
Öppet brev till landstingsstyrelsens ordf. Per Valberg 

per.valberg@lvn.se 

Bäste Per 

Politik handlar om ledarskap, principer och visioner. Dessutom om makt och mycket stort ansvar. 

Per – det finns säkert en orsak till att du över tid vägrat besvara skrivelser och telefonsamtal – där jag 

sökt dig för att i möte kunna reda ut vad aktivt tjänstemän/myndighetsutövare förhindrar inom 

landstinget gentemot pensionärer.  Bl.a. vår 79-åriga mamma har aktivt av myndighetsutövare 

kränkts och över tid förhindrats vård och behandling/utredning, vilket du är mycket välinformerad 

om. 

Du har fått vetskap om; 

 Att vårdgaranti lag aktivt förhindras generellt och systematiskt emot pensionärer 

 Att den fria rörligheten motarbetas av tjänstemän inom landstinget 

 Att Sverige är en del av en enorm vårdmarknad inom EU 

 Att det råder fri rörlighet inom vårdmarknaden för vårdkonsumenterna 

 Att anställda tjänstemän inom landstinget fått för sig att pensionärer icke har rätt att föra 

minnesanteckningar via ljudupptagningar i möte med myndighetsutövarna 

 Att anställda läkare vägrar vård och behandling när ljudupptagning sker, är ett notoriskt 

faktum och har till dig bevisats, där således anställd överläkare kränker EU-rättigheten till 
1hälsoskydd och Äldres rätt till att leva ett 2värdigt och oberoende liv 

 Att tjänstemän/kvinnor/myndighetsutövarna icke alls behandlar 3vårdkonsumenter lika och 

att äldre pensionärer därmed aktivt kränks av landstingets anställda 

Maktkorruptionen inom landstinget; Otaliga är de timmar som lagts ner på att försöka få del av det 

som av Sveriges riksdag sedan tidigare beslutats men tyvärr har de myndighetsutövande anställda i 

yrkesverksamheten inom hälso- och sjukvård gjort allt de kan för att förhindra detta komma 

pensionärer till del. 

Står du som ytterst ansvarig politiker inom landstinget bakom denna maktkorruption Per Valberg? 

Menar att du vägrar kommunicera alls, du vägrar avsätta tid för möte, du vägrar alls att lufta i 

mötesrätten var du i allt detta står och vad ditt ledarskap och dina politiska principer ger vid handen. 

Därför begär jag, för att säkerställa demokratiska principer ska gälla, att du mycket skyndsamt 

avsätter tid för möte, din partikollega 4Mats-Johan Adner hade vänligheten att avsätta tid, varför 

skulle du Per Valberg avskärma dig från verkligheten? 

Ulf Bittner 

                                                             
1
 Rättighetsstadgans artikel 35 Hälsoskydd 

2 Rättighetsstadgans artikel 25 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF  
3 http://www.konsumentverket.se/Om-oss/Remissyttranden/Remissyttranden-2013/Remissyttrande-pa-
delbetankandet-Patientlag-SOU-20132/ 
4
 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/03/15/2014-03-15-demokrati-rattssakerhet-och-

myndighetsutovning-i-vasternorrland/ 
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