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Region Västernorrland 

Sidsjö VC 

Verksamhetschefen Fredrik Alsen 
Familjeläkare Mikael Mullaart 
 
Kopia för kännedom och åtgärd utifrån att LAG SKA FÖLJAS 
Regionfullmäktiges ordf. Jan-Olov ”LAG SKA FÖLJAS” Häggström 
Regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund 
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordf. Lena Asplund, fd riksdagsledamot 
 
Kopia för kännedom och åtgärd 
Sveriges Regering 
Minister Lena Hallengren 
Notera särskilt bästa minister att det enskilda ärendet är endast en del i 
om hur RÄTTSSÄKERHETEN för svenska medborgare undanhålls, 
underlåts och förhindras av makt- och myndighetsutövarna generellt och 
systematiskt inom Region Västernorrland, se i den delen tidigare 
kommunicerat i skrivelser från Ulf Bittner till ministern och tidigare 
ministrar. 
 
Minister har därmed skyldighet att ingripa utifrån ett generellt 
rättsäkerhetsproblem existerar och de folkvalda politikerna(som bl.a. 
äger arbetsgivare ansvaret) BESKYDDAR systematiska och generella 
grundlagsbrott inom Region Västernorrland 
 
Denna skrivelse/begäran ska i laga ordning registreras av registrator, 
begär dagboksblad med vändande e-post till undertecknad. 
 
Sekretess prövning; ingen sekretess då detta ärende är av allmänt 
mycket stort rättssäkerhets intresse. 
 
Denna skrivelse ska säkerställas att införas i Ulla Bittner journaler 
 
2019-04-16 
 
VANSINNET FORTSÄTTER INOM REGION VÄSTERNORRLAND 
 
Uppenbart har den privata vårdtjänstegivaren FamiljeLäkarna Mitt AB 
och dess delägare familjeläkaren Mikael Mullaart säkerställt 
grundlagsbrott. 
 

FamiljeLäkarna Mitt AB som har AVTAL med Region Västernorrland och 
därmed som avtalsbunden vårdtjänstegivare har att säkerställa att LAG 
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SKA FÖLJAS i hälso- och sjukvårdsverksamheten, bl.a. då inom Sidsjö 
VC och Fränsta VC. 
 
NOTERAS SÄRSKILT 
Grundlagsbrott som uppenbart är norm och värdegrund inom Region 
Västernorrland där det säkerställs genom nepotism, förtryckarkultur, 
tystnadskultur och beskyddar kultur att grundlagsbrott säkerställs 
generellt och systematiskt gentemot skattebetalarna och 
Västernorrlänningarna. 
 
Igår 2019-04-15 säkerställdes i ett inspelat samtal bevis för att 
familjeläkaren Mikael Mullaart inte tänker säkerställa rättsmedicinsk 
undersökning, trots att lagstiftaren säkerställt i gällande lagstiftning att 
det finns grund för att rättsmedicinsk undersökning   
 
 
SVERIGE GRANSKAS 

Inspelat samtal med familjeläkaren Mikael Mullaart Sidsjö 

VC Sundsvall 20190415 

Lyssna på det inspelade samtalet om ca 11 minuter 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-familjelakaren-mikael-mullaart-sidsjo-vc-
sundsvall-20190415 

 
Undertext till det publicerade inspelade samtalet  

 

FamiljeLäkarna Mitt AB bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård, bl.a. 

Sidsjö Vårdcentral och Fränsta Vårdcentral. Familjeläkaren Mikael Mullaart är 

en av delägarna och var den avlidne Ulla Bittner(avled 2019-04-10) 

familjeläkare. 

Detta företag FamiljeLäkarna Mitt AB har AVTAL med Region Västernorrland. 

Det inspelade samtalet om ca 10 minuter handlar om att Mullaart inte 

säkerställt en rättsmedicinsk undersökning(obduktion) utifrån vad som 

uppenbart lagstiftaren säkerställt i gällande lagstiftning. 

Lag (1995:832) om obduktion m.m. 

Citat; 

13 § 

En rättsmedicinsk undersökning av en avliden får göras om undersökningen 

kan antas vara av betydelse för utredningen av ett dödsfall som inträffat 

under sådana omständigheter att 

1. det inte skäligen kan bortses från möjligheten att dödsfallet har samband 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-familjelakaren-mikael-mullaart-sidsjo-vc-sundsvall-20190415
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-familjelakaren-mikael-mullaart-sidsjo-vc-sundsvall-20190415
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med ett brott, eller 

2. det kan misstänkas ha förekommit fel eller försummelse inom hälso- och 

sjukvården. 

Slut citat 

https://open.karnovgroup.se/halso-och-sjukvard/SFS1995-0832 
 

FEL OCH/ELLER FÖRSUMMELSER 

Det har bevisligen skett fel och försummelser inom hälso- och sjukvården, 

särskilt då på Regionsjukhuset i Sundsvall(som är allmänt känt i folkmun som 

"slakthuset") gentemot den avlidne Ulla Bittner. 

Det har säkerställts att Ulla Bittner under sjukhusvistelsen 18 mars till 10 

april 2019 på Regionsjukhuset i Sundsvall tvingats i sk MEDICINER som det i 

hennes journaler är utfärdat VARNING för, varning som säkerställts i 

journaler av Sidsjö VC, Sundsvall. 

Därtill har det tvingats i Ulla Bittner sk MEDICINER som innehåller titandioxid 

och povidon, som i journalen är UPPMÄRKSAMHET om överkänslighet, 

säkerställt av Sidsjö VC. 

Mikael Mullaart fick e-post skrivelse om att OBDUKTIONS framställan med 

obduktionsremiss inte fick skickas förrän Ulf Bittner haft telefonmöte med 

delägaren läkaren Mikael Mullaart, skrivelsen är av datum 2019-04-11(dagen 

efter att Ulla Bittner avlidit), men uppenbart beaktade delägaren och 

familjeläkaren inte denna skrivelse. 

Ulla Bittner var kroniskt kvicksilverförgiftad enligt INTYG och remiss från 

familjeläkaren Mikael Mullaart, remiss och Intyg av datum 2018-04-05. 

Alltså remiss och INTYG som Regionsjukhuset i Sundsvall fullständigt 

struntat i, var den kroniska kvicksilverförgiftning(som redan i juni 2013 via 

MELISA test, i landstinget Värmlands regi, säkerställde överkänslighet emot 

bl.a. kvicksilver) den i grunden orsak som säkerställde att Ulla Bittner avlider 

10 april 2019? 

EN RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING/OBDUKTION är uppenbart synnerligen 

väl befogad, särskilt utifrån att "det kan misstänkas ha förekommit fel eller 

försummelse inom hälso- och sjukvården" över mycket lång tid inom VÅRD 

SVERIGE(landsting/regioner i Sverige) 

Notera särskilt att 3:e största DÖDSORSAKEN är skolmedicinska MEDICINER, 

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

https://open.karnovgroup.se/halso-och-sjukvard/SFS1995-0832
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skolmedicinska läkare(som i Sverige uppenbart säkerställer att svenska folket 

MEDICINFÖRGIFTAS till den grad att det är 3:e största DÖDSORSAKEN). 

I Sverige pågår således ett FOLKMORD med sk skolmedicinska MEDICINER, 

som är 3:e största DÖDSORSAKEN, och detta fortgår utan att de folkvalda 

politikerna satt STOPP för detta fullständiga VANSINNE UTAN PERSONLIGT 

ANSVAR! 

I det inspelade samtalet är Björn Hammarskjöld delaktig, ombedd av Ulf 

Bittner. 

Inspelare av samtalet är Ulf Bittner 

Du läser mer om och av Ulf Bittner 

eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 

Ytterligare mer intervjuer/samtal i SVERIGE GRANSKAS serien 

@ulf-bittner 

 
 

Det vore klädsamt och därtill utifrån etik och moral att 

FamiljeLäkarna AB och Sidsjö VC, och där särskilt delägaren 

familjeläkaren Mikael Mullaart, mycket skyndsamt säkerställer en ny 
remiss till rättsmedcinsk undersökning inges till Regionsjukhuset i 
Sundsvall, och därtill säkerställer då vad som  lagstiftaren 
säkerställt nämligen att LAG SKA FÖLJAS. 
 
Särskilt då utifrån att samtalet, det inspelade av 2019-04-15, inte fick 
slutföras, utan avbryts abrupt av familjeläkaren Mikael Mullaart, det 
är så Sidsjö VC och delägaren familjeläkaren Mikael Mullaart 
hanterar anhörig i sorg, i sorg efter avlidne(avled 2019-04-10) Ulla 
Bittner. Och därtill säkerställer att inte LAG SKA FÖLJAS! 
 
 
NOTERAS SÄRSKILT 
Familjeläkaren Mikael Mullaart fick mail om att ingen remiss fick skickas 
till Regionsjukhuset i Sundsvall i fråga om obduktion, innan Ulf Bittner 
haft telefonmöte med Mullaart, se i den delen epost skrivelsen av 2019-
04-11, som återfinns efter denna skrivelsen, alltså efter åklagaranmälan. 
 
Där framgår mycket tydligt om detta, som inte på något sätt kan 
missuppfattas. 
 

https://exit.sc/?url=http%3A%2F%2Feueeshealthcare.bloggproffs.se%2F
https://soundcloud.com/ulf-bittner
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Därtill säkerställdes till ssk Katerina Lundell, som efter att Ulla Bittner 
avlidit 19:47 2019-04-10 tillkallades av Ulf Bittner(som satt ensam med 
Ulla Bittner när döden inträffade), att det var av största vikt att  ssk 
Lundell säkerställde i faxet till familjeläkaren Mullaart att Ulf Bittner ska 
ha telefonmöte med Mullaart innan denne skrivere remiss för 
obduktion/rättsmedicinsk undersökning. 
 
Vid kontroll under gårdagen konstateras att inget om detta som ssk 
Lundell fått i uppdrag att säkerställa, då ifråga om vad som särskilt 
påpekades om kontakt med Mullaart innan remiss för 
obduktion/rättsmedicinsk undersökning finns spårbart i journal för Ulla 
Bittner inom Sundsvalls kommuns journal för Ulla Bittner.  
 
Samtalet spelades in, med ssk Andreas Gammedehewa, av 2019-04-15, 
som bekräftar detta att ingen notering fanns om det i Ulla Bittner journal 
av datum 2019-04-10 efter att Ulla Bittner avlidit och Ulf Bittner 
säkerställt att detta viktiga skulle kommuniceras till läkaren Mikael 
Mullaart. 
 
Därför kontaktades ssk Lundell chef, enhetschef Miriam Elfffors, och till 
denne redogjordes om detta underlåtandet att säkerställa denna viktiga 
anteckningen i journal och kommunicerat fax till läkaren Mullaart. 
 
 

BEGÄR NYTT TELEFON MÖTE MYCKET SKYNDSAMT 

Begär därför nytt telefon möte med verksamhetschefen/delägaren för 
Sidsjö VC och familjeläkaren/delägaren Mikael Mullaart mycket 
skyndsamt för att säkerställa rättssäkerheten och FamiljeLäkarna Mitt 
ABs uppfattning i sakfrågan om LAG SKA FÖLJAS eller inte av Sidsjö 
VC. 
 
Vänlige föreslå i vändande e-post 2 av varandra oberoende telefonmötes 
tider av datum 2019-04-17, om minst 30 minuter, och därtill 
kommunicera vilket direkt telefon nr på 060- som Ulf Bittner ringer upp 
Sidsjö VC för detta begärda telefonmöte. 
 
Bilagt till den skrivelse är 2 av varandra oberoende skrivelser, dels 
bilaga 1 anmälan till åklagaren, se sidorna 6-15, dels bilaga 2 e-post 
skrivelsen till familjeläkaren Mikael Mullaart av 2019-04-11, se sidorna 
16-21 
 

För den avlidne Ulla Bittner genom anhörige och ombudet utifrån 
oinskränkbar generalfullmakt 
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Hälsar 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 15 april 2019 17:09 
Till: 'Reg Åk Sundsvall'; 'daniel.broden@aklagare.se' 
Kopia: 'Ulf Bittner' 
Ämne: Anmälan till Åklagare utifrån bl.a. Lag (1995:832) om obduktion m.m. Begäran att 
rättsmedicinsk undersökning säkerställs och Brottsmisstankar emot anställda och folkvalda 
politiker(arbetsgivaren) 
Prioritet: Hög 

 

Åklagarkammaren i Sundsvall 

Chefsåklagare/kammarchef     Daniel Brodén 

Denna skrivelse/anmälan ska i lag ordning registreras av registrator, 
begär med vändande e-post dagboksblad/diare blad till 

voulf56@gmail.com  

Begär i vändande e-post därtill fullständiga kontaktuppgifter på 
handläggare av anmälan. 

2019-04-15 

Anmälan utifrån Lag (1995:832) om obduktion m.m. 

Därtill 

Fel/försummelse av anställda inom Region Västernorrland 

och av familjeläkaren Mikael Mullaart, som inte inväntat 

vad som begärts innan obduktions remiss gick till 

Regionsjukhuset(se mailet under denna skrivelse) 

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://soundcloud.com/ulf-bittner
mailto:eueeshealthcare@gmail.com
mailto:voulf56@gmail.com
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Fel och försummelse, brottsmisstankar, gentemot 

anställda av Region Västernorrland som uppenbart 

säkerställt att Ulla Bittner säkerställts tvingas i mediciner 

som i journal står VARNING för. 

Därtill tvingat i Ulla Bittner, mot hennes vilja mediciner 

som det i journal Uppmärksamhet överkänslig emot. 

Dessutom Ulla Bittner kvarhålls mot sin vilja på 

Regionsjukhuset i Sundsvall över perioden 2019-03-18 till 

2019-04-03 

Ulla Bittner 340912-8026 avled i bostaden 2019-04-10 kl 19:47, Ulf 
Bittner satt med Ulla Bittner i dödsögonblicket, alltså när Ulla Bittner 
lämnade jordelivet för gott, ingen annan var närvarande. 

Personalen på Servicehuset i Matfors kontaktades och informerades om 
att Ulla Bittner hade somnat in 19:47 och därtill begärdes att 
kvälls/nattsjuksköterska Katerina Lundell skull säkerställas komma till lgh 
66(Ulla Bittners lgh i Servicehuset i Matfors). 

Efter ca 20-30 minuter anländer ssk Katerina Lundell och fastställer å 
tjänstens vägnar att Ulla Bittner är avliden. Ulf Bittner begär att obduktion 
ska ske, rättsmedicinsk undersökning, och att det säkerställes av ssk 
Lundell kommuniceras till familjeläkaren Mikael Mullaart, och att det 
särskilt uppmärksammas att läkaren Mullaart inte skriver 
obduktionsremiss innan Ulf Bittner haft telefonsamtal om varför med 
läkaren Mikael Mullaart. 

Ssk Lundell noterat detta skriftligen, vilket sågs av Ulf Bittner, och 
påmindes särskilt om att detta var mycket viktigt utifrån händelserna på 
Sundvalls Regionsjukhus under perioden 18 mars till och med 3 april 
2019 och övrigt skulle säkerställas innan 
obduktionsremiss/rättsmedicinsk undersöknings remiss skickades från 
läkaren Mikael Mullaart till Regionsjukhuset. 

Vid kontroll denna dag med dag ssk Andreas Gammeddehewa, 
telefonsamtal som spelats in, finns inget alls antecknat om detta i 
journalerna internt i Sundsvalls kommuns journaler för Ulla Bittner, alltså 
varken om att ssk Lundell säkerställt att fylla i begäran om obduktions 
remiss/rättsmedicinsk undersökning och begäran om att inget fick 
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skickas vidare till Regionsjukhuset i Sundsvall förrän Ulf Bittner haft 
telefonmöte med familjeläkaren Mikael Mullaart. 

Mikael Mullaart fick e-post skrivelse om detta begärda telefon möte i 
fråga om obduktion/rättsmedicinsk undersökning, skicka i e-post 
skrivelse från Ulf Bittner den 11 april 2019 17:57, se mailet under 
denna kommunicering(alla bilagorna bifogas också denna anmälan) 

 

Bevis finns för att rättsmedicinsk undersökning enligt lag 

ska säkerställas 

Lagstiftaren har säkerställt, citat 

Lag (1995:832) om obduktion m.m. 

13 § 
En rättsmedicinsk undersökning av en avliden får göras om 
undersökningen kan antas vara av betydelse för utredningen av ett 
dödsfall som inträffat under sådana omständigheter att 

 1. det inte skäligen kan bortses från möjligheten att dödsfallet har 
samband med ett brott, eller 

 2. det kan misstänkas ha förekommit fel eller försummelse 
inom hälso- och sjukvården. 

Slut citat. 

 

Uppenbart är att familjeläkaren Mikael Mullaart självt säkerställt i 
journalerna för Ulla Bittner VARNING för bensodiazepiner och 
Uppmärksamhet överkänslighet titandioxid, povidon och kvicksilver. 

 

Ulla Bittner utsattes för vad som i journalen är utfärdat VARNING för 
i journalen och därtill utsattes Ulla Bittner för vad som i journalerna är 
utfärdat Uppmärksamhet överkänslig mot, av de anställda på 
Regionsjukhuset i Sundvall, under vistelsen där 18 mars till 3 april 
2019. 
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BEVISAS genom bl.a. journaler och genom inspelade publicerade 
samtal 

Vad gälla inspelade publicerade samtal återfinns dessa i mailet här 
nedan under denna skrivelse/anmälan/kommunicering. 

 

Därtill ytterligare bevis i form av journalanteckning, innan den 
funktionen att komma in i Ulla Bittners journaler stängdes av, vilket 
bevisligen gjordes på uppdrag av anställda inom Region 
Västernorrland, efter att Ulf Bittner avslöjat kopia på journalerna i 
skrivelse till Region Västernorrland. 

Se journalanteckningen, Bilaga a 1. 

Innefattar 2 st. bifogade pdf filer av datum 2019-03-23, den ena av 
2019-03-23 10:59 och den andra av 2019-03-23 16:29, dessa bägge 
pdf filen bifogas som 19340912-8026…….23 mars 2019 och 
….Journalen 2019-03-23 

 

NOTERAS SÄRSKILT 

Se också vad som inte bestidits i laga ordning av Region 
Västernorrland, nämligen den oinskränkbara generalfullmakten, 
Bilaga a 1.1 

Se den bifogade pdf filen Generalfullmakt Ulla Bittner Ulf 
Bittner…… 

 

MISSTANKE OM BROTT KAN INTE UTESLUTAS 

Brottsrubricering överlåtes till åklagaren 

 

Se skrivelse till Region Västernorrland. Bilaga a 2, bifogas 2 pdf filer 
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a 2.1 är då den bifogade pdf filen Region Västernorrland 
säkerställde att stänga tillgång till Ulla Bittner…..(journaler) 

a 2:2 är då den bifogade pdf filen Region Västernorrland 
KVACKSALVARNAS PARADIS…..20190331 

 

Där det framgår bl.a. följande, citat 

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. 

 

Slut citat 

BROTTSMISSTANKE KAN INTE UTESLUTAS 

Brottsrubricering överlåtes till åklagaren 

 

Observera Ulf Bittner besitter oinskränkbar 

generalfullmakt att företräda Ulla Bittner och har därmed full tillgång 

till journalerna via nätet/Vårdguiden tills dessa Region Västernorrlands 
anställda och folkvalda politiker fått del av Bilaga a 1. 
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Alltså Ulf Bittner loggar tills dessa jorunalanteckingar in 

med BANK ID och kan läsa journalerna, som Ulla Bittner inte självt 

kan läsa, då denne inte ens vet hur man använder en dator. 

 

Ulla Bittner tvingades kvar på Regionsjukhuset i Sundsvall av de 
anställda, Ulla Bittner ville inte alls vara kvar, Ulla Bittner vill 
tillbaka till bostaden syrgas flaska och därtill recept på 
blodförtunnande FRAGMIN. 

 

Ulf Bittner hävdade gällande lag och rätt, Patientlag 4 kap., att det 
inte ges samtycke till att Ulla Bittner blir kvar på sjukhuset, 
eftersom det inte alls är Ulla Bittners vilja, utifrån att hon inte ville 
ens åka till Sidsjö VC och familjeläkaren, än mindre till 
Regionsjukhuset, eftersom den anhörige sonen Ulf Bittner tidigare 
blivit avvisad med Polis hjälp när det hävdats Patientlag 4 kap. 
hösten 2015. 

 

Så skedde även denna dag 2019-03-18 när Ulf Bittner hävdade 
Patientlag och däri 4 kap. att Ulla Bittner inte alls vill vara kvar på 
Regionsjukhuset, först tillkallades ordningsvakt som påstår att Ulf 
Bittner stör allmän ordning, när endast gällande lag har hävdats för 
Ulla Bittners räkning, alltså samma tillvägagångssätt som hösten 
2015(när Ulla Bittner vistades på Regionsjukhuset, akutgeriatriska) 

 

Människorov/ kidnappning emot Ulla Bittners vilja. 

Därefter kallas Polis in och Ulf Bittner tvingas ut 18 mars 2019 från 
Regionsjukhuset och därmed säkerställs kidnappning/människorov 
av de anställda på Region sjukhuset. 

 

Ulla Bittner tvingades därmed till kontrats vätska insprutade i 
kroppen och CT/datortomografi. Som säkerställer att ytterligare 
mera kvicksilverånga frigörs från amalgamfyllningarna och därmed 
förgiftar den redan kroniskt kvicksilverförgiftade Ulla Bittner 
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ytterligare mera(se mailet under och där bilagt bilaga/pdf filen 
3081…, alla bilagorna till skrivelsen nedan i mailtråden bifogas till 
denna skrivelse) 

Detta gavs inte av Ulf Bittner samtycke till, eftersom det 
informerades till de anställda att Ulla Bittner är kroniskt 
kvicksilverförgiftad(vilket också framgår i journalerna och 
Intyg/remiss sedan tidigare, se bifogade pdf filen 3081…), alltså 
därtill fullständigt onödig utredning, Ulla Bittner hade redan 
konstaterats i blod analyser behöva blodförtunnande, och där i den 
delen medgavs samtycke endast till blodförtunnande FRAGMIN 
sprutor. 

 

TVÅNGSVÅRD OCH INFÖRSEL AV KEMIKALIER MOT ULLA 

BITTNERS VILJA 

Alltså det gavs inte samtycke till kontrast och CT, vård som 
uppenbart inte skulle säkerställas, vård mot Ulla Bittners vilja, 
tvångsvård och övervård, som såklart säkerställer risker för Ulla 
Bittner i det tillstånd Ulla Bitter befinner sig nämligen kroniskt 
kvicksilverförgiftad, som är säkerställt i INTYG av familjeläkaren 
Mikael Mullaart, och därmed säkerställt i journalen. 

BROTTSMISSTANKE KAN INTE UTESLUTAS 

Brottsrubricering överlåtes åt åklagaren 

Notera särskilt; ingen överläkare fanns på plats på akutmottagningen 
så länge Ulf Bittner finns på plats i Regionsjukhuset, Sundsvall, Region 
Västernorrland. Anställd läkare/behandlande läkare, ansvarig läkare var 
uppenbart mycket osäker, ringde många gånger till överläkare. 

 

SAMMANTAGET KONSTATERAS 

Tvångsvård emot Ulla Bittners vilja, tvångsmedicinering som strider emot 
vad som redan är känt och säkerställt i Ulla Bittner journaler, kvarhållen 
mot sin vilja på Regionsjukhuset blev Ulla Bittner uppenbart.  

Den enda anhöriga som bryr sig om Ulla Bittner, och kan hävda gällande 
lag och rätt och känner Ulla Bittners anamnes säkerställs att avvisas från 
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Regionsjukhuset utifrån partisk och osaklig grund i samverkan med 
Polisen i Sundsvall. 

 

Ulf Bittner insåg, efter denna händelse, att det inte ens går att åka in att 
hälsa på Ulla Bittner under dennes vistelse på Regionsjukhuset under 
vårdperioden 18 mars till 3 april 2019, för hävdas gällande lag och rätt 
och anamnes då kallas på Polis av de anställda läkarna. Notera särskilt 
att allmänt känt är att skolmedicinska MEDICINER är 3:e största 
DÖDSORSAKEN, efter hjärtsjukdom och cancer! 

Alltså 3:e största DÖDSORSAKEN är skolmedicinska LÄKARE, särskilt 
dessa kvacksalvare som uppenbart inte ens kan läsa innantill i journaler. 

Ulla Bittner är sedan 180405 i INTYG bevisligen kroniskt 
kvicksilverförgiftad, SE BILAGAN I PDF FILEN 3081…., därtill remitterad 
till Regionsjukhuset, samma pdf fil, av samma datum. Men inget har 
gjorts åt detta av anställda inom Regionsjukhuset i Sundsvall. 

AVLIDER Ulla Bittner pga. denna obehandlade kroniska kvicksilver 
förgiftningen, varför har Ulla Bittner undanhållits, underlåtits och 
förhindrats över 1 års tid rättigheten till bättre/effektivare vård, utredning 
och behandling, som bevisligen är en EU-rättighet(se bilagan 
Läkartidningen 2004….) av verksamma läkare och de folkvalda 
politikerna som äger arbetsgivare ansvaret(anställda och de folkvalda 

politikerna är mycket väl informerade om detta fullständiga vansinne). 

 

Redan 2013 var det styrkt, och kunde inte ställas bortom alla rimligt 
tvivel, via MELISA TEST säkerställt i landstinget Värmland, juni 2013, att 
Ulla Bittner lider alla helvetes kval tack vare kronisk kvicksilverförgiftning, 
alltså var fel medicinerad, fel behandlad och fel diagnosticerad.  

 

Detta har uppenbart säkerställts beskyddats av landstinget/Region 
Västernorrland över tid, för uppenbart är att EU-rättigheten till 
bättre/effektivare vård, utredning och behandling existerar i bl.a. 
Tyskland. Ulla Bittner skulle säkerställas dö pga. bl.a. kronisk 
kvicksilverförgiftning och därtill plågas och säkerställas tortyr under tiden. 
ECT behandlingar i massor, under vårdtiden i landstinget Värmland, som 
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såklart säkerställde ännu mer kvicksilver förångades ut amalgam 
fyllningarna. 

 

Allt detta VANSINNE BESKYDDADES av dels de anställda läkarna i 
landstinget/region Västernorrland från dag 1, när Ulla Bittner nekades 
vård, utredning och behandling 2013-11-18 av överläkaren Jan 
Söderlund på Regionsjukhuset i Sundvall, SOM NEKADE 
VÅRD/UTREDNING OCH BEHANDLING pga. att Ulf Bittner säkerställde 
att lag ska följas och spelade in mötet mellan Ulla Bittner/Ulf Bittner och 
överläkaren Jan Söderlund, då med ljudupptagningsutrustning(öppet). 

 

Åklagaren återhör inspelade samtalet, som är offentligt publicerat, här 

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

 

Ulla Bittner var redan då berättigad till vad 90 dagar regel i 
Vårdgarantilag ger vid handen, denna lag har hela tiden förhindrats av 
landstinget/Region Västernorrland gälla för Ulla Bittner, alltså 
skönsmässigt och fullständigt godtyckligt av de anställda inom 
landstinget/Region Västernorrland, och detta har beskyddats än upp till 
ytterst ansvarige tjänsteman/kvinna och därtill av de folkvalda politikerna, 
som alla är mycket väl informerade om Ulla Bittner ärendet, men inte 
säkerställt arbetsgivare ansvaret att LAG SKA FÖLJAS av de 
anställda! 

 

Alltså i bl.a. Tyskland där Ulf Bittner själv pga. kronisk 
kvicksilverförgiftning säkerställts bättre/effektivare vård, utredning 
och behandling. 

 

Åklagaren ombedes kontakta Ulf Bittner skyndsamt för det finns 
ytterligare mera att delge åklagaren om landstinget/Region 
Västernorrland och där anställda eller avtals bundna(Familjeläkarna AB) 
vårdtjänstegivare läkare. 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/sundsvalls-sjukhus-inspelat-samtal-med-overlakare-jan-soderlund
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I telefonsamtal idag, om att läkaren Mikael Mullaart uppenbart beskyddar 
kollegorna på Regionsjukhuset, eftersom denne skickade in 
obduktionsremiss utan att säkerställa begärt telefonmöte(som först idag 
säkerställdes kl.12:10, 2019-04-15) meddelar i vittnes närvaro(Björn 
Hammarskjöld) att Mullaart inte alls tänkt sig göra anmälan om begärd 
rättsmedicinsk undersökning, detta trots att Mullaart har tillgång till 
densamma informationen(journaler för Ulla Bitter) och att ”kollegorna” 
inte kunnat läsa innantill i Ulla Bittner journaler om VARNIG som 
säkerställts av det företag Familjeläkarna AB, som Mikael Mullart är 
delägare i. 

 

Att BESKYDDA kvacksalvare(läkare på regionsjukhuset i sundsvall) är 
uppenbart prioriterat av familjeläkaren Mikael Mullaart, därtill är det 
uppenbart också beskyddat av de folkvalda politikerna, som mycket väl 
känner till händelserna på Regionsjukhuset i Sundsvall, vad är 
arbetsgivare ansvaret? 

 

Arbetsgivare ansvaret ägs av folkvalda politiker i Region Västernorrland, 
inte av några anställda tjänstemän, inte ens av ytterst ansvarige 
tjänstmannen region direktören! 

 

Vänligen LÄS mailet nedan nogsamt och bilagorna därtill, som bifogas i 
denna skrivelse/anmälan som bifogade pdf filer 

 

För Ulla Bittner, avliden 10 april 19:47 2019 hälsar den anhörig 
anmälaren 

 

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  

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://soundcloud.com/ulf-bittner
mailto:eueeshealthcare@gmail.com
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telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 
SKYPE nr voulf56 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Från: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com]  
Skickat: den 11 april 2019 17:57 
Till: 'Region Västernorrland'; 'Mikael Mullaart'; 'verksamhetschefen@fvc.se'; 'sidsjovc@fvc.se'; 'Fredrik 
Alsén'; 'Jan Olov Häggström'; 'glenn.nordlund@rvn.se'; 'lena.asplund@rvn.se'; 'hans.viklund@rvn.se'; 
'peter.lothman@rvn.se'; 'sundsvalls.kommun@sundsvall.se'; 'andreas.gammeddehewa@sundsvall.se'; 
'lena.hallengren@regeringskansliet.se'; 'lotta.oscarsson@regeringskansliet.se'; 'SB Registrator'; 
's.registrator@regeringskansliet.se' 
Ämne: Begäran om telefonmöte med familjeläkare Mikael Mullaart angående Ulla Bittners frånfälle av 
kl. 19:47 2019-04-10 
Prioritet: Hög 

 

Region Västernorrland 
Sidsjö VC 
Verksamhetschefen Fredrik Alsen 
Familjeläkare Mikael Mullaart 
 
Denna skrivelse/begäran ska i laga ordning registreras av registrator, 
begär dagboksblad med vändande e-post till undertecknad. 
 
Sekretess prövning; ingen sekretess då detta ärende är av allmänt 

mycket stort rättssäkerhets intresse. 
 
Denna skrivelse ska säkerställas att införas i Ulla Bittner journaler 

 
 
2019-04-11 
 
 

Begäran om telefonmöte med familjeläkare Mikael 

Mullaart angående Ulla Bittners frånfälle av kl. 19:47, 

2019-04-10 

 
Med åberopande av SFS 1995:832 Lag om obduktion med mera 
begäres härmed ett telefonmöte med familjeläkaren Mikael Mullaart, där 
Ulf Bittner ringer upp på angivet fast telefon nr. 
 
Hänvisar i första hand 3 § och att dödsorsaken uppenbart inte i 
nuläget kan fastställas.  
 
 

Ulla Bittner kvarhölls mot sin vilja på Regionsjukhuset i 

Sundsvall, Ulla Bittner tvingades till överbehandling kontrast och CT, 
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trots att redan via blodprover var fastställt att Ulla Bittner behövde 
blodförtunning. Det delgavs till läkare på akuten om att den enda 
blodförtunning som är aktuell är då FRAGMIN, men detta säkerställdes 
inte av anställda läkare. 
 
 
Det sattes in blodförtunnande sk MEDICIN som innehöll titandioxid, 
som uppenbart är noterat i journaler om 
överkänslighet/UPPMÄRKSAMHET om, säkerställt av Sidsjö VC. Därtill 
säkerställdes att sk MEDICIN sattes in som innehåller povidon 
 
 

Det sattes in sk MEDICIN som är utfärdat VARNING för i 

Ulla Bittner journaler och detta innebär sammantaget att 

skolmedicinska läkare på Regionsjukhuset uppenbart inte kan LÄSA 
INNANTILL. Där av konstateras att KVACKSALVARE är anställda av 
Region Västernorrland på Regionsjukhuset i Sundsvall. 
 
 

Ulla Bittner är sedan mycket lång tid konstaterad kroniskt 

kvicksilverförgiftade, bl.a. genom internationellt väl känt och 

vedertaget MELISA test, som uppenbart säkerställdes/bekostades av 
landstinget Värmland redan sommaren 2013. 
 
 
Mikael Mullaart har självt i Intyg och remiss, se bifogade pdf filen 
bilaga 1 3081…., säkerställt i Intyg fastställt kronisk kvicksilverförgiftning 
och därtill säkerställt remiss till Regionsjukhuset i Sundsvall utifrån detta. 
 
 

Rättigheten till EU-rättighet bättre/effektivare 

vård/utredning och behandling(finns bl.a. i Tyskland, vilket 

påtalats otaliga gånger i skrivelser till landstinget/Region Västernorrland) 
har undanhållits, underlåtits och aktivt förhindrats Ulla Bittner 
genom fullständig nonchalans och KVACKSALVERI VERKSAMHET, 
nepotism, beskyddarkultur, förtryckarkultur och tystnadskultur 
inom landstinget/Region Västernorrland. 
 
 

Ulla Bittner är än idag inte säkerställd vård, utredning och 

behandling utifrån vad som innefattar denna kroniska 
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kvicksilverförgiftning, alltså Regionsjukhuset i Sundsvall, Region 

Västernorrland säkerställde inte den bättre/effektivare vård, utredning 
och behandling som lagstiftaren säkerställt. 
 
Se i den delen bilaga 2 pdf filen Läkartidningen 2004…… 
 
 

Ulla Bittner kvarhölls mot sin vilja av Regionsjukhuset, så 

länge att där anställda KVACKSALVARE kunde säkerställda att tvinga i 
Ulla Bittner skolmedicinska MEDICINER, som uppenbart är allmänt 
känt som 3:e största DÖDSORSAKEN, efter hjärtsjukdom och 
cancer. 

 
Alltså skolmedicinska LÄKARE är uppenbart 3:e största 
DÖDSORSAKEN, efter hjärtsjukdom och cancer. 
 
 
Bevis 
 
Inspelade samtal med Regionsjukhuset i Sundsvall, där också Ulla 
Bittner delger sin bestämda uppfattning och mening 
 
 
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 
 
 
 

SVERIGE GRANSKAS 
Inspelat del 2 Ulla Bittner som upplever att Regionsjukhuset tvingar 
i henne Mediciner 20190330 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-del-2-ulla-bittner-som-upplever-att-regionsjukhuset-
tvingar-i-henne-mediciner-20190330 
 
 
 

Ytterligare mera inspelade samtal med Region Västernorrland och 
Regionsjukhuset 
 
 
SVERIGE GRANSKAS 

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://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-del-2-ulla-bittner-som-upplever-att-regionsjukhuset-tvingar-i-henne-mediciner-20190330
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-del-2-ulla-bittner-som-upplever-att-regionsjukhuset-tvingar-i-henne-mediciner-20190330
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Inspelat samtal med regionfullmäktiges ordf Jan - Olov 

Häggström 20190328 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-regionfullmaktiges-ordf-jan-olov-
haggstrom-20190328 

 
 
 
SVERIGE GRANSKAS 

Inspelat samtal med Regionsjukhuset I Sundsvall 

verksamhetschef Maria Strandberg 20190326 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-regionsjukhuset-i-sundsvall-
verksamhetschef-maria-strandberg-20190326 

 
 
 
SVERIGE GRANSKAS 

Inspelat samtal med Jan-Olov Häggström ang. pågående 

VANSINNE gentemot Ulla Bittner 20190324 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-jan-olov-haggstrom-ang-pagaende-
vansinne-gentemot-ulla-bittner-20190324 

 
 
 
 
Sundsvalls kommun ssk Andreas Gammeddehewa delger om 
verkligheten i inspelat samtal ang. Ulla Bittner. Nu i fråga om Ulla 

Bittner ärendet och säkerställan om samstämmiga uppgifter i olika 
journalsystem. 
 
SVERIGE GRANSKAS 

Inspelat samtal med Sundsvalls kommuns sjuksköterska 

Andreas Gammeddehewa 20190322 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-sundsvalls-kommun-sjukskoterska-
andreas-gammeddehewa-20190322 
 
 

 
 

Kommer begära i samtalet om rättsmedicinsk 

undersökning/obduktion för att fastställa och säkerställa 

Ulla Bittners dödsorsak  

 
 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-regionfullmaktiges-ordf-jan-olov-haggstrom-20190328
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-regionsjukhuset-i-sundsvall-verksamhetschef-maria-strandberg-20190326
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-jan-olov-haggstrom-ang-pagaende-vansinne-gentemot-ulla-bittner-20190324
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-jan-olov-haggstrom-ang-pagaende-vansinne-gentemot-ulla-bittner-20190324
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-sundsvalls-kommun-sjukskoterska-andreas-gammeddehewa-20190322
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-sundsvalls-kommun-sjukskoterska-andreas-gammeddehewa-20190322
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NOTERAS SÄRSKILT 

 

I Regeringsformen är säkerställt att Maktutövningen ska ske under 
lagarna(RF1:1) och därtill att opartiskhet och saklighet ska 
säkerställas. 
 
Och därav är särskilt viktigt utifrån RÄTTSSÄKERHET att begärd 
rättsmedicinsk undersökning/obduktion säkerställs inom EU av 
bättre/effektivare vårdtjänstegivare som inte på något sätt kan befaras 
vara partisk till det skolmedicinska Vård Sverige(alla landsting/region i 
Sverige, som uppenbart inte besitter några kunskaper alls om kronisk 
kvicksilverförgiftades vård, utredning och behandling). 
 
 

Alltså därav detta så ska Ulf Bittner säkerställas att vara fullt 

ut delaktig i att godkänna(ge samtycke till, eller inte ge samtycke till, se 
bl.a. Patientlag 4 kap) den rättsmedicinska obduktions utförare utanför 
Sverige men inom EU som bevisligen har de kunskaper och 
kompetenser som krävs för att uppfylla rättssäkerhet, opartiskhet och 
saklighet. 
 
 
Bifogar återigen internationellt känt om kvicksilverförgiftning, som 

sedan tidigare också har delgivits bl.a. Mikael Mullaart, notera särskilt att 
diagnos DYSPNE säkerställdes av Mikael Mullaart i akutremissen till 
Regionsjukhuset i Sundsvall 2019-03-18, som är ett väl känt symptom 
hos kroniskt kvicksilverförgiftade. 
 
 
Se bilaga 3-5, som senast över sändes till Mikael Mullaart i e-post 
skrivelse sö 2019-04-07 14:25 
 
Bilaga 3 
Mercury Poisoning…… 

 
Bilaga 4  
Symptoms of……. 
 
Bilaga 5  
Comprehensive…….. 
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Björn Hammarskjöld kommer också att medverka i detta begärda 
telefonmöte, därav tacksam för 2 av varandra oberoende 
telefonmötestider 
 

Föreslagna telefonmötestider 

 
2019-04-12 
 
Alt 1.  
11:30 
 
Alt 2 
15:00 
 
 
Genom Ulf Bittner som företräder den bortgångne Ulla Bittner fullt ut i 
egenskap av anhörig och utifrån oinskränkbar generalfullmakt 
 
Hälsar 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 
 

 
 

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

