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Åklagarkammaren i Sundsvall  sida 1 av 23 

 registrator.ak-sundsvall@aklagare.se  

Denna anmälan skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post till 

voulf56@gmail.com dnr på inkommen handling som bekräftelse på att tillskrivna emottagit denna 

skrivelse. 

Kopia för kännedom 

Socialminister Göran Hägglund 

Justitieminister Beatrice Ask 

2013-01-20 

Begär att all kommunicering utifrån denna anmälan sker via e-post till voulf56@gmail.com  

Anmälare Ulf Bittner(UB) 561009-7932  

Anmälan om brott inom Landstinget Västernorrland och där anställda 

1. Orsak till anmälan. 

Utifrån styrkta brottsmisstankar, som delges i denna anmälan, inom Landstinget 

Västernorrland av yrkesutövare av hälso- och sjukvård och ansvariga för yrkesverksamheten, 

där de anmälda(som anges särskilt i anmälan punkt 2) undanhåller och underlåter gällande 

lagstiftning och EU-rättigheten till fri rörlighet vid kommunicerat behandlingsalternativ till 

vårdpersonalen och därtill undanhåller och underlåter lagstadgad andra bedömning, som är i 

lag är lagstadgad skyldighet vilket anställda är skyldiga att tillämpa. 

 

2.  Följande tjänstemän är föremål för anmälan inom Landstinget Västernorrland 

 

Landstingsdirektör Anders L. Johansson 

 

Vårdområdesdirektör Karin Rapp 

Verksamhetschef Sigmund Norberg 

Landstingsöverläkare Per Skude 

Följande läkare är föremål för anmälan i egenskap av läkare och myndighetsutövare. 

Överläkare Sigmund Norberg, Sundsvalls sjukhus 

Ortopedläkare Emma Granstrand, Sundsvalls sjukhus 

Chefsläkaren Annelie Arnell 

 

 

 

 

mailto:registrator.ak-sundsvall@aklagare.se
mailto:voulf56@gmail.com
mailto:voulf56@gmail.com


2 
 

3.   Grunderna i anmälan mot dessa ovanstående anmälda 

Allmänheten generellt är i beroendeställning till tjänstemännens och läkarnas beslut och dessa är 

sammantaget skyldiga att besluta deras ställningstagande utifrån de lagstiftningar som dessa lyder 

under i deras yrkesutövning inom hälso- och sjukvård. 

 Landstinget Västernorrland är känt sedan tidigare och då särskilt Sundsvalls sjukhus för att gärna 

”tumma på gällande lagstiftning” nu senast med stort utdömt vite om 500 000 kronor. Dvs. det är 

allmänt känt att Sundsvalls sjukhus inom Landstinget Västernorrland gärna ”skapar egna lagar” som 

synnerligen drabbar i slutänden landstingsskattebetalarna. Dvs. tvärtemot de skyldigheter som 

lagstiftaren lagstiftat om bedrivs verksamhet i strid emot gällande lagrum och det får alltid 

konsekvenser för landstingsskattebetalarna i slutänden. 

Oavsett position, utifrån den anmälda som berörs av anmälan, finns lagstiftning i grunden som skall 

uppfyllas dagligen gentemot allmänheten, för att yrkesverksamheten inom hälso- och sjukvården skall 

vara legal utifrån gällande lagrum dessa myndighetsutövare är skyldiga att tillämpa. Om dessa 

anmälda ”skapar egna lagar” innebär det att dessa går emot gällande av Sveriges Riksdag beslutat 

lagrum, dvs. lagbrott sker.  

I denna anmälan skall undertecknad påvisa att så har skett dvs. att de anmälda har underlåtit och 

undanhållit anmälaren UB de skyldigheter de anmälda är skyldiga att tillämpa som anställda inom 

Landstinget Västernorrland och då särskilt Sundsvalls sjukhus, som är där händelsen tar sin början. 

4. Myndighetsutövare har makten över patienten i den bemärkelsen att patienten står i 

beroendeställning till myndighetsutövarens beslut. 

Allmänheten har rätt att förvänta åtnjuta rättssäkerhet, denna anmälan grundar sig i att få åtnjuta 

rättssäkerhet när UB besöker akut sjukhuset i Sundsvall sjukhus, 2012-11-26,  uppfylls icke 

dessa rättsäkerhetskrav och det utvecklar sig till att UB förvisas tillbaka till vårdcentral i 

förlängningen. Det kommer att i fullständighet redogöras för i anmälan. 

Myndighetsutövare har ett stort ansvar 

1
 3.3 Tjänstefel, BrB 20:1  

All myndighetsutövning är idag reglerad i lag eller annan författning, den som överskrider dessa 

regler gör sig skyldig till missbruk.50 Försök till missbruk är dock inte straffbart.51 De som utför 

myndighetsutövning är offentliga myndigheter, hit räknas de myndigheter som är grundade i lag 

eller annan författning och som skapar plikter och rättigheter för enskilda. Med uttrycket lag eller 

författning menas av riksdagen, regeringen, förvaltningsmyndigheter, kommun eller 

landstingskommun beslutad norm. Även förarbeten, prejudikat och uttalanden hör hit.52 Även interna 

föreskrifter hos myndigheter kan ha betydelse för vad som anses gälla. Den som utövat myndighet 

kan dock ställas till ansvar även om deras åsidosättande av sin uppgift inte finns reglerad på det vis 

som är nämnt ovan. Lagen kan inte täcka upp alla situationer, varför det ibland döms efter dess 

syfte.53 Även beslut som är fattade enligt reglerna kan utgöra missbruk. Detta främst när beslutet 

meddelats endast efter att oväsentliga villkor uppfyllts.54 Ett exempel är när någon får byggnadslov 

först efter att ha stöttat kommunal verksamhet ekonomiskt. Här vägdes alltså kriterier in som 

egentligen inte finns med i lagen.55 Tjänstemän har en stor makt att påverka enskildas liv, varför 

BrB 20:1 är behövlig. 

                                                           
1 http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:134777 

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:134777
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5. Bakgrund till besöket på akuten Sundsvalls sjukhus 2012-11-26. 

UB var utomlands, i Portugal, fick akuta smärtor över bl.a. bröst och domningar i händer och fingrar 

och därtill mycket kraftig värk i nacken. Uppsökte privat sjukhus, via försäkringsbolagets försorg, och 

genomgick undersökningar och fick ett läkarutlåtande av från portugisisk läkare som ger vid handen 

”He should be observed urgently by a neurosurgeon.” som överlämnades direkt för kopiering vid 

ankomsten till akuten, Sundsvalls sjukhus 2012-11-26, kl.07:30. 

Valde att åka tillbaka till Sverige, pga. av bl.a. språket är svårt att förstå i Portugal och att UB har 

sedan tidigare kontakter i Sverige som är kunniga vad det gäller nackskador, UB förstod allvaret 

utifrån symptomen och den portugisiske läkarens utlåtande/intyg. 

6. Sundsvalls sjuhus har ingen egen kompetens på området neurokirurgområdet 

Akutbedömaren gjorde bedömning av ärendet och UB fick först träffa ortopedläkare Emma 

Granstrand(G), denne besitter icke kompetens utifrån vad som står i läkarutlåtandet från den 

portugisiske läkaren, detta läkarutlåtande har icke bestridits av Sundsvalls sjukhus. Dvs. gäller således 

utifrån dels läkardirektivet och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 

september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer införlivades enligt artikel 63, 20 oktober 2007. 

Läkaren G talar om att närmaste neurokirurg finns på universitets sjukhuset i Umeå, vilket är utanför 

Landstinget Västernorrland i Landstinget Västerbotten. 

7. Bevisat att initialt undanhåller och underlåter Sundsvalls sjukhus berättigad kompetens 

I sak är det konstaterat att UB icke fått via Landstinget Västernorrland och Sundsvalls sjukhus träffat 

direkt vid akutbesöket 2012-11-26  på Sundsvalls sjukhus den kompetens som läkarutlåtandet från den 

portugisiske läkarens bedömning ger vid handen. 

 Ingen remiss utfärdades till universitets sjukhuset i Umeå och akutens ansvarige gjorde bedömning att 

ortoped skulle träffa UB initialt, vilket är i strid gentemot utfärdat läkarutlåtande av portugisisk läkare 

dvs. i stride gentemot ”He should be observed urgently by a neurosurgeon.”(Läkarutlåtandet bifogas 

som bifogad fil). 

8. Var finns bevisen för rätten att överpröva portugisisk läkares bedömning och läkarutlåtande 

Svensk läkare har att bevisa, dvs. bedömningsansvarig på akutmottagningen, att denne har laglig rätt 

att överpröva portugisisk läkares redan gjord bedömning. Inga sådana bevis har framkommit via 

Sundsvalls sjukhus och därmed har den ansvarige i strid emot gällande EU-rätt handlat utifrån 

lagstiftning som uppenbart icke finns. Ortopedläkaren G har att bevisa att denne har laglig rätt att 

överpröva portugisisk läkares utlåtande. Överläkaren Sigmund Norberg har att bevisa att denne har 

laglig rätt att överpröva portugisisk läkares utlåtande. 

9. Om bevisen icke finns strider överprövningarna gentemot gällande EU-rätt och direktiv 

Brottsmisstankar kan således icke ställas utom all rimlig tvivel och tills motsatsen är bevisad kvarstår 

brottsmisstankarna. 
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10. Händelseförloppet på akuten 

A)  

UB kommunicerar till ortopedläkaren G att denne icke vill alls emottaga vård i Umeå, pga. av att 

bättre och effektivare vård finns som behandlingsalternativ i Polen, Warszawa, Medicover sjukhuset. 

Dessutom har UB mycket dåliga tidigare erfarenheter av vård på universitets sjukhuset i Umeå, vilket 

delgavs ortopedläkaren G. G lämnar akutrummet och går till sin chef och återkommer och meddelar 

att det går icke att få remiss till Polen.  

UB hävdar bestämt att det är det behandlingsalternativ Polen som är det enda alternativ UB är benägen 

att känna sig trygg med och att lagstiftningen och EU-rätten, som landstingen lyder under, innebär att 

det är deras skyldighet att respektera det behandlingsalternativ som UB kommunicerar(Hälso-och 

sjukvårdslagen) och även deras skyldighet att vara införstådda med dvs. bättre/effektivare vård utanför 

det egna landstinget som nu kommunicerat som behandlingsalternativ från UB till läkaren G. 

Läkaren G. går återigen till sin chef. Kommer åter och meddelar då att det kommer upp en 

neurokirurg, konsultläkare, från Akademiska sjukhuset i Uppsala nästa vecka, vilket icke 

kommunicerats utifrån första samtalet med chefen till läkaren G och därmed undanhållit därvidlag. 

UB står fast vid att denne icke är intresserad av att träffa konsultläkaren från Akademiska sjukhuset i 

Uppsala under näst kommande vecka(veckan efter akut besöket) och delger läkaren G det. 

Läkaren G går till sin chef igen och kommer strax tillbaka med följe av denne chefen 

överläkaren/verksamhetschefen Sigmund Norberg(N), då i syfte att övertala UB att emottaga den vård 

som dessa bägge vill att UB skall emottaga. UB tackar bestämt nej till det vårderbjudandet direkt. 

UB hävdar till de bägge att det är läkarnas skyldighet att beakta skyldighetslagstiftningen Hälso- och 

sjukvårds lag och patientens kommunicerade behandlingsalternativ. 

Vilket härmed bevisas 

2
HSL lagen är här tydligt skriven för skattebetalarna, men hur tillämpar LVN denna 

skyldighetslagstiftning? 

Krav på hälso- och sjukvården 

2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär 

att den skall särskilt  

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i 

vården och behandlingen, 

2. vara lätt tillgänglig, 

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 

5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 

 

   Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Olika insatser för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt. 
   Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart obehövligt, 

snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Lag (2006:493). 

 

                                                           
2
 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.HTM  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.HTM
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2 b § Patienten ska ges individuellt anpassad information om  

1. sitt hälsotillstånd, 

2. de metoder för undersökning, vård och behandling som finns, 

3. sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt finansierade hälso- och 

sjukvården, samt 

4. vårdgarantin. 

3 a § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet ska landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon 

föredrar. Landstinget ska ge patienten den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella 

sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat. 

   Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet 

att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning, om det medicinska 

ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes 

framtida livskvalitet. Patienten ska erbjudas den behandling den förnyade bedömningen kan ge 

anledning till. Lag (2010:243). 

Till saken hör att tills det är ställt utom all rimlig tvivel i lagens mening har sjukhuset i 

Sundsvall underlåtit vad lagen ger vid handen utifrån HSL, här ovan citerad och det som är 

förstärkt i svart fet stil 

B) 

Dessutom det är också synnerligen märkligt att man icke informerar om bättre/effektivare vård utanför 

landstinget Västernorrland, då man redan informerat om att det inte finns neurokirurg i LVN och att 

det då blir närmast Universitetssjukhuset i Umeå, utifrån att det är vårdpersonalens skyldighet enligt 

professor Ulf Bernitz, läkartidningen av år 2004, 

http://www.lakartidningen.se/old/content_0432/2502.html , citat; 

 ”torde det följaktligen vara vårdpersonalens skyldighet att informera dem om alla typer av 

tillgängliga behandlings- och valmöjligheter, inklusive möjligheten att söka sig till ett annat EU-

medlemsland för snabbare och ibland kanske även effektivare vård.”  

”Sett ur detta perspektiv anser vi att det är särskilt viktigt att svenska vårdgivare axlar en mer aktiv 

roll när det gäller att informera sina patienter om deras rättigheter att söka vård i ett annat EU-land 

och därmed ge alla patienter samma chans till hälsa och välmående.” 

Ulf Bernitz 

professor i europeisk integrationsträtt, Stockholms universitet och Institute of European and 

Comparative Law, University of Oxford  

ulf.bernitz@juridicum.su.se 

 

C) Konstateras följande att läkaren G och överläkaren/verksamhetschefen N underlåter och 

undanhåller dels Hälso-och sjukvårdslagen och dels EU-rätten (se ovanstående 10 B), 

skyldigheter dessa anställda är skyldiga att tillämpa. 

Hälso- och skyldighets lag(HSL) är en skyldighetslagstiftning så där av är landstings anställda 

skyldiga att tillämpa den och görs icke det sker brott gentemot denna skyldighet av de anställda, vilket 

härmed utgör då delar av brottsmisstankarna. 

http://www.lakartidningen.se/old/content_0432/2502.html
mailto:ulf.bernitz@juridicum.su.se
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EU-rättigheten till fri rörlighet, en EU-rättighet som ägs av svenska medborgare och i den delen gäller 

omvänd bevisbörda utifrån att det är inskränkaren av EU-rättigheten som har bevisbördan, inga bevis 

från de anställda i landstinget Västernorrland via direktverkande EU-rättspraxis och mål nr med 

punkter som bevisar att de anställda har rätt att inskränka denna EU-rättighet. 

Således finns brottsmisstankar även i den delen, dvs. förhindra den fria rörligheten vid 

gränsöverskridande vård. 

Här har åklagaren särskilt att beakta Sveriges riksdags beslut; 

prop. 1993/94:114, sidan 32, 4:e stycket, citat; 

Av detta framgår i sin tur att svenska domstolar och myndigheter är skyldiga att tillämpa EG-

rättsliga normer. De är sålunda skyldiga t.ex. att omedelbart – utan mellankommande nationell 

rättsbildning – tillämpa gemenskapsfördragen och av rådet utfärdade rättsakter i den mån dessa 

är direkt tillämpliga eller har direkt effekt samt att i fall av normkonflikt mellan en inhemsk 

rättsregel och en EG-rättslig regel tillämpa den EG-rättsliga före den inhemska. 
 

11. Uppsåt finns 

Synnerligen stort uppsåt finns, dels makten över patienten(som läkarna uppenbarligen har), och dels 

ekonomiska incitament utifrån att de anställda vill hålla de ekonomiska resurserna från 

landstingsskattebetalarna inom ”egen kontroll” och därtill för ”eget beslut” utifrån att för de anställdas 

situation och landstinget som sådant är det gynnsammare om vården utförs och emottages inom det 

egna landstinget! 

Därvidlag konstateras att uppsåt finns och det i strid med HSL och EU-rätten och de skyldigheter 

yrkesutövarna och de ansvariga cheferna/tjänstemännen har för hur yrkesverksamheten inom hälso- 

och sjukvården bedrivs. 

12. Har begärt beslut utifrån kommunicerat behandlingsalternativ 

Dels 26 november och dels 28 november 2012, enligt nedan; 

Emotser beslut utifrån begärd/kommunicerad vård i Polen via LVN mycket skyndsamt utifrån tidigare ingivna 

handlingar/undersökningar och läkarutlåtande från Portugal av där dr. med. Thomas Kaiser, MD, Director 

Accident and Emergency, 19 november 2012. 

Följande fick del av den skrivelsen som gick 2012-11-28 om begäran om beslut; 

Landstingsstyrelsen, Landstingsfullmäktige, Sjukvårdslandstingsråd Jacomina Beertema, Landstingsdirektör 

Anders L. Johansson, Vårdområdesdirektör Karin Rapp, Chefsläkaren Annelie Arnell och Verksamhetschef 

Sigmund Norberg 

I begäran om beslut den 26 november 2012 i skrivelse, Emotser mycket skyndsamt svar från er på denna 

skrivelse och beslut utifrån begärd vård i Polen utifrån av er idag delgivet läkarutlåtande från 

portugisisk läkare, fick följande del av begäran: 

Verksamhetschef Sigmund Norberg 

Inget beslut som är motiverat fullt följbart har kommit UB till del, dvs. endast rent godtycke har 

förmedlats från de av skattemedel anställda inom landstinget Västernorrland, som dessutom är 

kränkande och diskriminerande. 
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13. Diskriminering och kränkningar 

Utifrån kommunicerat konstateras att UB upplever kränkningar och diskriminering. 

 Ingen tillskriven om begäran om beslut har kommunicerat beslut som är ett fullt följbart motiverat 

beslut i lagens mening 

 Här skall åklagaren särskilt beakta att EU-rättighet är grunden till kommunicerat behandlingsalternativ, 

vilket också kommunicerats till Landstinget Västernorrland och där anställda som berörs av anmälan, 

ingen beaktar kommuniceringarna och tystnad råder, dvs. inga beslut som är att betrakta som fullt 

följbara beslut utifrån vad Rättighetsstadgan artikel 41 ger vid handen. 

 

Däremot kommunicerade verksamhetschef Norberg följande till UB ti 2012-11-27 09:58 via e-

post; 

Dina mail är vidarebefordrade till chefsläkaren och du kommer att få dnr. 

Hälsningar 

Sigge Norberg 

 

 

Från: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com]  

Skickat: den 26 november 2012 18:34 

Till: Sigmund Norberg 

Ämne: Ulf Bittner 561009-7932 

Prioritet: Hög 

Landstinget Västernorrland 

Sundsvalls sjukhus 

Verksamhetschef Sigmund ”Sigge” Norberg 

Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras, begär dnr med vändande e-post till 

voulf56@gmail.com  som bekräftelse på att skrivelsen är emottagen av tillskrivna. 

2012-11-26 

Om begärd vård i Polen utifrån dagens besök på akuten i Sundsvall där du bl.a. medverkat i 

egenskap av verksamhetschef och ansvarig för beslut om begärd vård i Polen 

Efter samtal med Nackskadeförbundets ordförande Bert Magnusson, utifrån att under morgon dagen 

kan det bli aktuellt med möte med journalister, framkommer följande om begärda vården i Polen via 

Medicover. 

Medicover, Warszawa, Polen 

Om professor Waldemar Koszewski, neurokirurg. 

4000 st. lyckade operationer enligt Bert Magnusson, se om denne professor bl.a. via denna länk; 

mailto:voulf56@gmail.com
mailto:voulf56@gmail.com
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http://www.znanylekarz.pl/placowki-medyczne/niepubliczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-szpital-

medicover  

http://www.neurochirurgia.info.pl/  

http://www.medicover.com/  

Ni har föreslagit två olika alternativ, först alternativ 1. NUS och alt. 2 Neurokirurg från Uppsala 

kommer upp nästa vecka. 

Bägge förslagen från er har pga. av tidigare erfarenheter av svensk sjukvård och andras erfarenheter av 

svensk vård då det gäller nackskador, vänligen men bestämt undanbetts. 

Eftersom ni hänvisat i första hand, via din läkarkollega till Umeå, dvs. utanför landstinget så är i första 

hand hela vårdmarknaden öppen dvs. fri konkurens gäller och ni har skyldighet utifrån professor Ulf 

Bernitz att informera om bättre/effektivare vård inom hela EU/EES. Det finns EU-rättspraxis som ni 

fått del av som styrker era skyldigheter. 

För att undvika juridisk process där ni kommer att komma i centrum, delat ansvar finnes och du som 

verksamhetschef är tjänsteman i lagens mening i den rollen så blir det i första hand mot denna part 

process kommer drivas om så skall ske. 

Det är icke rimligt utifrån att det är hjälp patienten behöver inte ytterligare tidsspillan och ännu mer 

komplikationer och lidande. 

Betänk följande; 

Frågor till Sundsvalls sjukhus  

Frågor om nackoperationer av er förslagna neurokirurger denna dag 

 

1. Hur många operationer har neurokirurgen gjort?(som ni förslår i Umeå) 

2. Hur många lyckade operationer har neurokirurgen gjort?(som ni förslår i Umeå) 

3. Hur många operationer har neurokirurgen gjort som kommer från Uppsala? 

4. Hur många lyckade operationer har neurokirurgen gjort som kommer från Uppsala? 

 

Kan de närmelsevis kompetensmässigt alls mäta sig med den kompetens som erbjuds i Polen, se ovan 

angivet? 

Betänk att lagstiftning gäller inom ert gebit och betänk också att u t har för avsikt att en gång för alla 

nu driva ärendet till juridisk prövning om så är nödvändigt. Betänk därtill att det också innebär de 

kränkningar som LVN och er denna dag presterat och levererat. 

Betänk också att kostnadsmässigt torde undersökning och behandling/vård bli billigare totalt sett, även 

om operation skulle blir nödvändigt. 

Därtill bättre/effektivare vård om ni icke kan bevisa utom all rimlig tvivel motsatsen. 

Det handlar om undertecknads liv och hälsa som ni nu har påvisat er icke värna om. 

http://www.znanylekarz.pl/placowki-medyczne/niepubliczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-szpital-medicover
http://www.znanylekarz.pl/placowki-medyczne/niepubliczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-szpital-medicover
http://www.neurochirurgia.info.pl/
http://www.medicover.com/
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Emotser mycket skyndsamt svar från er på denna skrivelse och beslut utifrån begärd vård i Polen 

utifrån av er idag delgivet läkarutlåtande från portugisisk läkare. 

Ulf Bittner 

Därutöver kan ledas i bevis ytterligare av hur UB upplever den ”behandling” som 

vårdpersonalen och Sundsvalls sjukhus erbjuder, följande kommunicerades 26 november 2012, 

via e-post må 2012-11-26 16:20 till  

Landstinget Västernorrland 

landstinget.vasternorrland@lvn.se  

Sundsvalls sjukhus 

Verksamhetschef och överläkare 

Sigmund ”Sigge” Norberg 

sigmund.norberg@lvn.se  

 

Kopia för kännedom  

Läkare Emma Granstrand 

emma.granstrand@lvn.se  

 

Det är kränkande, mycket kränkande, att höra att verksamhetschefen/överläkaren N inte kan, vad 

denne är skyldig att kunna, eller förmodligen vet om men avsiktligt undanhåller, citat; 

vårdpersonalens skyldighet att informera dem om alla typer av tillgängliga behandlings- och 

valmöjligheter, inklusive möjligheten att söka sig till ett annat EU-medlemsland för snabbare och 

ibland kanske även effektivare vård.”  

Dessutom att läkarna G och N sammantaget då undanhåller allmänheten deras lagstiftade 

rättigheter då i syftet att förhindra den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU, 

då i syfte att värna om sitt egna skrå först i Västernorrland och sedan inom Sverige och därmed 

förhindra patienten/vårdkonsument bättre/effektivare behandling/undersökning utanför det egna 

landstinget. Därmed också diskriminera vårdgivare utanför Sverige men inom EU/EES pga. deras 

nationalitet(se Rättighetsstadgan artikel 21). Rättighetsstadgan bifogas som bifogad fil och bevis. 

Därtill diskrimineras den svenske medborgaren pga. av nationalitet(patienten u t får icke åtnjuta 

samma EU-rättigheter som övriga unionsmedborgare). 

 

 Begär härmed ut journalanteckningar från sjukhusbesöket på Sundsvalls sjukhus av denna 

dag. 

 Begär att all kommunicering sker via e-post förutom journalanteckningar som begäres skickas 

till u t i REK brev mycket skyndsamt. 

 Begär skriftlig förklaring på varför och utifrån vilken lagstiftning, lag/stycke och paragraf, ny 

undersökning hänvisas till utifrån att det då innebär att redan tidigare läkarutlåtande från 

mailto:landstinget.vasternorrland@lvn.se
mailto:sigmund.norberg@lvn.se
mailto:emma.granstrand@lvn.se
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portugisisk läkare skall överprövas, utifrån att patienten ber om remiss till bättre effektivare 

vårdgivare i Polen, Warszawa, Medicover sjukhuset. 

 Begär skriftligt svar undertecknat av läkaren G varför denne har åsikten om polska läkare icke 

besitter så bra kompetens som u t hävdar att de neurokirurger som finns på Medicover 

sjukhuset har och besitter, och att u t mer förlitar sig på dessa utifrån vad som u t tidigare har 

fått uppleva av sjukvård i Sverige och även fått vidimerat av många nackskadade inom 

Nackskadeförbundet.  

 Begär skriftligt undertecknat svar av verksamhetschefen varför denne vill övertala 

undertecknad till att emottaga vård av neurokirurg från Uppsala näst kommande vecka, trots 

att denne överläkaren7verksamhetschefen är medveten om vad för vård patienten vill få 

emottaga. Vänligen men bestämt hänvisa till lag, stycke och paragraf som denne N anser sig 

har stöd för sitt agerande i egenskap av verksamhetschef och överläkare. 

 U t överväger redan i nuläget att instämma bägge läkarna G och N utifrån den kränkning som 

bevisligen utförs mot patienten men avvaktar ert ställningstagande och beslut utifrån begärd 

vård och utifrån era personliga undertecknande svar på frågeställningar. 

 Patienten bad om en halskrage som stöd för nacken, läkaren G var mycket snabb om att 

informera att det får du icke, för vi har bara styva hårda kragar för att användas på sjukhuset, 

du får gå själv och köpa en på hälsokostaffär! Var i lagstiftningen har läkaren G stöd för 

sitt ”hjälpande” med att icke ombesörja mjuk halskrage som stöd för nacken gör så ont 

på patienten, vänligen men bestämt hänvisa till lag, stycke och paragraf!(piller och 

mediciner med biverkningar hade säker denne läkare G skrivit ut men u t vill icke ha det för 

då bedövas smärtan och det kan gå riktigt illa utifrån att man då inte känner via signalsystemet 

nervsystemet om man gör rörelse som kan förvärra situationen som redan är mycket illa 

utifrån patientens upplevelser) 

 På vilka grunder ifrågasätter verksamhetschefen och överläkaren N varför inte den 

portugisiske läkaren skicka u t direkt till neurokirurg i Portugal? 

 Kan verksamhetschefen acceptera svaret att det får han själv fråga den portugisiske läkaren 

om, eller finns ytterligare frågetecken utifrån att patienten väljer vårdgivare och vårdland? 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är denna upplevelse återigen av svensk ”sjukvård” mycket kränkande för 

skattebetalaren/patienten och sådant mottagande undanbedes fortsättningsvis från anställda via 

skattemedel.  

Ber att få återkomma med skadeståndsanspråk i den delen. 

Emotser beslut utifrån begärd vård i Polen via LVN mycket skyndsamt utifrån tidigare ingivna 

handlingar7undersökningar och läkarutlåtande från Portugal av där dr. med. Thomas Kaiser, MD, 

Director Accident and Emergency, 19 november 2012. 

Avslutningsvis 

U t uppfattning, tills motsatsen är bevisad och ställd utom all rimlig tvivel utifrån motiverat beslut av 

LVN utifrån gällande lagrum, med lag, stycke och paragraf eller utifrån EU-rättspraxis, mål och 

punkter, är att u t är berättigad till bättre/effektivare vald vårdgivare i Polen, som ovan angivits. Då 

bl.a. utifrån gällande lagrum och utlåtande från portugisk läkare och därtill då utifrån ”He should be 

observed urgently by a neurosurgeon” som svensk läkare icke har befogenhet att överpröva. 

Dessutom beaktas av vården inom LVN utifrån lagstiftningen är icke ”vetenskap och beprövad 

erfarenhet” definierat i svensk lagstiftning, vilket innebär att det är ej tillrådligt att i beslut använda 

uttrycket rent legalt då utifrån att ingen vet utifrån på kända i förväg definition vad detta är. Utifrån 
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EU-rätten fastställer EU-domstolen att detta är en administrativ praxis/ uttryck som icke uppfyller vad 

fördraget ger vid handen, dvs. ej lagstiftning. 

Utifrån EU-rätten är LVN skyldigt att tillämpa gällande EU-rättspraxis, bifogar som bifogad fil Assar 

Fagers Lägesrapporter för juni, augusti, september och november 2012. 

OBS: Denna skrivelse jämte bilagor skall tillställas undertecknads journaler 

Eftertext(LVN är förkortning för Landstinget Västernorrland). 

Rätten till gränsöverskridande vård utifrån EU-domstolens beslut 

I Lissabonfördraget(statsminister Fredrik Reinfeldt fick stor politisk uppmärksamhet och aktning för 

vid genomdrivandet) fastslogs att alla svenskar är EU-medborgare och har genom fördraget därmed 

samma rättigheter och skyldigheter som 450 miljoner andra européer/ unionsmedborgare. 

Skyldigheter 

Svenska myndigheter(inkl. LVN) är skyldiga tillvarata den enskildes EU-rätt. Citat ur EU-dom C-

224/97 Ciola av datum 1999-04-29, punkterna 26 och 33, citat; 

26 Det skall vidare erinras om att eftersom bestämmelserna i EG-fördraget är direkt 

tillämpliga inom rättsordningen i varje medlemsstat och gemenskapsrätten har företräde framför 

nationell rätt, ger dessa bestämmelser upphov till rättigheter för de berörda personerna som de 

nationella myndigheterna måste iaktta och skydda och 

att varje däremot stridande bestämmelse i nationell rätt saknar tillämplighet (se dom 

av den 4 april 1974 i mål 167/73, kommissionen mot Frankrike, REG 1974, s. 359, 

punkt 35; svensk specialutgåva, volym 2, s. 257). 

33 Domstolen finner att det inte finns några skäl för att inte låta enskilda åtnjuta det 

rättsliga skydd som följer av att bestämmelser i gemenskapsrätten har direkt effekt 

och vilket det åligger de nationella domstolarna att säkerställa (se dom av den 19 juni 

1990 i mål C-213/89, Factortame m. fl., REG 1990, s. 1-2433, punkt 19; svensk 

specialutgåva, volym 10) i fall då det är giltigheten av ett förvaltningsbeslut som är 

i fråga. Detta skydd får inte vara avhängigt av arten av den nationella bestämmelse 

som strider mot gemenskapsrätten. 

Rättigheter 

EU-domstolen fastslår frihet för både tjänsteleverantör och mottagare. Utan att hindras av 

restriktioner. 

Citat ur EU-dom mål C-211/08 EU-kommissionen mot Spanien av datum 2010-06-15 punkt 49, citat; 
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49 Enligt domstolens tillika fasta praxis innebär dessutom friheten att tillhandahålla tjänster inte bara 

att tjänsteföretaget kan erbjuda och utföra sina tjänster till mottagare som är etablerade i en 

annan medlemsstat än den i vilken tjänsteföretaget befinner sig, utan också friheten att motta 

eller såsom mottagare dra fördel av tjänster som tillhandahålls av någon som är etablerad i en 

annan medlemsstat, utan att hindras av restriktioner (se bland annat domen i det ovannämnda 

målet Gambelli m.fl., punkt 55 och där angiven rättspraxis). 

Avslagsmöjligheter 

Vilka möjligheter har svenska myndigheter(inkluderar LVN) att inskränka den enskildes EU-rätt? 

Citat ur EU-dom mål C-147/03 EU-kommissionen mot Österrike av den 7 juli 2005 punkt 63, 

citat; 

63 Tilläggas skall att det ankommer på den nationella myndighet som åberopar ett undantag från den 

grundläggande principen om fri rörlighet för personer att, i varje enskilt fall, bevisa att dess 

lagstiftning är nödvändig och proportionerlig i förhållande till det eftersträvade målet. De skäl som 

en medlemsstat kan åberopa för att motivera en begränsande åtgärd som medlemsstaten vidtagit skall 

åtföljas av en bedömning av lämpligheten och proportionaliteten av denna åtgärd (se, för ett liknande 

resonemang, dom av den 13 november 2003 i mål C-42/02, Lindman, REG 2003,s. I-13519, punkt 25, 

och av den 18 mars 2004 i mål C-8/02, Leichtle, REG 2004,s. I-2641, punkt 45). 

Rättssäkerhet 

Sverige har inte fått några undantag(således då även gällande för LVN). Sverige saknar lagstiftning 

därav saknas även legal begränsning.  

Citat ur EU-dom C-158/07 Förster av datum 2008-11-18 punkt 67 och 53, citat; 

67       Enligt fast rättspraxis kräver rättssäkerhetsprincipen, som ingår bland de allmänna 

principerna för gemenskapsrätten, bland annat att en reglering ska vara klar och precis samt att 

tillämpningen av densamma ska vara förutsebar. Detta gäller i synnerhet om regleringen kan få 

negativa konsekvenser för enskilda och företag (se, för ett liknande resonemang, dom av den 

13 februari 1996 i mål C-143/93, Van Es Douane Agenten, REG 1996, s. I-431, punkt 27, och av den 

17 juli 2008 i mål C-347/06, ASM Brescia, REG 2008, s. I-0000, punkt 69). 

53       För att kravet ska vara motiverat enligt gemenskapsrätten krävs dessutom att det är 

proportionerligt i förhållande till det legitima syfte som eftersträvas i den nationella rätten. 

Kravet får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. 

Svenska patienter som med stöd av EU-rätten, likt 450 miljoner andra européer, har rätt till fri 

rörlighet, får avslag av landstingen trots: 

 att inga mål med begränsning finnes i svensk lagstiftning 

Patienter får avslag genom: 

 att EU-domstolens obligatoriska stegvisa rättssäkerhetsprövning utifrån nödvändighet och 

proportionalitet vid avslag, inte alls genomföres 
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Lägesrapport juni 2012 av Assar Fager finner du via denna direktlänk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/06/2012-06-06-Sveriges-dubbla-sidor-inom-

gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-av-Assar-Fager.pdf   

 

Lägesrapport augusti 2012 av Assar Fager finner du via denna direktlänk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/08/L%C3%A4gesrapport-augusti-2012-av-Assar-

Fager-20120828-slutlig.pdf   

 

Lägesrapport september 2012 av Assar Fager finner du via denna direktlänk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/09/L%C3%A4gesrapport-5-september-2012-av-

Assar-Fager-slutlig-officell-20120905-2.pdf  

 

Lägesrapport november 2012 av Assar Fager finner du via denna länk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/11/L%C3%A4gesrapport-november-2012-av-Assar-

Fager-slutlig-ok.pdf  

Ingång till EU-rätten via denna länk 

http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm  

Ulf Bittner 

e-post voulf56@gmail.com   

 

14. Journaler har hittills icke kommit UB till del trots att det begärdes ut 2012-11-26 

Här visar Landstinget Västernorrland på sin makt, med att kränka och diskriminera, vilket är ett 

brott, att kränka och diskriminera ingår icke i anställdas uppdrag inom yrkesverksamheten på hälso- 

och sjukvårdens område utifrån de skyldigheter de anställda är skyldiga att tillämpa utifrån gällande 

lagstiftningar och EU-rätten. 

Brottsmisstankarna är där synnerligen väl begrundande, enligt Socialstyrelsen och JO skall 

journalanteckningar på begäran skickas ut per omgående dvs. inom 3 dagar. 

För övrigt kan åklagaren själv läsa vad som skrevs från UB till verksamhetschefen Norberg, som finns 

med i denna skrivelse, och då förstår åklagaren att det ligger i allmänhetens intresse att stävja att 

sådant förekommer alls inom Sundsvalls sjukhus. 

Har även begärt ut logglistor men dessa har icke kommit UB till del. 

15. Många skrivelser som berör ärendet som bevisar att alla inblandade sammanstaget 

underlåter och undanhåller gällande lagstiftning och EU-rätten. 

Allt detta blir för mycket initialt att översända för då blir det så mycket att åklagaren ”drunknar” i 

kommuniceringar från UB till Landstinget Västernorrland. Det får komma i det läget om åklagaren 

öppnar en förundersökning. 

 

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/06/2012-06-06-Sveriges-dubbla-sidor-inom-gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-av-Assar-Fager.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/06/2012-06-06-Sveriges-dubbla-sidor-inom-gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-av-Assar-Fager.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/08/L%C3%A4gesrapport-augusti-2012-av-Assar-Fager-20120828-slutlig.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/08/L%C3%A4gesrapport-augusti-2012-av-Assar-Fager-20120828-slutlig.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/09/L%C3%A4gesrapport-5-september-2012-av-Assar-Fager-slutlig-officell-20120905-2.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/09/L%C3%A4gesrapport-5-september-2012-av-Assar-Fager-slutlig-officell-20120905-2.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/11/L%C3%A4gesrapport-november-2012-av-Assar-Fager-slutlig-ok.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/11/L%C3%A4gesrapport-november-2012-av-Assar-Fager-slutlig-ok.pdf
http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm
mailto:voulf56@gmail.com
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16. De höga vederbörande landstingsdirektörer Johansson(J) och vårdområdesdirektör 

Rapp(R) 

Dessa är informerade om vad som försiggår, har begärt möte med dem för att delge dem exakt hur det 

går till och delge även ytterligare ur EU-rätten, men dessa vägrar, dvs. som ytterst ansvariga för 

yrkesverksamheten på Sundsvalls sjukhus, chefer till bl.a. verksamhetschefen Norberg m.fl. vill dessa 

helt enkelt icke bli inblandade, trots att de är ytterst ansvariga tjänstemän. 

Allmänheten är icke betjänt av att yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård i Landstinget 

Västernorrland som bedrivs med ansvarigas goda minne där anställda bl.a. verksamhetschefen N 

underlåter och undanhåller gällande lagrum och EU-rätten Eftersom de(J och R) vet om vad som 

försiggår är de delaktiva när det icke ställer upp på möte för att förändra och utveckla till att bli 

yrkesverksamhet som bedrivs rättssäkert gentemot allmänheten. 

Det är J och R skyldighet att implementera rättssäkerhet i yrkesverksamheten, men utifrån att UB 

begärt möte med dessa och de icke ens bemödar sig med att kommunicera svar konstateras att dessa 

samtycket med de anställda att så här skall ”makten” över patienten/landstingsskattebetalaren bedrivas 

utifrån ”våra egna lagar”! 

Det är en för allmänheten skrämmande insikt om detta får fortgå ostraffat, där ”kårandan” inom 

landsting får gå före lagstiftning och EU-rättighet som landstingskattebetalarna redan betalar för! 

17. Verkligheten om rättssäkerhet för landstingsskattebetalare 

Verksamhetschefen Norberg och landstingöverläkaren Skude är samstämmiga, ”kåranda”, tvärtemot 

gällande lagstiftningar, skyldigheter och EU-rätten, utifrån följande besked från dessa bägge 

”myndighetsutövare”, helt utan motivering och stöd utifrån lagar och EU-rätten; 

on 2012-12-12 12:05 

Hej! 

Tack för ditt brev. Efter ditt besök på akutmottagningen den 26/11 ordnade vi med en extremt snabb 

utredning av dina besvär ffa med tanke på att du själv var väldigt angelägen om en snabb utredning. 

Du fick tid för magnetkameraundersökning den 28/11 och du fick tid till vår neurokirurgkonsult den 

3/12 för bedömning av mrt-undersökningen och ställningstagande till ev. åtgärd. Du meddelade att du 

inte var intresserad av utredning av oss men fick också informationen att detta är den utredning som 

behöver göras i första hand och inte erbjuds av oss på något annat sätt. Med tanke på att du skulle 

kunna ändra dig och vilja genomgå denna utredning lät vi dessa tider stå kvar för att du skulle kunna 

utnyttja dessa. Du kom dock inte på magnetkameraundersökningen och inte på mottagningstiden och 

med tanke på att du redan i förväg talat om att du inte är intresserad kallar vi dig inte på nytt. Du får på 

sedvanligt vis vända dig till din hälsocentral om dina besvär kvarstår eller förvärras. 

Med vänlig hälsning 

Sigge Norberg 

Verksamhetschef Ortopedkiniken 
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Från landstingsöverläkare Skude 

ti 2012-12-18 17:45 

Hej och tack för mail ! 

Jag svarar dig i min egenskap av handläggare av ditt ärende 12LS2799 

Ditt ärende är medicinskt redan behandlat av ortopedkliniken på länssjukhuset – som var den instans 

du vände dig till. 

Du fick erbjudande om såväl röntgenundersökning (MRT 28 november 2012) som konsult 

(neurokirurgkonsult 3 december 2012). 

Du har härefter fått besked av verksamhetschefen att du nu ska vända 

Dig till den hälsocentral i landstinget Västernorrland som är aktuell för dig. 

Min bedömning är att Ditt ärende mycket väl kan avgöras av hälso- och 

sjukvårdsorganisationen i landstinget Västernorrland. 

Med hälsningar ! 

Per Skude 

Landstingsöverläkare 

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND 

Landstingsstab Hälso- och sjukvård 

Landstingets kansli 

871 85 Härnösand 

0611 – 800 68 

per.skude@lvn.se 

 

18. Lagstiftning i myndighetsutövning ger vid handen 

Motivering av beslut (20 §)

• Rättssäkerhetsfråga

• Den enskilde måste få veta vad beslutet 

grundas på

• Viktigt för att kunna överklaga

 

mailto:per.skude@lvn.se
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Rättelse hos beslutsmyndigheten

• Omprövning

• Enskild kan vända sig till myndigheten och 

begära att beslutet skall rättas

• Myndigheten kan ändra sitt beslut ex 

officio, dvs utan att den enskilde begärt det

 

Inget av detta uppfylls av Verksamhetschefen N och Landstingsöverläkaren Skude(bägge är i deras 

roller tjänstemän)  i deras ställningstagande trots att beslut begärts från UB, dvs. de tillämpar icke 

gällande lagstiftning i så kallat beslut utifrån förvaltningslag, som dessa uppenbart fullständigt 

underlåter och undanhåller i deras myndighetsutövning. 

19. EU-rättigheten till fri rörlighet är grunden i ärendet och därtill i anmälan mot landstinget 

Västernorrland och Sundsvalls sjukhus 

Däri gäller Rättighetsstadgan artikel 41, juridiskt bindande via Lissabonfördraget 2009-12-01, om 

motiverade beslut, här är vi nu icke inne på skyldigheter utan rättigheter för att just via motiverade 

beslut, fullt följbara beslut, skall säkerställa rättssäkerheten. En rättsosäkerhet som bevisligen 

undanhålls och underlåts UB av Landstinget Västernorrland och Sundsvalls sjukhus. 

20. 
3
Rättighetsstadgan artikel 54 och artikel 21 

Utifrån att ärendet i grunden för landstingsskattebetalarens kommunicerade behandlingsalternativ är 

Polen och privat ägda sjukhuset Medicover och då EU-rättigheten till fri rörlighet innefattar hälso- och 

sjukvård begås brott emot artikel 54 och artikel 21 Icke diskriminering; 

Artikel 54  

Förbud mot missbruk av rättigheter  

Ingen bestämmelse i denna stadga får tolkas som att den medför rätt att bedriva verksamhet eller utföra 

handlingar som syftar till att sätta ur spel någon av de rättigheter och friheter som erkänns i stadgan eller att 

inskränka dem i större utsträckning än vad som medges i stadgan. 

Artikel 21  

Icke-diskriminering  

1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska 

särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, 

förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden. 

 2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild 

bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.  

Utifrån diskriminering sker diskriminering av svensk medborgare som icke får åtnjuta samma EU-

rättighet till Fri rörlighet som andra EU-medborgare är berättigade till inom EU. Därtill diskrimineras 

vårdgivaren i Polen, Medicover sjukhuset, som är det behandlingsalternativ som UB kommunicerat till 

Sundsvalls sjukhus, de förhindras pga. att dessa har sin yrkesverksamhet i Polen(annan nationalitet än 

svenskt) och får icke konkurera på lika villkor som landstingen i Sverige 

 

                                                           
3
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF
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20 Fri rörlighet innebär konkurrens utsatt marknad inom hela EU 

Men när landsting icke vill bli konkurrens utsatt så hantera allmänheten på ett rättsvidrigt sätt och 

därtill underlåter och undanhåller de anställda de skyldigheter de är skyldiga att tillämpa i deras 

myndighetsutövning där landstingsskattebetalarna är i beroendeställning till myndighetsutövarens 

beslut. 

UB har icke fått del av journaler, trots att det är begärt, ett sätt att ”makta” över 

landstingsskattebetalarna, för annars måste de anställda vara blinda dvs. icke läskunniga! 

Tack vare kunskaper om gällande lagstiftningar och EU-rätten till fri rörlighet praktiserar således 

myndighetsutövarna ”mobbing” för att tysta och kväsa UB utifrån att de helt enkelt är beroende av att 

”missbruka makt”, vad för andra konklusioner kan dragas? Sättas på plats oavsett vad lagstiftningar, 

regelverk och EU-rätten har att komma med, så är maktandet inom Sundsvalls sjukhus och de 

anställda. Kåranda accepterar icke att bli konkurrens utsatt av lagstiftning och EU-rätt, dessa är van att 

bestämma över liv och död och vill icke på något sätt bli konkurrensutsatta och granskade. 

21. Skyddande av brottslig verksamhet 

 Det är än mer beklämmande när landstingsledningen, med landstingsdirektör J och 

vårdområdesdirektör R i spetsen, icke vill i en utvecklande demokratisk process med rättssäkerhet i 

fokus, gentemot allmänheten, vill ta del av bevis om vad som pågått på Sundsvalls sjukhus gentemot 

UB i synnerhet, och därtill då icke värnar rättssäkerheten som ytterst ansvariga för den 

yrkesverksamhet som bedrivs i strid emot gällande lagstiftningar och EU-rätten. 

 Dessa J och R har fått kontinuerlig information från begynnelsen men icke agerat utan stilla tigande 

låtit detta fortgå, vilket är detsamma som att J och R acceptera och tillåter att brottslig verksamhet 

bedrivs inom landstinget Västernorrland i allmänhet och i synnerhet inom Sundsvalls sjukhus. 

Landstingöverläkare Skude, som också är väl informerad innefattas av samma ideologi och 

ställningstagande som J och R. Därtill är dessa, J, R och Skude inom ledningsstaben för landstinget 

Västernorrland. 

UB kan endast konstatera att dessa J, R och Skude vill skydda yrkesverksamheten inom hälso- och 

sjukvård på Sundsvalls sjukhus och de anställda där som berörs av denna anmälan från att bli 

konkurrensutsatta och därvidlag är involverad i verksamhet att undanhålla och underlåta allmänheten 

lagstiftningar och EU-rätten, dvs. är involverade i yrkesverksamhet som är i strid gentemot gällande 

lagrum! 

22. 
4
Artikel i SvD 2013-01-07 

Några citat ur denna artikel:  

Se till att lagstiftning som ska stärka patientens ställning följs.  

Svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning bygger i flera avseenden på ett patientcentrerat synsätt. Den 

slår bland annat fast att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

                                                           
4 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/patienterna-maste-fa-verkligt-inflytande_7800772.svd  

 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/patienterna-maste-fa-verkligt-inflytande_7800772.svd
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Ändå är svenska patienter i en internationell jämförelse de som i minst utsträckning upplever att 

de görs delaktiga i beslut som rör deras vård och behandling så mycket som de önskar. 

Den externa utvärderingen slår fast att det finns en omfattande och oroande brist på 

överensstämmelse mellan de skyldigheter gentemot patienter som anges i hälso- och sjukvårdslagen 

och den verklighet som patienterna möter. 

Alternativet till den här skisserade utvecklingen är att patienter tillfrisknar onödigt långsamt och att 

vården fortsätter att arbeta på ett ekonomiskt otillfredsställande sätt. Det är inte godtagbart. Varken 

patienterna eller samhället har råd att vänta. 

FREDRIK LENNARTSSON 

myndighetschef Myndigheten för vårdanalys 

 

23. Underlåta och undanhålla gällande lagstiftning och kränka och diskriminera systematiskt är 

att betraktas som lagbrott tills motsatsen är bevisad 

Sundsvalls sjukhus har uppenbart satt i system att kränkande och frångå de skyldigheter som anställda 

är skyldiga att tillämpa, de gör precis tvärtemot vad lagstiftaren beslutat. 

 

23. Proportionalitetsprincipen. 

artikel 49 

artikel 59 

 
5
Examensarbete 

20 poäng 

 

Citat av vikt enligt följande 

 
Sidan 7 

 

En av de grundläggande rättsprinciperna inom gemenskapsrätten finns i artikel 

5 (3) EG och betecknas proportionalitetsprincipen. Den innebär att 

medlemsstaterna och dess institutioner inte får införa mer tvingande skyldigheter 

för individer än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med en 

lagreglering. Det måste finnas en jämvikt mellan åtgärden och nyttan med 

regleringen. Denna princip kommer upp i de fall det gäller den fria rörligheten då medlemsstaterna är 

skyldiga att använda sig av de regler som är minst ingripande för den enskilde. 

 
Sid 25 

 

I Safir (se kapitel 4) är Gemenskapsdomstolen ännu tydligare om att restriktioner 

som hindrar den fria rörligheten för tjänster är förbjudet enligt artikel 

49 EG. Domstolen uttalade där att: 

 

”23. Mot bakgrund av den inre marknaden och för att göra det möjligt att förverkliga syftena 

                                                           
5 http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1563323&fileOId=1566247  
 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1563323&fileOId=1566247
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med denna marknad, utgör artikel 49 i fördraget även hinder för tillämpningen av varje nationell 

reglering som får till följd att det blir svårare att tillhandahålla tjänster mellan medlemsstater än att 

tillhandahålla tjänster helt och hållet inom en medlemsstat.”90 

 

90 Safir, p 23. 

 

Sidan 40 

 

”29 Mot bakgrund av den inre marknaden och för att göra det möjligt att förverkliga syftena 

med denna marknad, utgör artikel 59 i fördraget hinder för att tillämpa varje nationell reglering som 

får till följd att det blir svårare att tillhandahålla tjänster mellan medlemsstater 

än att tillhandahålla tjänster helt och hållet inom en medlemsstat (se bland annat dom av den 

5 oktober 1994 i mål C-381/93, kommissionen mot Frankrike, REG 1994, s. I-5145, punkt 

17; Svensk specialutgåva, volym 16, s. 223).”149 

 

149 Danner p 29 

 

24. Rätten till gränsöverskridande vård utifrån EU-domstolens beslut 

I Lissabonfördraget(statsminister Fredrik Reinfeldt fick stor politisk uppmärksamhet och aktning för 

vid genomdrivandet) fastslogs att alla svenskar är EU-medborgare och har genom fördraget därmed 

samma rättigheter och skyldigheter som 450 miljoner andra européer/ unionsmedborgare. 

Skyldigheter 

Svenska myndigheter(inkl. Landstinget Västernorrland och Sundsvalls sjukhus) är skyldiga tillvarata 

den enskildes EU-rätt. Citat ur EU-dom C-224/97 Ciola av datum 1999-04-29, punkterna 26 och 33, 

citat; 

26 Det skall vidare erinras om att eftersom bestämmelserna i EG-fördraget är direkt tillämpliga inom 

rättsordningen i varje medlemsstat och gemenskapsrätten har företräde framför nationell rätt, ger 

dessa bestämmelser upphov till rättigheter för de berörda personerna som de nationella 

myndigheterna måste iaktta och skydda och att varje däremot stridande bestämmelse i nationell rätt 

saknar tillämplighet (se dom av den 4 april 1974 i mål 167/73, kommissionen mot Frankrike, REG 

1974, s. 359, punkt 35; svensk specialutgåva, volym 2, s. 257). 

33 Domstolen finner att det inte finns några skäl för att inte låta enskilda åtnjuta det rättsliga skydd 

som följer av att bestämmelser i gemenskapsrätten har direkt effekt och vilket det åligger de nationella 

domstolarna att säkerställa (se dom av den 19 juni 1990 i mål C-213/89, Factortame m. fl., REG 

1990, s. 1-2433, punkt 19; svensk specialutgåva, volym 10) i fall då det är giltigheten av ett 

förvaltningsbeslut som är i fråga. Detta skydd får inte vara avhängigt av arten av den nationella 

bestämmelse som strider mot gemenskapsrätten. 

Rättigheter 

EU-domstolen fastslår frihet för både tjänsteleverantör och mottagare. Utan att hindras av 

restriktioner. 

Citat ur EU-dom mål C-211/08 EU-kommissionen mot Spanien av datum 2010-06-15 punkt 49, citat; 

49 Enligt domstolens tillika fasta praxis innebär dessutom friheten att tillhandahålla tjänster inte bara 

att tjänsteföretaget kan erbjuda och utföra sina tjänster till mottagare som är etablerade i en 
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annan medlemsstat än den i vilken tjänsteföretaget befinner sig, utan också friheten att motta 

eller såsom mottagare dra fördel av tjänster som tillhandahålls av någon som är etablerad i en 

annan medlemsstat, utan att hindras av restriktioner (se bland annat domen i det ovannämnda 

målet Gambelli m.fl., punkt 55 och där angiven rättspraxis). 

Avslagsmöjligheter 

Vilka möjligheter har svenska myndigheter(inkluderar LVN) att inskränka den enskildes EU-rätt? 

Citat ur EU-dom mål C-147/03 EU-kommissionen mot Österrike av den 7 juli 2005 punkt 63, 

citat; 

63 Tilläggas skall att det ankommer på den nationella myndighet som åberopar ett undantag från den 

grundläggande principen om fri rörlighet för personer att, i varje enskilt fall, bevisa att dess 

lagstiftning är nödvändig och proportionerlig i förhållande till det eftersträvade målet. De skäl som 

en medlemsstat kan åberopa för att motivera en begränsande åtgärd som medlemsstaten vidtagit skall 

åtföljas av en bedömning av lämpligheten och proportionaliteten av denna åtgärd (se, för ett liknande 

resonemang, dom av den 13 november 2003 i mål C-42/02, Lindman, REG 2003, s. I-13519, punkt 25, 

och av den 18 mars 2004 i mål C-8/02, Leichtle, REG 2004, s. I-2641, punkt 45). 

Rättssäkerhet 

Sverige har inte fått några undantag(således då även gällande för Landstinget Västernorrland och 

Sundsvalls sjukhus). Sverige saknar lagstiftning därav saknas även legal begränsning.  

Citat ur EU-dom C-158/07 Förster av datum 2008-11-18 punkt 67 och 53, citat; 

67       Enligt fast rättspraxis kräver rättssäkerhetsprincipen, som ingår bland de allmänna 

principerna för gemenskapsrätten, bland annat att en reglering ska vara klar och precis samt att 

tillämpningen av densamma ska vara förutsebar. Detta gäller i synnerhet om regleringen kan få 

negativa konsekvenser för enskilda och företag (se, för ett liknande resonemang, dom av den 

13 februari 1996 i mål C-143/93, Van Es Douane Agenten, REG 1996, s. I-431, punkt 27, och av den 

17 juli 2008 i mål C-347/06, ASM Brescia, REG 2008, s. I-0000, punkt 69). 

53       För att kravet ska vara motiverat enligt gemenskapsrätten krävs dessutom att det är 

proportionerligt i förhållande till det legitima syfte som eftersträvas i den nationella rätten. 

Kravet får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. 

Svenska patienter som med stöd av EU-rätten, likt 450 miljoner andra européer, har rätt till fri 

rörlighet, får avslag av landstingen trots: 

 att inga mål med begränsning finnes i svensk lagstiftning 

Patienter får avslag genom: 

 att EU-domstolens obligatoriska stegvisa rättssäkerhetsprövning utifrån nödvändighet och 

proportionalitet vid avslag, inte alls genomföres 

 

Hänvisar åklagaren till följande bevis i EU-rätten som styrker UB och landstingsskattebetalarnas EU-

rättighet till gränsöverskridande vård. 
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Lägesrapport juni 2012 av Assar Fager finner du via denna direktlänk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/06/2012-06-06-Sveriges-dubbla-sidor-inom-

gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-av-Assar-Fager.pdf   

 

Lägesrapport augusti 2012 av Assar Fager finner du via denna direktlänk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/08/L%C3%A4gesrapport-augusti-2012-av-Assar-

Fager-20120828-slutlig.pdf   

 

Lägesrapport september 2012 av Assar Fager finner du via denna direktlänk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/09/L%C3%A4gesrapport-5-september-2012-av-

Assar-Fager-slutlig-officell-20120905-2.pdf  

Lägesrapport november 2012 av Assar Fager finner du via denna länk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/11/L%C3%A4gesrapport-november-2012-av-Assar-

Fager-slutlig-ok.pdf  

Lägesrapport december 2012 av Assar Fager 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/12/L%C3%A4gesrapport-december-2012-av-Assar-

Fager.pdf 

 

25. EU-rättsprofessor von Quitzow, citat; 

Patientfrihet i Europa 

Inom Europa gäller en frihet att prestera och att tillgodogöra sig tjänster. För en del 

medlemsstater är detta okomplicerat då man har marknadsekonomiskt baserade 

försäkringssystem. Alltsedan det vägledande rättsfallet Kohll som bekräftats i senare praxis är 

de enskilda unionsmedborgarna att se som kunder i de olika socialförsäkringssystemen och 

kan välja vård inom desamma. 

Detta har inte setts med blida ögon i medlemsstater som har planekonomiskt baserade 

vårdsystem, vilket är fallet med Sverige. I det svenska vårdsystemet är den enskilde 

underordnad de övergripande vårdpolitiska målen och att denne skulle kunna ta en genväg 

utomlands strider mot det socialpolitiska solidaritetsbegreppet som präglat det 

planekonomiska sjukvårdssysten som står bjärt i kontrast till det kundbegrepp som präglar 

EG-rättsliga bedömningar. 

Att vara kund i de olika medlemsstaternas socialpolitiska system är en unionsmedborgerlig 

rättighet enligt EG-domstolens avgöranden. De försök som medlemsstaterna gjort att 

kringränna densamma har inte varit framgångsrika. Under det svenska ordförandeskapet 

förkastades ett direktivförslag som hade begränsat EU-medborgares frihet att söka vård i 

andra medlemsstater i strid med fördragets grundprinciper. Detta direktivförslag hade med all 

sannolikhet annulerats av EG-domstolen vid talan härom. 

Det kan uttolkas att medlemsstaterna står långt ifrån varandra i denna fråga. EG-domstolens 

praxis är emellertid entydig. De enskilda kan som kunder utnyttja medlemsstaternas olika 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/06/2012-06-06-Sveriges-dubbla-sidor-inom-gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-av-Assar-Fager.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/06/2012-06-06-Sveriges-dubbla-sidor-inom-gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-av-Assar-Fager.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/08/L%C3%A4gesrapport-augusti-2012-av-Assar-Fager-20120828-slutlig.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/08/L%C3%A4gesrapport-augusti-2012-av-Assar-Fager-20120828-slutlig.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/09/L%C3%A4gesrapport-5-september-2012-av-Assar-Fager-slutlig-officell-20120905-2.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/09/L%C3%A4gesrapport-5-september-2012-av-Assar-Fager-slutlig-officell-20120905-2.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/11/L%C3%A4gesrapport-november-2012-av-Assar-Fager-slutlig-ok.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/11/L%C3%A4gesrapport-november-2012-av-Assar-Fager-slutlig-ok.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/12/L%C3%A4gesrapport-december-2012-av-Assar-Fager.pdf
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/12/L%C3%A4gesrapport-december-2012-av-Assar-Fager.pdf
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socialförsäkringssystem för att i vart fall få täckt de kostnader som behandlingen kostat i 

ursprungsmedlemsstaten. 

Att knyta behandlingsbehov i andra medlemsstater till svenska behandlingsformer såsom sker 

i Sverige strider mot den fria rörligheten och är öppet diskriminerande. Att lägga inhemska 

behandlingskriterier och att förbise utländsk vetenskap strider mot EG-rätten. Internationellt 

vetenskapliga rön skall respekteras, Sverige har ingen möjlighet att försvara en egen politisk 

linje enär EG-rätten skall tillämpas lika i alla medlemsstater och Sverige ej har några 

undantag härifrån. Sålunda har svenska patienter rätt att söka vård i andra länders 

socialförsäkringssystem utan inskränkningar. 

Lund den 7 december 2010 

Carl Michael von Quitzow LL.D. 

Jur.dr., Jean Monnet Professor i Europeisk rätt 

Carl Michael von Quitzow 

Jur dr., Jean Monnet Professor i Europeisk rätt 

 

26 Kommuniceringar till Sundsvalls sjukhus och Landstinget Västernorrland som anmälan 

avser enligt följande dnr 

Dnr 13LS164 

Dnr 12LS2799 

12HSN1057 Sigmund Norberg är handläggare av detta ärende. 

12LS210 handläggare Monika Wedin Jonsson. 

 

27. Begär att åklagare mycket skyndsamt öppnar förundersökning 

Begär dessutom att alla kommunicering med UB sker via e-post i fullt följbart beslut utifrån 

Rättighetsstadgan artikel 41 och de lagstiftningar som åklagaren lyder under för att säkerställa att 

rättssäkerhet efterlevs. 

Kompletteringar sker om så åklagaren begär detta och förtydliganden om så begäres. Därtill kan 

kompletteringar och förtydligande tillställas vid muntligt möte om så åklagaren begär. 

Om åklagare har för avsikt att inte inleda förundersökning har UB för avsikt att direkt vända sig till 

särskild åklagare i Malmö som utreder misstanke om brott utifrån denna anmälan till 

Åklagarmyndigheten i Sundsvall. Därav tydlighet i beslut och besvärshänvisning i laga ordning. 

Eventuella jävsbindningar hos åklagarmyndigheten är av vikt ty ett landsting har väldig stor makt i 

samhället.  
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Förutsätter att åklagare beaktar och förstår allvaret och icke på något sätt uppfattar UB på annat sätt än 

att denne är mycket väl medveten om hur illa landsting överlag i Sverige hanterar myndighetsutövning 

gentemot landstingsskattebetalare och denna anmälan går icke att undkomma utifrån att rättssäkerhet 

är av vikt i en demokrati. 

Gällande lagrum gentemot landsting är skyldigheter som dessa är skyldiga att tillämpa och skall icke 

ha ”egen gräddfil” att göra som de behagar och vill. Anställda inom vården har ett stort ansvar 

gentemot allmänheten utifrån gällande lagstiftningar och därtill EU-rätten. Sverige har ingen 

lagstiftning för gränsöverskridande våd och därigenom gäller direktverkande EU-rättspraxis på 

området fri rörlighet som svensk lagstiftning. 

Utifrån vad som upplevts och nu anmäls till åklagare förutsätts att denna anmälan och innehållet har 

sådan substans så att åklagare inleder förundersökning för att säkerställa rättssäkerheten gentemot de 

som betalar landsting för deras yrkesverksamhet dvs. landstingskattebetalarna. 

Bilagor  

Bilaga 1 

Läkarutlåtandet från portugisisk läkare 

 

Ulf Bittner 

voulf56@gmail.com  

mailto:voulf56@gmail.com

