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REGION VÄSTERNORRLAND(RVN)            sida 1 av 14 

  

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  
 
 

2019-09-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begäran om möte angående anmälningsplikt till 

rättsvårdande myndighet 

 

Komplettering till tidigare skrivelse av datum 2019-09-05 

som hos RVN är i laga ordning registrerad med dnr 

19RS9125-1 Begäran om möte angående anmälningsplikt till 
rättsvårdande myndighet(reg. datum 2019-09-06) 

”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?  
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Att brottsmisstankar föreligger går inte att ställa bortom all rimligt 
tvivel och att kvacksalveri verksamhet bedrivs inom landstinget/region 
Västernorrland(RVN) går inte heller att ställa bortom all rimligt tvivel. 
 
Att allmänheten (bl.a. då Ulla Bittner och Ulf Bittner) generellt och 
systematiskt över tid därmed utsatts för hälso- och sjukvårds 

verksamhet inom landstinget/RVN som uppenbart är mycket stor fara för 
liv, hälsa och framtida livskvalitet är påvisat sedan tidigare. 
 

Detta fullständiga vansinne när lag inte åtföljas och när anställda 

inte säkerställer att åtfölja lag har bevisligen delgivits de folkvalda 
politikerna, som inte agerat för att säkerställa att gällande lag och rätt 
åtföljes av de anställda. 
 
 
 

Alltså har de folkvalda BESKYDDAT kvacksalveri 

verksamhet som bedrivs av de anställda över mycket lång tid, som 

bl.a. resulterat i långsam skadar och DÖDAR verksamhet gentemot 
allmänheten, som bl.a. resulterat i att Ulla Bittner avlider i bostaden den 
10 april 2019 kl. 19:47. 
 
 
 

Opartisk, saklig och objektiv hälso- och 

sjukvårdsverksamhet utifrån gällande lag och rätt har 

därmed inte säkerställts, grundlagsbrott har påvisats gång efter 

annan i otaliga skrivelser till de folkvalda politikerna, regiondirektören 
Hans Viklund och regionjuristerna, särskilt där då regionjurist Sara 
Sultan. 
 
Tidigare ansvariga regionstyrelsens ordf. och landstingstyrelse 
ordf. har också gjort uppmärksammade på(tillsammans med 
anställda underställda dessa) detsamma men även dessa har 
underlåtit att säkerställa att lag ska följas och därmed BESKYDDAT de 
anställdas skadar och DÖDAR verksamhet, som inte kunnat bevisats 
vara förenligt med gällande lag och rätt och de grundläggande mänskliga 
rättigheterna. 
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Därtill uppenbara generella och systematiska grundlagsbrott har av 
arbetsgivaren landstinget/RVN BESKYDDATS! 
 
Inget av detta ovan omnämnt är att anses som att skattemedel 
används på ett effektivt sätt för skattebetalarna och de folkvaldas 
uppdragsgivare nämligen VÄSTERNORRLÄNINGARNA. 

 

 

 

SÄRSKILD BEGÄRAN FÖR ATT SÄKERSTÄLLA 

RÄTTSSÄKERHETEN i handläggning av ärendet 

 

Alla skrivelser från Ulla Bittner och/eller Ulf Bittner över tid i laga 
ordning registrerade av registrator - dels i landstinget 
Västernorrlands regi och dels i Region Västernorrlands regi - ska 
därför införlivas i detta reg. diarienummer 19RS9125-1 Begäran om 

möte angående anmälningsplikt till rättsvårdande myndighet(reg. datum 
2019-09-06). 

 

 

Rättsordningen 

 

Bevisbördan åvilar den starkare parten landstinget/region 
Västernorrland som uppenbart bedrivit över tid kvacksalveri verksamhet 
dvs. inte säkerställt att lag ska följas och därtill BESKYDDAT de 
anställda som bedrivit sk hälso- och sjukvårdsverksamhet utifrån att lag 
inte ska följas. 
 
Uppenbart har arbetsgivaren(de folkvalda politikerna) över tid inte 
säkerställt att arbetsgivare ansvaret säkerställt att den sk hälso- och 
sjukvårdsverksamheten säkerställts vara rättssäker och patientsäker för 
deras uppdragsgivare. 
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MAKT- OCH MYNDIGHETSKORRUPTIONEN INOM 

LANDSTINGET/RVN HAR UPPENBART VARIT NORMEN 

SOM STÅR ÖVER GÄLLANDE LAG OCH RÄTT OCH DE 

GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 

 

 

ETT HOT OCH HAT EMOT UPPDRAGSGIVARNA, 

DEMOKRATIN, RÄTTSSÄKERHETEN OCH PATIENTSÄKER- 

HETEN 

 
Nepotismen, beskyddar verksamheten, förtryckare kulturen och 
tystnadskulturen har varit och är ledstjärnan i denna fullständigt 
vansinniga verksamhet som inte säkerställt att gällande lag och rätt och 
de grundläggande mänskliga rättigheterna säkerställts i verksamheten. 
 

 

ARBETSGIVARE ANSVARET ÄGS BEVISLIGEN AV DE 

FOLKVALDA POLITIKERNA SOM GLADELIGEN TAGIT EMOT 

SKATTEMEDEL FRÅN SKATTEBETALARNA/ERA 
UPPDRAGSGIVARE 

 

De folkvalda politikerna äger makten över 

skattemiljarderna som uppenbart säkerställts gå till skadar och 

DÖDAR VERKSAMHET, var finns lagstöd och stöd för detta fullständiga 
vansinne i de grundläggande mänskliga rättigheterna? 

 

 

EN MYCKET AVGÖRANDE FRÅGA SOM RÄTTSVÅRDANDE 

OPARTISK OCH SAKLIG DÄRTILL OBJEKTIV 

RÄTTSVÅRDANDE MYNDIGHET HAR ATT AVGÖRA I 

OPARTISK UTREDNING 

 

Var har arbetsgivaren och de anställda stöd i gällande lag och rätt 
och de grundläggande mänskliga rättigheterna för att bedriva 
skadar och DÖDAR verksamhet i uppdraget från era 
uppdragsgivare skattebetalarna/VÄSTERNORRLÄNNINGARNA? 
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Att skadar och DÖDAR VERKSAMHET över tid beskyddats av 
arbetsgivaren, som äger arbetsgivare ansvaret över de anställda, går 
inte ställa bortom all rimligt tvivel, det är ett erkänt sakförhållande! 
 
 
 

BROTTSBALKEN 

 

Att beskydda skadar och DÖDAR verksamhet är uppenbart ett 
mycket allvarligt brott i brottsbalken, att beskydda anställdas 
kriminellas skadar och DÖDAR verksamhet är uppenbart ett mycket 
kriminellt och allvarligt brott enligt brottsbalken. 

 

ATT SKADA OCH DÖDA STORA DELAR AV NATIONENS SVERIGES 
BEFOLKNING/MEDBORGARE ÄR UPPENBART KRIMINELLT, 
oavsett vilken verksamhet som bedrivs med skattemedel, erkänt 
sakförhållande som landstinget/RVN har att förhålla sig till. 

 

Att utsätta skattebetalarna era uppdragsgivare för fara för liv, hälsa 
och framtida livskvalitet ingår inte i de folkvaldas uppdrag och därtill 
ingår inte i era anställdas uppdrag, tills motsatsen är bevisat och ställt 
bortom allt rimligt tvivel är detta ett erkänt sakförhållande som de 
folkvalda politikerna och de anställda har att förhålla sig till. 

 

Makten över skattemiljarderna ägs av de folkvalda politikerna, 
arbetsgivare ansvaret ägs av landstingsstyrelsens/regionstyrelsens 
ordf. och ordf. i Hälso- och sjukvårdsnämnden har att rättsäkert, 

opartiskt, sakligt och objektivt att säkerställa att lag åtföljes i 
verksamheten inom sk hälso- och sjukvårdsverksamheten. 
 
När dessa sammantaget tillsammans med de folkvalda i 
regionfullmäktige/landstingsfullmäktige över tid inte säkerställt över 

tid att sätta stopp för skadar och DÖDAR VERKSAMHETEN då har den 
verksamheten bevisligen BESKYDDATS av de folkvalda politikerna över 
tid, ett erkänt sakförhållande som uppenbart är som ”hugget i sten”! 
 
Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av den starkare parten 
landstinget/RVN och där de folkvald politikerna och deras anställda 

att dessa inte bedrivit SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET gentemot 
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deras uppdragsgivare skattebetalarna och vårdkonsumenterna över tid, 

och det kommer uppenbart bli en omöjlighet. 
 
När de folkvalda politikerna och de anställda ytterst ansvariga 
tjänstmän/kvinnor underlåter att på begäran träffa allmänheten, som 
bevisligen skett generellt och systematiskt över tid, alltså underlåter att 
träffa uppdragsgivarna för att härskande klassen(de omnämnda 
folkvalda och ytterst ansvariga anställda) då råder fullständiga 
odemokratiska regler som får anses som i en DIKTATUR! 

 

 

DIKTATORISKA HÄRSKANDE DIKTATUR FASONER UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR/KONSEKVENSER ÄR INTE 

FÖRENLIGT MED DEMOKRATI OCH RÄTTSSÄKERHET 

Under tiden Ulla Bittner 340912-8026 var i livet, och därtill dess för 
innan, har Ulf Bittner begärt möten med dessa diktatoriska härskande 
med dessa diktatur fasoner, men dessa har underlåtit att hörsamma 
begäran från Ulf Bittner. 
 
Jan-Olov Häggström och Hans Backlund, folkvalda politiker är 
undanget, som träffade Ulla Bittner och Ulf Bittner i 2 möten under 2018, 
dels i början av sommaren och dels i slutet på sommaren(där endast Ulf 
Bittner var närvarande i mötet). 

 

Dessa möten resulterade inte i någon som helts 

säkerställan av att rättsvårdande myndighet fick anmälan 

från arbetsgivaren RVN. 

 

Dessa möten resulterade inte i något alls för 
VÄSTERNORRLÄNNINGARNA och därmed uppdragsgivarna och 
vårdkonsumenterna/skattebetalarna. 
 
 

SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHETEN TILLÅTS ATT 

FORTSÄTTE ÄVEN EFTER DESSA MÖTEN 

Att beskydda och värna uppdragsgivarna, skattebetalarna och därmed 
också vårdkonsumenterna synes vara fullständigt ointressant för de 
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folkvalda politikerna och de anställda, det är uppenbart ett erkänt 

sakförhållande som är som ”hugget i sten”! 
 
 

BROTTSMISSTANKE OM VÅLLANDE TILL 

ANNAS DÖD 

Resultaten talar för sig självt Ulla Bittner 340912-8026 

kroniskt kvicksilverförgiftad, vårdskadad så allvarligt att 

denne inte kunde sätta sig in i gällande lag och rätt och de 
grundläggande mänskliga rättigheterna kidnappades och 
tvångsvårdades av RVN flaggskeppet Regionsjukhuset i Sundsvall och 
där anställda, då i samverkan med Polisen i Sundsvall. 
 
Resultatet av detta fullständiga vansinne blev att Ulla Bittner avlider i 
bostaden 10 april 2019 kl.19:47 och ingen anmälan till rättsvårdande 
myndighet har gjorts från arbetsgivarens sida eller från anställdas sida 
därtill heller inte av familjeläkaren Mikael Mullart(Sidsjö VC), som 
säkerställt diagnosen kvicksilverförgiftning. 
 
En diagnos som säkerställt remiss till Sundsvalls sjukhus av 
familjeläkaren Mikael Mullaart, som över ett år helt struntats i av 

Sundsvalls sjukhus(alltså i över 1 års tid innan Ulla Bittner avlider i 
bostaden).  Som därtill struntades i under den tid som Ulla Bittner mot 
sin vilja var kidnappad utan laga stöd för tvångsvård på Regionsjukhuset 
i Sundsvall. 
 
Därtill BEVISAT att de anställda uppenbart bedriva kvacksalveri 
verksamhet när de anställda på Regionsjukhuset uppenbart bevisat 
inte ens KAN LÄSA INNANTILL. 
 

 

Det går inte ställa bortom allt rimligt tvivel att Ulla Bittner 

avlider i bostaden den 10 april 2019 kl.19:47 bl.a. pga. denna 
obehandlade kroniska kvicksilverförgiftning och de tidigare 
vårdskadorena av ECT behandlingar och otaliga 
medicinförgiftningar, fel behandlingar, fel diagnosticeringarna och 
fel medicineringarna. 
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MÖTENA I MATFORS 2018 

Alla handlingar och inspelade samtalen är i laga ordning registrerade, 
dessa handlingar som säkerställts komma dåvarande vice ordf. i 
regionstyrelsen Jan-Olov Hägglund tillhanda är således i laga ordning 
registrerade.  
 
Däri dessa handlingar finns BEVIS för att landstinget/region 

Västernorrland säkerställt avtalsbrott utifrån det avtal som nationen 
Sverige avtalat med EU, avtalet med EU då Sverige förband sig i avtal 
att bli EU medlemsland. 
 
Både Ulla Bittner och Ulf Bittner har tidigare bevisat i skrivelser till 

landstinget/region Västernorrland att Vårdgaranti lag uppfyllts(90 dagars 
regel) för dessa bägge skattebetalar och svenska 
medborgare/unionsmedborgare, därmed berättigade till begärda 
betalningsförbindelser enligt svensk gälland lag och därtill att enligt 
samma svenska lag välja fritt vårdtjänstegivare inom hela EU:s enorma 
vårdtjänstemarknad. 
 
Denna rättighet undanhölls, underläts och förhindrade dels de 
folkvalda politikerna som äger makten över skattemiljarderna och 
de anställda som skall åtfölja gällande lag och rätt och Hälso- och 
sjukvårdsnämnden som skall säkerställa att den sk hälso- och 
sjukvårdsverksamheten åtföljer gällande lag och rätt och 
RÄTTIGHETER. 
 
 

EU RÄTTIGHETEN ÄGS AV SKATTEBETALARNA DE 

ENSKILDA SVENSKA MEDBORGARNA SOM DÄRTILL ÄR 

UNIONSMEDBORGARE 

 

EU-rättigheten till fri rörlighet innefattar hela EU:s 

vårdtjänstemarknad men undanhålls generellt och systematiskt 

allmänheten och däri särskilt då Ulla Bittner och Ulf Bittner. 
 
De folkvalda politikerna i regionfullmäktige är mycket väl informerade om 
detta fullständiga vansinne som allmänheten utsatts för över tid, särskilt 
då Ulla Bittner och Ulf Bittner. Men utan att arbetsgivaren och HSN 
ordförande tager sitt ansvar, därtill beskyddas detta fullständiga vansinne 
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av de folkvalda i regionfullmäktige, ett erkänt sakförhållande som är 

som ”hugget i sten”! 
 

 

De anställda STRUNTAR FULLT OCH FAST i gällande lag 

och rätt och de rättigheter som ägs av skattebetalarna och därmed 

Västernorrlänningarna och därtill då de folkvaldas uppdragsgivare. 
 
 

Det kan inte namnges OCH UPPLEVAS på annat sätt än att 

DIKTATUR UNDER DIKTATORISKA HÄRSKANDE 

FÖRHÅLLANDE RÅDER SOM NORM OCH RÄTTESNÖRE 

INOM REGION VÄSTERNORRLAND. 

Där uppenbart de folkvalda politikerna och de anställda ända upp till 
ytterst ansvariga regiondirektören tillsammans i symbios säkerställer 
dessa upplevda diktatoriska diktaturfasoner gentemot allmänheten. 
 
Därtill bevisat att dessa i symbios vägrar träffas i möte om dessa 
fullständiga vansinnes förhållanden som råder inom RVN, trots att dessa 
förhållanden kommunicerats om över tid i otaliga skrivelser i en mycket 
lång följetong om denna upplevda härskande diktatorska diktatur utan 
konsekvenser för vare sig de folkvalda politikern och de anställda. 
 
De folkvalda politikerna och de anställda som tillsammans uppenbart 
NJUTER av den skadar och DÖDAR verksamhet dessa bedriva med 
skattemedel från uppdragsgivarna skattebetalarna/deras kunder och 
därmed också vårdkonsumenterna. 
 
 

MASSOR AV INSPELADE SAMTAL 

 
Massor av inspelade samtal, som laddas ner i MP 3 filer och 
registrerats av registrator i laga ordning finns som bevis. 

 

Publicerat offentligt i SVERIGE GRANSKAS serien finns 

följande inspelade samtal publicerade som berör detta ärende, 
enligt följande, som skall på begäran säkerställas tillföras ärendet 
och därmed detta diarienummer; 
 



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. 
 

10 
 

1 

SVERIGE GRANSKAS 
Landstinget Västernorrland Vårdvalsansvarige Lena Nordgaard 20 
16.01.20 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/landstinget-vasternorrland-vardvalsansvarige-lena-
nordgaard-20160120 

 
2 
SVERIGE GRANSKAS 
Sundsvalls Sjukhus inspelat samtal med överläkare Jan Söderlund 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/sundsvalls-sjukhus-inspelat-samtal-med-
overlakare-jan-soderlund 
 

3 
SVERIGE GRANSKAS 
Samtal med Region Västernorrland och där anställd 
områdesdirektör 20181219 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/samtal-med-region-vasternorrland-och-dar-
anstalld-omradesdirektor-20181219 

 
4 
SVERIGE GRANSKAS 
Landstinget Västernorrland juni 2015 juristen Thomas Olsson 
begäran om beslut 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/landstinget-vasternorrland-juni-2015-juristen-
thomas-olsson-begaran-om-beslut 
 

5 
SVERIGE GRANSKAS 
Region Västernorrland inspelat samtal med enhetschef Ann 
Holmström 20190121 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/region-vasternorrland-inspelat-samtal-med-
enhetschef-ann-holmstrom-20190121 
 

6 
SVERIGE GRANSKAS 
Intervju/ samtal med Ulla Bittner 84 år, kroniskt kvicksilverförgiftad, 
VÄGRAS VÅRD av RVN 20190305 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervju-samtal-med-ulla-bittner-84-ar-kroniskt-
kvicksilverforgiftad-vagras-vard-av-rvn-20190305 

 
 
 
 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/landstinget-vasternorrland-vardvalsansvarige-lena-nordgaard-20160120
https://soundcloud.com/ulf-bittner/landstinget-vasternorrland-vardvalsansvarige-lena-nordgaard-20160120
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/samtal-med-region-vasternorrland-och-dar-anstalld-omradesdirektor-20181219
https://soundcloud.com/ulf-bittner/samtal-med-region-vasternorrland-och-dar-anstalld-omradesdirektor-20181219
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https://soundcloud.com/ulf-bittner/region-vasternorrland-inspelat-samtal-med-enhetschef-ann-holmstrom-20190121
https://soundcloud.com/ulf-bittner/region-vasternorrland-inspelat-samtal-med-enhetschef-ann-holmstrom-20190121
https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervju-samtal-med-ulla-bittner-84-ar-kroniskt-kvicksilverforgiftad-vagras-vard-av-rvn-20190305
https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervju-samtal-med-ulla-bittner-84-ar-kroniskt-kvicksilverforgiftad-vagras-vard-av-rvn-20190305


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. 
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7 

SVERIGE GRANSKAS 
Inspelat samtal med Polismyndigheten i Sundsvall Robert Svedberg 
20190319 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-polismyndigheten-i-sundsvall-
robert-svedberg-20190319 

 
8 
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 
 

9 
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 
 

10 
SVERIGE GRANSKAS 
Inspelat samtal med Medicin avdelning 2 Regionsjukhuset I 
Sundsvall 20190326 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-medicin-avdelning-2-
regionsjukhuset-i-sundsvall-20190326 
 

11 
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 
 

12 
SVERIGE GRANSKAS 
Inspelat samtal med supporten VÅRDGUIDEN 20190327 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-supporten-vardguiden-
20190327 
 
 
 
 
 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-polismyndigheten-i-sundsvall-robert-svedberg-20190319
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-polismyndigheten-i-sundsvall-robert-svedberg-20190319
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
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-medicin-avdelning-2-regionsjukhuset-i-sundsvall-20190326
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-medicin-avdelning-2-regionsjukhuset-i-sundsvall-20190326
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-supporten-vardguiden-20190327
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-supporten-vardguiden-20190327


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. 
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13 

SVERIGE GRANSKAS 
Inspelat samtal med regionfullmäktiges ordf Jan - Olov Häggström 
20190328 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-regionfullmaktiges-ordf-jan-
olov-haggstrom-20190328 
 

14 
SVERIGE GRANSKAS 
INSPELAT SAMTAL MED KRISTER BJERMERT REGION 
VÄSTERNORRLAND 20190329 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-krister-bjermert-region-
vasternorrland-20190329 
 

15 
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 
 

16 
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 

 
17 
SVERIGE GRANSKAS 
Inspelat samtal med HR direktör Eva Strömsten Region 
Västernorrland 20190206 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-hr-direktor-eva-stromsten-
region-vasternorrland-20190206 
 

18 
SVERIGE GRANSKAS 
Inspelat samtal med HR Strateg Helena Wersen Region 
Västernorrland 20190402 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-hr-strateg-helena-wersen-
region-vasternorrland-20190402 
 
 
 
 

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-krister-bjermert-region-vasternorrland-20190329
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-krister-bjermert-region-vasternorrland-20190329
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
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-hr-direktor-eva-stromsten-region-vasternorrland-20190206
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-hr-direktor-eva-stromsten-region-vasternorrland-20190206
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-hr-strateg-helena-wersen-region-vasternorrland-20190402
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-hr-strateg-helena-wersen-region-vasternorrland-20190402


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. 
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19 

SVERIGE GRANSKAS 
Inspelat samtal med Läkaren Kallid Ibrahim Regionsjukhuset 
Sundsvall RVN 20190403 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-lakaren-kallid-ibrahim-
regionsjukhuset-sundsvall-rvn-20190403 
 
 

20 
SVERIGE GRANSKAS 
Inspelat samtal med Regionfullmäktiges ordf. Jan - Olov Häggström 
RVN 20190403 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-regionfullmaktiges-ordf-jan-
olov-haggstrom-rvn-20190403 
 

 
21 
SVERIGE GRANSKAS 
Inspelat samtal med familjeläkaren Mikael Mullaart Sidsjö VC 
Sundsvall 20190415 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-familjelakaren-mikael-mullaart-
sidsjo-vc-sundsvall-20190415 
 
 

22 
SVERIGE GRANSKAS 
Intervju/samtal bl.a. om 3:e STÖRSTA DÖDSORSAKEN 
SKOLMEDICINSKA MEDICINER 20190426 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-om-3e-storsta-dodsorsaken-
skolmedicinska-mediciner-20190426 
 

 
Alla dessa offentliga publicerade inspelade samtal kommer att 
överföras till ett fickminne i MP 3 filer och skickas över via post till 
RVN registrator. 
 
 Allstå för att där överföras till detta ärende av registrator i laga 
ordning som i laga ordning registrerade inspelningar i MP 3 filer 
som bevis i ärendet. 
 
 
 
 

 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-lakaren-kallid-ibrahim-regionsjukhuset-sundsvall-rvn-20190403
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-lakaren-kallid-ibrahim-regionsjukhuset-sundsvall-rvn-20190403
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-regionfullmaktiges-ordf-jan-olov-haggstrom-rvn-20190403
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-regionfullmaktiges-ordf-jan-olov-haggstrom-rvn-20190403
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
https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-om-3e-storsta-dodsorsaken-skolmedicinska-mediciner-20190426
https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-om-3e-storsta-dodsorsaken-skolmedicinska-mediciner-20190426


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. 
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Fickminnet skall sedermera återsändas till; 
 
Ulf Bittner 
Rännövägen 12, 2 tr. 
864 31 Matfors 
 
 
Brevet kommer RVN registrator till del inom närmaste dagarna. 
 
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 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://soundcloud.com/ulf-bittner
mailto:voulf56@gmail.com
mailto:eueeshealthcare@gmail.com

