
REGION VÄSTERNORRLAND KVACKSALVARNAS PARADIS 

& uppenbart anställda och folkvalda politiker som 

säkerställer att INTE LAG SKA FÖLJAS AV DE EGNA 

ANSTÄLLDA 

 
Alltså tvärtemot det uppdrag de folkvalda politikerna/arbetsgivaren 
har mandat för av uppdragsgivarna skattebetalarna och därmed 
arbetsgivarna. 
 

 
Från: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com]  
Skickat: den 30 mars 2019 19:48 
Till: 'jan.olov.haggstrom@rvn.se'; 'region.vasternorrland@rvn.se'; 'glenn.nordlund@rvn.se'; 
'lena.asplund@rvn.se'; 'hans.viklund@rvn.se'; 'lena.hallengren@regeringskansliet.se'; 
'lotta.oscarsson@regeringskansliet.se'; 'SB Registrator'; 's.registrator@regeringskansliet.se'; 
'sven.erik.ragnarsson@rvn.se'; 'gunnar.fors@rvn.se'; 'ernst.erik.axel.tunefors@rvn.se'; 
'robert.kuusikko@rvn.se'; 'johnny.eriksson@rvn.se'; 'jonny.lundin@rvn.se'; 
'sebastian.gunnesson@rvn.se'; 'carina.hellstrom@rvn.se'; 'kristoffer.bodin@rvn.se'; 
'malin.lindroth@rvn.se'; 'isabell.mixter@rvn.se'; 'mona.hammarstedt@rvn.se'; 
'lars.gunnar.hultin@rvn.se'; 'elina.backlund.arab@rvn.se'; 'bengt.nilsson2@rvn.se'; 
'pirjo.jonsson@rvn.se'; 'jan.olov.haggstrom@rvn.se'; 'jan.selin@rvn.se'; 'malin.westman@rvn.se'; 
'roger.bystrom@rvn.se'; 'elisabet.lassen@rvn.se'; 'liss.jonasson@rvn.se'; 'mats.hellhoff@rvn.se'; 
'fredrik.bernblom@rvn.se'; 'arne.engholm@rvn.se'; 'erika.markusson@rvn.se'; 
'christina.nordeno@rvn.se'; 'eva.back@rvn.se'; 'ingeborg.viksten@rvn.se'; 'kjell.bergkvist@rvn.se'; 
'rodney.engstrom@rvn.se'; 'sara.nylund1@rvn.se'; 'anette.lovgren@rvn.se'; 'nina.orefjard@rvn.se'; 
'ake.nylen@rvn.se'; 'erik.backstrom.andersson@rvn.se'; 'siv.sachs@rvn.se'; 'per.valberg@rvn.se'; 
'robert.larsson@rvn.se'; 'hans.backlund@rvn.se'; 'lars.astrom@rvn.se'; 'roger.johansson@rvn.se'; 
'glenn.nordlund@rvn.se'; 'katarina.nylen@rvn.se'; 'birgit.olsson.johansson@rvn.se'; 
'bruno.sjolund@rvn.se'; 'jonas.vast@rvn.se'; 'magnus.wester@rvn.se'; 'kristina.eriksson3@rvn.se'; 
'sanna.jonsson@rvn.se'; 'bjorn.ter.bruggen@rvn.se'; 'jessica.ulander@rvn.se'; 'bo.gravstrom@rvn.se'; 
'joakim.jonsson1@rvn.se'; 'henrik.sendelbach@rvn.se'; 'mats-olof.hoglund@rvn.se'; 
'michal.zakolski@rvn.se'; 'lena.asplund@rvn.se'; 'marianne.oscarson@rvn.se'; 
'jeanette.karlsson@rvn.se'; 'bertil.kjellberg@rvn.se'; 'tomas.milling@rvn.se'; 
'anna.proos.strandh@rvn.se'; 'linda.strandfjall@rvn.se'; 'barbro.ekevarn@rvn.se'; 
'annika.engstrom@rvn.se'; 'katarina.safstrom.hagg@rvn.se'; 'pia.lundin@rvn.se'; 
'mattias.rosberg@rvn.se'; 'robert.thunfors.lundberg@rvn.se'; 'mathias.vestin@rvn.se'; 
'lennart.bergstrom@rvn.se'; 'annelie.henriksson@rvn.se'; 'marianne.larsson@rvn.se'; 

'gudrun.ledin@rvn.se'; 'desislava.cvetkova@rvn.se'; 'stefan.dahl@rvn.se'; 'hans.viklund@rvn.se'; 
'katarina.wiklund1@rvn.se'; 'ake.soderberg@rvn.se'; 'jan.birger.jennehag@rvn.se'; 
'ulf.broman@rvn.se'; 'mikael.gafvert@rvn.se'; 'ingemar.wiklander@rvn.se'; 'bengt.nilsson1@rvn.se'; 
'therese.rosbach@rvn.se'; 'bjorn.hellquist@rvn.se'; 'bengt1940n@gmail.com'; 
'patrik.jacobsson@rvn.se'; 'thomas.olsson2@rvn.se'; 'maria.strandberg@rvn.se'; 
'peter.lothman@rvn.se' 
Kopia: 'Else Ammor'; 'else.ammor@sundsvallspartiet.se' 
Ämne: 20190330 FORTSÄTTNING PÅ VANSINNET KVACKSALVERIET OCH FULLSTÄNDIG DIKTATUR 
INOM REGION VÄSTERNORRLAND som beskyddas av de folkvalda politikerna som äger arbetsgivare 
ansvaret 
Prioritet: Hög 

 

Region Västernorrland 

Jan-Olov ”LAG SKA FÖLJAS” Häggström, ordf regionfullmäktige 

Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordf 



Lena Asplund, fd riksdagsledamot och Hälso- och sjukvårdsnämndens 
ordf 
 
Hans Viklund, regiondirektör 
 
För kännedom till alla övriga folkvalda politiker i regionfullmäktige 
 
För kännedom 
Sveriges Regering 
Lena Hallengren, minister 
 
Denna skrivelse ska i laga ordning registreras, begär dagboksblad med 
vändande e-post 
 
 
 
 
 
Ulla Bittner upplevs som LIVRÄDD i dessa idag 2 inspelade samtal, 
och det med all rätt, alltså Ulla Bittner säkerställs emot sin vilja att 
utsättas för ”tvångsvård” på Regionsjukhuset i Sundsvall! 
 
 
Alltså den vård och utredning och behandling som Ulla Bittner 
behöver är hon sedan tidigare remitterad till Regionsjukhuset för, 
men det struntar man HELT OCH FULLT FAST I! 
 
Se i de delarna bifogade pdf filerna 3081…. och Läkartidningen 
2004…. 
 
LYSSNA OCH FÖRSTÅ ATT DETTA FULLSTÄNDIGA VANSINNE 
STÅR DE FOLKVALDA POLITIKERNA BAKOM OCH BESKYDDAR 
Noteras särskilt att det finns intet LAGSTÖD ALLS FÖR DETTA 
FULLSTÄNDIGA VANSINNE! 
 
ULLA BITTNERS LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET 
UTSÄTT FÖR ETT ENORMT HOT AV REGION VÄSTERNORRLAND, 
och det beskyddas uppenbart av arbetsgivaren Region Västernorrland, 
arbetsgivare ansvaret ägs av de folkvalda politikerna! 
 
 
SVERIGE GRANSKAS 



Inspelat samtal del 1 med Ulla Bittner som vill bli RÄDDAD 

FRÅN REGIONSJUKHUSET I SUNDSVALL 20190330 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-del-1-med-ulla-bittner-som-vill-bli-
raddad-fran-regionsjukhuset-i-sundsvall-20190330 

 
Undertext till ovanstående inspelat samtal 

Ulla Bittner är uppenbart kidnappad och utsatt för människorov av anställda 

på Regionsjukhuset i Sundsvall 

LÄS MER OM DET HÄR 

eueeshealthcare.bloggproffs.se/2019/03/2…-bittner/ 

 

Ulla Bittner befinner sig på Regionsjukhuset i Sundsvall, Region 

Västernorrland, och Ulla Bittner vill bli RÄDDAD FRÅN SJUKHUSET, vilket 

framgår tydligt i det inspelade samtalet. 

 

Samtalet bryts abrupt, förmodligen av personal som lyssnat på ULLA 

BITTNERS ROP PÅ HJÄLP! 

 

Inspelare av samtalet Ulf Bittner 

 

Du läser mer om detta fullständiga VANSINNET inom Region Västernorrland 

här 

eueeshealthcare.bloggproffs.se/2019/03/2…norrland/ 

 

Du läser mer om och av Ulf Bittner 

eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 

 

Ytterligare mer intervjuer / samtal i SVERIGE GRANSKAS serien 

@ulf-bittner 

 
 

 
SVERIGE GRANSKAS 

Inspelat del 2 Ulla Bittner som upplever att 

Regionsjukhuset tvingar i henne Mediciner 20190330 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-del-2-ulla-bittner-som-upplever-att-
regionsjukhuset-tvingar-i-henne-mediciner-20190330 

 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-del-1-med-ulla-bittner-som-vill-bli-raddad-fran-regionsjukhuset-i-sundsvall-20190330
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-del-1-med-ulla-bittner-som-vill-bli-raddad-fran-regionsjukhuset-i-sundsvall-20190330
https://exit.sc/?url=http%3A%2F%2Feueeshealthcare.bloggproffs.se%2F2019%2F03%2F22%2F2019-03-19-region-vasternorrland-angaende-upplevt-manniskorovkidnappning-av-ulla-bittner%2F
https://exit.sc/?url=http%3A%2F%2Feueeshealthcare.bloggproffs.se%2F2019%2F03%2F28%2F2019-03-26-region-vasternorrland-mycket-samhallsfarlig-verksamhet-bedrivs-inom-region-vasternorrland%2F
https://exit.sc/?url=http%3A%2F%2Feueeshealthcare.bloggproffs.se%2F
https://soundcloud.com/ulf-bittner
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-del-2-ulla-bittner-som-upplever-att-regionsjukhuset-tvingar-i-henne-mediciner-20190330
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-del-2-ulla-bittner-som-upplever-att-regionsjukhuset-tvingar-i-henne-mediciner-20190330


Undertext till ovanstående inspelat samtal 
 

KVACKSALVERIET TILLÅTS FORTSÄTTA AV ARBETSGIVAREN/DE FOLKVALDA 

POLITIKERNA I REGION VÄSTERNORRLAND 

 

Ulla Bittner, 84 åriga kvinnan som upplever att hon kidnappats/utsatts för 

Människorov, alltså emot sin vilja utsätts för av via tvång säkerställas ta 

SKOLMEDICINSKA MEDICINER, vilket Du själv hör i det inspelade samtalet av 

denna eftermiddag. 

 

PATIENTLAG 4 KAP. SÄKERSTÄLLER ATT SÅ INTE ENLIGT LAG SKA KUNNA SKE, 

men det struntar uppenbart REGION VÄSTERNORRLANDS ANSTÄLLDA I! 

 

ULLA BITTNER ÄR LIVRÄDD, det upplever den anhörige sonen Ulf Bittner 

utifrån vad ULLA BITTNER delger i detta inspelade samtalet. 

           

Ulf Bittner kan inte besöka Regionsjukhuset pga. att då kallar förmodligen 

återigen läkarna på POLISEN, när Ulf Bittner redogör för innehållet och 

innebörden av Patientlag 4 kap. 

 

Så har skett vid 2 tidigare tillfällen, senast 18 mars 2019, då Ulf Bittner i 

egenskap av anhörig hävdade att endast FRAGMINE(blodförtunnande medel) 

fick ges till Ulla Bittner, Ulf Bittner företräder också Ulla Bittner utifrån 

oinskränkbar generalfullmakt. 

 

Alltså BEVISAT återigen att KVACKSALVERI är säkerställt på Regionsjukhuset i 

Sundsvall av där anställda LÄKARE och att Ulla Bittner behandlas mot sin vilja 

med SKOLMEDICINSKA SYMTOMLINDRANDE MEDICINER som inte alls på 

något sätt säkerställer kompetent vård och behandling av den KRONISKT 

KVICKSILVERFÖRGIFTADE ULLA BITTNER. 

 

 

UPPENBART SYNES DET SOM ATT REGIONSJUKHUSET HAR FÖR AVSIKT ATT 

SKADA OCH DÖDA ULLA BITTNER! 

 



NOTERA SÄRSKILT ATT 3:e STÖRSTA DÖDSORSAKEN ÄR SKOLMEDICINSKA 

MEDICINER, efter hjärtsjukdom och cancer, alltså 3:e största DÖDSORSAKEN 

är skolmedicinska LÄKARE och de folkvalda politikerna som inte sätter STOPP 

FÖR VANSINNET UTAN PERSONLIGT ANSVAR! 

 

GRUNDPROBLEMET KRONISK KVICKSILVERFÖRGIFTNING BEHANDLAS INTE 

ALLS, Ulla Bittner är LIVRÄDD och det med all rätt, för Ulla Bittner tvingas ta 

MEDICINER MOT SIN VILJA, ULLA BITTNERS LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA 

LIVSKVALITET ÄR I MYCKET STOR FARA! 

eueeshealthcare.bloggproffs.se/2019/03/2…norrland/ 

 

De folkvalda politikerna/arbetsgivaren vet mycket väl om Ulla Bittners 

situation men agerar inte 

static.bloggproffs.se/wp-content/blo…d-20190326.pdf 
 

LÄS ÄNNU MER OM FULLSTÄNDIGA VANSINNET I REGION VÄSTERNORRLAND 

eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 

 

Inspelare av samtalet Ulf Bittner 

              

Du läser mer om och av Ulf Bittner  

eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 

 

Ytterligare mer intervjuer / samtal i SVERIGE GRANSKAS serien 

@ulf-bittner 

 
 
 

Det går bevisligen inte att lita på KVACKSALVARNA på 
Regionsjukhuset i Sundsvalls, fortfarande är inte säkerställt den 
vård, utredning och behandling som behövs utifrån kroniska 
kvicksilverförgiftning(grundproblemet)! 
 
 
SNART 14 DAGAR PÅ REGIONSJUKHUSET 
Och därtill säkerställs inte de mediciner som doktor Mikael Mullaart 
sedan tidigare har säkerställt på Ulla Bittners dagliga medicinering. 
 

https://exit.sc/?url=http%3A%2F%2Feueeshealthcare.bloggproffs.se%2F2019%2F03%2F28%2F2019-03-26-region-vasternorrland-mycket-samhallsfarlig-verksamhet-bedrivs-inom-region-vasternorrland%2F
https://exit.sc/?url=http%3A%2F%2Fstatic.bloggproffs.se%2Fwp-content%2Fblogs.dir%2F38861%2Ffiles%2F2019%2F03%2FMYCKET-BR%25C3%2585DSKANDE-MED-PRIORITET-Till-alla-folkvalda-politiker-i-regionfullm%25C3%25A4ktige-i-Region-V%25C3%25A4sternorrland-20190326.pdf
https://exit.sc/?url=http%3A%2F%2Feueeshealthcare.bloggproffs.se%2F
https://exit.sc/?url=http%3A%2F%2Feueeshealthcare.bloggproffs.se%2F
https://soundcloud.com/ulf-bittner


 
BEGÄR MYCKET SKYNSAM ÅTERKOPPLING FRÅN 
ARBETSGIVAREN 
 
 
Dvs. i detta ärendet då med fördel regionfullmäktiges ordf. Jan-Olov 
”LAG SKA FÖLJAS” Häggström.  
 
Då utifrån att Glenn Nordlund och Lena Asplund inte alls visat något 
intresse för att företräda och beskydda allmänheten i Västernorrland från 
KVACKSALVARNA på Regionsjukhuset i Västernorrland. 
 
 

För Ulla Bittner genom anhörige och ombudet utifrån oinskränkbar 
generalfullmakt 
 
Ulf Bitter 
 
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 
 
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. 

 
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 

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


 

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 
 

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 
 
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. 

 
Från: fb.region.västernorrland [mailto:region.vasternorrland@rvn.se]  
Skickat: den 29 mars 2019 16:37 
Till: Ulf Bittner 
Ämne: SV: OBS MYCKET VIKTIGT VB: Åtkomst till Vårdguidens e-tjänster 

 
Bifogar begärt dagboksblad 
  
Med vänlig hälsning 

  
Registrator 

  
REGION VÄSTERNORRLAND 

Regionledningsförvaltningen 

Verksamhet Administration 

0611-800 95 

Telefontid 08.00-11.30 

region.vasternorrland@rvn.se 

 

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 

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


  

Jan-Olov Häggström 

  

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 
  
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 
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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.  
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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). 
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