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Med avseende på Sverige och Covid-19-pandemin vill vi framföra följande: 

 

• Den totala dödligheten under 2020 låg på 13:e plats under de senaste 20 

åren. Statistiskt sett finns det alltså ingen pandemi (1). 

• År 2009 ändrade WHO begreppet pandemi till en mer diffus definition (2-3). 

• Enligt WHO får inte enbart PCR-tester användas för att ställa diagnosen 

Covid-19 (4). Om PCR-testet körs i fler än 35 cykler, så blir andelen falskt 

positiva svar 97 procent eller högre (5). I Sverige används 45-50 cykler (6). 

Den ursprungliga artikeln om PCR-tester för diagnostik av Covid-19, den 

så kallade Corman-Drosten-studien, publicerades i januari 2020 (7) och 

kritiserades i november 2020 för ett antal fel i sin helhet av upplägg, 

design och användbarhet (8).  

• Enligt Folkhälsomyndigheten har antalet influensafall rapporterats till 

nära noll under vinterhalvåret 2020/2021 (9). 

• Munskydd fungerar inte för att begränsa spridning av luftvägsvirus (10-11). 

• Enligt en forskningsstudie hade alla patienter som lades in på sjukhus för 

Covid-19 en D-vitaminnivå som understeg 125 nmol/L i blodet (12). Om 

en vuxen intar 5 000 IE vitamin D3 dagligen, så kommer han eller hon att 

ligga över 125 nmol/L i blodet (13). De nordiska 

näringsrekommendationerna anger endast 400 IE dagligen till en vuxen 

upp till 74 års ålder. Till vuxna som är 75 år och äldre rekommenderas 

800 IE dagligen (14). Det finns en tydlig korrelation mellan D-vitaminbrist 

och behov av sjukhusvård vid Covid-19 (15-17). 

• Ivermektin fungerar i alla faser av Covid-19 och som profylax men finns 

inte registrerat som humanläkemedel för systemiskt bruk i Sverige. Det är 

ett billigt och beprövat läkemedel som medför en låg risknivå för 

biverkningar. I andra länder används ivermektin med mycket god klinisk 

effekt mot Covid-19. (18) 

• Hydroxiklorokin, zink och azitromycin är en fungerande 

kombinationsbehandling mot Covid-19, men den används inte i Sverige. 

Dessa är billiga och beprövade läkemedel som medför en låg risknivå för 

biverkningar. Denna kombinationsbehandling används i andra länder 

med god klinisk effekt, så länge behandlingen påbörjas i tid och man inte 

väntar till dess att patienten kräver vård på IVA. (19) 

• Nedstängningar och restriktioner i samhället saknar vetenskapligt stöd för 

att begränsa smittspridning. Tvärtom ökar de skadorna genom försämrad 

samhällsekonomi, ökad psykisk ohälsa och fördröjd diagnostik av cancer- 

och hjärtkärlsjukdomar (20-25). 

• Barn och ungdomar får extremt sällan svåra former av Covid-19 och 

utgör inte någon viktig grupp med avseende på smittspridningen. Det 



finns inga medicinska eller andra vetenskapliga argument för att begränsa 

barns och ungdomars skolgång eller sociala aktiviteter (26-27). 

• Covid-19-vaccinerna har tagits fram under en kort studietid på 5-7 

månader. Normalt sett tar det 5-15 år att utveckla ett nytt 

läkemedel/vaccin. 

• mRNA-sekvensen i Pfizer-BioNTechs och Modernas vacciner är 

sekretessbelagd (28-29). 

• Injektionen är inte något vaccin i traditionell mening, utan den är en form 

av genterapi där individen fortfarande kan bli smittad och bära på viruset 

Sars-Cov-2 (30). 

• Under perioden juli-september 2020 låg antalet döda av bekräftade 

Covid-fall på två personer per dygn. Sedan februari 2021 ligger antalet 

döda på 20 personer per dygn. Antalet bekräftade fall vecka 23, 2021 

ligger på samma nivå som under v 40, 2020, men behovet av intensivvård 

för bekräftade Covid-fall har ökat under våren 2021. Vår slutsats är att 

det sannolikt är Covid-injektionerna som ökar dödligheten samt behovet 

av intensivvård (31). 
 

Den rödmarkerade toppen i kurvan talar för en förändrad trend, det vill säga ett ökat 

behov av intensivvård i förhållande till antalet bekräftade fall. Notera att data enligt 

FHM:s kommentar kan eftersläpa under de två senaste veckorna. 

 



 
Figurerna är hämtade från Folkhälsomyndighetens veckorapport. Sminet är registret 

för smittskyddsanmälan av anmälningspliktiga infektionssjukdomar och ska inte 

användas för att redovisa dödsorsaker. För detta ändamål finns Dödsorsaksregistret 

som hanteras av Socialstyrelsen. Oavsett detta, så talar kurvan för en ökad dödlighet 

hos bekräftade Covid-fall under våren 2021. 
 

 

• Enligt Läkemedelsverket, per den 2021-06-16, har 45 311 

biverkansrapporter inkommit gällande Covid-injektionerna. Endast 5 228 st 

eller 11,5 procent av dessa har dock handlagts. Av de handlagda 

rapporterna har 248 patienter avlidit (32). Formellt sett befinner sig Covid-

injektionerna i en kombinerad fas 3- och fas 4-studie i en 

läkemedelsprövning. Detta innebär att individen ska få information om att 

han eller hon ingår i en forskningsstudie. En aktiv medicinsk uppföljning 

före och efter injektionen ska ske av varje individ. Att från hälso- och 

sjukvårdens sida hoppa över detta steg bryter mot 

Helsingforsdeklarationen. Helsingforsdeklarationen är en vidareutveckling 

av Nürnbergkoden. Båda dessa traktat anger etiska principer för medicinsk 

forskning på människor. Koden upprättades efter Nürnbergrättegångarna 

med tanke på de medicinska experiment som utfördes på judar i 

Nazityskland (33-34). 

• Det amerikanska rapportsystemet för vaccinationsskador VAERS visar per 

den 2021-06-19 att 4 253 amerikaner har dött av Covid-injektionerna under 

2021. Dödsfall av alla vaccinsorter har ökat från 113 avlidna år 2020 till 

4 358 avlidna år 2021 (35). 



• Digitala vaccinationspass är en ingång till medicinsk och allmän apartheid 

samt strider mot grundlagen, diskrimineringslagen, GDPR och EURS 

(Europeiska Unionens rättighetsstadga). Europarådet har uttalat att man 

inte får diskriminera människor beroende på om de väljer att ta, eller inte 

ta, injektionen (36).  

• Svensk grundlag och EURS ger oss mötesfrihet, demonstrationsfrihet, 

yttrande- och åsiktsfrihet samt frihet att resa inom landet samt in och ut ur 

landet utan begränsning. För ytterligare information om individens fri- och 

rättigheter hänvisar vi till Regeringsformen 2 kap, §§1-12 (37). 

 

 

Vi ska alltid försöka bota patienten. När vi inte kan bota, så ska vi lindra. När vi 

inte kan lindra, så ska vi trösta, och framförallt så får vi inte skada patienten. Vi 

vet hur Sverige kan förebygga och behandla Covid-19 för att undvika 

sjukhusvård och dödsfall. Bota Sverige kräver att Covid-injektionerna omgående 

upphör med avseende på alla åldersgrupper. 

 

Vi önskar ett skriftligt svar från dig inom 15 dagar till 

botasverige@protonmail.com hur du ställer dig till det som framförs i detta brev. 
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Bota Sverige är en liten grupp hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar ideellt.  

E-post: botasverige@protonmail.com 

Hemsida: https://botasverige.se  
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