad tarmslemhinna, sedan man slutat att
förstöra den med vitt mjöl och vit mjölk.
Man gör det genom att att förse sig med
extra zink och magnesium. Det behövs
då absorptionen av dessa mineraler i tarmen är nedsatt.
Kadmium: Nej!
Ett kort förtjänstfullt avsnitt grundar sig
på Gunnar Lindgrens varningar om den
ökande kadmiumhalten i våra jordar. Vi
har alla läst om de höga kadmiumhalterna i bl a barnmat på senare tid. Här har
vi ytterligare ett skäl till att minimera
intaget av spannmålsprodukter av alla
slag.
Forskning
Håkansson har många personliga kontakter med forskare som gjort banbrytande arbeten. Här är han i likhet med
Ursula Jonsson oerhört kritisk mot
forskningen i Sverige där man riktat in
sig på att utveckla symtomdämpande,
storsäljande piller mot följdsjukdomarna. Bra forskning finns emellertid både i
Norge och Danmark men först ut var
man i Nederländerna och det skedde av
en slump.
När nazisterna ockuperade Holland
under andra världskriget lade man
beslag på spannmålsskördarna för vidare
befordran till Tyskland och de egna soldaterna. Holländarna fick leva på potatis
och kål. Men det var inte negativt. Man
kunde notera att en rad olika krämpor
försvann.
Den goda utvecklingen
avbröts vid krigets slutskede när nödsändningar med vetemjöl kastades ner

2000-Talets Vetenskap 1/2013

2000V1.13_Layout 1 2013-02-04 11.59 Sida 19

från flygplan till de nödlidande holländarna. Gissa varifrån nödsändningarna
kom? Jo, från Sverige och då märkte
man att krämporna kom tillbaka. Ett
utmärkt provokationsförsök i full skala.
Dessförinnan hade en holländsk
moder – vem annars? – noterat att hennes dotter mådde mycket bättre när hon
tog bort vetet ur kosten. Hon kontaktade sin barnläkare om sina iakttagelser.
Barnläkaren var Karel Willem Dicke, en
av de stora pionjärerna inom celiakiforskningen.
Huvudtesen i boken
Michael Håkanssons huvudtes i boken
är denna: – Du kan hålla dig symtomfri

och därmed också frisk med avseende på
50 stycken följdsjukdomar om du till
hundra procent eliminerar gluten, alternativt kasein ur din kost. En enda pepparkaka kan starta sjukdomsprocessen
och du blir förstörd i tre veckor. Från
glutenintoleransen blir du aldrig fri.
Micke kritiserar LCHF
Michael Håkansson delar också ut en
känga till kostdoktorerna inom LCHFrörelsen. De som äter LCHF skulle
kunna göra ännu större hälsovinster om
de även uteslöt mjölken. En relativt stor
andel LCHF:are får nämligen inga större hälsovinster, vilket sannolikt beror på
att de fortsätter att äta mjölkproteinet

kasein. Vad säger kostdoktorerna om
detta? Törs man lita på holländska forskningserfarenheter eller är man kunskapsintolerant mot lekmän som Michael
Håkansson?
Du finner mer matnyttig information
från Michael Håkansson på hans egen
blogg:
www.gluten-celiaki.blogspot.se.
Ingemar Ljungqvist

Ursula Jonssons förklaringsmodell
Redan 1998 skrev 2000-Talets Vetenskap om Ursula Jonssons bok
”Nu räcker det!” och om hennes basallergiteori. Hon var en pionjär
av stora mått. Här följer en uppdatering...

O

rdet basallergi är lite fel
valt eftersom det inte
rör sig om en allergi i
vanlig mening, utan
mera en allvarlig felfunktion i kroppens sätt att ta hand om
gluten och kasein, vilket i sin tur gör att
gängse allergier kan utvecklas. Ursula
varvade personliga upplevelser från sitt
moderland Tyskland med intressanta
anekdotiska fallbeskrivningar, de flesta
var solskenshistorier. Det fanns också
med epidemiologiska studier från olika
länder med kritiska analyser av Ursula.
Om man läser boken idag, efter att ha
inhämtat de senaste årens kunskap, blir
syntesen genialisk.
Mjölk
Ursula Jonsson konstaterar att de flesta
patienter med kroniska åkommor brukar bli bättre och oftast helt besvärsfria
när de utesluter alla mjölkprodukter ur
sin kost. Det är ett faktum som man bör
acceptera och naturligtvis ligger det nära
till att anse att mjölk skulle vara skadlig
i sig själv. Som stöd för denna teori skulle man kunna anföra följande fakta:
•Ingen annan varelse än människan
dricker mjölk i vuxen ålder.
•Människan har under högst 10000
år haft mjölk till sitt förfogande.
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• De flesta friska folkgrupperna konsumerar antingen ingen mjölk alls eller
mycket lite.
• Sjuka människor brukar känna sig
friskare när de utesluter mjölk ur sin
föda.
Men det finns också goda argument
för mjölk som människoföda:
• Inte alla blir sjuka av mjölk.
• I Goms och Lötschental i Schweiz,
var respektive är befolkningen ovanligt
frisk. Basen i deras föda utgörs av sötmjölk och ost.
• Nomaderna i Östafrika dricker
mycket stora mängder mjölk och förblir
ändå friska. Där började boskapsskötseln
flera tusen år senare än i våra trakter.
• Visst är komjölk avsedd för kalvar
och inte för människor, men det behöver inte betyda att den behöver vara
otjänlig som människoföda. Kan man
inte säga samma sak om nästan all föda:
potatisknölar, spenatblad, ägg, honung.
Inte bildar potatisplantan sina knölar för
människans skull! Den ekologiska
balansen bygger på principen att äta eller
ätas!
Bröstmjölk de första månaderna
Här lånar Ursula Jonsson sin geniala
sammanfattning av Maureen Minchin:
”Mjölk är otvivelaktigt en utmärkt

föda för dem som tål den. Bruket av
komjölk under de första månaderna i
barnets liv är problemet, inte själva
mjölken.”
De första månaderna i ett barns liv
ska det enbart ha mjölk men då artegen
sådan från mammas bröst – inte från
kons juver. Men detta har också blivit en
sanning med modifikation. Är modern
själv för tidigt uppfödd med välling ur
nappflaska, är det stor risk att hon också
utvecklar ett felaktigt immunsystem, där
hon lärt sig att komjölksproteiner kan få
slinka in i blodbanan. Då kommer hennes bröstmjölk också att innehålla
artfrämmande mjölkproteiner som lurar
den diande bäbisen att registrera dessa
som artegna.
Celiaki, glutenintolerans och mjölkintolerans kommer att sprida sig i generationerna på mammas sida på grund av
att man tar efter traditionerna, men det
har inget med generna att göra.
Med sin basallergiteori har Ursula
Jonsson kommit något stort på spåren.
Det kan i sammanhanget vara fruktbart
att jämföra hennes tankegångar med
Gnistanpristagaren Harald Blomberg
och hans arbete med ”rörelse som helar”.
När vi föds är vi utrustade med komponenterna till flera system. Ett är nervsystemet och dess kopplingar till rörelseapparaten det vill säga tvärstrimmig
muskulatur. Ett annat är immunsystemet där huvuddelen av detta är lokaliserat till tarmarna, just precis där vi kommer i intim molekylär kontakt med allt
19
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Ursula Jonsson vid frukostbordet. Efter att ha behandlat sig själv med Rhinoplex
är hennes tidigare intolerans
mot gluten och mjölk läkt.

vi stoppat i munnen. Andra delar av
immunsystemet utgörs av cirkulerande
celler med olika funktion, de vita
blodkropparna som genomgår en skola i
tymus där de lär sig skilja mellan individegna och främmande molekyler.
Nervsystemet måste övas upp, mängder av nya synapser måste uppstå mellan
de nervceller vi föddes med. Det är en
långsam mödosam träning för såväl finmotorik som tal och större rörelser.
Avvikelser där kan man ofta spåra till felaktig inskolning eller utebliven träning,
men då går det också att rätta till.
Harald Blomberg har visat detta med all
tydlighet.
Men ett fel i skolningen av immunsystemet går också att rätta till. Ursula
Jonsson väljer begreppen att varje individ har en egen frekvens och den måste
vara i samklang med födans frekvenser.
Ibland blir vi felprogrammerade – men
det går att rätta till.
Vår förklaringsmodell
När det nyfödda barnet kommer till
världen har det redan i matsmältningskanalen ett välutvecklat enzymsystem
för att bryta ned födan till små enkla
byggstenar i form av aminosyror, socker,
fettsyror som sedan kan tas upp i blodbanan för vidare befordran till behövande celler. Men det vore inte funktionellt
att bryta ned stora jättepeptider i form
av hormoner eller antikroppar som följer
med i mammas bröstmjölk. Dessa kan
ju direkt användas av det lilla barnet.
20

Därför tillverkas immunoglobuliner i
tarmen de allra första levnadsveckorna.
Dessa skräddarsys för just de första
funktionella stora molekyler som barnet
stöter på. Dessa första immunoglobuliner kopplar sig till proteinerna, inte för
att förgöra dem utan förmodligen för att
skydda dem mot proteinspjälkande matsmältningsenzymer Det finns också en
tillbakakoppling till receptorceller i
tarmslemhinnans villi (tarmludd) som
tacksamt tar emot det inmundigade proteinet och forslar det över slemhinnebarriären och in i blodbanan. Men där finns
det ingen plats för detta ämne utan här
ställer det bara till oreda, speciellt i kontakt med nervsystemet. Samtidigt har
immunsystemet ett cellbaserat minne.
Har det väl lärt sig tillverka ett visst

immunoglobulin för att släppa in ett
protein så träder minnesfunktionen in.
Varje gång man får i sig proteinet ifråga
så släpps Ig-skyddet på. Feltolkningen
består livslångt om inte…
Man har nämligen brutit mot en av
naturens viktigaste lagar:
– Ät naturligt, när du är liten!
En tvåmånaders bäbis ska uteslutande
ha tillgång till mammas bröstmjölk –
inte några förpreparerade och processade
vällingar.
Förändringar som lurat forskarna
Här kommer nästa felsteg in, men det
har mest lurat forskarvärlden. När man i
Sverige höjde den rekommenderade tidpunkten för att börja med välling från
fyra månaders ålder till sex månader så
följde en dramatisk ökning av glutenintolerans. Det stämde inte med Ursula
Jonssons resonemang, men det stämmer
med fakta, eftersom barnmatstillverkarna samtidigt dramatiskt ökade glutenhalten i sina produkter.
Men det största dilemmat för de akademiskt skolade forskarna är att man lite
slarvigt kallar immunoglobuliner för
antikroppar. Man har ju fått lära sig att
antikroppar utgör första ledet i kroppens
försvar mot inkräktare. Men de immunoglobuliner som tarmen producerar –
och minnet av denna process är oftast
livslång – är till för att skydda själva proteinet. Så kan ett feltolkat ordval lura en
hel forskarvärld in på villospår.
Med ovanstående i minnet kan vi
2000-Talets Vetenskap 1/2013
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vara ännu säkrare på att Ursula Jonssons
teori om basallergi verkligen håller. Det
är bara att beklaga de 19000 foldrar som
Ursula spred på alla vårdcentraler, BB
och så vidare redan 1984 inte blev tagna
på allvar.
Nedan publicerar vi Ursula Jonssons
eget recept för hur man tillverkar den

mest verksamma behandlingen mot sin
kaseinintolerans.
Genom att skola om sitt program i
immunsystemet kan man bli helt återställd och försiktigt ta sin mjölk eller
pepparkaka igen. Man måste inte till
100% utesluta vissa livsmedel. Att vi lägger ut receptet för homeopatimedlet

Rhinoplex beror på att Läkemedelsverket förbjöd medlet. Oavsett orsaken till
deras handlande så föredrar vi hemskakad medicin.
Du kan följa Ursula Jonssons verksamhet på hemsidan:
www.bortmedallergierna.se
Ingemar Ljungqvist

Ursula Jonsson:

Så botar du din mjölk- och glutenintolerans
Redan 1977 upptäckte Ursula Jonsson orsaken till allergier och andra
folksjukdomar, nämligen att modersmjölkersättning före halvårsåldern kan leda till en livslång intolerans mot främst komjölk, men
även mot andra ämnen i barnvällingen. Här beskriver hon hur det
gick till och ger receptet på boten mot problemen…

J

ag växte upp med en plågsam allergi med nässelutslag som huvudsymtom. Vid 51 års ålder beslöt jag
att experimentera och forska tills
jag var frisk. Jag började med att
testa vegetarisk mat och blev omedelbart symtomfri. Snart upptäckte jag
att det var intoleransen mot mjölk – inte
mot kött – som var den egentliga boven,
dvs. basen. Den ligger inte enbart
bakom allergierna utan bakom så gott
som alla våra folksjukdomar, bland annat
mina viktproblem. Därför kallar jag intoleransen mot mjölk för ”basallergi”.
Ett år senare fann jag ytterligare en
bov, gluten respektive spannmål.
En homeopat skrev ut det homeopatiska desensibiliseringspreparatet Rhinoplex 15 mot gluten, Rhinoplex 14 mot
vete, råg, korn och havre och 13 mot
komjölk. Dessa tre preparat befriade mig
från min överkänslighet och alla mina
krämpor och under 35 år har jag varit
helt frisk och ätit vanlig husmanskost –
inklusive mjölk, mjöl, jäst och glutamat.
Jag beskriver det utförligt i min bok ”Nu
räcker det! Så befriar du dig själv från
Kronisk Sjukdom”.
Jag rekommenderar blivande och
ammande mödrar i den nuvarande generationen att utesluta mjölk och spannmål
ur sin kost och att amma i minst sex
månader helt utan tillägg för att förebygga allergier, psykiska sjukdomar, reumatism, hjärt- och kärlsjukdomar och andra
kroniska åkommor hos sina barn.
Med ”basallergi” menar jag således en
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sorts överkänslighet mot eller ofördragsamhet av mjölk och andra ämnen som
brukar finnas i nappflaskan.
Nedan hittar du mitt recept på
Rhinoplex. Om man väljer en matsked,
15 ml, som "del”, så blir 9 matskedar 1,5
deciliter, vilket är lätt att handskas med.
När du följt receptet har du en blandning
av D6, D8, D10, D12. Var försiktig med
den, det är vatten med mjölkens fre-

kvens, som kan framkalla mycket starka
psykiska eller fysiska reaktioner hos känsliga personer. Börja med att gnugga in en
droppe i armvecket. Vänta minst 5 dagar
tills medlet har lämnat alla celler. Öka
mängden allteftersom, minska inte på
pausen, upprepa processen tills reaktionen uteblir. Gå så småningom över till
att dricka lite grand och sedan några
klunkar. Lägg in en paus på minst en
vecka efter 6 veckor så att immunsystemet kan vila något.
Du kan göra om kuren med glutenberikat mjöl i stället för mjölk.
Ursula Jonsson
www.bortmedallergierna.se

Ursulas eget recept på Rhinoplex!
Läkemedelsverket förbjöd Rhinoplex
med motiveringen att den saknar
homeopatisk tradition. Men du kan
själv tillverka ett medel med samma
effekt. Det tar 20 till 30 minuter och allt
du behöver är ett kärl med lock.
Gör så här:
Man arbetar med tre tal: D betyder
10 och 9 plus 1 är D .
Blanda 1 del mjölk med 9 delar vatten, skaka blandningen 100 gånger.
Resultatet är D1.
Blanda 1 del D1 (släng resten) med 9
delar vatten, skaka 100 gånger.
Resultatet är D2.
Blanda 1 del D2 (släng resten) med 9
delar vatten, skaka 100 gånger.
Resultatet är D3.
Blanda 1 del D3 (släng resten) med 9
delar vatten, skaka 100 gånger.
Resultatet är D4.
Blanda 1 del D4 (släng resten) med 9
delar vatten, skaka 100 gånger.

Resultatet är D5.
Blanda 1 del D5 (släng resten) med 9
delar vatten, skaka 100 gånger.
Resultatet är D6.
Blanda 1 del D6 (spara resten) med 9
delar vatten, skaka 100 gånger.
Resultatet är D7.
Blanda 1 del D7 (släng resten) med 9
delar vatten, skaka 100 gånger.
Resultatet är D8.
Blanda 1 del D8 (spara resten) med 9
delar vatten, skaka 100 gånger.
Resultatet är D9.
Blanda 1 del D9 (släng resten) med 9
delar vatten, skaka, 100 gånger.
Resultatet är D10.
Blanda 1 del D10 (spara resten) med
9 delar vatten, skaka 100 gånger.
Resultatet är D11.
Blanda 1 del D11 (släng resten) med
9 delar vatten, skaka 100 gånger.
Resultatet är D12. Spara D12
Ursula Jonsson
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Foto: NASA

Ovan: Neil Armstrong sätter foten på
månen (eller i studion?).
Till vänster: Anna Böhlmark på besök hos
mästerregissören Roy Andersson på
Studio 24 i Stockholm.

Foto: Ingemar Ljungqvist

En liten lögn av en man –

men ett stort bedrägeri för mänskligheten
Undvik överhetens lögner och sök sanningen. Och blås i vår egen
trumpet!

D

agens Nyheter publicerade härförleden nyheten om att Neil
Armstrong, enligt DN
den förste mannen på
månen!?, hade visat det legendariska
citatet “ett litet steg av en man men ett
stort steg för hela mänskligheten” för
sin bror långt innan han satte ner foten
på månen. Han hade alltså ljugit om
uppkomsten. I alla intervjuer vid återkomsten till presskonferenserna sa han
att han hittat på den spontant. Var den
lilla lögnen till för att dölja en vida
större lögn?
Vi gick därför upp till Roy Andersson
på andra våningen på Studio 24 i
Stockholm. Roy är av många ansedd
som Nordens främste filmregissör. Vid
tidigare samtal med Roy har han sagt
att när han såg de första bilderna från
månlandningen i juli 1969, slogs han
av att detta var en studioupptagning. Så
välregisserade bilder görs inte av amatörer. Till det behövs en Stanley Kubrick.
När vi hälsade på Roy var han mitt
uppe i tagningarna av sin sista, och
kanske mest grandiosa storfilm, före sin
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pension. Vi märkte att tankarna var
upptagna av filmprojektet. Trots det gav
han sig tid till oss.
När direktsändningen kom från
månen juli 1969 var han också då i full
färd i studion, så han lyssnade på
radion istället. Det fanns mer runt
månlandningen som inte stämde.
Flaggan som fladdrade i den obefintliga
månatmosfären.
Märk väl: vi ställer bara frågan om
själva direktsändningen från månen var
fejkad eller inte? Var det en studioupptagning man sände ut, gjord i öknen?
Utifall sändningsförhållandena från
månen vid den utsatta sändningstiden
var så dåliga att det inte gick att få
någon bild, hur skulle man då göra? På
den större frågan: var människan verkligen på månen, efterlyser vi verklig
grundforskning på svaret ja eller nej.
De hundratals klippen på Youtube
under sökorden “moon hoax” är inte
tillräckliga bevis. Även de i VästAustralien, som fick se en annan version i direktsändning, slogs av att man
kunde se en coca-cola flaska som låg på
månen eller i den amerikanska ökensanden där man filmat.

Roy glider snabbt in på andra områden där mänskligheten har lurats på
sanningen. Han exemplifierar vår ”rädsla för allvaret” med att hänvisa till Jonas
Gardells aktuella film om Aids-sjuka.
Filmen tangerar flera viktiga frågor,
men undviker den verkligt stora frågan:
varifrån kom viruset? Från Afrikas
djungler, eller från medicinska laboratorier i USA?
Roy: “Någonting har hänt” och vi
vet att det är någonting nytt, och då
måste vi fråga oss varifrån det kommer.
När vi lämnar andra våningen på studio 24 i Stockholm, hör vi en annan
röst från första våningen. Den säger att
Stanley Kubricks änka flera gånger sagt
att hennes man regisserade och spelade
in månlandningen.
Vi diskuterar också det ledande
namnet bakom NASAs Apollo-program, Wehrner von Braun. Han var
lika intresserad av film som marknadsföring av raketteknik. När han utvecklade de tyska V2-bomberna under
andra världskriget, gällde det också att
marknadsföra dem för Hitler. Han anlitade skickliga filmregissörer som presenterade raketfilmerna för en applåderande Hitler. Symtomatiskt var att von
Braun efter kriget importerades till
USAs krigsmaskineri. Tillsammans med
2000-Talets Vetenskap 1/2013
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Nu är det färdigcyklat för Lance Armstrong. Hade han följt föreskrifterna, hade hans ras inte blivit så stort i resultatlistorna. En viktigare
fråga är hur många som nått toppen utan inblandning av fusk och lögner. Vi blåser i trumpeten som Louis Armstrong!

horder av vetenskapare från Tyskland
och Japan fick de i hemlighet emigrera
under flaggen Operation Paperclip för
att återta sitt värv i USAs vapensmedjor, vare sig det gällde att tillverka raketer, virus eller cellgifter.
En parallell från andra världskriget
var de första arkivfilmerna från koncentrationslägren när nazismen var besegrad. Bilderna var för vedervärdiga för
att visas. Studio 24 visade upp dem på
en utställning om Förintelsen, sextio år
efteråt. Så länge kan mänskligheten få
leva med förskönade bilder. Först med
kameran in i Auschwitz den 27 januari
1945, då ryssarna bröt upp grindarna
till koncentrationslägret, var filmaren
Alexander Vorontzov tillhörande Röda
Armén.
– När vi såg de apatiska ansiktena
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hos fångarna och de såg oss som soldater, men i andra uniformer, förväntade
de sig intet annat än döden. Det var en
omöjlighet att göra en propagandafilm
där de vinkade oss välkomna som
befriare. Vi fick vänta någon månad
tills de återfått lite av hälsa. Under
tiden dokumenterade vi ohyggligheterna i de förråd av glasögon, hår, persedlar och lik som lagrats i IG Farbens
arbetsläger.
I Oprah Winfreys show i januari 2013
medverkade en annan Armstrong,
cyklisten Lance. I 2000-talets Vetenskap
har vi tidigare skrivit om hur Lance
använde sig av frekvensmedicin och
jordning i hemlighet för att skaffa sig
fördelar mot konkurrenterna. Då kunde
han återhämta sig så snabbt att man

inte trodde det var sant. Det var det
inte heller. Nu har han erkänt att han
varit dopad med epo, testosteron och
lite till. Men det är inte svårt att bedra
sportvärldens naiva journalister. När
hans egen son började ställa frågor blev
lögnen för svår att bära.
Den tredje berömda Armstrongen
från USA är Louis “Satchmo”
Armstrong. Han är undantaget. När vi
minns honom utbrister vi: – Det är
dags att blåsa i vår egen trumpet! Vårt
uppdrag är att kritiskt söka sanningen
bakom alla dimridåer från Hollywood
och annorstädes. Vi kan med Louis
Armstrong instämma i refrängen på
hans mest berömda sång: ”What a
Wonderful World”…
Anna Böhlmark
Ingemar Ljungqvist

23

2000V1.13_Layout 1 2013-02-04 11.59 Sida 24

Foto: Michael Zazzio

Yiping framför en av sina tavlor med kinesiska ordspråk. De kinesiska skrivtecknen på trätavlan kan i korthet översättas med:
Universums kraft är enormt stor. Så är även den medicinskt läkande kraften men man måste tro på den för att den skall fungera.

Den kinesiska läkaren Yiping Zhou Thelander har utvecklat en

Unik behandlingsmetod mot ”kronisk” sjukdom
Yiping Zhou Thelander utbildade sig i Kina till västerländsk läkare och
specialiserade sig inom ortopedi. Hon kompletterade sin läkarutbildning i västerländsk medicin med en examen i traditionell, kinesisk
medicin. Nu bor hon i Värnamo och har utvecklat en egen unik metod
för att behandla ”kroniska” folksjukdomar. Här talar vi om en metod i
nobelprisklass. Michael Zazzio har besökt henne…

Y

ipings behandlingsmetod hjälper
nu patienter i Sverige att få lindring och bli symtomfria. För sin
behandlingsmetod har Yiping
tilldelats priser, bland annat av
den amerikanska organisationen
The World Manipulative Medicine
Association. Från WMMA erhöll hon
titeln ”World Specialist”. Vid sidan av
sitt kliniska arbete har Yiping dessutom
hunnit med att disputera vid The Open
International University for Complementary Medicines på Sri Lanka och hon har
även erbjudits en gästprofessur vid ett
universitet i Peking.
Enkel biljett till Sverige
Yiping kom till Sverige år 2000 och öppnade en egen medicinsk klinik,
Akupunkturhuset på Lasarettsgatan i
Värnamo. På kliniken behandlar Yiping
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patienter med olika sjukdomar och skador.
Några exempel på sjukdomstillstånd
som hon med framgång behandlar är
reumatoid artrit, whiplash, diskbråck,
värk, astma, hjärtinsufficiens, mag- och
tarmsjukdomar, infertilitet, livmoderframfall, prostatahyperplasi, njurstensbesvär, gallstensbesvär, hypotyreos,
borrelia, neurologiska tillstånd, muskelsjukdomar, fibromyalgi och böjveckseksem.
Yiping har även funnit att de som har
drabbats av narkolepsi, en kronisk biverkan av vaccinet Pandemrix, förbättras av
hennes behandling. De som hittills har
genomgått en längre tids behandling
uppger att de har upplevt en tillbakagång av symtomen med ca 60–80 procent. Yiping har påbörjat behandling av
ett tiotal av de omkring 200 svenska

barn som har drabbats av narkolepsi.
Yiping tycker sig se vad som förefaller
vara orsaken till sjukdomstillståndet och
hon har en förklaring på varför de blir
bättre av behandlingen.
Yipings behandlingsmetod går ut på
att påverka kroppen genom att behandla spänningar, förhårdnader och knutor i
senor, muskler och leder. På engelska
kallar hon metoden för tendon needling
(översätts ungefär med: sticka nålar i
senor) och det är akupunkturnålar som
används i behandlingen.
Undersökt och behandlad
När jag kom till Yiping för att intervjua
henne inför denna artikel ville hon
undersöka och behandla mig så att jag
verkligen skulle förstå vad det handlade
om. Förutsättningslöst gick jag med på
att undersökas och behandlas och redan
efter det första behandlingstillfället försvann mina sjukdomssymtom som beror
på det kroniska inflammationstillstånd
som jag sedan födseln har haft i mitt
tarmsystem. Tillståndet har omöjligjort
många av de projekt som jag har haft för
avsikt att genomföra. Inflammationen
finns fortfarande kvar, men är enligt den
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Bild A och B. Det är påtagliga skillnader mellan denna ledgångsreumatikers händer före och efter behandling med Yipings tendon
needling-metod.

senaste undersökningen mindre omfattande än tidigare och symtomen är för
närvarande som bortblåsta.
Efter den andra behandlingssessionen
har jag känt mig ännu bättre. Klassisk
akupunktur har inte alls hjälpt mig och
inte heller någon annan av alla de andra
behandlingsmetoder som jag har
genomgått hos olika terapeuter under
drygt 50 års tid. Det enda som har hjälpt
mig är min egen laserbehandling i kombination med pulserande elektromagnetisk fältbehandling, analys och därefter
kontroll av fria radikaler genom ett intag
av antioxidanter samt brukandet av ett
antiinflammatoriskt preparat som min
läkare har ordinerat. De metoderna har
sammantaget gjort mig klart mycket
bättre, men de har inte fått mig att

känna mig helt frisk.
Det har dock Yipings metod nu lyckats med och det efter endast två behandlingstillfällen. Något annat som är
anmärkningsvärt är att även min astma
är påtagligt förbättrad efter det andra
behandlingstillfället. Så, visst fungerar
metoden även om mitt fall endast är att
betrakta som en fallstudie.
Information och bemötande
Det gör ont att få nålbehandling men
”vill man vara fin så får man lida pin”,
heter det ju och det kanske även gäller
om man vill bli frisk från ”kronisk” sjukdom? Man kan dock använda sig av
fingrarna i stället för av nålar, påpekar
Yiping. Det arbetssättet kräver dock
enorm kraft och styrka och är av andra

skäl svårare att använda sig av. Nålar ger
ett bättre behandlingsresultat än vad
handkraftsbehandling gör. Därför måste
man som patient övervinna sin rädsla för
nålar om behandlingsresultatet ska bli
riktigt bra. Yiping tillägger att de patienter som har varit nålrädda ganska snart
har kommit över sin rädsla för nålar.
Hon informerar sina nålrädda patienter
om att det är de första, inledande
behandlingarna som är mest smärtsamma. Sedan minskar smärtan och rädslan
för nålar försvinner successivt.
När Yiping behandlar sina patienter
utgår hon bland annat från att nästan
alla skador och sjukdomar resulterar i
ortopediska symtom. Många av dessa är
synliga för ett tränat öga. Det går att se
om en knäskål är utåtvriden och/eller

Hon informerar sina
nålrädda patienter om
att det är de första,
inledande behandlingarna som är mest
smärtsamma. Sedan
minskar smärtan och
rädslan för nålar försvinner successivt.
Akupunkturnålarna sticks in i de
områden som ska stimuleras för att
lösa upp blockeringar.
Foto: Michael Zazzio
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nedåtskjuten. Knutor och förhårdnader
i senorna är tecken på obalans. Det
handlar om att lösa upp blockeringarna
så att kroppen balanserar sig. Om spänningarna löses upp, balanseras kroppen
och blodcirkulationen förbättras. Då
kan kroppens resurser, enligt Yiping,
användas bättre till läkningsprocesserna,
till skillnad mot klassisk akupunktur,
vilken handlar om chi-kraft.
En av de faktorer som gör Yipings
behandlingsmetod så effektiv är att hon
har utformat olika rörelsemönster och
övningar som patienterna får göra
medan nålarna är instuckna. Förbättringarna känner patienterna ofta av
redan under behandlingen.
Efter en nålbehandling kan Yiping se
om behandlingen haft avsedd effekt.
Efter det att hon hade dragit ut nålarna
ur de blockerade områdena, har de från
början raka nålarna i vissa fall vridits i
spiralform. När det inträffar så vet
Yiping att patienten responderar bra på
behandlingen och att det troligtvis kommer att leda till en snabb läkning.
I mitt fall blev det så och efter den
första behandlingen minskade de muskeloskelettala spänningarna betydligt.
Effekten kom direkt, under själva
behandlingen. Jag svettades ymnigt
under den första behandlingssessionen –
ett annat tecken på att jag svarade mycket bra på behandlingen. Den andra
gången som jag behandlades var mina
kroppsliga reaktioner betydligt mildare
– men så hade jag ju också klart mindre
problem vid det tillfället.
Ledgångsreumatism
Sedan december 2012 samarbetar
Yiping tillsammans med en engelskspråkig forskare i Sverige. Tillsammans ska
de skriva en vetenskaplig artikel över de
resultat som Yiping har uppnått när det
gäller behandling av patienter som lider

av reumatoid artrit, RA. De resultat,
som de som behandlas uppvisar, ter sig
osannolika för den som inte själv har sett
och upplevt dem. Av 21 RA-patienter
som behandlades blev samtliga bättre.
15 stycken blev mycket bättre och de
övriga sex fick mindre förbättringar. En
del patienters krokiga och förvridna
leder, i till exempel fingrarna, minskade
i storlek och normaliserades. Krokiga
fingrar blev åter raka. För samtliga patienter försvann den kroniska smärtan
redan i samband med de första behandlingstillfällena.
Rörligheten ökade markant och stelheten minskade. Samma effekt fick patienterna på knäleder, fötter och tår. Ingen
patient har hittills fått något recidiv,
återfall, trots att det har gått två år sedan
de fick behandlingen. För att uppnå ett
behandlingsresultat där rörligheten förbättras och svullnader försvinner med ca
80–90 procent krävs oftast omkring
40–60 behandlingstillfällen, men det
finns patienter som har uppnått ett så
pass gott resultat redan efter tre till fem
gånger. De sex patienter som inte hade
möjlighet att delta vid alla de behandlingstillfällen som erbjöds fick mindre
förbättringar men fick ändå en förbättrad rörlighet. Behandlingsmetoden
reverserar uppenbarligen sjukdomstillståndet, eftersom patienternas leder normaliseras.
All annan behandling som hittills har
presenterats i vetenskaplig litteratur och
som används inom sjukvården har som
främsta mål att lindra smärta, motverka
inflammation och, om möjligt, bromsa
in själva sjukdomsförloppet. Någon
annan behandlingsmetod som reverserar
reumatoid artrit existerar inte. Det är
således mycket sensationella resultat som
Yiping kan visa upp och de morfologiska bevisen i form av bilder före och efter
behandling talar sitt tydliga språk.

Patientberättelserna och patienternas
utvärdering av behandlingen ger ytterligare stöd åt de uppenbara bildbevisen.
Framtidsutsikter
Yiping har varit bosatt i Värnamo i tolv
år. Under dessa år har hon periodvis
pendlat mellan Sverige och Kina för att
forska och gästföreläsa på ett universitet
i Peking. Idag leder Yiping ett kinesiskt
forskarteam bestående av professorer
och läkare. Hennes önskan är att någon
sorts samarbete i form av forskningsprojekt även ska komma till stånd här i
Sverige.
Min bedömning är att Yipings upptäckt och utveckling av behandlingsmetoden når upp till nobelprisnivå. Tyvärr
är jag inte invald i nobelpriskommittén.
Jag kan dock konstatera att Yipings
behandling av reumatoid artrit, i jämförelse med alla andra existerande behandlingsmetoder, är som att jämföra ett riktigt vrålåk med Dinky Toys.
Adressen till Yipings kliniks hemsida
är:: www.ypakupunktur.se

Michael Zazzio
michael.zazzio@hotmail.com

Så här skaffar du dig 2000-Talets Vetenskap!

O

m du inte är medlem i föreningen
SARA eller prenumerant på 2000Talets Vetenskap bör du bli det.
Medlemskap i föreningen SARA kostar 190 kr för år 2013 inom Norden.
Utanför Norden, 220 kr. Då inkluderas
hela 2013 års tidningsutgivning (5 nr).
Som medlem hoppas vi att du efter
förmåga sprider tidningens kunskaper
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om hälsa, miljö och samhälle. Genom
tidningen får du kallelse till föreningens
årsmöte, där du kan delta i föreningens
demokratiska beslutsfattande.
Gör så här
Skriv ditt namn och adress på ett inbetalningskort för postgiro. Skriv föreningen
SARA som mottagare. Betala in beloppet

till plusgiro 429 39 38 - 9. Eller anmäl
dig som medlem direkt på vår hemsida:
www.2000tv.se.
Enbart prenumeration kostar 230 kr
inom Norden och är främst avsedd för
företag, institutioner, bibliotek m.fl.
2000-Talets Vetenskap/
Föreningen SARA
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Slutkrönika om en vetenskaplig utfästelse:

Bokslut: Ingen vann de 10 000 kronorna

V

id årsskiftet hade det
ännu inte inkommit ett
enda bidrag som har
uppfyllt kriterierna i tävlingen om de 10.000 kronor som
Michael Zazzio utlovade till den som
först fann ett lagstiftningsmässigt minimikrav för begreppet ”vetenskap och
beprövad erfarenhet” (VoBE).
I Läkartidningen nr 36/2012, sid
1560-1562, skrev Lars-Åke Johnsson,
domare och ordförande i HSAN, att
”Kravet på handlande i enlighet
med VoBE utformades år 1890 som en
så kallad rättslig standard... Innehållet i
den rättsliga standarden... fylls... ut av

Europakon-ventionen för mänskliga
rättigheter. Enligt prejudikat i denna
domstol måste en nationell lag vara
tillräckligt tydlig för att den skall
kunna leda till straffpåföljd. Otydliga
lagar är kränkande och därmed ogiltiga
i Europa.
Assar Fager, medlem i projektgruppen
AMBU samt författare till boken
”Amalgam – en demokratisk härdsmälta”, har skrivit till tävlingskommittén
att ”Regeringen och Riksdagen har gett
Socialsyrelsen fria händer. Därför finnes ingen definition av VoBE och
Zazzio kan lugnt behålla sina 10.000
kronor.”

Trollformeln Vetenskap och beprövad erfarenhet har tack vare
utfästelsen bevisats vara en floskel…

säkerheten och om de obstruerar
utvecklingen inom det medicinska
området.
VoBE står fortfarande inskrivet i lagstiftningen och varken regeringen eller
oppositionen har tagit något initiativ
till en förändring. Riksdagen, riksdagsgrupper och riksdagsmän, regering och
departement, myndigheter och statliga
verk, landstingen med flera har inbjudits att delta i tävlandet om Michael
Zazzios utfästelse om 10.000 kronor,
men ingen person på någon av de uppräknade instanserna har deltagit i tävlingen. Michael Zazzio behåller därmed de 10.000 kronorna. 2000–Talets
Vetenskap premierar dock Assar Fager
med ”F emman” under hela år 2013.
Bevisats vara en floskel

utomrättsliga regler. Med utomrättsliga
regler avses... regler för den medicinska
professionen. Det betyder en ständig
anpassning till nya kunskaper och värderingar... Vi kommer förmodligen
aldrig att få veta hur man tänkte och
vad man lade in i begreppet VoBE vid
tiden för tillkomsten... Några efterlämnade handlingar som skulle kunna ge
svar på dessa frågor tycks inte finnas.”
Lars-Åke Johnsson har hundratals
gånger utdömt disciplinstraff i HSAN
och deslegitimerat sjukvårdspersonal
för att de, enligt honom med flera i
nämnden, inte skulle ha utfört sitt
arbete i överensstämmelse med VoBE.
Vad Lars-Åke Johnsson med flera inte
har tänkt på är att Sverige är en stat i
Europa och således lyder under

Regeringens bedömning: Hälso- och
sjukvårdspersonalen skall iaktta de närmare föreskrifter som utfärdas av
Socialstyrelsen och Läkemedelsverket
utan att detta behöver anges i lagen.
För att kunna fullgöra sina åligganden
enligt VoBE måste personalen följa
utvecklingen inom sitt område. Inte
heller detta behöver anges i lagen.
Riksrevisionen utreder
Inom de flesta medicinska områden
saknas det såväl föreskrifter som nationella riktlinjer, men vårdgivare har
ändå fällts i HSAN-mål som avser
sådana områden där riktlinjer och föreskrifter saknas. Riksrevisionen utreder
just nu om det är så att de nationella
riktlinjerna utgör ett hot mot patient-

Trollformeln VoBE har tack vare utfästelsen bevisats vara en floskel. Nästa
steg i processen att avslöja otydliga och
innehållslösa lagstiftningsbegrepp blir
kanske att ta reda på vad uttrycket
”god och säker vård” innebär, i synnerhet med tanke på att landstingen
varje år tar livet av tusentals patienter
men ändå bestämt hävdar att de erbjuder medborgarna ”god och säker vård”.
2000-talets Vetenskaps
tävlingskommitté
Ingemar Ljungqvist
Bo Zackrisson
Michael Zazzio

Nästa nummer av 2000-Talets Vetenskap utkommer i
april 2013. Håll ut till dess!

