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KVACKSALVARE INOM REGION VÄSTERNORRLAND SOM INTE 
SÄKERSTÄLLDE RÄTTIGHETEN TILL HÄLSOSKYDD FÖR DEN 
KRONISKT KVICKSILVER FÖRGIFTADE ULLA BITTNER 

 
Tills motsatsen är bevisad och ställt bortomt allt rimligt tvivel äger den 
starkare parten Region Västernorrland bevisbördan att bevisa det 

motsatta 
 

Läs och begrunda om det fullständiga vansinnet inom 

skolmedicinen i VÅRD SVERIGE, som uppenbart bedriver skadar 

och DÖDAR VERKSAMHET inom hälso- och sjukvårdens verksamhet, 
som dagligen säkerställer skadar och dödar verksamhet UTAN 
PERSONLIGT ANSVAR och utan konsekvenser för arbetsgivaren och 
de anställda skolmedicinska läkarna. 
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Skickat: den 25 mars 2019 07:49 

Till: 'lotta.oscarsson@regeringskansliet.se'; 'lena.hallengren@regeringskansliet.se'; 
's.registrator@regeringskansliet.se'; 'SB Registrator'; 'Region Västernorrland'; 
'jan.olov.haggstrom@rvn.se'; 'glenn.nordlund@rvn.se'; 'lena.asplund@rvn.se'; 
'lena.hallengren@regeringskansliet.se'; 'lotta.oscarsson@regeringskansliet.se'; 
's.registrator@regeringskansliet.se'; 'SB Registrator'; 'sven.erik.ragnarsson@rvn.se'; 
'gunnar.fors@rvn.se'; 'ernst.erik.axel.tunefors@rvn.se'; 'robert.kuusikko@rvn.se'; 
'johnny.eriksson@rvn.se'; 'jonny.lundin@rvn.se'; 'sebastian.gunnesson@rvn.se'; 

'carina.hellstrom@rvn.se'; 'kristoffer.bodin@rvn.se'; 'malin.lindroth@rvn.se'; 'isabell.mixter@rvn.se'; 
'mona.hammarstedt@rvn.se'; 'lars.gunnar.hultin@rvn.se'; 'elina.backlund.arab@rvn.se'; 
'bengt.nilsson2@rvn.se'; 'pirjo.jonsson@rvn.se'; 'jan.olov.haggstrom@rvn.se'; 'jan.selin@rvn.se'; 
'malin.westman@rvn.se'; 'roger.bystrom@rvn.se'; 'elisabet.lassen@rvn.se'; 'liss.jonasson@rvn.se'; 
'mats.hellhoff@rvn.se'; 'fredrik.bernblom@rvn.se'; 'arne.engholm@rvn.se'; 'erika.markusson@rvn.se'; 
'christina.nordeno@rvn.se'; 'eva.back@rvn.se'; 'ingeborg.viksten@rvn.se'; 'kjell.bergkvist@rvn.se'; 
'rodney.engstrom@rvn.se'; 'sara.nylund1@rvn.se'; 'anette.lovgren@rvn.se'; 'nina.orefjard@rvn.se'; 
'ake.nylen@rvn.se'; 'erik.backstrom.andersson@rvn.se'; 'siv.sachs@rvn.se'; 'per.valberg@rvn.se'; 
'robert.larsson@rvn.se'; 'hans.backlund@rvn.se'; 'lars.astrom@rvn.se'; 'roger.johansson@rvn.se'; 
'glenn.nordlund@rvn.se'; 'katarina.nylen@rvn.se'; 'birgit.olsson.johansson@rvn.se'; 
'bruno.sjolund@rvn.se'; 'jonas.vast@rvn.se'; 'magnus.wester@rvn.se'; 'kristina.eriksson3@rvn.se'; 
'sanna.jonsson@rvn.se'; 'bjorn.ter.bruggen@rvn.se'; 'jessica.ulander@rvn.se'; 'bo.gravstrom@rvn.se'; 
'joakim.jonsson1@rvn.se'; 'henrik.sendelbach@rvn.se'; 'mats-olof.hoglund@rvn.se'; 
'michal.zakolski@rvn.se'; 'lena.asplund@rvn.se'; 'marianne.oscarson@rvn.se'; 
'jeanette.karlsson@rvn.se'; 'bertil.kjellberg@rvn.se'; 'tomas.milling@rvn.se'; 
'anna.proos.strandh@rvn.se'; 'linda.strandfjall@rvn.se'; 'barbro.ekevarn@rvn.se'; 
'annika.engstrom@rvn.se'; 'katarina.safstrom.hagg@rvn.se'; 'pia.lundin@rvn.se'; 
'mattias.rosberg@rvn.se'; 'robert.thunfors.lundberg@rvn.se'; 'mathias.vestin@rvn.se'; 
'lennart.bergstrom@rvn.se'; 'annelie.henriksson@rvn.se'; 'marianne.larsson@rvn.se'; 
'gudrun.ledin@rvn.se'; 'desislava.cvetkova@rvn.se'; 'stefan.dahl@rvn.se'; 'hans.viklund@rvn.se'; 
'katarina.wiklund1@rvn.se'; 'ake.soderberg@rvn.se'; 'jan.birger.jennehag@rvn.se'; 
'ulf.broman@rvn.se'; 'mikael.gafvert@rvn.se'; 'ingemar.wiklander@rvn.se'; 'bengt.nilsson1@rvn.se'; 
'therese.rosbach@rvn.se'; 'bjorn.hellquist@rvn.se'; 'bengt1940n@gmail.com'; 
'patrik.jacobsson@rvn.se'; 'thomas.olsson2@rvn.se'; 'ulf.johansson@svt.se'; 'granskning@svt.se'; 

mailto:voulf56@gmail.com


'ekotgranskar@sr.se'; 'lisa.helgesson@sverigesradio.se'; 'redaktionen@tt.se'; 'Mikael Mullaart'; 
'verksamhetschefen@fvc.se' 
Kopia: 'andreas.gammeddehewa@sundsvall.se'; 'eva.martensson@sundsvall.se'; 
'john.azab@sundsvall.se'; 'sundsvalls.kommun@sundsvall.se'; 'news.vasternorrland@sr.se'; 
'vasternorrland@svt.se'; 'redaktionen@tt.se'; 'carola.isaksson@svt.se'; 'Rolf.Lunneborg@svt.se'; 

'sasser@sasser.net'; 'torbjörn sassersson'; 'voulf56@gmail.com' 
Ämne: 2019-03-25 Till alla folkvalda politiker i regionfullmäktige i Region Västernorrland ULLA 
BITTNER ÄR UTSATT FÖR KVACKSALVARE INOM REGION VÄSTERNORRLAND SOM INTE KAN LÄSA 
INNANTILL I JOURNALER 
Prioritet: Hög 

 

Till alla folkvalda politiker i regionfullmäktige i Region 

Västernorrland 

 

För kännedom och åtgärd 
Sveriges Regering 
Minister Lena Hallengren 
Lotta Oscarsson 
 
Sundsvalls kommun 
John Azab, enhetschef 
Eva Mårtensson, enhetschef 
Andreas Gammeddehewa, sjuksköterska 
 
 
 
Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär 
dagboksblad med vändande e-post . 
 
Sekretess prövning; ingen sekretess 
 
2019-03-25 
 
ULLA BITTNER ÄR UTSATT FÖR KVACKSALVARE INOM REGION 
VÄSTERNORRLAND SOM INTE KAN LÄSA INNANTILL I JOURNALER 
 
Begär återkoppling i denna del denna dag av ordf. i regionfullmäktige 
Jan-Olov Häggström initialt 
 
 

LAG SKA ÅTFÖLJAS men inte inom Region Västernorrland! 

 
Följande citerat/kursiverat är hämtat ur Ulla Bittner journaler, journaler 
som bifogas som bifogade pdf filer, 2 st., av 23 mars 2019, vid 2 olika 
tidpunkter således samma dag. 



 
 
Medicinkliniken Regionsjukhuset i Sundsvall, Region 
Västernorrland har anställda som uppenbart/bevisligen inte kan 

läsa innantill; 

 

med Dr Bacskulin 

Rond/daganteckning Rond med Dr Bacskulin. 
* T. Oxascand insatt. 
* Fortsätta med dropp iv. 
 

Ellen Elfvén (sjuksköterska) anställd som inte kan läsa 

innantill i journalen, 

Antecknad av Ellen Elfvén (sjuksköterska) på Medicinkliniken 
Sundsvall, Sundsvall 
 
 

Ida Brunzell (sjuksköterska) anställd som inte kan läsa 

innantill i journalen 

Antecknad av Ida Brunzell (sjuksköterska) på Medicinkliniken Sundsvall, 
Sundsvall 
2019-03-23 16:29 
 
 

Sundsvalls kommun, Servicehuset i Matfors, har anställd 

sjuksköterska som bevisligen kan läsa innantill 

Andreas Gammeddehewa, sjuksköterska 

 

SVERIGE GRANSKAS 

Inspelat samtal med Sundsvalls kommuns sjuksköterska 

Andreas Gammeddehewa 20190322 

Bevisligen kan Andreas G läsa innantill, en mycket välutbildad och 
kvalificerat för sitt uppdrag, där uppenbart skattemedel används på 
ett effektivt sätt för skattebetalarna. 
 
LYSSNA OCH LÄR BÄSTA FOLKVALDA POLITIKER I 
REGIONFULLMÄKTIGE I REGION VÄSTERNORRLAND 
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-sundsvalls-kommun-sjukskoterska-andreas-gammeddehewa-20190322


GRUNDLAGSBROTT/LAG SKA ÅTFÖLJAS 

 
Region Västernorrland och dess folkvalda politiker kan uppenbart inte 
läsa innantill, dessa besitter folkvalda politiker äger arbetsgivare 
ansvaret(regionstyrelsen) och regionstyrelsen, ordf. Glenn Nordlund, har 
ett ”tillsyns ansvar” över Hälso- och sjukvårdsnämndens, ordf. Lena 
Asplund(fd riksdagsledamot). 
 
 
 

”tillsyns ansvar” 

Lyssna på detta inspelade samtal med Jan-Olov Häggström, ordf. 
regionfullmäktige, där det delges om regionstyrelsens ansvar (ordf. 
Glenn Nordlund) och Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar( ordf. Lena 
Asplund, fd riksdagsledamot) 
 
 
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 
 
 
 
 
 

VAD DELGER LAGSTIFTAREN ALLA LÄSKUNNIGA I 

REGION VÄSTERNORRLAND INKLUDERAT FOLKVALDA 

POLITIKER 

 

8 kap. Ansvar att erbjuda hälso- och sjukvård 

8 kap. 1 § 

Landstinget ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom 
landstinget. Detsamma gäller i fråga om den som har skyddad folkbokföring 
enligt 16 §folkbokföringslagen (1991:481) och som stadigvarande vistas inom 
landstinget. Även i övrigt ska landstinget verka för en god hälsa hos 
befolkningen. SFS 2018:694 
 
Ny medicinsk bedömning 
10 kap. 3 § 

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://open.karnovgroup.se/route/SFS1991-0481_K0_P16
https://open.karnovgroup.se/route/SFS2018-0694


Landstinget ska ge patienten möjlighet att få en ny medicinsk bedömning enligt vad 
som anges i 8 kap. 1 §patientlagen (2014:821). 
 
 
 

ULLA BITTNER ÄR UTSATT FÖR KVACKSALVARE INOM 

REGION VÄSTERNORRLAND SOM INTE KAN LÄSA 

INNANTILL I JOURNALER 

 

Bevisat är i en följetong av skrivelser till Region Västernorrland och 
Sveriges Regering att Ulla Bittner är utsatt för att inte LAG SKA 
ÅTFÖLJAS av kvacksalvare som inte kan LÄSA INNANTILL i journaler, 
erkänt sakförhållande, som arbetsgivaren Region Västernorrland 
uppenbart har att förhålla sig till. 
 
 
 

Kvacksalveri 

Kvacksalveri är en verksamhet där man utan erforderliga kunskaper ger 
verkningslösa eller farliga medicinska eller påstått medicinska behandlingar. En 
person som ger sådana behandlingar kallas för kvacksalvare. 

 

Förbud mot så kallat kvacksalveri innebär en avvägning eftersom individer i ett fritt 
samhälle kan anses ha rätt att betala för behandlingar som de önskar få, även om 
dessa inte har vetenskapligt stöd. 

 

I Sverige regleras detta i patientsäkerhetslagen.. 

Källa till ovan kursiverat och citerat 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvacksalveri 
 
 
 
 

ULLA BITTNER UTREDS INTE OCH BEHANDLAS INTE FÖR 

GRUNDORSAKEN TILL SJUDOM NÄMLIGEN KRONISK 

KVICKSILVERFÖRGIFTNING 

Diagnosen är fastställd sedan tidigare av familjeläkaren Mikael Mullaart, 
beviset bifogas i bifogade pdf filen 3081 001, som delger kronisk 
kvicksilverförgiftning, erkänt sakförhållande. 
 
Ulla Bittner är i den delen således undanhållen, underlåten och 
aktivt förhindrad av kvacksalvare inom Region Västernorrland, som 

https://open.karnovgroup.se/route/SFS2014-0821_K8_P1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Medicinsk_behandling
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvacksalveri


inte kan läsa innantill i journaler, vad lagstiftaren säkerställt i gällande 
lagstiftning.  
 
 
 

Vårdtjänstegivaren Region Västernorrland som ska känna 

lag och rätt, som ska kännas av alla folkvalda politiker i 

regionfullmäktige.  

 
Alltså som har uppdrag som är knutet till hälso- och sjukvården som 
vårdtjänstegivaren Region Västernorrland ska säkerställa gentemot 
skattebetalarna och vårdkonsumenterna. Inom Region 
Västernorrlands folkvalda politikerled är uppenbart inte så fallet. 
 
Därtill ska densamma lagstiftning kännas av alla anställda, men så 
är uppenbart inte fallet i Region Västernorrland. 
 
 
 

KVACKSALVARNA HAR INGEN TROVÄRDIGHET ALLS 

Arbetsgivaren Region Västernorrland har nu att 

säkerställa en andra bedömning i TYSKLAND(EU-land), där 

det uppenbart existerar bättre/effektivare vård och behandling för 
kroniskt kvicksilverförgiftade Ulla Bittner. 
 
 

Begär härmed att i mycket skyndsamt möte med Jan-Olov 

Häggström, Glenn Nordlund och fd riksdagsledamoten Lena 
Asplund att detta säkerställs Ulla Bittner. 

 
Alltså lagstiftningen ska härmed säkerställas och kvacksalvarna 
inom Region Västernorrland är uppenbart diskvalificerade för 
vidare vård, utredning och behandling av Ulla Bittner. 
 
 
 

Ulla Bittner som redan för nästan 1 år sedan säkerställdes av 

dr Mikael Mullaart diagnosen kronisk kvicksilverförgiftning, som 
kvacksalvarna på Regionsjukhuset i Sundsvall uppenbart inte 
kunnat LÄSA INNANTILL.  
 



 
SE I DEN DELEN BIFOGADE PDF FILEN 3081 001, som är daterad 
 2018-04-05. En diagnos som redan i MELISA testet av juni 2013 kunde 
skönjas, ett test som uppenbart används och acceptera World Wide, och 
MELISA testet säkerställdes och betalades av landstinget Värmland, där 
detta MELISA test också säkerställdes för Ulla Bittner, vilket är väl känt i 
Ulla Bittners journaler, som uppenbart kvacksalvarna på 
Regionsjukhuset i Sundsvalls inte kunnat LÄSA INNANTILL! 
 
 
 

Kostnaden/remissen och därmed betalningsförbindelsen 

säkerställs i samråd med Ulla Bittners anhörig/ombudet 

enligt oinskränkbar generalfullmakt mycket skyndsamt, särskilt 

då utifrån bevisat att kvacksalvare på Regionsjukhuset i Sundsvall 
uppenbart försökt med alla medel att genom kvacksalveri säkerställa det 
raka motsatta som lagstiftaren säkerställt i svensk gällande lag och 
rätt(även inom Region Västernorrland). 
 
Därtill begäres utöver detta ovan omnämnt återigen 
remiss/betalningsförbindelse till professor emeritus och läkaren Per Arne 
Öckerman, för utredning, vård och behandlig, då utifrån att 
kvacksalvarna inom Region Västernorrland uppenbart säkerställt 
VÅRDSKADOR och förutsatt sig att säkerställa att taga av daga Ulla 
Bittners liv, hälsa och framtida livskvalitet. 
 
 

Det är uppenbart att opartisk och saklig professor 

emeritus och läkaren Per Arne Öckerman är den enda i 

Sverige som Ulla Bittner/Ulf Bittner förordar och ger 

samtycke till i den delen. 

 
 
Begär återkoppling i denna del denna dag av ordf. i regionfullmäktige 
Jan-Olov Häggström initialt, då både Glenn Nordlund och fd 
riksdagsledamot Lena Asplund över tid underlåtit att alls kommunicera 
med ombudet/anhörige Ulf Bittner. 
 
 

För Ulla Bittner genom anhörige och ombudet utifrån oinskränkbar 
generalfullmakt 

 



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. 
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Ämne: Till alla folkvalda politiker i regionfullmäktige i Region Västernorrland 
Prioritet: Hög 

 

Till alla folkvalda politiker i regionfullmäktige i Region 

Västernorrland 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär 
dagboksblad med vändande e-post . 
 
Sekretess prövning; ingen sekretess 
 
2019-03-24 
 
Du delges härmed i en följetong av skrivelser, se mailtråden här 
nedan denna skrivelse, om FULLSTÄNDIGT VANSINNE inom de 
anställdas led i Region Västernorrland 
 
 

Begär att Du offentligt delger ditt personliga 

ställningstagande utifrån delgivet 

 

Frågeställningen till dig som enskild folkvald politiker, efter denna 
delgivning, och tidigare kommunicerat och därtill det som denna 
dag delgives dig som enskild folkvald i regionfullmäktige i Region 
Västernorrland blir då enligt följande; 
 
Svara med ja eller nej 
 
1 
Står Du bakom att anställda i Region Västernorrland inte 
säkerställer att LAG SKA FÖLJAS? 
 
2 
Står Du bakom att anställda läkare och sjuksköterskor ska ha som 
minimi kravet att kunna läsa innantill i journaler? 
 
3 
Står Du som folkvald att anställda inom Region Västernorrland ska 
känna gällande lag och rätt inom hälso- och sjukvårdens 
verksamhet? 
 



4 
Står Du som folkvald bakom att nepotism, beskyddarkultur, 
tystnadskultur och förtryckarkultur är normen och värdegrunden 
inom Region Västernorrland? 

 
5 
Står Du som folkvald att Regionsjukhuset i Sundsvall och där 
anställda uppenbart gör allt i deras makt- och myndighetsutövning 
för att ta livet av den äldre, sjuka och värnlösa 84 åriga kvinna Ulla 
Bittner? 
(Du förstår mera när du tagit del av det som delgives dig i mailtråden och 
bifogade pdf filerna, dvs. om du som folkvald är LÄSKUNNIG) 
 
 
FÖR ULLA BITTNER genom anhörige och ombudet utifrån 
oinskränkbar generalfullmakt, som inte av någon inom Region 
Västernorrland i laga ordning bestridits och säkerställts sådant 
beslut med besvärshänvisning, alltså gälla fullt ut legalt utifrån 
svensk Avtalslag sedan 1915. 
 
 
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 
 
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: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com]  
Skickat: den 24 mars 2019 15:43 
Till: 'Region Västernorrland'; 'jan.olov.haggstrom@rvn.se'; 'glenn.nordlund@rvn.se'; 

'lena.asplund@rvn.se'; 'hans.viklund@rvn.se'; 'Sara Sultan'; 'annette.nordin@rvn.se'; 
'martin.enander@rvn.se'; 'anders.rutstrom@rvn.se'; 'verksamhetschefen@fvc.se'; 'Mikael Mullaart'; 

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


'andreas.gammeddehewa@sundsvall.se'; 'lena.hallengren@regeringskansliet.se'; 
'lotta.oscarsson@regeringskansliet.se'; 's.registrator@regeringskansliet.se'; 'SB Registrator' 
Kopia: 'redaktionen@tt.se'; 'torbjörn sassersson'; 'news.vasternorrland@sr.se'; 
'vasternorrland@svt.se'; 'granskning@svt.se'; 'ekotgranskar@sr.se'; 'ulf.johansson@svt.se'; 
'lisa.helgesson@sverigesradio.se'; 'Ulf Bittner' 

Ämne: DEL 3 20190324 om FULLSTÄNDIGT VANSINNE angående Ulla Bittner 340912-8026 som 
utsatts för upplevd KDNAPPNING/MÄNNISKOROV nu återigen inte LÄSKUNNIGA PÅ 
REGIONSJUKHUSET 
Prioritet: Hög 

 

Region Västernorrland 

Jan-Olov ”LAG SKA FÖLJAS” Häggström, regionfullmäktiges ordf 
Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordf 
Lena Asplund, Hälso- och sjukvårdsnämndens ordf 
 
Hans Viklund, regiondirektör, regionledningsförvaltningen 
Sara Sultan, sk regionjurist, regionledningsförvaltning 

 
Regionsjukhuset i Sundsvall 
Verksamhetschef medicin Anette Nordin, 060-18 13 04, annette.nordin@rvn.se  
 
Chefsläkare Martin Enander, 060-18 10 88, martin.enander@rvn.se  
 
Chefsläkare Anders Rutström, anders.rutstrom@rvn.se  
 
 
Sidsjö VC 
Verksamhetschefen Sidsjö VC 
Mikael Mullart, familjeläkare Sidsjö VC 
 
Sundsvalls kommun 
Andreas Gammeddehewa, sjuksköterska, Servicehuset i Matfors 
 
 

Sveriges Regering 
Minister Lena Hallengren 
Noteras särskilt av minister Hallengren, generellt och systemaktiskt 
säkerställer Region Västernorrland att inte LAG SKA FÖLJAS. 
Detta är inget enskilt ärende, se tidigare kommunicerat, detta är en del i 
och bevis för den inkompetens, naivitet och imbecillitet och inte LAGS 
SKA FÖLJAS som sedan tidigare är väl dokumenterat och kommunicerat 
sedan tidigare om till minister Lena Hallengren. 
 

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

mailto:annette.nordin@rvn.se
mailto:martin.enander@rvn.se
mailto:anders.rutstrom@rvn.se


Sekretessprövning; ingen sekretess utifrån att detta är av särskilt stort 
allmänt intresse och därav upphävs sekretesse av Ulf Bittner, utifrån 
oinskränkbar generalfullmakt, som bifogas som bifogad pdf fil 
 
 
2019-03-24   

MYCKET SAMHÄLLS FARLIG VERKSAMHET ÄR NORMEN 

OCH VÄRDGEGRUNDEN INOM REGION 

VÄSTERNORRLAND   

   

INSPELAT SAMTAL MED DEN MYCKET TREVLIGE JAN-OLOV ”LAG 
SKA FÖLJAS” HÄGGSTRÖM DENNA DAG 
 

SVERIGE GRANSKAS 

Inspelat samtal med Jan-Olov Häggström 

ang. pågående VANSINNE gentemot Ulla 

Bittner 20190324 

 
LYSSNA på detta ca 6 minuter mycket viktiga samtal för Ulla Bittners liv, hälsa 
och framtida livskvalitet. 
 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-jan-olov-haggstrom-ang-pagaende-
vansinne-gentemot-ulla-bittner-20190324 

 

Text publicerad i anslutning till detta inspelade samtal, enligt följande; 
 

MYCKET SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET ÄR NORMEN OCH 

VÄRDEGRUNDEN INOM REGION VÄSTERNORRLAND 

 
 

NOTERA SÄRSKILT ATT 
 

3:E STÖRSTA DÖDSORSAKEN ÄR SKOLMEDICINSKA MEDICINER 
OCH DÄRMED SKOLMEDICINSKA LÄKARE, efter hjärtsjukdom och 
cancer! 
 
 
Jan-Olov "LAG SKA FÖLJAS" Häggström, ordf. i regionfullmäktige i 
Region Västernorrland har vänligheten att besvara detta samtal 
söndagen 24 mars 2019. 
 

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


 
Uppenbart är att Regionsjukhuset i Sundsvall, där håller detta sjukhus på 
att ta livet av den äldre 84 åriga kvinnan Ulla Bittner, därav detta 
inspelade samtal och nu begärt åtgärder med omedelbar verkan för att 
värna Ulla Bittners liv, hälsa och FRAMTIDA LIVSKVALITET! 
 
 

Skrivelse har tillställs denna dag via e-post till Region 

Västernorrland om detta FULLSTÄNDIGA VANSINNE. 

 
 

Ulla Bittner är så allvarligt VÅRD SKADAD och kroniskt kvicksilver 
förgiftad, fastställt i diagnos, som inte behandlas och utreds, men 
däremot sätts in sk MEDICINER, symtom lindrare som endast döljer och 
ytterligare mera MEDICIN FÖRGIFTAR Ulla Bittner. 
 
 
Ulla Bittner håller på att SKADAS och förmodligen ska tas av daga med 
SKOLMEDICINSKA MEDICINER, som i journalerna för Ulla Bittner 
säkerställts VARNING för och andra MEDICINER som Ulla Bittner 
enligt journalerna är överkänslig emot. 
 
 

FULLSTÄNDIGT VANSINNE OCH INTE ATT LAG SKA 

ÅTFÖLJAS, de anställdas minimikrav ska vara att alla ska 

kunna LÄSA INNANTILL I JOURNALERNA, men så är inte 

fallet inom Region Västernorrland, bevisligen är det så! 

 
 

Ulla Bittner kan pga. av tidigare VÅRDSKADOR och 

kvicksilverförgiftningen inte säkerställa för egen maskin vad 

PATIENTLAG ger vid handen i 4 kap. 
 
 

Ulf Bittner har av anställda och POLISEN avhyst från 

sjukhuset när PATIENTLAG OCH 4 KAP. HAR HÄVDATS 

FÖR ULLA BITTNER. 

Om den delen hör du mera här 
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-polismyndigheten-i-sundsvall-robert-svedberg-20190319


 
Artikel om VANSINNET INOM VÅRD SVERIGE KAN DU LÄSA HÄR 
www.tv-helse.se/kroniskt-sjuka-sjukvarden/ 
 

 
Inspelare av samtalet är Ulf Bittner 
 
Du läser mer om och av Ulf Bittner 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 

 
 
Ytterligare mer intervjuer/samtal i SVERIGE GRANSKAS serien 
https://soundcloud.com/ulf-bittner 

 
 
SPRID MYCKET GÄRNA VIDARE I ALLA DINA SOCIALA NÄTVERK, 
FÖR VANSINNET UTAN PERSONLIGT ANSVAR är ett enormt HOT 
och HAT emot alla svenska medborgares liv, hälsa och framtida 
livskvalitet. 
 
 
DÄRTILL UPPENBART ETT ENORMT HOT EMOT DEMOKRATIN 
OCH RÄTTSSÄKERHETEN FÖR ALLA SVENSKA MEDBORGARE. 
 
 
Särskilt de äldre och barnen i SVERIGE är MÅLTAVLA för detta 
FULLSTÄNDIGA VANSINNE UTAN PERSONLIGT ANSVAR! 
 
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 
 
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 
 

http://www.tv-helse.se/kroniskt-sjuka-sjukvarden/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://soundcloud.com/ulf-bittner
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://soundcloud.com/ulf-bittner
mailto:voulf56@gmail.com
mailto:eueeshealthcare@gmail.com


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: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com]  
Skickat: den 24 mars 2019 13:20 
Till: 'Region Västernorrland'; 'jan.olov.haggstrom@rvn.se'; 'glenn.nordlund@rvn.se'; 
'lena.asplund@rvn.se'; 'hans.viklund@rvn.se'; 'Sara Sultan'; 'annette.nordin@rvn.se'; 
'martin.enander@rvn.se'; 'anders.rutstrom@rvn.se'; 'verksamhetschefen@fvc.se'; 'Mikael Mullaart'; 
'andreas.gammeddehewa@sundsvall.se'; 'lena.hallengren@regeringskansliet.se'; 
'lotta.oscarsson@regeringskansliet.se'; 's.registrator@regeringskansliet.se'; 'SB Registrator' 
Kopia: 'redaktionen@tt.se'; 'torbjörn sassersson'; 'news.vasternorrland@sr.se'; 
'vasternorrland@svt.se'; 'granskning@svt.se'; 'ekotgranskar@sr.se'; 'ulf.johansson@svt.se'; 
'lisa.helgesson@sverigesradio.se'; 'Ulf Bittner' 
Ämne: DEL 2 20190324 om FULLSTÄNDIGT VANSINNE angående Ulla Bittner 340912-8026 som 
utsatts för upplevd KDNAPPNING/MÄNNISKOROV nu återigen inte LÄSKUNNIGA PÅ 
REGIONSJUKHUSET 
Prioritet: Hög 

 

Region Västernorrland 
Jan-Olov ”LAG SKA FÖLJAS” Häggström, regionfullmäktiges ordf 
Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordf 
Lena Asplund, Hälso- och sjukvårdsnämndens ordf 
 
Hans Viklund, regiondirektör, regionledningsförvaltningen 
Sara Sultan, sk regionjurist, regionledningsförvaltning 
 
Regionsjukhuset i Sundsvall 

Verksamhetschef medicin Anette Nordin, 060-18 13 04, annette.nordin@rvn.se  
 
Chefsläkare Martin Enander, 060-18 10 88, martin.enander@rvn.se  
 
Chefsläkare Anders Rutström, anders.rutstrom@rvn.se  
 
 
Sidsjö VC 
Verksamhetschefen Sidsjö VC 
Mikael Mullart, familjeläkare Sidsjö VC 
 
Sundsvalls kommun 

Andreas Gammeddehewa, sjuksköterska, Servicehuset i Matfors 
 
 

Sveriges Regering 
Minister Lena Hallengren 
 

mailto:voulf56@gmail.com
mailto:annette.nordin@rvn.se
mailto:martin.enander@rvn.se
mailto:anders.rutstrom@rvn.se


Noteras särskilt av minister Hallengren, generellt och systemaktiskt 
säkerställer Region Västernorrland att inte LAG SKA FÖLJAS. 
Detta är inget enskilt ärende, se tidigare kommunicerat, detta är en del i 
och bevis för den inkompetens, naivitet och imbecillitet och inte LAGS 
SKA FÖLJAS som sedan tidigare är väl dokumenterat och kommunicerat 
sedan tidigare om till minister Lena Hallengren. 

 

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

 
Sekretessprövning; ingen sekretess utifrån att detta är av särskilt stort 
allmänt intresse och därav upphävs sekretesse av Ulf Bittner, utifrån 
oinskränkbar generalfullmakt, som bifogas som bifogad pdf fil 
 
 
2019-03-24       
 

MYCKET SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET PÅ 

REGIONSJUKHUSET I SUNDSVALL, REGION 

VÄSTERNORRLAND DEL 2 2019-03-24 

 
 
DEL 2 2019-03-24 om FULLSTÄNDIGT VANSINNE angående Ulla 
Bittner 340912-8026 som utsatts för upplevd 
KDNAPPNING/MÄNNISKOROV nu återigen om inte LÄSKUNNIGA 
PÅ REGIONSJUKHUSET 

 
 

Denna kommunicering ska tillställas Ulla Bittners journaler dels inom 
Region Västernorrland och dels inom Sundsvalls kommun på begäran av 
ombudet och anhörige Ulf Bittner 
 
 

Angående Ulla Bittner 340912-8026, nu inlagd på 

Regionsjukhuset(sedan 2019-03-18), Sundsvall, och därmed enligt 
undertecknads upplevd säkerställt Människorov/Kidnappning av äldre, 
som säkerställs fråntagas de grundläggande mänskliga rättigheterna, 
vilket kommunicerats om tidigare bl.a. då 2019-03-19 och 2019-03-23. 

 

 

MYCKET SAMHÄLLS FARLIG VERKSAMHET; 



LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKER KAN INTE LÄSA INNANTILL I 
ULLA BITTNER JOURNAL 

 

Regionsjukhuset i Sundsvall, Region Västernorrland, är en 

mycket farlig plats att VISTAS PÅ, särskilt för den äldre, svage 

och kroniskt sjuka 84 åriga Ulla Bittner. 

 

Allmänt känt är sedan tidigare 

3:e största DÖDSORSAKEN är skolmedicinska LÄKARE och de 
SKOLMEDICINSKA MEDICINER dessa säkerställa komma de äldre, 
sjuka och svaga till del via ordination. 

 

Därtill allmänt känt är att fel behandlingar, fel diagnosticeringar och 
fel medicineringar är säkerställt vara 3:e största DÖDSORSAKEN 
inom SKOLMEDICINEN, efter hjärtsjukdom och cancer.  

 

Alltså detta fullständiga vansinne är säkerställt UTAN PERSONLIGT 
ANSVAR, således är 3:e största DÖDSPORSAKEN därtill de folkvalda 
politikerna, som bevisligen inte satt STOPP för det FULLSTÄNDIGA 
VANSINNET UTAN PERSONLIGT ANSVAR och denna DÖDAR OCH 
SKADAR VERKSAMHET VIA SKOLMEDICINSKA LÄKARE OCH 
SKOLMEDICINSKA SK MEDICINER! 

 

 

Noteras särskilt 

I tidigare inspelat och delgivet av den mycket 

LÄSKUNNIGE sjuksköterskan Andreas Gammeddehewa, 

Servicehuset i Matfors, Sundsvalls kommun, delger denne 
LÄSKUNNIGE VAD SOM är som hugget i sten, alltså fullt LÄSBART i 
Ulla Bittner journaler, lyssna och lär vad Regionsjukhusets anställda 
uppenbart inte kan läsa innantill om VARNING 

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

 

Notera särskilt i BEVISET/ inspelning, ca 2:30 in och framåt i 

inspelningen, vad som delges i journalen för Ulla Bittner 

 

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


 

REGIONSJUKHUET, SUNDSVALL, REGION 

VÄSTERNORRLAND GÅR EMOT VARNING I JOURNAL FÖR 

Ulla Bittner 

Nu ger detta sjukhus anställda Ulla Bittner också bensodiazepiner 
bevisligen VARNING i journal sedan tidigare, citat; 

 

Antecknad av Ida Brunzell (sjuksköterska) på Medicinkliniken Sundsvall, 

Sundsvall  
2019-03-23 16:29 

 

Läkemedelshantering 

Tar emot en Sobril 5 mg vid 18-tiden som har mycket god effekt. 

Låtit bli syrgasen efter denna. 

Slut citat 

Källa, se bifogade pdf filen 19340912….. 

 

 

FASS delger om vad SOBRIL är, för den läskunnige, citat; 

 

 

1. Vad Sobril är och vad det används för 

  
Sobril innehåller den aktiva substansen oxazepam och tillhör en grupp 
läkemedel som kallas bensodiazepiner. Dessa verkar genom att 

förstärka effekten av en dämpande substans (GABA) i hjärnan. 
Därigenom verkar Sobril ångestdämpande, muskelavslappnande och 
lugnande. 
 
Slut citat 
Källa 
https://journalen.1177.se/JournalCategories/JournalOverview 

 
 

 

Ulla Bittners liv, hälsa och framtida livskvalitet är 

uppenbart i MYCKET STOR FARA när de anställda på 

https://journalen.1177.se/JournalCategories/JournalOverview


Regionsjukhuset i Sundsvall, Region Västernorrland underlåter, 
undanhåller och aktivt förhindrar Ulla Bittner rättigheten till 
HÄLSOSKYDD 
 
 
 
ARBETSGIVARE ANSVARET 
 

Begär härmed att arbetsgivaren Region Västernorrland, de 

folkvalda politikerna, säkerställer att BESKYDDA den äldres rättigheter 
mycket skyndsamt och säkerställer  
 
- att Ulla Bittner per omgående förflyttas till Universitetssjukhus där det 
förhoppningsvis finns anställda som kan läsa innantill och därtill förstår 
att remittera Ulla Bittner till VAD EU RÄTTIGHETEN till bättre/effektivare 
vård ger vid handen. 
 
 
 

LAG SKA FÖLJAS 

 
Ulla Bittner äger den rättigheten i egenskap av rättighetsbärare och 
därtill utifrån diagnosen kronisk kvicksilver förgiftning.  
 
Alltså grunden till sjukdom, kronisk kvicksilver förgiftning, behandlas inte, 

symtomen behandlas och maskeras, och därtill då med kemiska 
molekyler som är säkerställda VARNING för i Ulla Bittners journal, erkänt 
sakförhållande som arbetsgivaren har att förhålla sig till. 
 
Var finner arbetsgivaren stöd för detta fullständiga vansinne i gällande 
lag och rätt som ska följas? 
 
Är detta fullständiga VANSINNE att säkerställa att LAG SKA FÖLJAS 
och därtill att de grundläggande mänskliga rättigheterna ska säkerställas 
den äldre, sjuke och svage ULLA BITTNER, som inte på något sätt kan 
säkerställa att inte ge samtycke till detta vansinnet. 
 
Ulla Bittner har nämligen fråntagits till 100 % möjligheten att få säkerställt 
vad PATIENTLAG 4 KAP. ger vid handen, tack vare samverkan med 
POLISEN i Sundsvall. Du hör om detta FULLSTÄNDIGA VANSINNE här 
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-polismyndigheten-i-sundsvall-robert-svedberg-20190319


 
 

Alltså återigen GRUNDLAGSBROTT av anställda inom 

REGION VÄSTERNORRLAND 

Återigen struntar och undanhålls allmänheten svensk grundlag 
Regeringsformen och dödar och skadar verksamheten är uppenbart i full 
gång i de anställdas led, normen och värdegrunden inom REGION 
VÄSTERNORRLAND. 
 
 

KEMISKA MOLEKYLER I PATENTERADE MEDICINER 

DÖDAR OCH SKADAR SVENSKA MEDBORGARE 

Ulla Bittner och grunden till sjukdom behandlas inte alls, däremot 
säkerställs ytterligare mera FÖRGIFTNING med kemiska molekyler sk 
kallade skolmedicinska MEDICINER, som är 3:e största 
DÖDSORSAKEN inom SKOLMEDICINEN, efter hjärtsjukdom och 
cancer. 
 
 

BEVISAT är att Ulla Bittner utsätts för sk MEDICINER som 

VARNING är säkerställd i journalerna. 

 

 

Bevisa är att Ulla Bittner utsätts för att via skolmedicinska LÄKARE 

säkerställas ytterligare mer förgiftning på Regionsjukhuset i Sundsvalls, 
detta är inte att LAG SKA ÅTFÖLJAS, detta är bevisligen 
FULLSTÄNDIGT VANSINNE utan personligt ansvar! 
 
 

Arbetsgivaren ska därmed säkerställa att LAG SKA 

ÅTFÖLJAS, särskilt då ytterst ansvarige tjänsteman regiondirektören 

Hans Viklund och de folkvalda politikerna Jan-Olov ”LAG SKA FÖLJAS” 
Häggström, Glenn Nordlund och Lena Asplund(ordf. i Hälso- och 
sjukvårdsnämnden). 
 
 
Begär återkoppling med vändande e-post och telefonsamtal ty 
uppenbart har Regionsjukhuset förutsatt sig att säkerställa att Ulla 
Bittners liv som synes ska tagas av daga, annan kan inte förstås av 

anhörige och ombudet utifrån oinskränkbar generalfullmakt Ulf Bittner. 
 



Läs mera i mailtråden om denna fullständiga VANSINNIGA 
VERKSAMHET INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I REGION 
VÄSTERNORRLANDS VÅRDTJÄNSTEGIVARE VÅRD REGI 
 
För Ulla Bittner genom anhörige och oinskränkbar innehavare av 
generalombudsfullmakt( SOM ÅTERIGEN BIFOGAS SOM BIFOGAD 
PDF FIL GENERALFULMAKT….).  
 
En generalombudsfullmakt som gälla fullt ut utifrån att ingen inom 
Region Västernorrland bestridit legaliteten i laga ordning säkerställt 
beslut med besvärshänvisning. 
 
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: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com]  
Skickat: den 22 mars 2019 10:27 
Till: 'Region Västernorrland'; 'jan.olov.haggstrom@rvn.se'; 'glenn.nordlund@rvn.se'; 
'lena.asplund@rvn.se'; 'hans.viklund@rvn.se'; 'Sara Sultan'; 'annette.nordin@rvn.se'; 
'martin.enander@rvn.se'; 'anders.rutstrom@rvn.se'; 'verksamhetschefen@fvc.se'; 'Mikael Mullaart'; 
'andreas.gammeddehewa@sundsvall.se'; 'lena.hallengren@regeringskansliet.se'; 
'lotta.oscarsson@regeringskansliet.se'; 's.registrator@regeringskansliet.se'; 'SB Registrator' 
Kopia: 'redaktionen@tt.se'; 'torbjörn sassersson'; 'news.vasternorrland@sr.se'; 
'vasternorrland@svt.se'; 'granskning@svt.se'; 'ekotgranskar@sr.se'; 'ulf.johansson@svt.se'; 
'lisa.helgesson@sverigesradio.se' 
Ämne: Angående Ulla Bittner 340912-8026 
Prioritet: Hög 

 

Region Västernorrland 
Jan-Olov ”LAG SKA FÖLJAS” Häggström, regionfullmäktiges ordf 

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


Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordf 
Lena Asplund, Hälso- och sjukvårdsnämndens ordf 
 
Hans Viklund, regiondirektör, regionledningsförvaltningen 
Sara Sultan, sk regionjurist, regionledningsförvaltning 
 
Regionsjukhuset i Sundsvall 
Verksamhetschef medicin Anette Nordin, 060-18 13 04, annette.nordin@rvn.se  
 
Chefsläkare Martin Enander, 060-18 10 88, martin.enander@rvn.se  
 
Chefsläkare Anders Rutström, anders.rutstrom@rvn.se  
 
Sidsjö VC 

Verksamhetschefen Sidsjö VC 
Mikael Mullart, familjeläkare Sidsjö VC 
 
Sundsvalls kommun 
Andreas Gammeddehewa, sjuksköterska, Servicehuset i Matfors 
 
 

Sveriges Regering 
Minister Lena Hallengren 
 
Noteras särskilt av minister Hallengren, generellt och systemaktiskt 
säkerställer Region Västernorrland att inte LAG SKA FÖLJAS. 
 
Detta är inget enskilt ärende, se tidigare kommunicerat, detta är en del i 
och bevis för den inkompetens, naivitet och imbecillitet och inte LAGS 
SKA FÖLJAS som sedan tidigare är väl dokumenterat och kommunicerat 
sedan tidigare om till minister Lena Hallengren. 

 
Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär 
dagboksblad med vändande e-post  
 
Sekretessprövning; ingen sekretess utifrån att detta är av särskilt stort 
allmänt intresse och därav upphävs sekretesse av Ulf Bittner, utifrån 
oinskränkbar generalfullmakt, som bifogas som bifogad pdf fil 
 
 
2019-03-22 
 

mailto:annette.nordin@rvn.se
mailto:martin.enander@rvn.se
mailto:anders.rutstrom@rvn.se


Denna kommunicering ska tillställas Ulla Bittners journaler dels inom 
Region Västernorrland och dels inom Sundsvalls kommun på begäran av 
ombudet och anhörige Ulf Bittner 
 
 

Angående Ulla Bittner 340912-8026, nu inlagd på 

Regionsjukhuset, Sundsvall, och därmed enligt undertecknads 
upplevelse säkerställt Människorov/Kidnappning av äldre, som 
säkerställs fråntagas de grundläggande mänskliga rättigheterna, vilket 
kommunicerats om tidigare 2019-03-19, se bifogade pdf filen Region 
Västernorrland… 
 
Vid kontroll i går kväll angående Ulla Bittner journaler, inloggning via 
Bank ID, då Ulf Bittner företräder Ulla Bittner fullt ut via oinskränkbar 
generalfullmakt, säkerställd i laga ordning 2011, se bifogade pdf filen 
Generalfullmakt…. 
 
 

Notera särskilt i den delen vad sk regionjurist Sara Sultan kommunicerat, 
se sidan 13 i bifogade pdf filen Region Västernorrland…. 
 
 

Den anställde sk regionjuristen Sultan är uppenbart okunnig och 
säkerställer fullständig rättsosäkert kommunicerat, ty Avtalslag från 1915 
styrker detta i grunden. 
 
Se i den delen https://lagen.nu/1915:218 
 
 

Lag om framtidsfullmakter gälla från 2017, vilket uppenbart inte sk 
regionjurist innehaver kompetens för att förstå, dvs. fullständig 
rättsosäkert och därtill återigen bevisat grundlagsbrott, den anställde är 
inte saklig och den anställde är inte opartisk, och därmed bevisat 
återigen grundlagsbrott bl.a. utifrån Regeringsformen 1:1 och 1:9. 
 
 

Retroaktiv lagstiftning är uppenbart inte i laga ordning och noteras 
särskilt att SOU står för Statlig Offentlig Utredning, som därmed är en 
utredning, inget annat, och därtill bevisligen inte lagstiftning. 
 
 

Avtalslag är däremot redan 1915 säkerställd lagstiftning, 

uppenbart har sk regionjuristen Sultan inte sådan kompetens för att 
förstå de mest elementära begreppen i svenska språket. Dvs. 

https://lagen.nu/1915:218


skrivelse/kommunicerat av 2019-03-19 är att betraktas som 

nullitet 

 

Uppenbart är att den anställde Sultan har att utbildas i den 

delen 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nullitet 

 

 

Citat 

Nullitet (franska: nullité, av latin: nu'llus, "ingen, 

betydelselös") är i juridiken en ogiltig handling. En 

företeelse är en nullitet, om det räknas som om den aldrig 

har inträffat. Att göra något till en nullitet kallas 

att annullera saken. 

Slut citat. 

 

 

 

SAKFRÅGAN ULLA BITTNER OCH NU VANSINNET INOM 

REGIONSJUKHUSET DÄR UPPENBART ANSTÄLLDA 

LÄKARE INTE SÄKERSTÄLLER ATT ENS LÄSA I 

JOURNALERNA 

 

Vänligen lyssna i den delen på inspelat samtal med ssk 

Andreas Gammeddehewa, bifogas som bifogad MP3 fil 

Sundsvalls kommun… 

Inspelningen gjord denna dag/morgon, just för att BEVISA 

vad som står i journal angående Ulla Bittner. 

 

 

Uppenbart är att Ulla Bittner trots vad som är säkerställts 

i journal utsätts för sk mediciner, på Regionsjukhuset i 

Sundsvall, Region Västernorrland, för sk mediciner som 

innehåller titanoxid, som Ulla Bittner är överkänslig emot. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nullitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Franska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Latin


 

BEVISAT ÄR DÄRMED ATT SKOLMEDICINSKA LÄKARNA 

PÅ REGIONSJUKHUSET I SUNDSVALL INTE KAN LÄSA 

JOURNALER. 

 

Alltså erkänt sakförhållande! 

 

Alltså återigen grundlagbrott utifrån Regeringsformen och 

där då att MAKTUTÖVNING SKA SKE UNDER LAGARNA 

 

 

Därtill utsätts Ulla Bittner, utan att kunna värja sig, 

återigen, för psykmediciner, vilket framgick vid kontroll i 

journalerna av i går kväll, när Ulf Bittner loggade in via 

Bank ID. 

 

Noteras att ULLA BITTNER tidigare utsatts för fel 

behandling, fel diagnosticering och fel medicinering med 

just sådana sk psykmediciner, så till den milda grad att 

Ulla Bittner inte på något sätt minns något alls och varit 

helt borta i huvudet. 

 

 

Grunden till problemet är uppenbart vad som är styrkt och 

bevisat i dels Melisa test och Intyg från familjeläkaren 

Mikael Mullaart, se bifogade pdf filen 3081…., som trots 

remiss ännu är obehandlad, det kan inte ställas BORTOM all rimlig tvivel 
att det också idag är grunden till problemet att Ulla Bittner vistas på 
Regionsjukhuset i Sundsvall, Region Västernorrland. 
 
 

Det kan inte på något sätt därför uteslutas att Ulla Bittner 

i nuläget förgiftas ytterligare 

 
Alltså allmänt känt är att 3:e största DÖDORSAKEN är 
SKOLMEDICINSKA MEDICINER, efter hjärtsjukdom och cancer.  
 



Därtill är således fel behandlingar, fel medicineringar och fel 
diagnosticeringar 3:e STÖRSTA DÖDSORSAKEN. 
 
BEVIS FINNS SÅLEDES FÖR ATT ULLA BITTNER INTE 
SÄKERSTÄLLS UTREDNING, VÅRD OCH BEHANDLING UTIFRÅN 
VAD SOM ÄR KÄNT I JOURNALER 
 

Ulla Bittners alla symptom kan förmodligen säkerställas 

till grunden nämligen kronisk kvicksilverförgiftning, som 

uppenbart de anställda skolmedicinska läkarna på Regionsjukhuset, 
Sundsvall, Region Västernorrland, som de anställda bevisligen besitter 
NOLL KOMPETENS I. 
 
Alltså ska enligt gällande lag och rätt Ulla Bittner säkerställas utsättning 
med omedelbar verkan sk ordinerade mediciner med titandioxid. 
 
Alltså ska endast vad som gett samtycke till nämligen FRAGMIN sättas 
in för blodförtunning, vilket delgavs på akuten 18 mars 2019 till läkare 
där, som fick samtycke endast till denna behandling, inget annat utan 
medgivande från Ulla Bittners anhörige och oinskränkbare ombudet 
enligt oinskränkbar generalfullmakt(se bifogat). 
 
 

Alltså enligt gällande lag och rätt är Ulla Bittner berättigad 

till bättre och effektivare utredning, vård och behandling i 

Tyskland, där kunskapen finns på området kronisk 

kvicksilverförgiftning. 
 

EU-RÄTTIGHETEN ÄGS AV RÄTTIGHETSBÄRAREN ULLA 

BITTNER 

Se i den delen vad professor i EU-rätt och EU-rättigheter delgav redan 
2004 i LÄKARTIDNINGEN, se i den delen bifogade pdf filen 
Läkartidningen…… 
 
För Ulla Bittner, som inte kunde föra sin talan alls vid mötet i bostaden 
med familjeläkaren Mikael Mullaart den 18 mars 2019, därtill kunde inte 
Ulla Bittner föra sin talan vid ankomsten till akuten Regionsjukhuset, på 
akutremiss från Mikael Mullaart. 
 
Bevisligen kan Ulla Bittner inte föra sin talan alls utifrån sådana skador 
på hjärnan efter ECT behandlingar(många), medicinförgiftningar gång 



efter annan, kronisk kvicksilverförgiftning, som via multipotenta nervgiftet 
skadar hjärnan och nervsystemet och är bevisligen obehandlad. 
 
Därtill skadar det multipotenta nervgiftet via kvicksilverångan som andas 
in kontinuerligt av detta ännu obehandlade multipotenta nervgiftet 
kvicksilver. 
 
Att detta nu sker fullt MEDVETET är uppenbart, att det lika medvetet av 
de anställda är att Ulla Bittner nu säkerställs återigen fullständig 
orättsäkerhet och därtill säkerställs att de grundläggande mänskliga 
rättigheterna återigen kränks av Region Västernorrland. 
 
Förmodligen är avsikt att Ulla Bittner ska tagas av daga på 
Regionsjukhuset i Sundsvall, efter att Ulf Bittner partiskt och icke sakligt 
säkerställts via POLIS säkerställts avhyst från sjukhuset, då Ulf Bittner 
hävdat Patientlag och däri 4 kap. 
 
 

Begär omedelbar återkoppling ty uppenbart är Ulla Bittners liv, 

hälsa och framtida livskvalitet i mycket stor direkt fara på 
Regionsjukhuset och där anställda som bevisligen inte ens har 
kompetens för att läsa innantill i Ulla Bittners journaler. 
 
Hälsar ombudet och anhörige 
 
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. 
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