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REGION VÄSTERNORRLAND 

JAN-OLOV HÄGGSTRÖM, Regionfullmäktiges ordförande 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av 

registrator, begär dagboksblad med vändande e-post  

 

2020-01-12 

 

Tack för mycket trevligt bemötande återigen Jan-Olov, nu i 

fokus vad som jag berättade om; 

 

 

VISSELBLÅSAR FUNKTIONEN I REGION 

VÄSTERNORRLAND ÄR UPPENBART TILL FÖR ATT 

BESKYDDA REGION VÄSTERNORRLANDS FOLKVALDA 

POLITIKER OCH ANSTÄLLDA 

 

NU IFRÅGA OM OPARTISK, SAKLIG OCH OBJEKTIV 

RÄTTSÄKER HANDLÄGGNING 

 
Jan-Olov se mailet nedan från Krister Bjermert av den 10 januari 2020 
12:12 
 
Mycket allvarliga brottsmisstankar har delgetts i skrivelsen av 2019-12-
06, brottsmisstankar som inte går att ställa bortom allt rimligt tvivel, som 
enligt Brottsbalken är lagstadgade med fängelsestraff. 
 
 

Det är uppenbart att dessa mycket allvarliga 

brottsmisstankar inte går att ställa bortom all rimligt tvivel 



utifrån vad som sedan tidigare har kommunicerats, när opartiskhet, 
objektivitet och saklighet får avgöra. 
 

Ert beslut/ställningstagande inom Region Västernorrland 

är bevisligen partiskt, eftersom de delaktiga anställda ska 

beskyddas tillika med de delaktiga folkvalda politikerna ska 
beskyddas(som sedan tidigare är mycket väl informerade via skrivelser 
och inspelade samtal). 

 

 

LAG SKA FÖLJAS 

Regeringsformen är svensk grundlag och står över all annan svensk lag. 
Det framgår i RF 1:1, 1:2 och 1:9 vad som gäller för regionstyrelsen, 
hälso- och sjukvårdsnämnden och de anställda bl.a. då opartiskhet och 
saklighet och att LAG SKA FÖLJAS. 
 
 

Utifrån detta äger Region Västernorrland bevisbördan i 

egenskap av att vara den starkare parten att bevisa var, när och hur 
denna opartiskhet, saklighet och objektivitet bevisligen existerar och är 
säkerställd utifrån vad som bevisligen är delgivit er i visselblåsare 
anmälan och sedan tidigare kommunicerat och diariefört, därtill otaliga 
skrivelser och ljudinspelningar som är i laga ordning diarieförda. 
 
 

Emotser fullständigt motiverat, fullt följbart, var de 

anställda och de folkvalda politikerna har grunderna i 

gällande grundlag för ställningstagandet, då för att säkerställa 

rättssäkerheten i handläggningen av parts uppfattning(alltså er partiska 
uppfattning). 
 
 

Bevis för opartisk, objektiv och saklig handläggning utifrån 

att LAG SKA FÖLJAS är grundförutsättning för rättssäker 

handläggning, annat är endast fullständigt godtycke, skönsmässiga 

egna bedömningar internt inom Region Västernorrland och därmed bara 
beskyddande floskler. 
 
 



Att generalombudsfullmakten gälla fullt ut och gällt fullt ut 

hela tiden är redan bevisat genom Kammarrätten i 

Sundsvall säkerställt att alla sekretess belagda journaler angående 

Ulla Bittner 340912-8026 utlämnats tack vare Kammarrättsdomen. 
 
 

Alltså Kammarrätts dom emellan Ulf Bittner och Region 

Västernorrland som gick helt tvärtemot er anställde 

regionjurist Sara Sultans fullständiga godtycke och egna 

vilsefarna skönsmässiga bedömningar, som inte innefattar vad svensk 
grundlag Regeringsformen ger vid handen. 

 

 

FULLSTÄNDIG RÄTTSOSÄKERHET 

Precis som när åtkomsten av Ulla Bittners journaler 

stängdes ner under tid som Ulla Bittner tvångsvårdades tvärtemot sin 

och generalombudsfullmakts innehavare Ulf Bittners vilja. Alltså styrkt 

människorov, som enligt Brottsbalken är en mycket allvarlig 
brottsmisstanke. 
 
 

Notera särskilt att inget samtycke medgavs till 

inläggningen från vare sig Ulla Bittner eller Ulf Bittner, och 

då tillkallades Polis av akutläkarna, på Regionsjukhuset i Sundsvall, då 
innan den olagliga stängningen av åtkomst av journalerna.  
 
 

Att hävda gällande lag och rätt gentemot anställda på 

Regionsjukhuset i Sundsvall är därmed befäst vara att 

störa allmän ordning eftersom Polisen och de anställda nu 

tillsammans säkerställt detta gentemot Ulf Bittner och Ulla 
Bittner(allmänheten) vid 2 bevisbara tillfällen, hösten 2015 och våren 
2019. 
 
 

KVACKSALVERI VERKSAMHET ÄR INTE 

ATT ÅTFÖLJA LAG 

 



JOURNALER SOM BEVISADE ATT ULLA BITTNER 

TVÅNGSMEDICINERADES MED MEDICINER SOM 

BEVISLIGEN STÅR VARNINGSTEXT I JOURNALERNA OM. 

 

Människorov och vållande till annans död är mycket 

allvarliga brottsmisstankar som uppenbart väldigt många 

är delaktiga i inom Region Västernorrland. 

 
 
Detta känner de folkvalda och de anställda mycket väl till om eftersom de 
bevisligen är offentliga i laga ordning registrerade handlingar. 
 
 

Efter att detta publicerades offentligt även i e-post och 

massutskick(våren 2019) stängdes Ulla Bittners journaler 

ner för åtkomst av generalfullmakts ombudet Ulf Bittner, 

olagliga handlingar som uppenbart är värdegrunden i bevisad 
kvacksalveri verksamheten inom Region Västernorrland. 
 
 

Tacksam för att du i egenskap av regionfullmäktiges ordf. 

säkerställer internt att LAG SKA FÖLJAS, vilket innebär precis 

vad som nu begärts. 
 

Dvs. att visselblåsare anmälan handläggs rättssäkert, 

opartiskt, saklig och objektivt utifrån de mycket allvarliga 

brottsmisstankarna människorov och vållande till annans död. 
 
Vänligen återkoppla mycket skyndsamt i fullständigt motiverat och 
rättssäkert ställningstagande 
 
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 
 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://soundcloud.com/ulf-bittner
mailto:eueeshealthcare@gmail.com
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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 
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Hej Ulf! 
 
Ang din begäran om att Regionstyrelsens ordförande ska handlägga ärende om visselblåsarutredning. 
 
Jag ber att få översända följande information om detta till dig: 
 

 Regiondirektör Hans Wiklund har i ett tidigare (2019-12-18) e-postmeddelande 
kommunicerat till dig att han inte ser att det föreligger några skäl till att initiera en sådan 
utredning 

 Regionstyrelsens ordförande, Glenn Nordlund, kommer inte heller att handlägga någon 
sådan utredning  

 Det är därtill generellt ej möjligt att få igenom begäran om att viss tjänsteperson eller 
förtroendevald ska hantera ett specifikt ärende 

 
Ha en trevlig helg sedan. 
 
Hälsningar 
  

Krister Bjermert 

Verksamhetschef och Dataskyddsföreträdare 

REGION VÄSTERNORRLAND 

Verksamhet Administration Regionledningsförvaltningen 

072-5348 101 

krister.bjermert@rvn.se  
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