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REGION VÄSTERNORRLAND(RVN)   

  

Till alla folkvalda politiker i regionfullmäktige och tillskrivna anställda 
  

Särskilt riktad skrivelse till RVN ”nyckel personer”, skrivelse som 
ska uppmärksammas mycket nogsamt av följande folkvalda politiker och 
anställda. 
  

Lag ska följas, gör om gör rätt, regionfullmäktiges ordf. Jan-

Olov Häggström, regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund, HSN ordf. 
Lena Asplund, regiondirektör Hans Viklund och regionjurist Sara 
Sultan. 
  



Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär 
dagboksblad med vändande e-post  
 
 
2019-09-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kommunicering i dnr 19RS9125 och därtill komplettering 

 
Tack för kommunicering från den anställde regionjuristen, se mail av den 
9 september 2019 09:03 nedan denna skrivelse. 
 
Rättigheten till Hälsoskydd ägs av de svenska 
medborgarna/unionsmedborgarna, se i den delen bifogade pdf filen 
EURS….. och däri då särskilt artikel 35, notera att Sverige ingår i EU 
sedan 1995. 
 
Hälsoskyddet(en rättighet) har inte säkerställts av RVN för allmänheten 
generellt(Ulla Bittner och Ulf Bittner), bl.a. har bevisats i tidigare 
skrivelser att arbetsgivaren(politiken äger arbetsgivare ansvaret) inte 
säkerställt vad EU-rättigheterna sammantaget ger vid handen gentemot 
allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner). 

”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en 
patient per år och således tar livet av 35 patienter 
under sina 35 verksamma år”. 
Ca 40 000 skolmedicinska läkare i Vård Sverige. Tillsammans 
säkerställer dessa skolmedicinska läkare inom VÅRD 
SVERIGE, alltså 40 000 x 35 = 1 400 000, att 1 400 000 
människoliv DÖDAS av dessa skolmedicinskt utbildade 
läkare. 

Var finns lagstöd i gällande lag och rätt för denna 
DÖDAR VERKSAMHET och var finns stöd i de 
grundläggande mänskliga rättigheterna för denna 
DÖDAR VERKSAMHET? 
 
Är denna DÖDAR VERKSAMHET förenlig med att 
skattemedel används på ett effektivt sätt för 
skattebetalarna och därmed vårdkonsumenterna i 
Sverige?  
 
 



 

EU rättigheten till bättre/effektivare vård, utredning och 

behandling har underlåtits, undanhållits och förhindrats av 
arbetsgivarens anställda.  
 
 

Arbetsgivaren(landstingsstyrelsens/regionstyrelsens ordf.) 

och Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammantaget ansvaret för 

att lag ska åtföljas och säkerställas av de anställda, och det är det 
ansvaret som uppenbart inte säkerställts av landstinget/region 
Västernorrland. 
 
 
Det är således inte alls aktuellt med någon anmälan till IVO i ärendet från 
undertecknad sida utan det är i fokus att utkräva ansvar om att de 
folkvalda tar ansvaret för vad de anställda uppenbart partiskt inte gör och 
inte tar ansvar för utifrån gällande lag och rätt. 

 

 

Bevisat är däremot nu tack vare den anställde 

regionjuristen(se mailet nedan) att de anställda uppenbart inte har för 
avsikt att göra en Lex Maria anmälan, det framgår tydligt. 
 

 

Begär i den delen att arbetsgivaren säkerställer ett 

fullständigt motiverat fullt följbart nu begärt beslut om varför och 
utifrån vilka grunder inte de anställda gör Lex Maria anmälan. 
 

 

Beträffande arbetsgivare ansvaret, som ägs av politikerna, därtill 

ägs ansvaret för att lag ska åtföljas inom hälso- och 
sjukvårdsverksamheten av HSN, begäres i begärt möte få fullständig 
insikt vilka grunder som arbetsgivare ansvaret innefattar för att däri 
dessa grunder bevisa att arbetsgivaren inte äger ansvar för vad de 
anställda bevisligen säkerställt inom anställdas ansvarsområde. 
 

 

Uppenbart är att arbetsgivaren äger ansvar för sina 

anställda, de anställda är uppenbart inte arbetsgivare, har 

arbetsgivaren annan uppfattning bör arbetsgivaren mycket nogsamt 



genomläsa det avtal som RVN tecknat med den privata 
vårdtjänstegivaren Sidsjö VC och det bolag som äger denna Sidsjö VC. 
 
 

När arbetsgivaren får information, vilket uppenbart är fallet i 

detta ärende, om mycket allvarliga brottsmisstankar riktade gentemot de 
anställda, vems ansvar är det då att göra anmälan till rättsvårdande 
myndighet för opartisk, saklig och objektiv utredning om dessa mycket 
allvarliga brottsmisstankar? Det kan knappast vara de partiska anställda, 
för dessa beskyddar uppenbart varandra, ett erkänt sakförhållande som 
inte går att bortse från. 
 

 

Var i gällande lag och rätt finner arbetsgivaren stöd för att 

inte anmäla till rättsvårdande myndighet dessa mycket allvarliga 
brottsmisstankar som riktats gentemot de anställda? 
 

Var finner arbetsgivaren stöd för att inte anmäla till 

rättsvårdande myndighet om rättsmedicinsk undersökning då det 

uppenbart inte alls går att ställa bortom allt rimligt tvivel att Ulla Bittner 
avlider bl.a. pga. av utebliven vård, utredning och behandling för den 
kroniska kvicksilverförgiftning som bevisligen Ulla Bittner remitterats till 
Regionsjukhuset i Sundsvall av familjeläkaren Mikael Mullaart? 
 

 

 

Var finner arbetsgivaren stöd i gällande lag och rätt och de 

grundläggande mänskliga rättigheterna för att de anställda förhindrat 
lagstadgad Vårdgaranti lag för Ulla Bittner och Ulf Bittner, vilket 
uppenbart är bevisat otaliga gånger i många skrivelser till arbetsgivaren? 
 
 
Att de anställda partiskt beskyddar sig själva är uppenbart, således 
bevisat att dessa inte opartiskt, sakligt och objektivt varken kan eller vill 
säkerställa den förestående skandal som detta ärende uppenbart är, när 
man ser objektivt, sakligt och opartiskt på vad som uppenbart är erkända 
sakförhållanden och bevisat till arbetsgivaren. 
 
 



Att beskydda kriminella kvacksalvare är uppenbart ett mycket 

allvarligt brott enligt Brottsbalken, arbetsgivaren bör mycket nogsamt 
sätta sig i det ansvar som uppenbart ägs av politikerna. 

 

Att lita på partiska anställda ter sig som rent vansinne, 

särskilt utifrån att dessa bevisligen dagligen skadar och dödar stora 
delar av nationen Sveriges medborgare och skattebetalare. 
 
 

Trovärdigheten för anställda som ingår i sådan skadar och 

dödar verksamhet bör vara lika med noll. Det är bl.a. därför som 

det delgetts fakta om den skadar och dödar verksamhet som 
uppenbart bedrivs inom skolmedicinen och därmed inom Vård 
Sverige. 
 

 

Vänligen återkoppla skyndsamt utifrån begäran om möte, 

som ter fullständigt normalt i ett demokratiskt och rättssäkert 
samhälle, ett samhälle som uppenbart den anställde regionjuristen 
inte vill vara del av, denne i sin roll som anställd härskar uppenbart 
diktatoriskt som i en diktatur och inser uppenbar inte alls annat . 

 

 

En anställd som gömmer sig från dennes finansiär och 

uppdragsgivare, ty uppenbart är att uppdragsgivare till politikerna 

och de anställda är uppenbart skattebetalarna, varför ska politiker 
och anställda då gömma sig och vägra möte? 
 
 

Förklaringen kan endast vara nepotism, beskyddar kultur, 

förtryckarkultur och tystnadskultur inom diktaturen Region 
Västernorrland. 
 
 

Notera särskilt 

Rättighetsstadgan, de bifogade pdf filen, är en EU-rättsakt i 
Lissabonfördraget, en EU-rättsakt som gälla som svensk lag, noteras 
särskilt att EU-rättsakten äga företräde över all annan svensk lag enligt 

företrädesprincipen och enligt svensk grundlag Regeringsformen 11:14 



och 12:10(den kursen inom juridiken har uppenbart och förmodligen den 
anställde regionjuristen helt missat). 
 

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: Sara Sultan [mailto:sara.sultan@rvn.se]  
Skickat: den 9 september 2019 09:03 
Till: Ulf Bittner 
Kopia: fb.diarium 
Ämne: Angående dina mejl, 5 och 8 september 2019 

 
Hej Ulf, 
 
Utlämnande av journaler i enlighet med kammarrättens dom hanteras av medicinkliniken och om de 
inte redan skickat journalerna till dig så kommer de att göra det inom kort.  
 
I det aktuella ärendet har Region Västernorrland inte gjort en lex Maria-anmälan till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). Patienter och närstående till patienter kan välja att själva anmäla ett 
klagomål eller missförhållande till IVO. Vill du ha stöttning i detta avseende kan du vända dig till 
patientnämnden i Västernorrland. Patientnämnden nås via e-post: 
patientnamnd.etisk.namnd@rvn.se alternativt via telefonväxeln: 0611-80 000. 
 
Jag avböjer din begäran om ett personligt möte. Enskilda har inte rätt att ställa krav på att få träffa 
vem de vill i en myndighet. För det fall att rättsvårdande myndighet skulle höra av sig till oss kommer 
vi givetvis att vara behjälpliga. 
 
 

Vänliga hälsningar 
 
Sara Sultan  
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