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Region Västernorrland   sida 1 av 22 

Ytterst ansvarige tjänsteman Hans Viklund, regiondirektör, som har att 
säkerställa att begärt säkerställas opartiskt, sakligt och rättssäkert, och 
därtill mycket skyndsamt utifrån att LAG SKA FÖLJAS 
 
Kopia för Kännedom och åtgärd(LAG SKA FÖLJAS av de anställda) 
 
Jan-Olov ”Lag ska följas” Häggström, regionfullmäktiges ordf. 
 
Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordf.(arbetsgivare ansvaret) 
 
Lena Asplund, hälso- och sjukvårdsnämndens ordf.(ansvar för att lag 
ska säkerställas gälla fullt ut inom hälso- och sjukvårdsverksamheten 
inom Region Västernorrland) 
 
Därtill alla övriga folkvalda i regionfullmäktige för kännedom och 
åtgärd 
 
Sveriges Regering 
Minister Lena Hallengren 
Noteras särskilt bästa minister att det enskilda ärendet är en del i 
det generella rättssäkerhetsproblem som uppenbart drabbar 
systematiskt och generellt 
skattebetalarna/VÄSTERNORRLÄNNINGARNA 
 
Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär 
dagboksblad med vändande e-post  
 
Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av stort allmänt 
intresse 
 
2019-04-21 

 

Begär ut Ulla Bittner journaler och begär svar på 

rättssäkerhetsfrågor mycket skyndsamt med mera 

 

Ulla Bittner avlider i bostaden 10 april 2019 kl. 19:47, erkänt 
sakförhållande. 
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Ulla Bittner 340912-8026 kunde inte alls på något sätt säkerställas 
gällande lag och rätt och de grundläggande mänskliga rättigheterna, 
partiska anställda, under vistelsen på Regionsjukhuset, Sundsvall, 
Region Västernorrland, erkänt sakförhållande. 
 
 
Alltså i klartext; På Regionsjukhuset i Sundsvall finnes endast partiska 
anställda(som bevisats inte säkerställer gällande lag och rätt) som har 
som LEDSTJÄRNA 
 

- att INTE ens kunna prestera och leverera att läsa innantill i ULLA 
BITTNER journaler, således kvacksalvare som säkerställer 
kvacksalveri verksamhet och inte alls säkerställer att LAG SKA 

FÖLJAS. 
 
 
Arbetsgivaren Region Västernorrland(de folkvalda politikerna) och 
ytterst ansvarige tjänsteman regiondirektören Hans Viklund äger 
bevisbördan att bevisa det motsatta, om ni(ARBETSGIVAREN OCH 
DEN ANSTÄLLDE) sammantaget har annan uppfattning 
 
 

STÖR ALLMÄN ORDNING NÄR GÄLLANDE LAG OCH RÄTT 

HÄVDAS FÖR ULLA BITTNER GENOM ANHÖRIG/OMBUD 

 
Alltså den äldre, sjuka och svage Ulla Bittner förhindras gällande 
grundlag, lag och rätt och de grundläggande mänskliga rättigheterna när 
dennes anhörige och ombud enligt oinskränkbar general fullmakt(Ulf 
Bittner) säkerställts att avisas från Regionsjukhuset med hjälp av 
Polis(andra gången, första gången hösten 2015). 
 
Avisats(partisk sammanslutning emellan anställda och polis) endast pga 
att Ulf Bittner hävdar gällande grundlag, lag och rätt och de 
grundläggande mänskliga rättigheterna för den äldre, sjuke och svage 
Ulla Bittner, som inte alls är förmögen att självt säkerställa detta 
gentemot de anställda på Regionsjukhuset. 
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Notera särskilt i den delen att Ulla Bittner pga vårdskador 
(återkommande medicinförgiftningar, återkommande ECT 
behandlingar och kronisk kvicksilverförgiftning) inte alls kan sätta 
sig in alls i sakfrågor gällande grundlag, lag och rätt och de 
grundläggande mänskliga rättigheterna. 
 
 

UNDERLÅTITS UTREDNING OCH VÅRD OCH BEHANDLING 

 
 
1. 
Alltså pga av VÅRDSKADOR som underlåtits utredas av 
vårtjänstegivare/arbetsgivaren landstinget/Region Västernorrland och 
deras anställda, av opartisk och saklig utredare professor emeritus och 
läkaren Per Arne Öckerman, som sedan tidigare mången gång hävdats i 
skrivelser av/från allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner). 
 
 
2. 
Notera ytterligare förvisso mera att Ulla Bittner och dennes 
kroniska kvicksilverförgiftning undanhållits, underlåtits och förhindrats 
utredning, vård och behandling av Region Västernorrland, trots att de 
folkvalda politikerna är väl kända med detta fullständiga VANSINNE! 
 
 
TVÅNGSVÅRD 

KIDNAPPNING/MÄNNISKOROV av värnlös och försvarslös 

äldre, sjuk och svag 84 årig kvinna Ulla Bittner, som inte 

alls ville vara kvar på Regionsjukhuset i Sundsvall. 

 
Ulla Bittner kan bevisligen inte självt hävda och säkerställa gentemot 
läkare och övriga anställda vad som lagstiftaren säkerställt, erkänt 
sakförhållande. 
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Det enda sätt ULLA BITTNER, denna 84 åriga kvinna, försatt i 
VANMAKT, kunde försvara sig på var att vägra äta och vägra att 
dricka, vilket också så blev fallet efter att de anställda tvingat i henne  
 
 
mediciner, som utfärdats varning för i journaler för och därtill var i 
journaler säkerställt överkänslighet emot(Uppmärksamhet på i 
journaler). 

 
 
Att Ulla Bittner inte alls ville ens åka till Sidsjö VC säger en hel del om 
dennes liv rädsla för vad som är allmänt känt sedan tidigare utifrån 
händelser som kommer redogöras för vidare i denna skrivelse och 
begäran. 
 
 
 

LYSSNA PÅ INSPELADE PUBLICERADE SAMTAL MED ULLA 

BITTNER  

 
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 

 
 

TVÅNGSVÅRD ÄR BEVISLIGEN VAD ULLA BITTNER UPPLEVER 

ATT REGIONSJUKHUSET I SUNDSVALL, REGION 
VÄSTERNORRLAND presterar och levererar gentemot Ulla Bittner. 
 

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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Notera särskilt att åt detta kunde anhörige/ombudet Ulf 

Bittner inget göra åt alls på plats på Regionsjukhuset i 

Sundsvall. 

Den anhörige till Ulla Bittner, och därtill ombud utifrån oinskränkbar 
generalfullmakt, insåg att åka in till Regionsjukhuset under tiden Ulla 
Bittner tvångsvårdades där var inte realistiskt utifrån att hävdas återigen  
 
 
 
gällande grundlag, lag och rätt och de grundläggande mänskliga 
rättigheterna så störs bevisligen allmänordning och polis tillkallas. 

 
 

Att hävda gällande grundlag, lag och rätt och de 

grundläggande mänskliga rättigheterna, vilket gjorts 3 ggr för 

Ulla Bittners räkning, får effekten att inte LAG SKA FÖLJAS i de 
anställdas led och i de folkvaldas led(som BEVISLIGEN beskyddar detta 
fullständiga VANSINNE)  

 

 

 

DETTA HAR BEVISLIGEN HÄNT INOM REGIONSJUKHUSET 

I SUNDSVALL 

 
1 gången  
 
2013-11-18, överläkaren Jan Söderlund, geriatriska mottagningen, 
vägrar utredning, vård och behandling när mötet skulle spelas in via 
ljudupptagning, har delgetts de folkvalda politikerna(som äga 
arbetsgivare ansvaret) otaliga gånger, men utan åtgärd 
 
SVERIGE GRANSKAS 

Sundsvalls Sjukhus inspelat samtal med överläkare Jan 

Söderlund 

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
https://soundcloud.com/ulf-bittner/sundsvalls-sjukhus-inspelat-samtal-med-overlakare-jan-soderlund
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Ulla Bittner flydde i panik från mottagning, HITTADES I 

KORRIODOR LÅNGT FRÅN MOTTAGNINGSRUMMET. 

Ulla Bittner blev livrädd och det säkerställdes förmodligen att Ulla Bittner 
säkerställdes PTSD(posttraumatisk stress) efter denna för den redan 
VÅRDSKADADE Ulla Bittner skräckfyllda upplevelse. 
 
Ulla Bittner hade utsatts i landstinget Värmland för massor av ECT 
behandlingar och MEDICINFÖRGIFTNINGAR, men det visade sig  
 
 
sedermera i MELISA test, bekostat av landstinget Värmland, att Ulla 
Bittner var överkänslige emot kvicksilver och titandioxid. 
 
 
Och därtill dessutom hade nekrotisk vävnad i käkben på flera 
ställen(vilket upptäcktes i landstinget/Region Västernorrland, då tack 
vare den anhörige/ombudet säkerställde att sjukhustandvården blev 

varse om detta via undersökningar som begärdes av den 
anhörige/ombudet). 

 

 
2 gången 
 
Ej ännu offentligt publicerat inspelat samtal.  
 
Händelsen hösten 2015 på Regionsjukhuset i Sundsvall, när överläkare 
Rasmus Jansson(om jag minns rätt) på akutgeriatriska avdelningen, 

tillkallade polis, när Ulf Bittner hävdade gällande lag och rätt för den 
äldre, sjuka och svaga Ulla Bittner(och då återigen påverkad av 
bensodiazepiner, som fick sättas ut stegvis), och detta ansågs 
fullständigt godtyckligt och skönsmässigt av överläkaren och polis som 
att Ulf Bittner störde allmän ordning. 
 
 
Ulf Bittner avvisades således fullständigt godtyckligt från 
Regionsjukhuset i Sundsvall, tack vare anställd skolmedicinsk läkare 
och Polis. En partisk sammanslutning som strider emot vad svensk 
grundlag ger vid handen i bl.a. Regeringsformen 1:1 och 1:9. 
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Ulla Bittner var därmed såklart livrädd, eftersom denne redan sedan 

tidigare vårdskadats av skolmedicinska läkare, och sedermera därtill 
utsattes för ytterligare mera medicinförgiftning(bensodiazepiner) som 
satts ut på akutgeriatriska Regionsjukhuset under vårdtillfället(Ulla B blir 
därav kvar där under längre tid för just säker uttrappning av 
bensodiazepinerna), men först efter att Ulf Bittner gjort överläkare 
uppmärksam på det. 
 
 

 

 

Utan den anhörige/ombudet hade Ulla Bittner skrivits ut 

efter 2 dagar av överläkaren, men tack vare anhörige/ombudet 

kunde detta förhindras ske, Regionsjukhusets överläkare lyssnade 
den gången. 
 

 
 
3 gången 
 
Ej ännu offentligt publicerat inspelat samtal. 
 
Regionsjukhusets akutmottagning(2019-03-18), där läkare tillkallade och 
säkerställde via polis att när Ulf Bittner hävdar gällande grundlag, lag och 
rätt, och de grundläggande mänskliga rättigheterna, då anser fullständigt 
godtyckligt och skönsmässigt anställda läkaren att Ulf Bittner stör allmän 
ordning, och avvisas från ”sjuka huset”(som i folkmun omnämnes som 
”slakt huset”) i partiskhet tillsammans med polismyndigheten. 
 
  
Erkänt sakförhållande är att Ulla Bittner inte kunde på något sätt 
värja sig emot de anställda, Ulla Bittner hade inte den förmågan och 
därtill inte kunskaperna.  
 
 

EFFEKTEN AV ATT ANSTÄLLDA LÄKARE INTE 

SÄKERSTÄLLER ATT LAG SKA FÖLJAS OPARTISK OCH 

SAKLIGT 
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Ulla Bittner medicinförgiftas återigen, under tvångsvård, 

SÄKERSTÄLLES att sk skolmedicinska mediciner, som är 

3:e största dödsorsaken(efter hjärtsjukdom och cancer), 

sätts in av LÄKARE och övriga anställda, trots att 

VARNING är infört i Ulla Bittner journal! 

 

 

 

 
 
OBSERVERA SÄRSKILT 
Notera särskilt att anhörige/ombudet Ulf Bittner inser att det inte går att 
åka in till Regionsjukhuset för att besöka modern Ulla Bittner under 
dennes vistelse under perioden 18 mars till 3 april 2019. 
 
 
Alltså för att om det hävdas för Ulla Bittners räkning av 
anhörig/ombudet Ulf Bittner gällande grundlag, lag och rätt och de 
grundläggande mänskliga rättigheterna på plats(Regionsjukhuset i 
Sundsvall) då tillkallas polis och avvisning sker fulltständigt partiskt och 

godtyckligt/skönsmässigt utifrån att hävda gällande LAG SKA FÖLJAS, 
då störs den allmänna ordningen inom Regionsjukhuset i Sundsvall, som 
uppenbart är en väl beprövad metod emot allmänheten. 
 

 

Fullständigt rättsosäkert för alla 

VÄSTERNORRLÄNNINGAR 

 

Erkänt sakförhållande som arbetsgivaren har att förhålla sig till, 
VÄSTERNORRLÄNNINGAR som hävdar gällande grundlag, lag och rätt 

och de grundläggande mänskliga rättigheterna stör bevisligen allmän 
ordning, enligt PARTISKA OCH ICKE SAKLIGA anställda läkare och 
polismyndigheten i Sundsvall. 
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Ulla Bittner, äldre, sjuk och svag, värnlös och maktlös och 

därtill rättslös OCH FÖRSATT I VANMAKT 

 

Och därtill sedan tidigare Vårdskadad(medicinförgiftad vid flera 
tillfällen och massor av ECT behandlingar), därtill var bevisligen Ulla 

Bittner kroniskt kvicksilverförgiftad(erkänt sakförhållande, se tidigare 
säkerställt i laga ordning diariefört underlag, remiss och Intyg från 
familjeläkaren Mikael Mullaart till Regionsjukhusets sjukhustandvård av 
180405). 
 
 
 
 
 
MAKT- OCH MYNDIGHETS MISSBRUKARNAS PARADIS 

LAG SKA INTE ÅTFÖLJAS är ”lag”, norm och grund inom 

landstinget/Region Västernorrland 

 
Utifrån detta och tidigare delgivet dels till arbetsgivaren i 
landstinget/Region Västernorrland(de folkvalda politikerna äger 
arbetsgivare ansvaret) och dels därmed/därtill till anställda därunder i en 
serie av skrivelser från allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner) så 
händer ingenting, detta ska visa sig vara normen och värdegrunden 
inom landstinget/Region Västernorrland. 
 
 
Allmänheten/alla VÄSTERNORRLÄNNINGAR är därmed försatta i den 

situationen att arbetsgivaren(de folkvalda politikerna) inom 
landstinget/Region Västernorrland BESKYDDAR uppenbart att inte LAG 
SKA FÖLJAS av de egna anställda. 
 
 

 

Därtill beskyddas uppenbart att generellt och systematiskt 

säkerställer arbetsgivaren  

- att beskydda grundlagbrott och  
- att de grundläggande mänskliga rättigheterna kränks systematiskt 

och generellt 
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Alltså inom landstinget/Region Västernorrland är MAKT- 

OCH MYNDIGHETS MISSBRUKET fullt ut etablerat 

gentemot allmänheten. 

 
 
Inom landstinget/Region Västernorrland HÄRSKAR de folkvalda 
politikerna och de anställda utifrån att dessa sammantaget uppenbart 
tillsammans säkerställer nepotism, förtryckarkultur, tystnadskultur 
och beskyddarkultur, som sitter som ”gjutet i väggarna”! 
 
 
 
 
 
 
 

Ett HAT OCH ENORMT HOT EMOT RÄTTSSÄKERHETEN 

FÖR ALLA VÄSTERNORRLÄNNINGAR 

 

Situationen i landstinget/Region Västernorrland är enligt 

erkända sakförhållanden följande ur rättssäkerhets 

synpunkt FÖR ALLA VÄSTERNORRLÄNNINGAR, tills det 

motsatta är bevisat och ställts bortom allt rimligt tvivel; 

 

A 
 
Alla äldre, svaga och sjuka i VÄSTERNORRLÄNNINGAR, 
som besöker akutmottagningen eller avdelningar på Regionsjukhuset, 
med anhörig eller ombud, kan säkerställas att partiskt och osakligt 
avvisas med handräckning från Polis.  
 
Alltså fullständigt godtyckligt och skönsmässigt (som strider emot 
svensk grundlag) om och när gällande grundlag, lag och rätt och de 
grundläggande mänskliga rättigheterna hävdas för den äldre, sjuke och 
svage av anhörig eller ombud. 
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Då med grunden i och utifrån att anställda och 
polismyndigheten(partisk sammanslutning) säkerställer 
tillsammans att VÄSTERNORRLÄNNINGAR stör den allmänna ordning 
när det hävdas gällande grundlag, lag och rätt och de grundläggande 
mänskliga rättigheterna för den äldre, sjuke och svage gentemot den 
anställda på Regionsjukhuset. 
 
Erkänt sakförhållande som bevisats till de folkvalda politikerna och till 

ytterst ansvarige tjänstemannen regiondirektören Hans Viklund, i 
landtinget/Region Västernorrland, med otaliga skrivelser från 
allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner). 
 
 
BEVISA MOTSATSEN 
Uppenbar är att alla VÄSTERNORRLÄNNINGAR kan råka ut för det 
samma oavsett åldrar, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av de  
 
 
tillskrivna folkvalda politikerna och ytterst ansvarige tjänstemannen 
regiondirektören Hans Viklund. 
 
 
 
B 
 
Alla äldre, svaga och sjuka VÄSTERNORRLÄNNINGAR som inte kan 
hävda gällande grundlag, lag och rätt och de grundläggande mänskliga 
rättigheterna(förmodligen väldigt många) är därmed säkerställda att 
fråntagas gällande grundlagar(REGERINGSFORMEN OCH 
YTTRANDEFRIHETS GRUNDLAG), lag och rätt och de grundläggande 
mänskliga rättigheterna. 
 
Och därmed helt ensamma med och mot 3:e största DÖDSORSAKEN 
de skolmedicinska LÄKARNA, som skriva ut de skolmedicinska 
MEDICINER, som är 3:e största dödsorsaken efter hjärtsjukdom och 
cancer!  Erkänt sakförhållande i fråga om skolmedicinska LÄKARE. 
 
Och anställda uppenbart helt struntar i gällande grundlagar, lag och rätt 
och de grundläggande mänskliga rättigheterna.  
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Alltså särskilt utifrån att de folkvalda politikerna inte säkerställt 
fortbildning och rättsäkerhet och att dessa anställda bevisligen inte alls 
känner ovan omnämnt(gällande lag och rätt) och därmed bevisligen 
uppenbart bedriva kvacksalveri verksamhet under varumärket 
REGION VÄSTERNORRLAND. 
 
 
Se följetongen av skrivelser från allmänheten(Ulla Bittner och Ulf 

Bittner) där uppenbart bevisats  
 

- att inte LAG SKA FÖLJAS av anställda inom landstinget/Region 
Västernorrland.  
 

BEVISAT och erkänt sakförhållande(ingen av de folkvalda politikerna i 
regionfullmäktige har bevisat det motsatta) är därmed  
 

-  
 
 

- att de folkvalda politikerna uppenbart BESKYDDAR kvacksalveri 
verksamhet under varumärket REGION VÄSTERNORRLAND. 

 
 
C 
 
Alla äldre, sjuka och svaga VÄSTERNORRLÄNNINGAR som har 
anhörig och/eller ombud med sig, anhörig/ombud som förstår fullt ut hur  
 
 
livshotande skolmedicinska LÄKARE bevisligen är(3:e största 
DÖDSORSAKEN), som därtill har säkerställt  
 

- att öppet spela in via ljudupptagningen vad som sägs i mötet med 
dessa uppenbart livsfarliga och livshotande dessa skolmedicinska 
LÄKARE är, kan bevisligen avisas under parollen  
 

- att partisk anställda och polis i gemensam aktion påstår att de 
stör allmänordning 
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Alltså hävdas gällande lag och rätt att spela in allt via 
ljudupptagning(öppet eller dolt, lagligt rätt som gälla alla svenska 
medborgare oavsett ålder) för  
 

- att säkerställa BEVIS för vad som sägs i mötet med de uppenbart 
bevisligen livsfarliga skolmedicinska läkarna, kan bevisligen 
VÄSTERNORRLÄNNINGAR fråntagas rättigheten till 
HÄLSOSKYDD och de skyldigheter som Region Västernorrland 
har att säkerställa i deras hälso- och sjukvårdsverksamhet, 
nämligen att LAG SKA FÖLJAS. 

 
 
D. 
 
ALLA VÄSTERNORRLÄNNINGAR KAN FÖRMODLIGEN utsättas för 
vad allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner) säkerställt bevis för till 
landstinget/Region Västernorrland, tills motsatsen är bevisad och ställt  
 
 
bortom allt rimligt tvivel av den starkare parten, de folkvalda politikerna, 
som äger arbetsgivare ansvaret och därtill äger MAKTEN ÖVER 
SKATTEMILJARDERNA! 
 
 
 

FRÅGA TILL DE FOLKVALDA POLITIKERNA SOM ÄR I 

ALLMÄNT RÄTTSSÄKERHETS INTRESSE FÖR ALLA 

VÄSTERNORRLÄNNINGAR 

Vad kommer arbetsgivaren(de folkvalda politikerna) göra åt denna 
fullständigt VANSINNIGA och uppenbart olagliga hälso- och sjukvårds 
verksamhet/KVACKSALVERI VERKSAMHET, som uppenbart inte är 
förenligt med gällande lag och rätt och de grundläggande mänskliga  
 
rättigheterna, SOM BEVISLIGEN EXISTERAR OCH BEDRIVS INOM 
REGION VÄSTERNORRLAND? 
 
 
 
Vänligen återkoppla mycket skyndsamt i denna del 
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MÄNSKLIG RÄTTIGHET som uppenbart Region 

Västernorrlands folkvalda politiker och anställda ska 

fortbildas i 

Citat; 
 
1In every country in the western world, there is layer after layer of rules 
and regulations that strictly govern just about every area of our lives.  But 

until just recently, there were certain lines that still had not been 
crossed.  
 

One of those lines has to do with bodily integrity.   

 
 
 
We have a fundamental right to say what goes into our bodies and 
what doesn’t go into our bodies.  
 

 When any government violates that fundamental right, no matter how 
good the intentions are, they have entered the realm of tyranny. 
 
 
 
Uppenbart säkerställde Region Västernorrland att den äldre Ulla 
Bittner inte säkerställdes de grundläggande mänskliga rättigheterna och 

därtill säkerställdes att fullständigt godtyckligt och skönsmässigt att 
anställda fullständigt partisk säkerställer att BESKYDDA SIG SJÄLVA. 
 
 
Citerar ur tidigare kommunicerat om varför VÅRDGUIDEN och där Ulla 
Bittner journaler förhindrades åtkomst till.  
 
 

                                                             
1 https://www.newswars.com/health-freedom-is-being-destroyed-all-over-the-western-world/ 
 

https://www.newswars.com/health-freedom-is-being-destroyed-all-over-the-western-world/


We have a fundamental right to say what goes into our bodies and 
what doesn’t go into our bodies.  
 
When any government violates that fundamental right, no matter how 
good the intentions are, they have entered the realm of tyranny. 

15 
 

Alltså efter att det BEIVSATS ur journalerna och inspelade samtal att 
Ulla Bittner tvingades i under upplevd tvångsvård(olagligt) sk 
MEDICINER som VARNING säkerställts i journaler om, citerar vad som 
delges av de anställda, citat; 
 
 
 

 
 
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 

 
Slut citat. 
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Citatet ovan delger om fullständigt partisk godtycke och egna 
skönsmässiga bedömningar och påståenden från anställda inom 
Region Västernorrland som uppenbart inte är förenligt med att 
MAKTEN SKA SÄKERSTÄLLAS UNDER LAGARNA, erkänt 
sakförhållande. 
 
Alltså som uppenbart bevisar att regiondirektören Hans Viklund och de 
ovan omnämnda; regionjurist, verksamhetschef inom vården och 
chefsläkare, fullständigt misslyckats i deras uppdrag att säkerställa 
rättssäkerhet gentemot allmänheten. 
 
Det enda som säkerställdes utifrån ovanstående citerat är 
bevisligen att BESKYDDA att de anställda KVACKSALVARNA på  
 
 
Regionsjukhuset i Sundsvalls bevisas ytterligare förvisso mera 
bedriva ytterligare mera kvacksalveri verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notera dessa ord 
 
 
2
Vi har gått till val på ordning och reda i verksamheter och 

finanser – det är också vår absoluta ambition att leverera. 

 

Uttalat av folkvalda politikerna Glenn Nordlund (S) Lena Asplund (M) 

Ingeborg Viksten (L) för den politiska majoriteten i Region Västernorrland 

 

                                                             
2
 https://www.st.nu/artikel/debatt/debatt-majoriteten-i-region-vasternorrland-tack-for-insandaren-den-

ger-oss-mojlighet-att-fortydliga-medias-uppgifter 

https://www.st.nu/artikel/debatt/debatt-majoriteten-i-region-vasternorrland-tack-for-insandaren-den-ger-oss-mojlighet-att-fortydliga-medias-uppgifter
https://www.st.nu/artikel/debatt/debatt-majoriteten-i-region-vasternorrland-tack-for-insandaren-den-ger-oss-mojlighet-att-fortydliga-medias-uppgifter


We have a fundamental right to say what goes into our bodies and 
what doesn’t go into our bodies.  
 
When any government violates that fundamental right, no matter how 
good the intentions are, they have entered the realm of tyranny. 

17 
 

I det citerade, min understrykning av orden ordning och reda i 
verksamheter, uppenbart har detta inte på något sätt kunna säkerställas 
utifrån vad som är allmänt känt. 
 
Ser fram emot att se Glenn Nordlund och Lena Asplund i ögonen, 
tillsammans med regionfullmäktiges ordf. Jan-Olov ”Lags ska följas” 
Häggström, om dessa i tillsammans kan komma till skott i begärt möte. 
 
 
 
ORNING OCH REDA I VERSAMHETER innefattar såklart att anställda 
a) kan läsa innantill i journaler, 
 
b) känner och tillämpar gällande lag och rätt,  
 
c) säkerställer att de grundläggande mänskliga rättigheterna är väl 
fortbildad kompetent anställds ”bibel” i daglig verksamhet,  
 
d) att anställda under regiondirektören uppenbart inte känner gällande 
lag och rätt och därtill inte säkerställts att LAG SKA FÖLJAS är erkänt 
sakförhållande som de folkvalda politikerna har att förhålla sig till, även 
den politiska majoriteten,  
 
 
 
 
 
e) regiondirektören Hans Viklund har uppenbart 2 saker att erbjudas, 
antigen avgår han frivilligt eller så får han sparken mycket skyndsamt, 
för uppenbart har han misslyckats i sitt uppdrag! 
 

 

 

BEGÄR UT JOURNALER 

 
Begär att de folkvalda politikerna(arbetsgivare ansvaret) och ytterst 
ansvarige tjänsteman regiondirektören Hans Viklund säkerställer 
rättssäkerheten och på/i denna begäran säkerställer att Ulla Bittner 
journaler från 11 mars 2019 till 11 april 2019 säkerställas komma 
anhörige/ombudet Ulf Bittner till del i rek brev mycket skyndsamt. 
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Begär därtill ett i laga ordning säkerställt beslut, fulltständigt fullt 
följbart utifrån på förhand kända förutsättningar och fullt förståligt 
var regiondirektören Hans Viklund finner i gälland lag och rätt att de 

anställda har stöd för  
 

- att stänga Internet journalerna via VÅRDGUIDEN för Ulla Bittner 
och dennes anhörige/ombudet, utifrån oinskränkbar 
generalfullmakt, när det har avslöjats offentligt och i skrivelse 
utifrån dessa Ulla Bittners journaler  
 

- att KVACKSALVARNA anställda inom Region Västernorrlands 
Regionsjukhus i Sundsvalls inte ens kan LÄSA INNANTILL i 
journalerna? 
 
 

Alltså att de anställda säkerställer att tvinga i Ulla Bittner under upplevd 
tvångsvård(som inte alls finnes lagstöd för) sk skolmedicinska 
MEDICINER som det är säkerställt i journalerna VARNING för och därtill 
UPPMÄRKSAMHET överkänslig emot. 
 
 
 
 
 
 
 
Uppenbart finns i denna DEL som synes BEVIS för att anställda 
endast haft för avsikt  
 

- att BESKYDDA kvacksalveri inom hälso- och 
sjukvårdsverksamheten hos de egna anställda på Regionsjukhuset 
i Sundsvall, Region Västernorrland. 

 
Se tidigare kommunicerat i denna del, endast partiskt och fullständigt 
godtyckligt har anställda säkerställt ett internt beslut(partiskt) utan att 
informera och upplysa och motivera var i gällande lag och rätt legaliteten 
för ställningstagandet/beslut återfinns i gällande lag och rätt. 
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Angående begärda journaler 
 
Alltså journalerna inom Region Västernorrland(Sidsjö VC och 
Regionsjukhuset i Sundsvall), skickas mycket skyndsamt till; 
 
Ulf Bittner, Rännövägen 12, 2 tr., 864 31 MATFORS 
 
 
 
Notera särskilt; 
 

-  att Ulla Bittner är och varit kroniskt kvicksilverförgiftad över mycket 
lång tid(som bevisligen underlåtits utredning, vård och behandling) 
och det kan inte ställas bortom allt rimligt tvivel  
 

- att underlåtenheten  
 

- att säkerställa att MAKTUTÖVNINGEN SKA SKE 
UNDERLAGARNA är orsak till  
 

- att Ulla Bittner avlider 2019-04-10 kl. 19:47.  
 
 
 
 
Förmodligen dog Ulla Bittner pga. bl.a. kronisk kvicksilverförgiftning, går 
inte ställas bortom allt rimligt tvivel, som inte åtgärdades av VÅRD 
SVERIGE/Region Västernorrland, och pga. de KVACKSALVARE som 
uppenbart inte kan läsa innantill i journaler på Regionsjukhuset i 
Sundsvall. 
 
 
Cocktaileffekten går inte att uteslutas påverkar helheten återigen. 
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Samma VANSINNE säkerställdes, cocktaileffekten, nämligen också 
inom landstinget Värmland.  
 
 
Utredning, vård och behandling för den delen och effekten skulle 
säkerställas i besöket 2013-11-18 när Ulla Bittner(som ny inflyttad och 
utifrån remiss kallats till Regionsjukhuset i Sundsvall) och 
anhörige/ombudet Ulf Bittner underlåts utredning, vård och behandling 
tack vare att mötet skulle spelas in via ljudupptagning med 
överläkaren Jan Söderlund, Regionsjukhuset i Sundsvall. 
 
 
Och där och då 2013-11-18 hade redan 90 dagars regel passerats i 
VÅRDGARANTI LAG, vilket ULF BITTNER upptäckte efter åt. 
En vårdgarantilag som anställda och de folkvalda politikerna 
sammantaget över tid ända in i döden undanhåller Ulla Bittner, erkänt 
sakförhållande som inte motbevisats av någon anställd i säkerställt i laga 
ordning beslut. 
 
 
 

ÅTERKOMSTEN TILL BOSTADEN I MATFORS DEN 3 APRIL 

2019 

 

Ulla Bittner undkom med livet i behåll(men nätt och jämt, hon var helt 
bortom alla räddning efter att släppts loss från det upplevda 
människorovet/kidnappningen) från KVACKSALVARNAS PARADIS 

Regionsjukhuset i Sundsvall. 
 

 

 

Ulla Bittner var så utmärglad, livrädd och skrämd efter att 

ensam tvingats till tvångsvård på Regionsjukhuset i 

Sundsvall, där man via kvacksalvare säkerställde återigen  

 
- att tvinga i Ulla Bittner sk skolmedicinska MEDICINER(3:e största 

DÖDSORSAKEN är skolmedicinska MEDICINER, efter 
hjärtsjukdom och cancer, och detta tack vare beskyddet från de 
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folkvalda politikerna och det fullständiga VANSINNET UTAN 
PERSONLIGT ANSVAR) som bevisligen i journaler säkerställts 
VARNING och Uppmärksamhet överkänslig emot. 

 
 
Ulla Bittner fick avsluta sitt jordeliv med att tryggt och säkert få 
hålla i handen den anhörige/ombudet Ulf Bittner, i Matfors, på 
Servicehuset, i lägenhet 66, 2019-04-10 kl. 19:47. 

 
 
 
NOTERAS SÄRSKILT 
 
Där i denna lägenhet var ett möte för mindre än ett år sedan med 
dåvarande vice. ordf. i regionstyrelsen Jan-Olov ”Lag ska följas” 
Häggström och dennes politiska kollega Hans Backlund, just om 
pågående vansinne inom landstinget/Region Västernorrland. 

 
Som sedermera följdes upp med ytterligare möte 23 augusti 2018. Som 
ytterligare mera bevisade detta fullständiga VANSINNE inom Region 
Västernorrland och att inte LAG SKA FÖLJAS inom Region 
Västernorrland. 
 
 

NOTERAS YTTERLIGARE MERA SÄRSKILT 

De bägge mötena resulterade i ingenting alls för allmänheten(Ulla 
Bittner och Ulf Bittner)! 
 
RESULTATET FÖR ULLA BITTNER BLIR ATT DET UNDANHÅLLS 
UTREDNING, VÅRD OCH BEHANDLING, som bevisligen existerar som 
bl.a. bättre/effektivare vård, utredning och behandling hos annan  
 
 
bättre/effektivare vårdtjänstegivare(inom Sverige, ÖCKERMAN som är 
mycket kunnig på kronisk kvicksilverförgiftning) och inom EU:s enorma 
vårdtjänstegivare marknad(bl.a. Tyskland och England).  
 
 

Om detta har delgetts de folkvalda politikerna och de 

anställda i mången skrivelse, men endast TYSTNAD!   
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Inget beslut om var Region Västernorrland har stöd för denna TYSTNAD 
i gällande lag och rätt och de grundläggande mänskliga rättigheterna. 
 
Inget beslut om var Region Västernorrland har enligt deras uppfattning 
stöd i gällande grundlag, lag och rätt, och de grundläggande mänskliga 
rättigheterna att säkerställa att allmänheten underlåts rättigheten till 
HÄLSOSKYDD och vad lagstiftaren har säkerställt. 
 
Det kan således inte alls ställas bortom allt rimligt tvivel att Ulla 
Bittner avlider 84 år, den 10 april 2019 kl. 19:47, pga att inte LAG SKA 
FÖLJAS AV DE ANSTÄLLDA INOM REGION VÄSTERNORRLAND. 
 
 
 
Det enda resultatet, som de folkvalda politikerna förmodligen(alla är 
tillskrivna i regionfullmäktige över tid) uppenbart är ”stolta över” för det  

 
- att dessa folkvalda tillsammans med de anställda förmodligen 

säkerställde  
 

- att Ulla Bittner numera inte alls är i livet, det kan inte ställas 
bortom allt rimligt tvivel i skrivande stund. 

 
 
Bevisligen är alla folkvalda tillskrivna i en serie och följetong av 
skrivelser, erkänt sakförhållande, och att både arbetsgivaren och hälso- 
och sjukvårdsnämnden är mycket väl informerade om att de anställda 
uppenbart inte säkerställer att LAG SKA FÖLJAS inom hälso- och 
sjukvårdsverksamheten och att detta sker generellt och systematiskt 
gentemot allmänheten(bl.a. då Ulla Bittner och Ulf Bittner). 
 
 
 

BEGÄR ÅTERIGEN MÖTE MED DE TRE MUSKETÖRERNA  

 
Alltså det finns synnerligen väldigt många starka skäl till att dessa 
tre musketörer; Jan-Olov ”LAG SKA FÖLJAS” Häggström, Glenn 
Nordlund och Lena Asplund(fd riksdagsledamot) säkerställer  
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tillsammans att erbjuda detta begärda möte(som begärts tidigare 
otaliga gånger). 
 
 
 
Alla VÄSTERNORRLÄNNINGARS RÄTTSSÄKERHET ska bl.a. 

diskuteras i detta möte, vänligen av sätt 1 dag för detta begärda möte 
och kordinera era av skattebetalarna finansierade agendor och 
samverka för att mycket skyndsamt säkerställa begärt möte. 
 

 

Arbetsgivare ansvaret blir såklart högaktuellt i detta 

återigen begärda möte, särskilt utifrån att er AVTALS PARTNER 

Sidsjö VC(Familjeläkarna Mitt AB) uppenbart äger ett arbetsgivare 
ansvar för deras anställda, vilket framgår av ”första laddningen” av 
offentliga handlingar som kommit Ulf Bittner till del(ytterligare mera 
offentliga handlingar har begärts ut i den delen, och förhoppningsvis 
kommer dessa mycket skyndsamt). 
 
 
Hälsar Ulf Bittner, som oinskränkbart företräder den bortgångne/avlidne 
Ulla Bittner, utifrån oinskränkbar generalfullmakt, som inte legalt 
bestridits av någon, vare sig folkvald politiker eller anställd, inom 
landstinget/Region Västernorrland, i beslut med besvärshänvisning. 
 
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

