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Region Västernorrland    sida 1 av 7 
Regionfullmäktiges ordf. Jan-Olov ”Lag ska åtföljas” Häggström 
Regionstyrelsen ordf. Glenn Nordlund 
HSN ordf. Lena Asplund 
 
Kopia för kännedom och åtgärd, utifrån ett generellt och systematiskt 
rättssäkerhetsproblem gentemot allmänheten 

Sveriges Regering 
Socialminister Lena Hallengren 
 
Därtill för kännedom till alla folkvalda i regionfullmäktige. 

 
Samtliga tillskrivna är folkvalda regionfullmäktige ledamöter i Region 
Västernorrland och därmed har att säkerställa att era uppdragsgivare 
skattebetalarna säkerställs RÄTTSÄKERHET av era anställda inom Hälso- och 
sjukvårdsverksamheten i deras uppdrag/anställning och verksamhet gentemot 
allmänheten 
 
Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär 
dagboksblad med vändande e-post 
 
2019-04-06 
 
Till er all tillskrivna som får del av denna kommunicering 
 
Tidigare har i en lång följetong av skrivelser över tid delgivits er tillskrivna om att inte 
LAG SKA FÖLJAS av de anställda inom Region Västernorrland har bevisats vara 
normen och värdegrunden gentemot allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner). 
 
Inget har framkommit från Region Västernorrland som bevisar det motsatta, alltså 
erkänt sakförhållande att inom Region Västernorrland är bevisat att inte LAG SKA 
ÅTFÖLJAS av de anställda och därtill att detta fullständiga VANSINNE beskyddas av 
de folkvalda politikerna. 
 
Vid möte med Jan-Olov Häggström och Hans Backlund i MATFORS 2018-08-23 
delges delar av dessa bevis. 
 
 Alltså är BEVISAT att de anställda gentemot allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner) 
generellt och systematisk har underlåtit att LAG SKA FÖLJAS, bevisen entydiga 

och styrkta. 
 
BEVISEN, vilka sedermera efter mötet, inklusive inspelning av mötet – 
ljudupptagning i MP 3 fil, om 2 delar – kommuniceras till registrator och alla folkvalda 
i regionfullmäktige, och är av registrator i laga ordning registrerat. 
 
Noteras särskilt att ingen inom Region Västernorrland har bestridit bevisen eller 

ifrågasatt bevisen.  
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Alltså erkänt sakförhållande är att bevisen är fullt ut accepterade av Region 

Västernorrland, de folkvalda politikerna och de anställda har inte på något sätt 
ifrågasatt legaliteten eller sakligheten i bevisen. 
 
 
UTIFRÅN DETTA OVAN DELGIVET KONSTATERAS 
Att de anställda och de folkvalda politikerna, som äger arbetsgivare ansvaret, inte på 
något sätt säkerställt några åtgärder alls, alltså nepotismen, beskyddarkulturen, 
förtryckarkulturen och tystnadskulturen säkerställde NOLL ÅTGÄRDER! 
 
 
ULLA BITTNER FÖRETRÄDS FULLT UT GENTEMOT ALLA ANSTÄLLDA I 
REGION VÄSTERNORRLAND AV ULF BITTNER 
Då utifrån oinskränkbar generalfullmakt, som inte i laga ordning bestridits i beslut 
med besvärshänvisning från landstinget/Region Västernorrland. 
 
Alltså återigen därmed bevisat grundlagsbrott, utifrån att MAKTEN SKA 

SÄKERSTÄLLAS UNDER LAGARNA OCH DÄRTILL OPARTISKT OCH SAKLIGT, 
se regeringsformen och däri särskilt 1:1 och 1:9 
 
 
EGNA SKÖNSMÄSSIGA OCH GODTYCKLIGA FLOSKLER ÄR INTE 
RÄTTSSÄKERHET 
 
NOTERAS SÄRSKILT 

Vid otaliga tillfällen konstateras att anställda och folkvald politiker ifrågasatt 
legaliteten i den oinskränkbara generalfullmakten, muntligt och skriftligt, men inte på 

andra grunder än egna skönsmässiga och godtyckliga fullständigt irrelevanta floskler. 
 
Rättssäkerhet utifrån legalitetsprincipen är vad landstinget/Region 
Västernorrland uppenbart inte alls vill säkerställa, detta är således trots och 

obstruktion gentemot gällande fullt ut svensk grundlag regeringsformen, dvs. 
generella och systematiska grundlagsbrott är normen och värdegrunden inom 
landstinget/Region Västernorrland. 
 

Noteras ytterliga mera särskilt att otaliga gånger har begärts av landstinget/Region 
Västernorrland att ett i laga ordning beslut med besvärshänvisning ska säkerställas 
och rättssäkerheten därmed prövas i domstol, men landstinget/Region 
Västernorrland har underlåtit att fatta sådana begärda otaliga begärda beslut. 

 
 
Därmed är sammantaget BEVISAT att den oinskränkbara generalfullmakten 
bevisligen uppenbart inte bestridits i laga ordning av landstinget/Region 
Västernorrland och därmed ytterligare mera bevisat att erkänt sakförhållande 
bevisligen är att den oinskränkbara generalfullmakten bevisligen gälla fullt ut inom 
landstinget/Region Västernorrland, således erkänt sakförhållande. 
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YTTERLIGARE MERA AV VIKT 

Den oinskränkbara generalfullmakten säkerställer därtill full åtkomst till ULLA 
BITTNERS JOURNALER. 
 
 
KVACKSALVERI AV ANSTÄLLDA LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKOR 
 
Detta finns BEVIS fullt ut för, dels i nutid när ULF BITTNER säkerställt inloggning 
via VÅRDGUIDEN, inloggning för att i ULLA BITTNERS journaler konstatera att 
skolmedicinska MEDICINER, som i Ulla Bittners journaler säkerställts VARNING för,  
har av KVACKSALVARE(anställda läkare och sjuksköterskor) på Regionsjukhuset i 
Sundsvall tvingats i Ulla Bittner emot dennes vilja. 
 
 
VARNINGEN i journalen struntade uppenbart anställda KVACKSALVARE i och 

säkerställde därmed vad som sedan tidigare är bevisat att inom landstinget/Region 
Västernorrland är normen och värdegrunden att inte LAG SKA FÖLJAS och därtill 

att SKADAR och DÖDAR verksamhet genom skolmedicinska läkare(som inte ens 
kan läsa innantill i journal) är beskyddad av de folkvalda politikerna. 
 
Effekten blev, efter ovan avslöjat skriftligen till de folkvalda politikerna och de 
anställda att LÅSNING av åtkomst till Ulla Bittners journaler säkerställdes av de 
anställda och detta fullständiga VANSINNE beskyddades och beskyddas bevisligen 
av arbetsgivaren, SOM INTE SÄKERSTÄLLT ATT UPPLÅSNING OCH ÅTKOMST 
TILL JOURNALERNA VIA VÅRDGUIDEN SÄKERSTÄLLTS för Ulf Bittner. 
 
Ulf Bittner som bevisligen via BANKID säkerställts att logga in i Ulla Bittners 
journaler, tack vare den oinskränkbara generalfullmakten som grund och underlag. 
Den oinskränkbara generalfullmakten är nämligen fullt ut accepterad av 
Handelsbanken och säkerställer därtill att Ulf Bittner kan sköta Ulla Bittners alla 
åtagande som henne självt. 
 
Notera att Ulla Bittner är kroniskt kvicksilverförgiftad och VÅRD SKADAD pga. 

tidigare MEDICINFÖRGIFTNINGAR och ECT BEHANDLINGAR, som i grunden är fel 
behandlingar, fel medicineringar och fel diagnosticeringar säkerställda av 
inkompetenta KVACKSALVARE(skolmedicinska läkare anställda inom Vård Sverige, 
alla landsting/regioner). 
 
Alltså pga. ovan omnämnt kan Ulla Bittner inte läsa innantill i böcker, kan inte sköta 
sina egna personliga ärenden som tidigare när och innan hon råkade ut för 
skolmedicinska läkare inom VÅRD SVERIGE. Alltså fick sitt liv förstört av 
KVACKSALVARE/skolmedicinska läkare, anställda inom VÅRD SVERIGE. 
 
MAKT- OCH MYNDIGHETSMISSBRUKARNAS PARADIS LANDSTINGET/ 
REGION VÄSTERNORRLAND 
3:e största DÖDSORSAKEN är skolmedicinska LÄKARE och de MEDICINER dessa 
skriver ut, patenterade mediciner, kemiska molekyler, som bevisligen SKADAR och 
DÖDAR svenska folket och de svenska medborgarna. 
 
Största dödsorsaken är hjärtsjukdom och cancer. 
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Alltså de skolmedicinska LÄKARNA och de folkvalda politikerna är den 3:e 
största DÖDSORSAKEN, eftersom de folkvalda politikerna inte satt STOPP för detta 

fullständiga VANSINNE UTAN PERSONLIGT ANSVAR! 
 
Arbetsgivare ansvaret ägs av arbetsgivaren, arbetsgivare ansvaret ägs av folkvalda 
politiker i Region Västernorrland, erkänt sakförhållande. 
 
Arbetsgivaren är uppenbart BESKYDDARE av att de SKOLMEDICINSKA LÄKARNA 
skadar och DÖDAR dagligen svenska medborgare och därmed det svenska folket. 
 
Arbetsgivaren, de folkvalda politikerna, beskyddar därmed 
FOLKRÄTTSBROTT! 
 
TORTYR BESKYDDAS DÄRTILL AV DE FOLKVALDA POLITIKERNA, de 

läskunniga skolmedicinske läkarna och de folkvalda politikerna som kan läsa innantill 
rekommenderas att läsa in sig på Europakonventionen för mänskliga rättigheter, och 
däri särskilt artikel 3.  
 
När det gälla folkrättsbrott, mot svenska folket, rekommenderas de folkvalda 
politikerna i Region Västernorrland läsa in sig på citat; 

 
 
1Definition av folkmord[redigera | redigera wikitext] 
 
Folkmordskonventionens artikel 2 definierar folkmord som: 
” ...envar av följande gärningar förövad i avsikt att helt eller delvis förinta 
en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp såsom sådan 
nämligen, 
a) att döda medlemmar av gruppen; 
b) att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada; 

c) att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra 
dess fysiska undergång helt eller delvis; 
d) att genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen; 
e) att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp. „ 

– Folkmordskonventionen, svensk översättning[5] 

 
Slut citat 

 
Notera särskilt; 3:e största DÖDSORSAKEN, efter hjärtsjukdom och cancer, är 
SKOLMEICINSKA MEDICINER som skrivs ut av skolmedicinska LÄKARE, som 
beskyddas av folkvalda politikern, som inte satt STOPP för detta fullkomliga 
VANSINNE UTAN PERSONLIGT ANSVAR! 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmordskonventionen 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmordskonventionen#cite_note-Konventionstext-5
https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmordskonventionen
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Ett krig emot svenska folket med kemiska patenterade molekyler pågår 
uppenbart emot svenska medborgarna, och beskyddas uppenbart av de 
folkvalda politikerna, 3:e största DÖDSORSAKEN är uppenbart kemiska 
patenterade molekyler som kallas för MEDICINER, som är 3:e största 
DÖDSORSAKEN efter hjärtsjukdom och cancer. 
 
Uppenbart är dessa DÖDANDE MEDICINER 2kemiska vapen som dödar 
svenska medborgare/svenska folket, erkänt sakförhållande. 
 

Notera ytterligare mera om SKOLMEDICINEN, WORLD WIDE KÄNT 

 

CITAT  
 
3TOTAL DEATHS SINCE JANUARY 1, 2000... 
 
BIG PHARMA'S CHEMICAL WARFARE ON HUMANITY DWARFS THE NUMBER 
OF VICTIMS KILLED BY ALL WORLD WARS AND ACTS OF TERRORISM 
COMBINED... 
 
While drug companies profit billions, people are dying by the millions. 
 

SLUT CITAT 
 
Ulla Bittner är berättigad till fullständigt oberoende utredning, opartiskt och 
sakligt och rättssäkert säkerställt utifrån  
 
A) Varför har inte säkerställts vård, utredning och behandling utifrån diagnosen 

kronisk kvicksilverförgiftning? Se intyget, som bifogas som BILAGA 1, till denna 
skrivelse, intyg av 2018-04-05, utfärdat av familjeläkaren Mikael Mullaart. 
 
B) Varför har inte säkerställts begärda betalningsförbindelser sedan tidigare begärt 
utifrån 90 dagars regel, som var uppfyllt redan 2013-11-18, som underläts 
information om från den anställde överläkaren Jan Söderlund, Regionsjukhuset 
Sundsvall, och där geriatriska avdelningen? 
 
C) Varför har inte säkerställts att Regionsjukhusets läkare och sjuksköterskor kan 
läsa innantill i Ulla Bittners journaler? VARNING utfärdat och säkerställts i Ulla Bittner 
journaler, men raka motsatsen säkerställdes av anställda läkare och sjuksköterskor, 
ingen uppmärksammade detta VANSINNE förrän Ulf Bittner, utifrån 
generalombudsfullmakt, loggade in i VÅRDGUIDEN via BANKID och upptäcker detta 
fullständiga VANSINNET att arbetsgivaren säkerställt anställning av 
KVACKSALVARE som bevisligen inte kan LÄSA INNANTILL i Ulla Bittners journaler. 
 
D) Varför kidnappades Ulla Bittner till vård, utredning och behandling mot sin vilja? 
Ulla Bittner ville inte alls vara på sjukhus, Ulla Bittner var livrädd för sjukhusvistelse, 
och det är allmänt känt sedan tidigare, då Ulf Bittner via POLIS säkerställts inte 

                                                             
2
 https://sv.wikipedia.org/wiki/Kemiska_vapen#Anv%C3%A4ndning_av_kemiska_vapen 

3 http://pharmadeathclock.com/ 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kemiska_vapen#Anv%C3%A4ndning_av_kemiska_vapen
http://pharmadeathclock.com/
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kunnat hävda gällande lag och rätt för Ulla Bittners räkning, då vid vistelse på akut 
geriatriska avdelning hösten 2015. 
 
E) Varför stördes allmänordning när Ulla Bittners anhörige hävdade gällande lag och 
rätt? Alltså dels hösten 2015, då POLIS tillkallades av läkare, och dels 2019-03-18, 
när Ulf Bittner för sin mor Ulla Bittner återigen hävdade gällande lag och rätt, dvs. 
säkerställer att rättssäkerhet och patientsäkerhet även ska gälla den äldre värnlösa 
och försvarslösa 84 åriga kvinnan Ulla Bittner. 
 
F) Varför har inte säkerställts vad som redan var allmänt känt om bättre/effektivare 
vård, utredning och behandling i LÄKARTIDNINGEN ÅR 2004? 
Se Bilaga 2. 
 
Ulf Bittner har otaliga gånger för Ulla Bittner hävdat att bättre/effektivare vård, en EU-
rättighet, gäller fullt ut även för Ulla Bittner, men nepotismen, tystnadskulturen, 
beskyddarkulturen och förtryckarkulturen inom landstinget/Region Västernorrland har 
inte säkerställt rättssäkerheten för Ulla Bittner och dennes anhörige/ombud Ulf 
Bittner. 
 
G) Varför har inte Region Västernorrland säkerställt rättssäkert begärda otaliga 
beslut med besvärshänvisning i fråga om generalombudsfullmakten? 
 
Flera frågor är såklart aktuella efter senaste vistelsen på Regionsjukhuset i 
Sundsvall, och dessa tas såklart upp med begärd utredare. 
 
 
Ytterligare mera frågor är såklart aktuella som ska redas ut av opartisk och saklig 
utredare, som ska ersättas av Region Västernorrland, och Ulf Bittner vill mycket 
skyndsamt få säkerställt detta av beslut säkerställt av de folkvalda politikerna. 
 
Det finns endast en utredare som kan opartiskt och sakligt och rättssäkert 
säkerställa rättssäkerheten i detta ärende och detta är professor emeritus och 
läkaren Per Arne Öckerman, som Ulf Bittner fullt ut lita på. 
 

Vänligen återkoppla mycket skyndsamt utifrån som synes är Ulla Bittner 

mycket svag och utmärglad och uttorkad efter senast vistelsen på 
Regionsjukhuset i Sundvall och uppenbart har säkerställts detta tillstånd tack 
vare att Ulla Bittner kidnappades till en mardröm för Ulla Bittner. 
 

Ulla Bittner var livrädd under hela vistelsen på sjukhuset och detta med fog, bevisen 
som existerar äro otaliga och många och ska såklart utredas på arbetsgivarens 
bekostnad mycket skyndsamt. Ulla Bittner har bevisligen utsatts återigen av klåpare 
och KVACKSALVARE som förmodligen säkerställt denna gången DÖDSDOMEN för 
Ulla Bittner. 
 
 
För Ulla Bittner som inte kunnat övertid säkerställa sig själv rättssäkerhet pga 
av VÅRDSKADOR OCH KRONISK KVICKSILVERFÖRGIFTNING, därav har Ulf 
Bittner säkerställt detta i egenskap av anhörig och oinskränkbar 
generalfullmakt, som inte i laga ordning bestridits av landstinget/Region 
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Västernorrland, och därmed är fullt ut legal handling utifrån AVTALS LAG anno 
1915. 
 
Erkänt sakförhållande, som de folkvalda har att rätta in sig i ledet utifrån väl 
dokumenterat av registrator otaliga gånger. 
 
 

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 
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