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Professor i Integrativ Medicin – Osher Centrum
Härmed anmäler jag mig som sökande till den utannonserade tjänsten enligt ovan.
I det dagliga arbetet med patienterna inom Göteborgs sjukvård upplevde jag att skolmedicinen
var otillräcklig, vilket gjorde att jag intresserade mig alltmer för behandlingsmetoder vid sidan
om de gängse. Märkliga förbättringar av allvarliga kroniska tillstånd med dessa behandlingar
inträffade, vilket ledde till att jag började fundera över hur detta kunde ske. Gemensam
nämnare hos de använda terapierna var att de kunde hämma infektioner. Detta ledde till att jag
började mikroskopera kroppsvätskor och vävnader från kroniskt sjuka, vilket pågick under
många år. Jag har varit helt självständig i min forskning och på det sättet kunnat producera ny
kunskap med en annan syn på sjukdomar än den konventionella. Resultaten finns beskrivna i
bifogade uppsatser 1-8 och kan vara en förklaring till varför flera kroniska sjukdomstillstånd
ofta förbättras av ännu inte undersökta terapier, men som av hävd anses vara verksamma.
Beträffande personuppgifter, utbildning och tidigare anställningar hänvisas till bifogade meritoch tjänsteförteckning (CV), bilaga 9. Betyg och rekommendationer lämnas på begäran.
Vad gäller beskrivning av planerad forskning, se bilagorna 10-12. Dessa bilagor skickas
separat på engelska.
För vidare information, se www.enby.se.
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Bilagor: - Bil. 1-8 Vetenskapliga uppsatser på engelska, 4 ex
- Bil. 9 Curriculum vitae på engelska, 4 ex
- Bil. 10 Är kronisk sjukdom en växt i kroppen? 4 ex
- Bil. 11 Undersökning av växtligheten i kroppsvätskor och vävnader
från individer med kroniska sjukdomar, 4 ex
- Bil. 12 Integrativ Medicin, 4 ex
- Bil. 13 CD-skiva FIGO 94, XIV världskongressen i Gynekologi & Obstetrik,
Montreal, Kanada, där interferenskontrast-mikroskopering av
färsk cancervävnad från patienter med bröst- och underlivscancer
presenterades, 4 ex
- Bil. 14 Hidden Killers – The revolutionary medical discoveries of
Professor Günther Enderlein, 4 ex (skickas separat)
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