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Region Västernorrland 

 

Till de ”TRE MUSKETÖRERNA” i regionfullmäktige, Region 

Västernorrland 

Jan-Olov ”Lag ska följas” Häggström, regionfullmäktiges ordf. 
Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordf. 
Lena Asplund, HSN ordf. 
 
För kännedom till alla övriga folkvalda i regionfullmäktige 
 
Sidsjö VC 
Verksamhetschefen 
Familjeläkare Mikael Mullaart 
 
Sundsvalls kommun 
Servicehuset i Matfors  
Andreas Gammeddehewa, sjuksköterska 
 
 
FÖR KÄNNEDOM OCH ÅTGÄRD 

Sveriges Regering 

Minister Lena Hallengren 
 
 
Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär 
dagboksblad med vändande e-post 
 
2019-03-19 
 
LAG SKA ÅTFÖLJAS; men inte inom Region Västernorrland, vilket 
framgår av den verklighet som är verkligheten 
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AKUTMOTTAGNINGEN, SUNDSVALLS SJUKHUS, REGION 

VÄSTERNORRLAND 

 

Delgiver de TRE MUSKETÖRERNA om kidnappning alt. 
människorov av er anställda på Regionsjukhuset i Sundsvalls, detta 
sker med uppsåt enligt allmänhetens uppfattning, uppsåt att härska 
över allt vad gällande lag och rätt i Sverige delger och därtill i strid 
emot de grundläggande mänskliga rättigheterna. 
 
Ulla Bittner utsattes för detta lagbrott enligt Brottsbalken på 
akutmottagningen Regionsjukhuset i Sundsvalls i maskopi och i 
samarbete med Polismyndigheten i Sundsvall. 
 

Detta fullständiga vansinne säkerställdes efter att inte 

SAMTYCKE till föreslagna behandlingar och vård medgavs till 
läkare anställd av den yttersta ansvarige arbetsgivaren Region 
Västernorrland, arbetsgivare ansvaret ägs av de folkvalda 
politikerna. 

 

Ulla Bittner 340912-8026 kidnappades och borfördes emot sin vilja 2019-
03-18, detta säkerställdes av anställda läkare och sjuksköterska i 
samverkan med Polisen på Sundsvalls sjukhus, Region Västernorrlands 
flaggskepp(regionsjukhus). 
 

Ulla Bittner och dennes anhörige och ombud enligt 

oinskränkbar generalfullmakt fick bägge uppleva en 

fruktansvärd mardröm i vaket tillstånd på Regionsjukhuset 

i Region Västernorrland. 

 
Dessa bägge ur allmänheten i Västernorrland, alltså skattebetalare och 
därmed uppdragsgivare åt de folkvalda politikerna, hade i samråd med 
familjeläkaren Mikael Mullaart(Sidsjö VC) säkerställt akuttransport med 
ambulans till Sundsvalls sjukhus. Ulla Bittner hade haft slem i halsen och 
tungt att andas sedan föregående vecka, familjeläkaren kom på besök 
på Servicehuset i Matfors måndagen 2019-03-18 ca 15:30. 
 
Familjeläkaren säkerställde akutremiss i samråd med Ulf Bittner, anhörig 
och därtill i besittning av legalt upprättad oinskränkbar generalfullmakt,  
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en generalfullmakt som familjeläkaren Mikael Mullaart respekterade fullt 
ut. 
 

Alltså i säkerställt samtycke(Patientlag 4 kap) emellan den 

anhörige Ulf Bittner och familjeläkaren Mikael Mullaart säkerställdes 
akutremiss och ambulans färd in till Regionsjukhuset i Sundsvall, Region 
Västernorrland. 
 

Familjeläkaren Mikael Mullaart är delägare i Sidsjö VC och 

väl införstådd med att den anhörige Ulf Bittner och Ulla 

Bittner säkerställt sedan mycket lång tid en oinskränkbar 

generalfullmakt. 

 
Alltså oinskränkbar generalfullmakt just för att säkerställa om Ulla Bittner 
inte är förmögen att självt kunna t.ex. pga. VÅRDSKADOR fullt ut kunna 
sätta sin in i gällande lag och rätt och de grundläggande mänskliga 
rättigheterna hade denne oinskränkbara generalfullmakt upprättas 2011 
emellan Ulla Bittner och den anhörige Ulf Bittner. 
 
 
Detta är även välkänt av landstinget/Region Västernorrland sedan 
inflyttningen 2013, till Västernorrland, från Värmland, där Ulla Bittner levt 
under största delen av sitt vuxna liv. 
 
 
BAKGRUND SÄRSKILT AV VIKT ATT KÄNNA TILL 
 
Noteras särskilt ska att pga VÅRDSKADOR, MEDICINFÖRGIFTNINGAR 
och KVICKSILVERFÖRGIFTNING är Ulla Bittner inte medveten om 
vilket veckodag, månad eller var Ulla Bittner befann sig, även denna dag 
2019-03-18.  
 
 
Ulla Bittner kan således inte självt fatta rationella beslut utifrån att 
VÅRDSKADOR, OTALITA MEDICINFÖRGIFTNINGAR och 
KVICKSILVERFÖRGIFTNING, som säkerställt mycket allvarliga 
hjärnskador.  
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Skadorna har uppenbart säkerställt av VÅRD SVERIGE och 

där anställda skolmedicinska läkare. Sverige är sedan tidigare väl känt 
över hela världen som en HUMANITÄR STORMAKT med en VÅRD I 
VÄRLDSKLASS, en vård i världsklass som Ulla Bittner och Ulf Bittner 
uppenbart inte säkerställts. 
 
Alltså mycket allvarliga skador på Ulla Bittners hjärnan och synnerligen 
mycket allvarliga minnesproblem tack vare VÅRDSKADOR, OTALIGA 
MEDICINFÖRGIFTNINGAR och KVICKSILVERFÖRGIFTNING . 
 

 

Alltså obehandlad kvicksilverförgiftning sedan 2013, trots att 

densamma kvicksilverförgiftningen redan då var känd och därtill 
VÅRDSKADORNA var kända, men fullständigt negligerats av 
skolmedicinska läkarna för att BESKYDDA kollegorna – som säkerställt 
fel behandlingar, fel medicinering och fel diagnosticering dvs.  beskydda 
utförarna de skolmedicinska läkarna. 
 
Ulla Bittner hade säkerställts VÅRDSKADOR efter många års ECT 
behandlingar och därtill MEDICINFÖRGIFTNINGAR och dessutom icke 
upptäckt kvicksilverförgiftning. Upptäckten av kvicksilverförgiftningen 
säkerställdes inte tack vare VÅRD SVERIGE, misstanke om detta 
skedde tack vare anhörige och ombudet enligt oinskränkbar 
generalfullmakt Ulf Bittner. 

 

 

Bevis säkerställdes för detta genom ett enkelt 

blodtest/Melisa test, som påvisade att Ulla Bittner var överkänsligt 

emot bl.a. kvicksilver och titandioxid. MELISA testet utfördes och 
säkerställdes av landstinget Värmland 2013, efter att dessa konsulterat 
professor Vera Stejskal(på uppmaning av Ulf Bittner). 
Noteras ska att detta enkla och väl beprövade och väl kända MELISA 
test, väl känt över hela världen, kände landstinget Värmland inte alls till, 
en VÅRD I VÄRLDSKLASS? 
 
 
 
 



UPPLEVD KIDNAPPNING/
1

MÄNNISKOROV AV ÄLDRE ULLA BITTNER 

SÄKERSTÄLLDES 2019-03-19 PÅ AKUTMOTTAGNINGEN, 

SUNDSVALLS SJUKHUS, REGION VÄSTERNORRLAND 

 

5 
 

 

BAKGRUND 

Ulla Bittner är MYCKET illa VÅRDSKADAD och 

kvicksilverförgiftad sedan mycket lång tid men har i dessa 

delar förhindrats sedan hösten 2013 rättigheten till 

utredning, vård och behandling av landstinget/Region 

Västernorrland. 

 
Noters särskilt ska att Ulla Bittner har undanhållits, underlåtits och aktivt 
förhindrats av landstinget/Region Västernorrland rättigheten till vad 
VÅRDGARANTI LAG ger vid handen(90 dagars regel). 90 dagars regel 
hade redan 2013-11-18 säkerställt rättighet till remiss och 
betalningsförbindelse och därmed då rättigheten till fri rörlighet inom hela 
EU:s vårdtjänstemarknad. 
 
EU-rättigheten står över all annan svensk lag, alltså företrädesprincipen 
gälla fullt ut enlig svensk grundlag, se i den delen Regeringsformen 
12:10. 
 
EU-rättigheten innefattar således rättighet till bättre och effektivare vård 
och rättigheten ägs av rättighetsbärarna de svenska medborgarna i 
egenskap av unionsmedborgare. 
 
Bevisat i denna del EU-rättighet är att Region Västernorrland är väl 
upplysta om detta men underlåtit, undanhållit och aktivt förhindrat Ulla 
Bittner och Ulf Bittner denna EU-rättighet som dessa bägge är 
rättighetsbärare av. 
 
 
 

Detta fullständiga VANSINNE har säkerställts med 

beskydd av de folkvalda politikerna i landstinget/Region 

Västernorrland, folkvalda politiker som är mycket väl informerade via 

otaliga skrivelser i en lång följetong av skrivelser och 2 möten med 
dåvarande vice ordf. i regionstyrelsen Jan-Olov ”LAG SKA FÖLJAS” 
Häggström. 
Jan-Olov ”LAG SKA FÖLJAS” Häggström är numera regionfullmäktiges 
ordförande.  
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Vad hände på Region sjukhuset 2019-03-18 när Ulla Bittner 

och Ulf Bittner anländer? 

 
Noteras ska att i Matfors i mötet med familjeläkaren Mikael Mullaart 
spelades allts som sade i detta möte in. 
 
Samma sak sker såklart även på Sundsvalls sjukhus, alltså 
ljudinspelning som återigen säkerställs av ombudet utifrån oinskränkbar 
generalombudsfullmakt Ulf Bittner. 
 

Akutpersonalen, akutläkaren emotsätter sig detta, som 

vanligt, det har hänt vid flera tillfällen tidigare på just Regionsjukhuset i 
Sundsvalls inom landstinget/Region Västernorrland. 
 
En av dessa händelser föranledde att rättigheten till HÄLSOSKYDD 
undanhålls, underlåts och aktivt förhindrades av överläkaren Jan 
Söderlund, geriatriska mottagningen, 2013-11-18. 
 

 

Du återhör detta FULLSTÄNDIGA VANSINNE genom att 

lyssna på offentligt publicerad inspelning här 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/sundsvalls-sjukhus-inspelat-samtal-med-
overlakare-jan-soderlund 

 
Noteras särskilt att detta enligt Brottsbalken lagbrott, egenmäktigt 
förfarande, när den anställde överläkaren Jan Söderlund olovandes 
stängde av Ulf Bittners egen medhavda ljudinspelningsutrustningen, 
premierades med fortsatt anställning, alltså detta är väl känt av ytterst 
ansvariga folkvalda politiker(arbetsgivare ansvaret) och därtill väl känt av 
yttersta ansvarige tjänsteman. 

 

 

RÄTTSSÄKERHETEN ÄR SÅLEDS LIKA MED NOLL och att 

inte ÅTFÖLJA LAG är normen och värdegrunden inom 

landstinget/Region Västernorrland, vilket delgivits i otaliga skrivelser i en 
lång följetong av skrivelser till de folkvalda politikerna som äger 
arbetsgivare ansvaret. 
 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/sundsvalls-sjukhus-inspelat-samtal-med-overlakare-jan-soderlund
https://soundcloud.com/ulf-bittner/sundsvalls-sjukhus-inspelat-samtal-med-overlakare-jan-soderlund
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Fortsättning på vad som händer på Regionsjukhusets 

akutmottagning när Ulla Bittner och Ulf Bittner anlänt 

2019-03-18. 

 
Ulf Bittner inleder att inledningsvis spela in via ljudupptagning helt dolt, 
noteras särskilt att spela in via ljudupptagning, öppet eller dolt, samtal 
som man självt är del i är fullt legalt, att publicera i egenskap av 
upphovsrättsägare av inspelning är därtill fullt legalt. 
 
Samtycket ges till de åtgärder som sätts in initialt, dvs. kontroll av 
blodtyck, syresättning, EKG och provtagningar. 
 
Samtycke ges inte till kontrastvätska och föreslagen CT, eftersom den 
behandlingen är fullständigt onödig, eftersom via provtagning redan 
konstaterats att Ulla Bittner behöver enligt läkaren blodförtunning. 
 

 

OCH NU BÖRJAR DET FULLSTÄNDIGA 

VANSINNE PÅ ALLVAR ÅTERIGEN 

 
Eftersom Ulla Bittner inte är förmögen att alls förstå var hon befinner sig 
eller hur Ulla Bittner kommit till sjukhuset eller att hon befinner sig på 
akutmottagning på Regionsjukhuset, pga. av alla VÅRDSKADORNA 
säkerställda av skolmedicinska läkare i SVERIGE, så säkerställer Ulf 
Bittner att detta påtalas och uppmärksammas av läkare och andra 
anställda på akutmottagningen. 
 
Alltså Ulla Bittner kan för egen maskin pga. bl.a. VÅRDSKADORNA och 
enorma minnesproblem, enorm stress och enorm rädsla för situationen 
som sådan, inte ta självt tillvara och säkerställa gentemot de anställda av 
Region Västernorrland gällande lag och rätt och de grundläggande 
mänskliga rättigheterna. 
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SÄRSKILT DENNA LAG INFORMERAS OCH UPPLYSES DE 

AV REGION VÄSTERNORRLAND ANSTÄLLDA 

 

Patientlag (2014:821) 

En patientlag som såklart de anställda ska kunna som ett rinnande 
vatten om de så väcks mitt i natten, men här visar det sig återinge att av 
Region Västernorrland, de folkvalda politikerna(som äger arbetsgivare 
ansvaret) anställs läkare och sjuksköterskor som inte alls känner 
gällande lag och rätt. 

Särskilt upplyses dessa fullständigt okunniga och outbildade på 
Regionsjukhusets akutmottagning om 4 kap. i Patientlag, citat; 

 

4 kap. Samtycke 

4 kap. 1 § 
Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras. 
 
4 kap. 2 § 
Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om inte annat 
följer av denna eller någon annan lag. Innan samtycke inhämtas ska 
patienten få information enligt 3 kap. 

Patienten kan, om inte annat särskilt följer av lag, lämna sitt samtycke 
skriftligen, muntligen eller genom att på annat sätt visa att han eller hon 

samtycker till den aktuella åtgärden. 

Patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Om en patient avstår 
från viss vård eller behandling, ska han eller hon få information om vilka 
konsekvenser detta kan medföra 

4 kap. 3 § 
När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella vården 
eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning 
ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och 
mognad. 

https://open.karnovgroup.se/route/SFS2014-0821_K3
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4 kap. 4 § 
Patienten ska få den hälso- och sjukvård som behövs för att avvärja fara 
som akut och allvarligt hotar patientens liv eller hälsa, även om hans 
eller hennes vilja på grund av medvetslöshet eller av någon annan orsak 
inte kan utredas. 

Slut citat 

Källa till ovan citerat 

https://open.karnovgroup.se/halso-och-sjukvard/patientlag 

 

Alltså samtycke ges muntligt, inspelat via ljudupptagning, inspelnings 
utrustning, en Digital Voice recorder(samma som användes vid 
inspelning av överläkare Jan Söderlund) visas nu upp helt öppet så de 
anställda ska förstå allvaret i vansinnet som uppenbart är förestående, 
samtycke ges till blodförtunning via spruta och det 
blodförtunnande Fragmin, inget annat. 

Inget annat ges samtycke till. Och det innebär att det är vad 
lagstiftaren säkerställt. Men som uppenbart inte säkerställts av 
arbetsgivaren de folkvalda politikerna i Region Västernorrland. 

 

NOTERAS SÄRSKILT SKA ATT INGEN ÖVERLÄKARE FINNS 

PÅ PLATS PÅ AKUTMOTTAGNING, KONTROLLERAR 

DETTA VIA DE NÄRVARANDE. 

Noteras särskilt ska att läkaren vid flera tillfällen ringer bakjouren, alltså 
överläkare, för att rådfråga. 

Den nu aktuella läkaren på plats är således bevisligen inte 

överläkare, vilket framgått med all tydligt från den stund utredning, 

vård och behandling påbörjas, och därtill är bemötandet från de anställda 
på plats också under all värdighet och kritik utifrån deras huvuduppgift 
nämligen att HJÄPA! 

https://open.karnovgroup.se/halso-och-sjukvard/patientlag
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Den sk läkaren på plats är väldig osäker och ringer gång 

efter annan till bakjouren men kallar inte in överläkaren. 

Ulf Bittner i egenskap av anhörig och ombud enligt oinskränkbar 
generalfullmakt har mycket tydligt säkerställt i inspelat samtal med dessa 
mycket osäkra individer, läkare och sjuksköterska, att endast samtycke 
till Fragmin(blodförtunnande ges) och begär att detta ska ske mycket 
skyndsamt. 

Men så sker inte, de anställda försvinner återigen, det går återigen lång 
tid, men inge FRAGMIN spruta säkerställs av de anställda. 

Trots att de anställda redan muntligt delgett Ulf Bittner om att Ulla Bittner 
behöver blodförtunnande utifrån den provtagning som säkerställt denna 
bedömning av läkaren på plats på akuten. 

 

Att säkerställa blodförtunnande kunde säkerställts av 

läkaren, och därtill delegerat detta till sjuksköterska, men 

så sker bevisligen inte. 

Detta således tack vare att inte samtycke till CT och kontrast ges 
och detta således tack vare att inte samtycke ges till inläggning på 
sjukhuset över tid. 

LAG SKA INTE FÖLJAS är målsättningen och VERKLIGEHETEN 
återigen bevisat och påvisat gälla fullt ut inom Region 
Västernorrland. 
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ALLTSÅ RÄTTSSÄKERHETEN LIKA MED 

NOLL 

När de anställda förstått fullt ut att Ulf Bittner i egenskap av anhörig och 
ombud utifrån från fullständigt oinskränkbar generalfullmakt känner 
gällande lag och rätt och därtill delgivit de anställda att endast samtycke 
ges till blodförtunnande Fragmin, DÅ HOTAR DE ANSTÄLLDA MED 
ATT TILLKALA VÄKTARE! 

Ulf Bittner delger då personalen i fråga om varför ska väktare tillkallas 
utifrån att samtycke getts till blodförtunnande medel Fragmin, som ännu 
inte säkerställts ges till Ulla Bittner, viktigare är allstå bevisligen att 
HOTA med väktare. 

Ulf Bittner vidhåller att inget samtycke ges och därmed kommer 
efter en stund en väktare. 

EN VÄKTARE SOM HÅNFLINANDE DELGER ULF BITTNER ATT 
POLIS KOMMER TILLKALLAS OM ULF BITTNER INTE 
OMEDELBART AVVIKER FRÅN AKUTMOTTAGNINGEN OCH 
REGIONSJUKHUSET 

Ulf Bittner meddelar att samtycke inte medges till den åtgärden 
heller. 

POLIS anländer efter en kort stund och säkerställer att partisk 
uppfattning säkerställes, dvs. att de anställda upplever att Ulf Bittner, 
tack vare att inte ge samtycke till annan behandling än föreslagen 
blodförtunning Fragmin spruta och recept på detta blodförtunnande, trots 
detta avisas Ulf Bittner från Regionsjukhuset. 

Ulf Bittner delger POLISERNA att endast lag och rätt har hävdats för 
Ulla Bittner, vilket är verkligheten, inget annat har skett, och därför finns 
ingen laga grund till avvisningen, noteras särskilt att opartiskhet och 
saklighet ska säkerställas av makt- och myndighetsutövare. 
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Poliserna avvisar Ulf Bittner från Regionsjukhuset och därmed är 
KIDNAPPNINGEN säkerställd av Regionsjukhuset i Sundsvalls, Region 
Västernorrland. 

 

Alltså sammanfattningsvis konstateras följande 

När gällande lag hävdas säkerställer anställda återigen att inte LAG SKA 
FÖLJAS och återigen tillkallar POLIS för att säkerställa detta fullständiga 
VANSINNE som inte finns något lagstöd för alls. 

Alltså en fabricerad och påhittad anmälan till POLISEN i Sundsvall av 
anställda av Region Västernorrland. 

 

DETTA upplevda 

KIDNAPPNINGSFÖRFARANDE/MÄNNISKOROV strider emot 

svensk gällande lag och rätt och de grundläggande 

mänskliga rättigheterna. 

BEGÄR om beslut i regionfullmäktige, regionstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden var i svensk lag och rätt och de grundläggande 
mänskliga rättigheterna var ARBETSGIVAREN Region Västernorrland, 
arbetsgivare ansvaret ägs av de folkvalda politikerna, finner stöd för 
detta fullständiga VANSINNE! 

Begär att mycket skyndsamt få beslutet som ska vara fullständigt 
motiverat, fullständigt fullt följbart i gällande lag och rätt och därtill mycket 
lättförståligt och därmed fullständigt RÄTTSSÄKERT och styrkt i de 
grundläggande mänskliga rättigheterna.  

Begär att beslutet säkerställs utifrån likabehandlingsprincipen, tidigare 
har beslut fattats i regionstyrelsen om att LAG SKA FÖLJAS av Sidsjö 
VC, en enskild avtalspart i fråga om listningsförbud. 
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Begär att beslutet ska vara fullständigt rättssäkert och därtill med 
besvärshänvisning. 

 

NOTERAS SÄRSKILT FÖLJANDE SOM SKA BEAKTAS I 

BESLUT BEGÄRT DENNA DAG 

 
Den anställde sk regionjuristen har återigen säkerställt i 
kommunicerat denna dag att inte LAG SKA FÖLJAS, CITAT 
 

Från: Sara Sultan [mailto:sara.sultan@rvn.se]  
Skickat: den 19 mars 2019 09:54 
Till: Ulf Bittner 
Kopia: fb.diarium 
Ämne: Angående ärende med dnr 19RS3039 

 
Hej Ulf, 
 
Vad jag förstår hade du ett samtal med fullmäktiges ordförande Jan-Olov Häggström igår. Vad jag 
förstår gällde samtalet en önskan om att med stöd av en generalfullmakt upprättad av din mor 
företräda din mor och utöva en beslutanderätt i frågor som angår vården av henne. Någon sådan 
beslutanderätt kan inte överlåtas till någon annan än patienten själv. 
 
IVO har uttalat att det saknas stöd för att överlåta patientens bestämmanderätt rörande vård och 
behandling till någon annan. Det gäller såväl genom generalfullmakt, framtidsfullmakt, god man och 
förvaltare. I skälen för beslutet går att läsa att utgångspunkten har ansetts vara att medicinska vård- 
och behandlingsåtgärder är av en så personlig art att en självständig bestämmanderätt inte 
tillkommer ens en förvaltare. En rätt som patienten inte själv har, nämligen att bestämma vilken vård 
och behandling som ska ges, kan inte heller överlåtas till någon annan genom en fullmakt. IVO 
hänvisar i sina skäl för beslutet till SOU 2010:81 s. 285.  

Vänliga hälsningar 
Sara Sultan  

 
 

Regionjurist 
Regionledningsförvaltningen 
Region Västernorrland 

072-208 92 44 
sara.sultan@rvn.se 

 

Slut citat. 

mailto:sara.sultan@rvn.se
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Detta fullständiga vansinne som uppenbart den sk regionjuristen 
kommunicerar från Region Västernorrland är ett fullständigt godtycke 
och därtill inte RÄTTSSÄKERT. 

 

Noteras särskilt att sakfrågan är inte opartiskt och sakligt prövat i svensk 
domstol. Detta tack var icke beslut från Region Västernorrland och där 
ytterst ansvarige tjänsteman regiondirektören Hans Viklund och dennes 
underordnade sk regionjuristen Sara Sultan. 

Noteras ytterligare mera särskilt 

Landstinget/Region Västernorrland har uppmanats gång efter annan om 
ett i laga ordning säkerställt beslut sakligt och opartiskt med 
besvärshänvisning men underlåtit detta, alltså sakfrågan förhindras 
RÄTTSSÄKER PRÖVNING AV OPARTISK OCH SAKLIG DOMSTOL av 
Region Västernorrland anställda, och detta strider emot 
Regeringsformen, som uppenbart är svensk grundlag, som uppenbart 
inte den sk regionjuristen och regiondirektören säkerställer i deras makt- 
och myndighetsutövning. 

Bifogar återigen bifogad pfd fil Demokrati……., läs den mycket nogsamt 
och förslagsvis säkerställ att anställda regionjuristen och 
regiondirektören säkerställs den fortbildning som uppenbart behövs för 
att säkerställa att MAKTUTÖVNINGEN SKER UNDER LAGARNA inom 
Region Västernorrland. 

UTGÅR FRÅN ATT ARBETSGIVAREN/de 

folkvalda politikerna som äga 

arbetsgivare ansvaret, säkerställer att 

upplevda nu delgivna brottsmisstankar 

anmälas mycket skyndsamt 
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Lyssna på den bifogade offentlig publicerade MP3 filen 
Polismyndigheten…. , då förstår arbetsgivaren att 
MÄNNISKOROV/KIDNAPPNING är en synnerligen mycket allvarlig 
upplevd brottsmisstanke. 

 

Offentligt publicerad anmälan till POLISEN I SUNDSVALL 

SVERIGE GRANSKAS 

Inspelat samtal med Polismyndigheten i 

Sundsvall Robert Svedberg 20190319 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-polismyndigheten-i-sundsvall-
robert-svedberg-20190319 

Inspelade samtal med de anställda på Regionsjukhuset 

kommer publiceras vid lämpligt tillfälle som passar in för 

upphovsrättsinnehavaren av det på akuten inspelat 2019-

03-18. 

 

YTTERLIGARE BEGÄRAN OM BESLUT 

MED BESVÄRSHÄNVISNING 

Begär ett ställningstagande/beslut av arbetsgivaren/DE FOLKVALDA 
POLITIKERNA i fråga om det upplevda på plats 
MÄNNISKOROV/KIDNAPPNINGEN av Ulla Bittner mycket skyndsamt. 

Noters särskilt att ingen rättspraxis existerar i svensk domstol i fråga om 
sakfrågan generalombudsfullmakt, alltså rättssäkerheten i vad som 
påstås av de anställda är inte RÄTTSSÄKERHETS PRÖVAD I SVENSK 
DOMSTOL. 

Notera därtill mycket nogsamt vad som delges i svensk gällande lag om 
anhöriga och beslut i samråd med anhöriga när den enskilde äldre Ulla 
Bittner inte självt pga. VÅRDSKADORNA och  

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-polismyndigheten-i-sundsvall-robert-svedberg-20190319
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-polismyndigheten-i-sundsvall-robert-svedberg-20190319
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KVICKSILVERFÖRGIFTNINGEN inte kan förstå ens var hon befann sig 
2019-03-18, dels i sin egen lägenhet och visste heller inte om var hon 
befann sig eller hur Ulla Bittner kom till Sundsvalls sjukhus. 

 

Patientlag 

 

5 kap. 3 § 

Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid 

utformningen och genomförandet av vården, om det är 

lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller 

tystnadsplikt inte hindrar detta. 

 

Notera därtill att kidnappning/människorov ska säkerställas 
opartisk och saklig utredning av rättsvårdande myndighet och 
sådana allvarliga upplevda brottsmisstankar har därför 
arbetsgivaren/de folkvalda politikerna att säkerställas utredas av 
rättsvårdande myndighet, erkänt sakförhållande som de folkvalda 
politikerna har att rätt in sig i ledet efter. 

 

Dessa upplevda mycket allvarliga upplevda brottsmisstankar är 
härmed delgiven alla folkvalda politikerna i regionfullmäktige i 
Region Västernorrland. 

 

Emotser återkoppling och ställningstagande i den delen mycket 
skyndsamt. 

För Ulla Bittner utifrån oinskränkbar generalfullmakt, sedan tidigare 
fullt ut accepterad av landstinget/Region Västernorrland eftersom 
inget beslut i laga ordning, trots otaliga begäran och påminnelse, 
om detta. Således har ingen inom Region Västernorrland bestridit 
generalombudsfullmakten legalitet i laga ordning säkerställt beslut  
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med besvärs hänvisning, således är inte sakfrågan och legaliteten 
rättssäkerhetsprövad av svensk domstol. 

Därav konstaters att fullständigt godtycke och egna skönsmässiga 
bedömningar är normen och grunden inom Region Västernorrland, 
alltså nepotismen, förtryckarkulturen, beskyddarkulturen och 
tystnadskulturen och därmed fullständig rättsosäkerhet beskyddas 
av de folkvalda politikerna i regionfullmäktige. 

Regionfullmäktige, den starkare parten som besitter 

makten över skattemiljarderna, äger bevisbördan att 

bevisa det motsatta. 

Ulla Bittner och Ulf Bittner välkomnar och begär mycket skyndsam 
handläggning i den delen också. 

För Ulla Bittner utifrån oinskränkbar generalfullmakt 

Är något oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket 
skyndsamt i de delarna 

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:voulf56@gmail.com
mailto:eueeshealthcare@gmail.com

