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Till åklagaren 

 

Som komplettering till Anmälan om brott inom Landstinget Västernorrland och där anställda 

från Ulf Bittner bifogas nu kommunicering till dels Landstinget Västernorrland och dels till 

Landstinget Dalarna. 

 

Här skall åklagaren vara särskilt uppmärksam på att Landstinget Västernorrland/Sundsvalls 

sjukhus; 

 

1. Har underlåtit och undanhållit begäran om andra bedömning, vilket är av UB begärt sedan 

tidigare, utifrån bl.a. att Sundsvalls sjukhus, verksamhetschef Norberg(även då 

landstingöverläkare Skude i ledningsgruppen/ledningsstaben för Landstinget Västernorrland, 

som instämmer i åtgärden i kommunicering till UB) kommunicerat att UB skall vända sig till 

hälso/vårdcentral. 

 

Det innebär att även vårdvalslagen SFS 2010:243, som trädde i kraft 2010-07-01, 

underlåts och undanhålls UB. 

 

Både landstinget Västernorrland och Landstinget Dalarna via ansvariga för 

yrkesverksamheterna ställer sig på yrkesutövarnas sida dvs. vägrar allmänheten att i möte få 

redogöra för hur det går till inom yrkesverksamheten på hälso- och sjukvårdens område där 

anställda underlåter och undanhåller gällande lagstiftningar och EU-rätten, då i strid emot 

Sveriges riksdags fattade beslut! 

 

Det innebär att dessa(i Landstinget Västernorrland då landstingdirektör Johansson och 

vårdområdesdirektör Rapp) accepterar och är införstådda med att yrkesverksamheten på 

respektive sjukhus, Sundsvalls sjukhus och Falu lasarett, skall bedrivas av de anställda utifrån 

att det strider emot av Sveriges riksdag beslutat dvs. i strid emot gällande lagstiftning och EU-

rätt till fri rörlighet, vårdvalslagen m.m. 

 

När så sker gentemot UB och även i annat landsting(Dalarna) konstateras att det är högst 

sannolikt och rimligt att antaga att andra landstingskattebetalare också drabbas utifrån att nu 

det konstateras även ske inom annat landsting. Det är synnerligen allvarligt och sätter då 

rättssäkerheten helt ur spel och innebär då att även brottsmisstankar generellt kan riktas emot 

landstingen och deras underlåtenhet och undanhållande av gällande regelverk. Synnerligen 

mycket allvarlig situation. 

 

2. Generellt och systematiskt förfarande inom landstingen 

Här i den skrivelsen, som berör 2 landsting, även landstinget Dalarna och där drabbade Jerry 

Persson, påvisar att det är ett generellt och systematiskt förfarande, dvs. i Sverige har 
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landstingen satt i system att underlåta och undanhålla gällande regelverk i syfte att gynna den 

egna yrkesverksamheten utifrån att anställda icke tillåter att ”deras” verksamhet konkurrens 

utsätts av vårdgivare utanför Sverige. 

 

Att förhindra vad Sveriges riksdag beslutat, lagstiftningar som skall gälla alla i Sverige, i 

yrkesverksamhet inom hälso- och sjuvård i landstinget gentemot skattebetalarna, att 

lagstiftningar kommer skattebetalarna till del(vilket är lagstiftarens intention där av beslutat i 

demokratisk ordning instifta lagar) är uppenbart vad som sker dels inom Landstinget 

Västernorrland/Sundsvalls sjukhus och dels inom Landstinget Dalarna/Falu lasarett. Dvs. 

dessa underlåter och undanhåller via anställda att Sveriges riksdags beslut via lag kommer 

allmänheten till del med att underlåta och undanhålla lagstiftning och EU-rätten till fri 

rörlighet i syfte att värna sin egen uppfattning om hur yrkesverksamheten skall bedrivas. 

 

Dvs. att i strid emot gällande lagstiftning och EU-rätten bedriva yrkesverksamhet inom hälso- 

och sjukvården torde innebära lagbrott och konsekvensen blir då att allmänheten utsätts 

generellt och systematiskt för dessa övergrepp och kränkningar/diskrimineringar. 

 

Därav finns synnerligen mycket starka skäl utifrån UB nu har anmält Sundsvalls sjukhus och 

Landstinget Västernorrland via anmälan öppna förundersökning. 

 

Finns prejudikat sedan tidigare? 

 

UB anser att det är synnerligen i allmänhetens intresse att beslut i Sveriges riksdag via lag 

skall tillämpas, särskilt skyldigheter utifrån bl.a. skyldighets lagstiftningen Hälso- och 

sjukvårdslag som anställda inom Sundsvalls sjukhus är skyldiga att tillämpa i deras 

yrkesutövning. 

 

Därtill gäller samma sak utifrån direktverkande EU-rättspraxis, Ciola och Sveriges riksdags 

beslut prop. 1993/94:114, sidan 32, 4:e stycket. Delges här nedan; 

 

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. 

 

Direktverkande EU-rättspraxisen Ciola, EU-domstolens dom mål C-224/97 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997CJ0224:SV:PDF ) 

 

Av Ciola p. 33 framgår att det åligger nationella domstolar att säkerställa så 

medborgare får del av 

gemenskapsrätten. Detta skydd mot nationella myndigheter gäller alla nationella 

bestämmelser som strider emot gemenskapsrätten. 

Citat av punkterna 26-33 i EU-rättspraxis Ciola 

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

tillämpliga inom rättsordningen i varje medlemsstat och gemenskapsrätten har före- 

träde framför nationell rätt, ger dessa bestämmelser upphov till rättigheter för de 
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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). 

 

27 Eftersom de tvingande bestämmelserna i artikel 59 i fördraget är direkt och villkorslöst 

tillämpliga från och med övergångsperiodens utgång (se dom av 

den 17 december 1981 i mål 279/80, Webb, REG 1981, s. 3305, punkt 13; svensk 

specialutgåva, volym 6, s. 265), innebär denna bestämmelse att ingen rättsakt i nationell 

rätt som strider mot nämnda artikel får tillämpas. 

 

28 Vad avser Republiken Österrike framgår det av artikel 2 i anslutningsakten att 

EG-fördragets bestämmelser är tillämpliga från och med anslutningen, det vill säga 

från och med den 1 januari 1995, varför artikel 59 i fördraget från och med nämnda 

dag är en omedelbart tillämplig rättskälla. 

 

29 Även om domstolen i sin rättspraxis först förklarade att det ankommer på varje 

nationell domstol att i förekommande fall underlåta att tillämpa varje bestämmelse 

i den nationella lagstiftningen som kan strida mot gemenskapsrätten (se domen i 

det ovannämnda målet Simmenthal, punkt 21), har den senare preciserat sin rättspraxis 

i två avseenden. 

 

30 Av senare rättspraxis framgår för det första att alla förvaltningsorgan, inbegripet 

lokala myndigheter, är skyldiga att iaktta denna skyldighet att ge gemenskapsrätten 

företräde, varför enskilda har rätt att åberopa en gemenskapsbestämmelse av sådan 

art (dom av den 22 juni 1989 i mål 103/88, Fratelli Costanzo, REG 1989, s. 1839, 

punkt 32; svensk specialutgåva, volym 10). 

 

31 Av senare rättspraxis framgår för det andra att bestämmelser i nationell rätt som 

strider mot en sådan gemenskapsbestämmelse kan förekomma både i lagar och 

förvaltningsföreskrifter (se i detta avseende dom av den 7 juli 1981 i mål 158/80, 

Rewe, REG 1981, s. 1805, punkt 43; svensk specialutgåva, volym 6, s. 153). 

 

32 Av denna rättspraxis följer med nödvändighet att ovannämnda nationella 

förvaltningsföreskrifter 

inte endast inbegriper generella och abstrakta normer utan även 

enskilda konkreta förvaltningsbeslut. 

 

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. 

 

Ytterligare utav största vikt 

EU-rättspraxis mål C-211/08 kommissionen mot Spanien av datum 2010-06-15, punkt 

49, citat; 



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). 

 

 

 

 

3. Bifogad fil Landstinget Västernorrland frågeställningar till verksamhetschef Sigmund 

Norberg, fortfarande obesvarad. 

I skrivelsen om 7 sidor kan åklagaren läsa om vad som är av vikt i grunden i ärendet men icke 

är av vikt för Sundsvalls sjukhus och verksamhetschefen Norberg, som uppenbart bevisligen 

icke kommunicerat svar på den skrivelsen. 

 

Åklagaren skall särskilt uppmärksamma att de flesta inom landstinget Västernorrland är 

informerade via denna skrivelse också, se brevhuvudet om vilka som är tillskrivna. Ingen har 

agerat eller reagerat utifrån den skrivelsen och alla är uppenbart då införstådda med att det här 

skall ”tystas ner” och vi fortsätter som vanligt, vilken annan konklusion går att dras i 

sammanhanget och helheten av innebörden i hela anmälan mot Sundsvalls 

sjukhus/Landstinget Västernorrland. 

 

 

4. Bifogad fil frågeställningar till Landstingsöverläkaren Per Skude av 2012-12-20, 

obesvarad. 

 

I denna skrivelse går bl.a. att läsa; 

 

Utifrån bevisbar händelse kedja delges följande, vilket går att leda i bevis; 

Sundsvalls sjukhus, akutmottagning, 2012-11-26. 

 

 Ansvarig på akuten gör bedömning utifrån portugisisk läkares läkarutlåtande ”He should be 

observed urgently by a neurosurgeon.” att u t skall träffa ortopedläkare Granstrand, ST läkare. 

Dvs. en första bedömning är gjord, alltså av ansvarig bedömare på akutmottagningen, om 

vilken kompetens u t skall träffa, vilket strider emot läkarutlåtandet från portugisisk läkare. 

En andra bedömning är gjord av ortoped Granstrand och överläkaren/verksamhetschefen 

Norberg(ortoped), vilket också är i strid mot gällande förutsättningar, utifrån att ingen bestridit 

detta inom LVN och Sundsvalls sjukhus dvs. läkarutlåtande från portugisisk läkares bestämda 

uppfattning ”He should be observed urgently by a neurosurgeon.” 

En tredje bedömning är gjord, när tvärtemot det vårdval som kommunicerats av u t om 

vårdval av bättre/effektivare vårdgivare i Polen delgivits ortopederna 2012-11-26(akut besöket 

på Sundsvalls sjukhus) som patientens vårdval, med att bestämma överhuvudet på patienten 

att boka tid för röntgen och konsultläkare. 

En fjärde bedömning är gjord med att nu senast hänvisa patienten/ u t till 

vårdcentral/hälsocentral, där ingen neurokirurg alls finns, och helt i strid med det vårdval som 

kommunicerats från u t till Sundsvalls sjukhus anställda läkare och ansvarig verksamhetschef. 

Enligt lagstiftning som LVN lyder under 
  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). 

 



UB har undanhållits och underlåtits andra bedömning av Sundsvalls sjukhus och därtill då 

även förhindrats EU-rättigheten till fri rörlighet vid gränsöverskridande vård då förmodligen i 

syftet att myndighetsutövarna ha egna intressen i att behålla kontrollen och makten över 

allmänheten. 

 

Här skall särskilt påpekas att utifrån EU-rätten finns inga restriktioner alls utifrån vård hos 

privat vårdgivare! Vård som UB kommunicerat som behandlingsalternativ Medicover 

sjukhus(privat sjukhus icke direkt finansierat av offentliga medel), Warszawa, Polen. Dels 

som behandlingsalternativ och dels som andra bedömning, i bägge dessa delar har Sundsvalls 

sjukhus och myndighetsutövarna inom Landstinget Västernorrland, som UB är i 

beroendeställning till deras beslut, vägrat kommunicera beslut och därigenom undanhåller och 

underlåter de skyldigheter de anställda lyder under och är skyldiga att tillämpa utifrån gällande 

lagstiftning och EU-rätten. 

 

Dvs. brott sker emot de skyldigheter som yrkesverksamheten inom hälso- och sjukvård 

bedrivs utifrån. Alltså att inom Landstinget Västernorrland/ Sundsvalls sjukhus tillämpas 

icke de skyldigheter de är skyldiga att tillämpa i yrkesverksamheten. 

 

Att underlåta och undanhålla därtill förhindra gällande lagstiftning komma 

landstingsskattebetalarna till del innebär i slutänden att olaglig yrkesverksamhet 

bedrivs av Landstinget Västernorrland/Sundsvalls sjukhus. 

 

 

5. Information 

Jerry Persson, Borlänge, drabbad av samma underlåtenhet och undanhållan av gällande 

lagstiftningar inom Landstinget Dalarna(Falu lasarett), kommer inom kort göra anmälan till 

Åklagarmyndigheten i Falun. 

 

 

6. UB förutsätter utifrån att Landstinget Västernorrland/Sundsvalls sjukhus undanhåller 

och underlåter EU-rätten och UB EU-rättighet till fri rörlighet, det sker således 2 gånger, 

först i och utifrån kommunicerat behandlingsalternativ 2012-11-26(muntligt och skriflit) och 

sedan utifrån kommunicerat om andra hands bedömning 2012-12-13(se bifogad fil 

Landstinget Västernorrland kommunicering utifrån dnr 12HSN 1057) i Polen, vilket strider 

emot fördragen, att åklagaren mycket skyndsamt öppnar förundersökning och prioriterar 

denna anmälan utifrån att det är generellt i allmänhetens intresse att sådana brott stävjas med 

full kraft ty all makt i Sverige utgår från folket(grundlag). 

 

 

 

 

Ulf Bittner 

voulf56@gmail.com  
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