
MICHAEL ZAZZIO UTFÄSTER EN BELÖNING PÅ SEK 10.000 

 

Michael Zazzio, privatkliniker och MEDLINE-indexerad forskare inom audiologi 

(www.alir.nu/medicin eller www.alir.nu/medicine), utfäster härmed en belöning på SEK 

10.000 (tiotusen svenska enkronor) till den förste person som med stöd av någon under 

tidsperioden 1981-2011 befintlig, gällande svensk lagstiftning kan bevisa att det i någon 

av nedan angivna dokumenttyper existerar ett i klartext beskrivet minimikrav för att 

begreppet "vetenskap och beprövad erfarenhet", återfinns i hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763), ska vara uppfyllt samt en klar och tydlig definition av vad "vetenskap och 

beprövad erfarenhet" innebär. 

 

De dokumenttyper som ligger till grund för utfästelsen är: 

 

- förabete till svensk riksdagsproposition som legat till grund för svensk lag som under 

den angivna tidsperioden har varit antagen efter omröstning i Sveriges Riksdag 

 

- svensk riksdagsproposition som legat till grund för svensk lag som under den angivna 

tidsperioden har varit antagen efter omröstning i Sveriges Riksdag 

 

- svensk lag som under den angivna tidsperioden har varit antagen efter omröstning i 

Sveriges Riksdag 

 

Den som gör anspråk på belöningen måste med hjälp av ovan nämnda statliga 

dokumenttyper kunna bevisa var någonstans det finns sådan specificering av var det klart 

framgår att det finns ett minimikrav för att begreppet "vetenskap och beprövad erfarenhet" 

ska vara uppfyllt samt vad sådant minimikrav i klartext innebär. Specificering får inte vara 

tolkningsbar eller baseras på någon form av språklig subjektivitet utan ska på det svenska 

språket i klartext uttrycka vad som enligt lagstiftningen gäller som minimikrav för att den 

svenska lagstiftningens begrepp "vetenskap och beprövad erfarenhet" ska vara uppfyllt. 

Dokument såsom betänkanden, huvudbetänkanden, slutbetänkanden och kommittédirektiv 

i statliga utredningar godkänns inte som grund för att belöningen betalas ut. Inte heller 

godkänns HSAN-beslut eller dom i förvaltningsdomstol som grund för att belöningen 

betalas ut. 

 

Anspråk på belöningen ställs till Michael Zazzio, Parkgatan 2, 36051 Hovmantorp via 

någon av de båda redaktörerna på tidskriften 2000-talets Vetenskap (www.2000tv.se). 

Anspråk ska innehålla åberopat bevismaterial samt en skriftlig redogörelse om grunderna 

för att belöningen ska delas ut. Anspråk ska innehålla fullständiga kontakt- och 

personuppgifter för den som gör anspråk på den utfästa belöningen. 

 

Redaktörerna på tidskriften 2000-talets Vetenskap, Bo Zackrisson och Ingemar 

Ljungkvist, utgör tillsammans med Michael Zazzio den kommitté som avgör huruvida 

anspråk uppfyller de krav som ställs för att belöningen ska betalas ut. 

 

Denna utfästelse gäller till och med 2012-12-31. 

 

Hovmantorp den 30 mars 2012 

 

 

 

  

Michael Zazzio 


