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Dödstal per 1000 invånare

Dödstal per år Medelvärde 2000-2019: 9,72

Sammanfattning: Beslutsunderlag kring covid & vaxxination (vaxx = ej vanligt vaccin)
Alla fakta (data) kommer från angivna officiella källor enligt sidorna 2-6. 

1. Är vaxxinen godkända (godkänt resultat från testfas 3 och 4)? 
Nej. De är villkorligt godkända där de ska bevisa att nyttan är större än risken. I detta läge slår 
biverkningarna historiskt rekord med 10 ggr. Efter svininfluensan april 2010 hade Pandemrix vid 
6,1 miljoner doser, 4 380 rapporter med 876 allvarligt skadade/döda. Covidvaxxinen hade i juni 
6,05 miljoner doser, 42 155 rapporter med 3 198 allvarligt skadade/döda av redovisade 11%. 
30 okt är siffran 7 032. Läkemedelsbolagen har avtalat bort sitt ansvar för vaxxinskador.
Får/fick du denna information, enligt Patientlagen, innan du samtycker till vaxxination?

2. Är nyttan med covid-vaxxinen större än risken? 
Ur ett indiviperspektiv kan nyttan, risken att avlida av covid19, överstiga risken med vaxxinet.
Ur populationsperspektivet hela befolkningen, är risken att allvarligt skadas/dö av vaxxinen 
signifikant större. Indikerad vaxxinrisk är 3,5 ggr större än hela överdödligheten 2020. Risken är 
37 ggr större för populationen som inte är försvagade (osjuka) och under 75 år. För immuna är 
nyttan noll. Följer regeringens rekommendationer Läkemedelslagen? 

3. Är dödstalet 2020 större än vi upplevt de senaste åren?
Nej. Trots ökningen på dryga 7 000 är detta lägre än 13 av de 20 åren mellan 2000-2019.

4. Är ökningen av dödstalet 2020 orsakat av covid19?
Nej - inte direkt. Nya virus utmanar allas immunförsvar. Främst de i hög ålder och/eller som är 
försvagade av nedsatt immunförsvar eller allvarlig sjukdom. Hur många som dör avgörs av 
sjukvårdens förmåga att vårda/hjälpa denna grupp. Under 2020 
a. var nästan 6 000 (82 %) av de som dog redan försvagade och nära 90 % äldre än 75 år. 
b. fick 4 000 fler av de äldre livet avslutat palliativt än under 2019 - istället för vård.
c. fick 3 000 fler, oberoende av ålder, ingen eller bristande vård under 2019.
Det var/är alltså avsaknaden av livräddande vård som tog livet de flesta - inte covid19 i sig.

5. Är samhällsnyttan tydlig - hindrar vaxxinen covid19? 
Nej, vaxxinen stoppar inte smittspridning. Nej, vaxxinen ger viss immunitet (ej för mutationer). 
Nej, långsiktiga biverkningar tillkommer/är okända. Nej, testfas 3 pågår, vaxxinerade är därmed 
försökspersoner. Var och en behöver korrekta fakta för beslut - utan påverkan från andra. 

6. Finns alternativ till vaxxinen? 
Ja. Att som äldre isolera sig eller träffa vänner/anhöriga är att ställa risk mot glädje. 
Majoriteten med bra immunförsvar har en bredspektrad immunitet. De smittar inte, behöver 
inte vaxxineras, testas eller acceptera några begränsningar. De bidrar till flockimmuniteten.
Så stärks allas immunförsvar och fria val. Risken, ansvaret och beslutet är ditt - tänk själv.

Läkemedelslag (2015:315)
4 kap, 1 § Ett läkemedel ska 
vara av god kvalitet och 
ändamålsenligt. Läkemedlet 
är ändamålsenligt om det är 
verksamt för sitt ändamål och 
vid normal användning inte 
har skadeverkningar som står 
i missförhållande till den 
avsedda effekten.

4 kap, 2 § Hälso- och sjukvård 
får inte ges utan patientens 
samtycke om inte annat följer 
av denna eller någon annan 
lag. Innan samtycke inhämtas 
ska patienten få information 
enligt 3 kap.

Patientlag (2014:821)
3 kap, 1 § Patienten ska få 
information om

1. sitt hälsotillstånd, 
...

6. väsentliga risker för 
komplikationer och 
biverkningar,
...

8. metoder för att förebygga 
sjukdom eller skada.

2 § Patienten ska även få 
information om

1. möjligheten att välja 
behandlingsalternativ,

Reflektera kring:
1. Konsekvenser av WHO:s 
ändrade pandemidefinition 
som nu inte ser till dödlighet -
endast smittspridning?
2. Vad anses sänka/höja vårt 
immunförsvar? Fick du info?
3. Kan covid19 lindras/botas?
4. Transparens vid beslut om:
- villkorat tillstånd för vaccin?
- begränsning av allas frihet?
- äldres ofrivilliga ensamhet?
- ekonomisk påverkan för

generationer framåt?
- läkemedelsbolagens ansvar?

Syftet är att ge dig ett bra 
beslutsunderlag

Ditt beslut påverkar resten av 
livet för dig och de dina vilket 
kräver underlag utan så 
kallad bias. Neutralt, 
komplett, fritt från påverkan. 
Enligt lag. Beslutet är ditt.

Kampanjer som "Kavla upp" 
påverkar utan att ge dig 
beslutsunderlag. 
Är det bra användning av 
dina intjänade skattemedel? 
Är det en sund demokrati?

Avsändarna är tills vidare 
anonyma. Sakfrågan ska inte 
skymmas av person. 
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Källa: SCB, 2021-04

1. Coronaåret 2020 - Dödstalen

Ja, dödstalet har ökat, men nu ser det värre ut än bilden ovan. 

2000-talets trend med minskande dödstal per tusen invånare beror 
främst på att gruppen 75+ år lever allt längre - vilket förstärktes när 
dödstalet 2019 (8,64) till och med var lägre än trenden.

Den bild som många tagit del av visar en signifikant "överdödlighet" 
med 7 162 personer. Denna bild bygger på

År 2020 (9,48) är 2,5 % lägre än medelvärdet 2000-2019 (9,72). Trots 
ökningen är dödstalet 2020 lägre än 13 av dessa 20 år.

Ökningen från 2019 är 0,84. Allvarligt sjuka/nedsatt immunförsvar 
svarar för 82 %. Av återstående 18 % var hälften över 75 år. 
Slutsats: 10 % av ökningen = 0,08 var osjuka och under 75 år. 

Redovisat ökat dödstal är dessutom osäkert. 
WHO:s (ICD-10) anger ovanligt nog två dödskoder för corona:
U07.1 där virus är identifierat. U07.2 där virus inte är identifierat. 

I Sverige slås dessa ihop i SIR-kod JA36. Folkhälsomyndighetens dödstal 
för 2020, 8 727, är alltså både av och med covid19. 

Dödsorsaken var inte av covid19 för de 82 % (ovan). För de 10 % ovan 
vet vi inte, men motiverar detta beslutade omänskliga åtgärder?

- Fem år. Fler krävs för perspektiv på ett enskilt års dödstal - speciellt 
  när drakoniska samhällsåtgärder ska motiveras i ett beslutsunderlag.
- En ökad folkmängd ger större dödstal som inte justeras för.
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Dödstal per 1000 invånare (promille)

Dödstal per år Medelvärde: 9,72 Trend
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Rapporterat: Ökat dödstal totalt

Antal döda per år Medelvärde: 90 962
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Källa: Läkemedelsverket 30 september 2021

2. Vaxxinationsåret 2021 - vaxxinskadorna

Av det som redovisats har
7 032 dvs 53 % allvarliga biverkningar inklusive döda hittills.

  Beräknat: Ökat antal vaxxinskadade

Vid 16 % av den rekordstora rapporteringen är lika många allvarligt 
skadade/döda av vaxxin som överdödligheten 2020. Men nu hörs 
inga larm. Varför?
Istället rekommenderas vaxxin till 16-17 åringar (12-15 år föreslås) - 
barn som knappt drabbas och nu är immuna. Varför? 

* Rapporterna innehåller misstänkta biverkningar/vaxxinskador. 
Ökat dödstal 2020 innehåller dödsfall av och med covid19.  
Båda talen är osäkra - att jämställa dem är rimligt/ger minst fel.

Läkemedelsverket: "En allvarlig biverkning leder till döden - eller är 
livshotande, kräver sjukhusvård och leder till invalidisering, medför 
missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse."

Antaget att redovisade rapporter är representativa för ännu ej 
redovisade och inkomna rapporter kan antalet vaxxinskadade per 
tusen doser beräknas genom extrapolering. 

Covid19:      Max ökad risk för död 2020 är 0,84 promille (9,48-8,64).
Covidvaxxin: Risk för allvarlig vaxxinskada/död är 2,92 promille.  
                         Plus orapporterat mörketal. Plus fortsatt smittsridning. 
                         Plus okända långsiktiga bi-/skadeverkningar. 
Indikation: Risken med Covid-vaxxin är 3,5 ggr större än nyttan*
                      För gruppen osjuka/<75 år är den 37 ggr större.

Utfall 2020: Ökat dödstal enl SCB

Läkemedelsverket: "En bra biverkningsrapportering är viktig vid över-
vakning av riskprofilen hos läkemedel när de används av en större 
grupp." Extremt viktigt när vaccin ges under en kort period. Men med 
10 ggr fler rapporter än något vaxxin historiskt är handläggningen och 
transparensen kring riskprofilen i kaos:
Av mottagna 82 980 rapporter med misstänkta biverkningar har 
Läkemedelverket endast hanterat och redovisat 16 % (13 261).
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Covidvaxxiner med villkorat tillstånd (USA: Emergency use authorization)

14 455 091  doser 69,6%  av hela befolkningen med målet två doser
82 980 inkommna biverkningsapporter. Andel kvinnor: 74%
16,0% av inkomna skaderapporter har handlagts.

53% av dessa är allvarligt skadade inklusive hittills döda  = 7 032 personer
50% är ej kända biverkningar februari 2021  - redovisning upphörde sedan. 

Pandemrix

Antal vaxxinskadade hittills

77% av de vaxxinerade.
42 179 inkomna skaderapporter

18% av inkomna skaderapporter har handlagts.
55% av dessa är allvarligt skadade inklusive hittills döda.

9% av de vaxxinerade.
24 226 inkomna skaderapporter

18% av inkomna skaderapporter har handlagts.
45% av dessa är allvarligt skadade inklusive hittills döda.

13% av de vaxxinerade.
16 575 inkomna skaderapporter

9% av inkomna skaderapporter har handlagts.
64% av dessa är allvarligt skadade inklusive hittills döda.

Tillverkarna tar inte ansvar för de skador som uppstår. 
Hopp om ersättning är ringa - se 2009 års vaccinering (svt.se).

den 28 oktober 2021

Svininfluensan 2009. Vaccinet Pendemrix hade april 2010 vid 6 100 000 doser gett 
4 380 rapporter. Av dessa var 20 % = 876 personer allvarligt skadade/döda.
Antal rapporter per tusen doser: 0,7. 100 % kända biverkningar. Under sommaren 
2010 tillkom dock rapporter om den allvarliga biverkningen "sömnsjuka" hos 394 
ungdomar. 150-200 bedöms orsakat av vaccinet. Ingen ersättning har utgått.
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Källa: Svenska intensivvårdsregistret (SIR), 2021-05

Källa: Svenska intensivvårdsregistrets årsrapport.
 --->

Reducering av kapacitet och personalbrist exponerad

1) Tillgängligheten på intensivvårdsplatser i Sverige är den lägsta i Europa med 5,0  per 100 000.
    Som jämförelse har Tyskland har 35,3 och Estland 33,5 - dvs 6-7 ggr högre tillgänglighet per medborgare. 

3. Coronaåret 2020 - Vården
Antal intensivvårdstillfällen, sammanhållna vårdperioder har minskat 
sedan 2015 och nådde sin lägsta nivå 2020.  Sveriges kapacitet när det 
gäller intensivvårdplatser är nu den lägsta i hela Europa - se nedan 1).

Under en pandemi borde antalet vårdtillfällen öka om liv ska räddas. 
Sverige har avvecklat och saknar nu nödvändig vårdpersonal.

Redovisat antal vårdtillfällen (röd kurva) är inte justerat för folkmängd. 
När detta justerats (blå kurva) visas att:
- I snitt minskar antalet med c:a 750 per år under 2015-2019.
- Under Coronaåret 2020 mer än fördubblas minskningen och landar 
   på 1 638 (41 307 minus 42 945).

"Utskrivning p.g.a. resursbrist innebär för patient och närstående negativa 
följder och en försämrad vård som ska undvikas. Siffran för år 2020 är 3,2%, 
vilket är en kraftig ökning jämfört med 1,8 % år 2019. 
Sedan 2008 ses en successivt ökande trend från 0,6 % upp till nuvarande nivå."

Resursbristen tvingar fram utskrivning av 1 408 patienter. Det 
minskade antalet vårdtillfällen drabbar 1 638  vårdbehövande. Totalt 
ges alltså över 3 000 bristande eller utebliven vård under 2020.
1. Hur många dog av bristande/utebliven akut eller planerad vård? 
2. Vad händer när tusentals vaxxinskadade tillkommer under 2021?
3. Och när sjukvårdspersonalen fortsätter att minska och vaxxineras? 
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Ojusterat Justerat för folkmängd

Plana ut [vård]kurvan upprepades ofta under 2020 - verkligheten är att den föll på grund av låg kapacitet.

Personalbrist gör att vårdplatser står tomma. Under 2020 fördubblades teoretiskt vårdplatserna från 2,5 till 5,0 
per 100 000 invånare - ändå är Sverige bland de sämsta i västvärlden1) . Utfallet är att ex Göteborgs och  
Älvsjömässans "akuttält" aldrig togs i bruk - och att utskrivning på grund av resursbrist ökar. Personalen är efter 
nedskärningar hårt belastade/underdimensionerade redan inför 2020. Lämnade i sticket ser de tillsammans med 
behövande medborgare att den ofta livsviktiga vården inte levereras. Vad talar för föbättringar 2021 och framåt?
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Källa: Svenska palliativregistret

4. Coronaåret 2020 - Palliativt livsavslut

Reflektion 1: Reflektion 2:

Fokus är på perioden april - december 2020 innan vaxxineringarna kom 
igång vid årsskiftet 27 december 2020. 
Överdödligheten 2020 för äldre än 75 år är 6 955 personer 
motsvarande närmare 90 % av hela överdödligheten.

Nästan 4 000 fler beslut än 2019 togs om palliativ/terminal vård (med 
bland annat morfin som sänker oro, hunger och andning). 
Enligt Corona-kommissionen, SOU 2020:80, visar IVO-granskning av 
journaler att 20 % av besluten togs utan läkare och 8 % utan vare sig 
läkare eller sjuksköterska. Inte ens i 10 % av fallen gjordes bedömning 
och beslut på plats i boendet.

Samtidigt, istället för att öka, minskar antalet läkarbeslut om sjukvård 
med c:a 1 600. Under perioden

Nästan 4 000 av de nästan 7000 äldre som dog 2020 får beslut om  
palliativt avslut av livet - istället för vård. Över 90 % av dessa beslut tas 
utan att läkare är närvarande och vid 20 % inte ens inblandade. 

Genom beslutat besöksförbud saknade anhöriga ofta information vilket 
hindrade deras möjligheter att påverka åtgärder och beslut. 
Verkligheten är att de äldre lämnades skyddslösa utan vård.

Kan dessa beslut ses som aktiv 
dödshjälp?

 - får äldre besöksförbud på sina boenden för att "skydda" dem.
 - dör 75 % utan sina anhöriga i rummet.
 - dör 30 % helt ensamma. 

Vi misslyckas inte bara med med att skydda våra äldre som Corona-
kommissionen säger. De lämnas ofta utan vård och stöd - vilket även 
påverkar den hårt belastade vårdpersonalens välmående - både i 
äldrevården och intensivvården. 

Genom beslutat besöksförbud blev de äldre isolerade - ett fängelsebegrepp.  
Vad händer med livsglädjen och livsviljan under ofrivillig isolering - utan 
slutdatum?
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