
REGION VÄSTERNORRLAND SÄKERSTÄLLDE ATT STÄNGA 

TILLGÅNG TILL ULLA BITTNER JOURNALER FÖR 

ANHÖRIGE OCH OMBUDET ULF BITTNER, SOM BESITTER 

OINSKRÄNKBAR GENERALFULLMAKT ATT FÖRETRÄDA 

ULLA BITTNER FULLT UT 

 
Notera särskilt att inget lagstöd delges i skrivelsen här nedan från 
Region Västernorrland, och notera särskilt att detta 
ställningstagande/beslut från makt- och myndighetsutövarna kom som 
direkt aktion efter att KVACKSALVARNA/DE ANSTÄLLDA LÄKARNA på 
Region Sjukhuset i Sundvall avslöjats med att inte ens kan LÄSA 
INNANTILL I ULLA BITTNERS JOURANLER 
 
Läs mer och lyssna mer i den delen 
 
LÄS HÄR 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
 
 
LYSSNA HÄR 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-krister-bjermert-region-vasternorrland-
20190329 
 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-regionfullmaktiges-ordf-jan-olov-
haggstrom-20190328 

 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-regionsjukhuset-i-sundsvall-
verksamhetschef-maria-strandberg-20190326 
 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-medicin-avdelning-2-regionsjukhuset-i-
sundsvall-20190326 
 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-jan-olov-haggstrom-ang-pagaende-
vansinne-gentemot-ulla-bittner-20190324 
 
 
 
 

MAIL BEVISET  
AV 29 MARS 2019, NOTERA SÄRSKILT EN TEXT MASSA UTAN 
STÖD I GÄLLANDE LAGSTIFTNING, ALLTSÅ FULLSTÄNDIGT 
GODTYCKE OCH EGNA SKÖNSMÄSSIGA BEDÖMNINGAR, vilket 
strider emot Regeringsformen/svensk grundlag. 
 
Från: Krister Bjermert [mailto:krister.bjermert@rvn.se]  
Skickat: den 29 mars 2019 15:38 
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Till: eueeshealthcare@gmail.com 
Ämne: Åtkomst till Vårdguidens e-tjänster 
 
Hej 
  
Angående följande ärende förmedlar undertecknad besked om nedanstående verkställighet: 
  
Ärende ”VG-ETJ-433460 Inloggning låst” har inkommit från nationell support för Invånartjänster 
(Inera AB). Ärendet gäller invånare med felanmälan om att direktåtkomst till ”Journalen via Nätet” 
inte längre är tillgänglig. 
Initial handläggning med felsökning har genomförts. Försegling av ”Journal via Nätet” och åtkomst 
till ”1177 Vårdguidens eTjänster” har stängts ned. Åtgärder har genomförts av Region 
Västernorrland. 

Skäl till nedstängning är att berörd invånare lider men av direktåtkomst till journalinformation.  
  
Verkställighet har enl ovan konfirmerats av regionjurist, verksamhetschef inom vården och 
chefläkare.  Notera att detta inte utgör ett hinder för att i sedvanlig ordning (t ex via kontakt med 
aktuell vårdverksamhet) begära utlämnande av allmän handling (patientjournal). 
  
Hälsningar 
  
Krister Bjermert 
Verksamhetschef 
REGION VÄSTERNORRLAND 
Verksamhet Administration Regionledningsförvaltningen 
072-5348 101 
krister.bjermert@rvn.se  
  
 
 

HÄR NEDAN KOMMUNICERINGEN till Region 

Västernorrland efter svaret/beslutet från Region 

Västernorrland här ovan. 

 

Från: Ulf Bittner [voulf56@gmail.com] 
Skickat: den 29 mars 2019 16:21 
Till: Jan Olov Häggström; fb.region.västernorrland 
Ämne: OBS MYCKET VIKTIGT VB: Åtkomst till Vårdguidens e-tjänster 

Till regionfullmäktiges ordf Jan-Olov ”LAG SKA FÖLJAS” 

Häggström i Region Västernorrland 

  

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär 
dagboksblad med vändande e-post 
  

2019-03-29 
  

Jan-Olov Häggström 

mailto:krister.bjermert@rvn.se


  

Se mailet nedan och sen återkoppla om ny 60 minuters Intervju/samtal i 
RÄTTSSÄKERHETENS TECKEN 
  

HÄLSAR FARBROR NÄCKEN 
  

Den goda medmänniskan 
  

Ulf Bittner 
  
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
  
SVERIGE GRANSKAS 
https://soundcloud.com/ulf-bittner  
  
Sweden 
e-post voulf56@gmail.com   
e-post eueeshealthcare@gmail.com  
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 
SKYPE nr voulf56 
  
 
 
 

 
 
Från: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com]  
Skickat: den 29 mars 2019 18:00 
Till: 'jan.olov.haggstrom@rvn.se'; 'Region Västernorrland'; 'lena.hallengren@regeringskansliet.se'; 
'lotta.oscarsson@regeringskansliet.se'; 'SB Registrator'; 's.registrator@regeringskansliet.se'; 
'stefan.lofven@regeringskansliet.se'; 'morgan.johansson@regeringskansliet.se' 
Kopia: 'glenn.nordlund@rvn.se'; 'lena.asplund@rvn.se'; 'hans.viklund@rvn.se'; 'torbjörn sassersson'; 
'sasser@sasser.net'; 'redaktionen@tt.se'; 'ekotgranskar@sr.se'; 'granskning@svt.se'; 
'lisa.helgesson@sverigesradio.se'; 'ulf.johansson@svt.se'; 'news.vasternorrland@sr.se'; 
'vasternorrland@svt.se' 
Ämne: FORTSÄTTNING PÅ VANSINNET KVACKSALVERIET OCH FULLSTÄNDIG DIKTATUR INOM 
REGION VÄSTERNORRLAND som beskyddas av de folkvalda politikerna som äger arbetsgivare 
ansvaret 
Prioritet: Hög 

 

Till regionfullmäktiges ordf Jan-Olov ”LAG SKA FÖLJAS” 

Häggström i Region Västernorrland 

 
FORTSÄTTNING PÅ VANSINNET KVACKSALVERIET OCH 
FULLSTÄNDIG DIKTATUR INOM REGION VÄSTERNORRLAND som 
beskyddas av de folkvalda politikerna som äger arbetsgivare ansvaret 
 

Kopia för kännedom och åtgärd 
 
Sveriges Regering 

Minister Lena Hallengren 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://soundcloud.com/ulf-bittner
mailto:eueeshealthcare@gmail.com


 

Och kopia för kännedom till alla folkvalda i regionfullmäktige i 
Region Västernorrland 
 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär 
dagboksblad med vändande e-post 
  

Sekretess prövning; ingen sekretess då detta är i mycket stort allmänt 
intresse 
 
 

2019-03-29 
 
FORTSÄTTNING PÅ VANSINNET KVACKSALVERIET OCH FULLSTÄNDIG DIKTATUR 
INOM REGION VÄSTERNORRLAND 

 

Det har påståts att SVERIGE är en humanitär stormakt och därtill har en 
VÅRD I VÄRLDSKLASS, men hur är verkligheten i SVERIGE inom 
Region Västernorrland emot äldre, sjuka och svaga svenska 
medborgare, Ulla Bittner är förmodligen bara ett enda exempel på 
KVACKSALVERI VERKSAMHETEN INOM REGION 
VÄSTERNORRLAND 
 
 
Jan-Olov ”LAG SKA FÖLJAS” Häggström, se mailtråden här nedan 
och denna kommunicering/skrivelse. 
 
Bifogar inspelat samtal med den anställde som var och är 
BUDBÄRAREN, lyssna och begrunda, lägger ut detta ikväll med 
undertext i SVERIGE GRANSKAS serien, precis som vanligt när det 
gälla makt- och myndighetsmissbrukarna i SVERIGE som alla är 
säkerställda UTAN PERSONLIGT ANSVAR. 
 
 
Återkoppla mycket skyndsamt om intervju/samtal om 60 minuter, 
men säkerställ att Du är påläst, för det kommer undertecknad vara. 
 
 

Hälsar den goda medmänniskan som väl känner rättigheten till 

HÄLSOSKYDD, som står över all annan svensk lag! 
 
 
Och därtill väl känner Patientlag och särskilt däri 4 kap., alltså delar 

som nu BEVISLIGEN fullständigt skönsmässigt och godtyckligt 



säkerställts fråntagas Ulla Bittner, 84 årig kvinna(kunde lika gärna varit 
din mor om hon varit i livet Jan-Olov)! 
 
 
Alltså som pga kronisk kvicksilverförgiftning(som säkerställts av 
dessa anställda är fullt ut obehandlad, vilket också strider emot 
svensk grundlag Regeringsformen), VÅRDSKADOR och ECT 
BEHANDLINGAR! 

OCH därtill MASSOR AV ÅTERKOMMANDE 

MEDICINFÖRGIFTNINGAR och inte längre besitter ens ett 

MÄNSKLIGT VÄRDE OCH BESKYDD, inte ens från er FOLKVALDA 
POLITIKER, som bevisligen BESKYDDAR VANSINNET som era 
anställda bevisligen är avslöjade med nämligen att bedriva hälso- 
och sjukvård som per definition är KVACKSALVERI(vilket Du och 
alla andra folkvalda fått BEVIS tidigare för). 
 
 

VÄNLIGEN ÅTERKOPPLA MYCKET SKYNDSAMT INNAN 

KVACKSALVARNA PÅ REGIONSJUKHUSET 

SÄKERSTÄLLER ATT SKADA OCH DÖDA YTTERLIGARE 

ETT MÄNNISKOLIV NÄMLIGEN 84 ÅRIGA ULLA BITTNER 

 
 

NOTERA SÄRSKILT 

 

3:E STÖRSTA DÖDSORSAKEN, EFTER HJÄRTSJUKDOM OCH 
CANCER, ÄR SKOLMEDICINSKA LÄKARE OCH SKOLMEDICINSKA 
MEDICINER, OCH DE FOLKVALDA POLITIKERNA SOM INTE SATT 
STOPP FÖR DET FULLSTÄNDIGA VANSINNET UTAN PERSONLIGT 
ANSVAR 
 
 

Ulf Bittner 
 
 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
 
SVERIGE GRANSKAS 
https://soundcloud.com/ulf-bittner  
 
Sweden 
e-post voulf56@gmail.com   
e-post eueeshealthcare@gmail.com  
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 
SKYPE nr voulf56 
 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://soundcloud.com/ulf-bittner
mailto:eueeshealthcare@gmail.com


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. 

 
  
  
  


