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Sara Boo bekämpar
tvångsvaccinering i Rom

Indisk behandling 
mot utbrändhet

Svår diabetes 
botades utan insulin

Onödiga kalorier 
för miljarder

Vårdpersonalens 
skyldigheter

30-årig psoriasis
botades på kort tid

FASS mörkar
dödsfall
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Tidningen för din hälsofrihet



Hälsofrihet 3/2017

Bli medlem i

NHF Sweden! 

Medlemskap inklusive 

tidningen Hälsofrihet, 

för medlemmar som 

är bosatta i Norden, 

kostar 220 kronor per 

år (du får 4 nummer).

Om du bor utanför 

Norden, så kostar 

det 300 kronor per

år att få tidningen.

Läs mer på hemsidan

www.thenhf.se

Medlemsavgiften betalar du 

in på bankgiro: 445-6182

eller swish: 123 233 91 66

Om�du�till�exempel�har�en�

klinik,�ett�företag�eller�om�du�

är�medlem�i�någon�förening,�

så�kan�du�även�köpa�flera�

tidningar�av�samma�nummer�

och�sälja�dem�vidare�eller�ge�

bort�dem�till�vänner,�kunder�

eller�patienter.

High-5:

5 nummer 4 ggr/år 

kostar 640 kronor. 

Hang-10:

10 nummer 4 ggr/år 

kostar 1160 kronor

Hard-20:

20 nummer 4 ggr/år 

kostar 2080 kronor

Dessa�priserna�gäller�

endast�inom�Norden.

Kontakta�tidningsredaktionen�för�

andra�prenumerationsvolymer

och�för�multiprenumerationer�

utanför�Norden.

Innehållsförteckning
3: Chefredaktören har ordet: Vaccinvansinnet fortsätter! 

Chefredaktören betraktar hur läkemedelsbranschen uppstod och
den pågående vaccinationskampen där NHF Sweden är en av 
de stridande på den internationella arenan.

4: Sommar, sommar, sommar...
Föreningens ordförande beskriver en del av allt det som har skett 
under den senaste tiden.

6-10: Kampen mot tvångsvaccinering i Italien
Läkemedelsbranschen kämpar hårt för tvångsvaccinering men
får hårt motstånd av en enad och påläst befolkning.

10-11: Utbrända svenskar behandlas på indiskt vis
Utifrån egen erfarenhet startade Lena Holfve en unik nätskola 
för dem som är utbrända.

12-13: Bodils hudproblem botades med enkel behandling
En solskenshistoria om hur Bodil Jönsson i Skåne blev fri från 
sin psoriasis efter 30 plågsamma år.

14: Skriv din egen sjukvårdsremiss
Lär dig hur du skriver din egen remiss när den offentliga 
sjukvården inte gör det.

15: Betala sjukvårdsbesöket kontant
Under många år har landstingen brutit mot lagstiftningen,
men vägledande domar ger patienterna rätt att betala kontant.

16-19: För 70 år sedan förutsades det att diabetes skulle försvinna
Redan på 1940-talet kunde man framgångsrikt behandla 
folksjukdomen.

20-21: Socker, socker, bara vanligt socker...
Gia Fors gör en djupdykning i vårt sockerstinna samhälle.

21: Värva medlemmar och vinn KS!
Du kan värva medlemmar och vinna Ionosil kolloidalt silver.

22-23: Story om Peter Rost och om FASS
Läkemedelsindustrins maffiametoder och dödliga mediciner.

24-27: Vårdpersonalens skyldigheter – vad säger lagen
Lagarna som gäller för hälso- och sjukvårdspersonal med flera.

28-29: Gör ditt eget schampo
Här presenteras naturliga recept för hårvård. 

30: Graviditetstest för icke-gravida
En skandal i Neurosedynklassen.

31: Nyheter i korta drag
Nyhetskrönikan med några utvalda nyheter.

32: Krönikan: Inkompetens och prestige styr sjukvården
Kan du lita på din läkare? Svaret är sannolikt nej i de allra 
flesta fallen. Din läkare har med största sannolikhet inte kunskap
om de lagar som styr vederbörandes arbete och förstår troligtvis
inte heller vad de innebär.


