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Därtill för kännedom till alla folkvalda i regionfullmäktige. 
 

 
Samtliga tillskrivna är folkvalda regionfullmäktige ledamöter i Region 
Västernorrland och därmed har att säkerställa att era uppdragsgivare 
skattebetalarna säkerställs RÄTTSÄKERHET av era anställda inom Hälso- och 
sjukvårdsverksamheten i deras uppdrag/anställning och verksamhet gentemot 
allmänheten 
 
Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad med 
vändande e-post 

 
2019-02-09 
 

SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET NU I FRÅGA OM 

VANSINNET ROTFYLLDA TÄNDER SOM FÖRMODLIGEN 

SKAPAR HJÄRTSJUKDOM OCH CANCER 

 
Till er alla tillskrivna inom Region Västernorrland, idag är det av största 
vikt att ni alla folkvalda läser in er på det som delges i den bifogade pdf 
filen, för uppenbart har ni MAKTEN ÖVER SKATTEMILJARDERNA och 
därtill ytterst ansvariga för RÄTTSSÄKERHET och 
PATIENTSÄKERHET. 
 
Är era anställda inom Region Västernorrland 
kompetensutvecklade/kunskapsutvecklade och uppdaterade med 
utvecklingen kunskapsmässigt? 
 

Är ni FOLKVALDA kompetens/kunskapsutvecklade för att 

säkerställa att MAKTEN ÖVER SKATTEMILJARDERNA 

säkerställs på ett effektivt sätt för era uppdragsgivare 

skattebetalarna? 



 
Att läkare och folkvalda politiker är en mycket stor fara för era 
uppdragsgivares liv, hälsa och framtida livskvalitet, om detta råder inga 
som helst tvivel, uppenbart ett erkänt sakförhållande ni folkvalda har att 
förhålla er till utifrån; 
 

3:e största DÖDSORSAKEN är MEDICINER, 

efter hjärtsjukdom och cancer, erkänt sakförhållande är därmed att de 
skolmedicinska läkarna och de folkvalda politikerna i Sverige(som 
beskyddar detta vansinne) därmed är den 3:e största 
DÖDORSAKEN(tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt 
rimligt tvivel)! 
 

Har Du som folkvald annan uppfattning äger du 

bevisbördan  

- att bevisa det motsatta, du är en del av MAKTEN ÖVER 
SKATTEMILJARDERNA och således ingår i den starkare parten, 
som besitter samlade resurser som vi era uppdragsgivare 
skattebetalarna inte har tillgång till eller makten över. 

 
 

HJÄTSJUKDOM och CANCER skapas förmodligen av 

rotfyllda tänder, rotfyllda tänder kan uppenbart inte uteslutas vara 

källa till hjärtsjukdom och cancer!  
 
Hjärtsjukdom och cancer, som ”toppar ligan” över de största orsakerna 
till dödsorsak, efter MEDICINER, kan alltså förmodligen härledas till 
rotfyllda tänder. 
 
Alltså skapare av de 3 största dödsorsakerna, HJÄRTSJUKDOM, 
CANCER OCH MEDICINER, är uppenbart SKOLMEDICINSKA 
LÄKARE(och folkvalda politiker som inte satt stopp för detta vansinne) 
och TANDLÄKARE(som säkerställer dessa rotfyllningar). 
 

Orden LÄKARE; SKOLMEDICINSKA LÄKARE och TAND 

LÄKARE 

 kan uppenbart få upplyst, informerad och insatta skattebetalare att MÅ 
RIKTIGT ILLA och rent ut sagt inse ett förmodat enormt BERÄGERI 
gentemot mänskligheten och därmed också era UPPDRAGSGIVARE 
skattebetalarna! 
 



DESSA LÄKARE ÄR UPPENBART 

INVOLVERADE I MYCKET 

SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET 

Alltså skolmedicinska läkare och tandläkare, det kan uppenbart inte 
ställas bortom allt rimligt tvivel, det är uppenbart! 
 
Ni folkvalda, som uppenbart är involverade i att beskydda sådan 
verksamhet, eftersom ni uppenbart inte gjort något åt denna uppenbart 
samhällsfarliga verksamhet, är således delaktiga i detta 
FULLSTÄNDIGA VANSINNE! 
 
Har du som folkvald annan uppfattning äger du bevisbördan att bevisa 
det motsatte ty du är delaktig i detta VANSINNE! Alltså en del i en grupp 
folkvalda i regionfullmäktige som uppenbart sitter på MAKTEN ÖVER 
SKATTEMILJARDERNA och inte på något sätt gjort något åt detta 
fullständiga vansinne! 
 
 

ÄR DE SOM INTE VILL HA DIALOG MED ALLMÄNHETEN 

RÄDDA FÖR SANNINGEN? 

Fullständig tystnad råder från ”de tre musketörerna” Häggström, 
Nordlund och Asplund, som har nyckelpositionerna inom Region 
Västernorrland, då i fråga om begärt möte med allmänheten(Ulla Bittner 
och Ulf Bittner), dessa bör kunna samverka internt och säkerställa ett 
enat besked gentemot allmänheten i fråga om begärt möte, men ännu 
inte kunnat prestera och leverera det gentemot allmänheten, varför? 
 

Att inte LAG SKA ÅTFÖLJAS av de 

anställda inom Region Västernorrland är 

uppenbart samhällsfarligt för era 

uppdragsgivare 

 
Allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner) har över tid delgivit er 
folkvalda om den verkligheten, utan åtgärd från er sida, tystnad 
råder och därmed bevisat och belagt att nepotism, förtryckarkultur, 
tystnadskultur och beskyddarkultur råder fullt ut inom Region 
Västernorrland som norm och värdegrund. 



 
Att därmed fråntaga allmänheten rättssäkerhet, patientsäkerhet och de 
grundläggande mänskliga rättigheterna är således påvisat och bevisat 
var normen och värdegrunden inom Region Västernorrland. 
 
Ytterst ansvarig för detta i tjänstemanna ledet är uppenbart ytterst 
ansvarig tjänsteman regiondirektören Hans Viklund, annat kan inte 
förstås av allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner). 
 
Att regionfullmäktiges ordf., regionstyrelsens ordf. och HSN ordförande 
inom Region Västernorrland över tid är mycket väl informerade om detta 
VANSINNE går inte att ”trolla bort” utifrån att under hela år 2018 och nu 
del av 2019 har ”kilometer vis” av skrivelser från allmänheten(Ulla Bittner 
och Ulf Bittner) delgivits de folkvalda, utan åtgärd från de folkvalda!  
 
Bevisligen är det så och därtill då också diariefört utan åtgärder och 
effekter för allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner), och därmed 
beskyddar de folkvald uppenbart de anställdas fullständiga godtycke och 
egna skönsmässiga bedömningar som bevisligen påtalats och bevisats 
till de folkvalda. 
 
Alltså GRUNDLAGS BROTT bevisat vara och är normen och 
värdegrunden gentemot allmänheten, dvs. skattebetalarna och därmed 
era uppdragsgivare, och det är uppenbart ett HOT och HAT gentemot 
era uppdragsgivare! 
 
Det är ett hot och hat emot demokratin, rättssäkerheten och 
patientsäkerheten och dessutom ett hot och hat emot de grundläggande 
mänskliga rättigheterna, dessa rättigheter som uppenbart era 
uppdragsgivare skattebetalarna är rättighetsbärare av. 
 

Vänligen återkoppla om ett gemensamt ställningstagande 

från Häggström, Nordlund och Asplund i fråga om begärt möte i 

Matfors mycket skyndsamt, det är uppenbart inte för mycket begärt av 
allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner) utifrån påvisat och bevisat 
fullständigt VANSINNE inom hälso- och sjukvårdens verksamhet i 
Region Västernorrland. 
 
Er övriga folkvalda som får del av detta VANSINNE bör fundera över 
vilka ni är till för, de anställda och er själva och er egen politiska karriär, 
eller om ni är till för era uppdragsgivare 
skattebetalarna/Västernorrlänningarna? 
 



Tacksam för att envar av de folkvalda kommunicerar till 
allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner) vad du som enskild 
folkvald kommer fram till i den delen! 
 

Tystnad från dig som enskild folkvald kommer såklart 

endast anses som  

- att Du i egenskap av folkvald är en aktiv del i nepotism, 
tystnadskultur förtryckarkultur och beskyddarkultur inom 
Region Västernorrland. 

 
 
Trevlig helg hälsar från allmänheten skattebetalarna Ulla Bittner och 
Ulf Bittner genom ombudet 
 

Ulf Bittner 
 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
 
SVERIGE GRANSKAS 
https://soundcloud.com/ulf-bittner  
 
Sweden 
e-post eueeshealthcare@gmail.com  
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 
SKYPE nr voulf56 
 
This message is meant for the addressee only and may contain confidential and legally privileged information. 
Any unauthorised review, use, copying, storage, disclosure or distribution of this e-mail and any attachments is 
strictly prohibited. If you are not the named recipient or have otherwise received this communication in error, 
please destroy this message from your system and kindly notify the sender by e-mail. Thank you for your co-
operation 
 
Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets 
Radioanstalt, FRA. 
 
WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence 
Radio Establishment. 
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