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Region Västernorrland 
Jan Olov Häggström, ordf. regionfullmäktige 
Glenn Nordlund, ordf. regionstyrelsen 
Lena Asplund, ordf. hälso- och sjukvårdsnämnden(fd riksdagsledamot) 
Hans Viklund, regiondirektör 
Sara Sultan, regionjurist 
 
Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär 
dagboksblad med vändande e-post, därtill fullständiga 
kontaktuppgifter på handläggare av ärendet 
 
NOTERAS SÄRSKILT 
 
SEKRETESS PRÖVNING; INGEN SEKRETESS DÅ ÄRENDET ÄR AV 
MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE 
 
ALL KOMMUNICERING I ÄRENDET SKA SKE GENOM EPOST 
 
2019-12-06 
 
Region Västernorrland 2019-12-06; visselblåsarutredning 
begäres av fullständigt opartisk, objektiv, saklig och 
rättssäker utredare 
Förordar i den delen att regionstyrelsen säkerställer att rättsvårdande 
myndighet utreder ärendet i sin helhet, dvs. att regionstyrelsen 
säkerställer vad som sedan tidigare är beslutat i fråga om 
visselblåsarfunktionen. 
 
 
 
Åberopar VISSELBLÅSAR FUNKTIONEN instiftad av 
regionstyrelsen i detta ärende 
 
Särskild denna del är av vikt i detta ärende; 
 
Visselblåsarfunktionen kan också användas för att anmäla misstänkta 
lagbrott, allvarligare tjänstefel och allvarligare avvikelser mot interna 
regler och riktlinjer. 
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Jurister ansvarar för utredningen 
Visselblåsarfunktionen är placerad inom juridikfunktionen på 
regionledningsförvaltningen. Även externa utredare kan vid behov 
kopplas in. 

Källa till ovan citerat 
https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Dialog---sa-kan-du-paverka/visselblasarfunktion/ 
 
 
 
Grundkravet på utredningen har sin grund i svensk 
grundlag Regeringsformen nämligen 1:9 
 
9 §  Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 
offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet 
inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408). 
 
Och dessutom i Regeringsformen 12:10 
Lagprövning 

10 §  Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en 
bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får 
föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något 
väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. 

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas 
att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före 
lag. Lag (2010:1408). 
 
Och därtill BROTTSBALKEN då utifrån brottsmisstankar om 
bl.a. delaktighet i människorov och delaktighet i vållande till annans död, 
nämligen Ulla Bittner, som avlider 2019-04-10 i bostaden, kroniskt 
kvicksilverförgiftad, enligt Intyg från familjläkaren Mikael Mullaart, 
Familjeläkarna Mitt AB, som driver den privata vårdcentralen Sidsjö VC. 
 
 
 
 
Brottsmisstanke om delaktighet i vållande till annans död 
 
Väldigt många anställda och folkvalda politiker inom landstinget/Region 
Västernorrland har uppenbart varit involverade i att inte säkerställa att 
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lag ska åtföljas inom hälso- och sjukvårds verksamhet i ärendet som 
gälla allmänheten nämligen Ulla Bittner och Ulf Bittner. 
 
Ytterligare mera allvarliga brottsmisstankar föreligger utifrån 
Brottsbalken, som t.ex. falsk tillvitelse(alltså rena lögner), då när 
anställda skolmedicinska läkare på Regionsjukhuset underlåter 
utredning, vård och behandling om mötet spelas in via ljudupptagning. 
 
Chefsöverläkare Per Skude(numera pension) och överläkare Jan 
Söderholm bara några exempel väl kända av landstings/region 
fullmäktiges folkvalda politiker. Dessa har av arbetsgivaren uppenbart 
beskyddats. 
 
 
EU-RÄTTIGHETER UNDANHÖLLS ULLA BITTNER 
 
Effekten blev att Ulla Bittner undanhölls EU-rättigheten till 
bättre/effektivare vård, utredning och behandling av den kroniska 
kvicksilverförgiftning som den 10 april 2019 Ulla Bittner uppenbart avlider 
i, då helt obehandlad av Regionsjukhuset i Sundsvall.  
 
Därtill har underlåtits av Region Västernorrland att 
säkerställa utifrån Vårdgarantilag(90 dagars regel uppfylld, flera gånger) 
betalningsförbindelse/remiss till bättre/effektivare vårdtjänstegivare inom 
EU:s enorma vårdtjänstemarknad. 
 
EU-rättigheter, som är svensk lag, sedan 1995, och enligt 
företrädesprincipen äga företräde över all svensk lag och rätt underlåts 
och förhindras aktivt utifrån ekonomiska incitament, uppsåt och 
kausalitet finns väl styrkta. Att undanhålla rättigheterna i EU:s 
Rättighetsstadga prioriterades av landstinget/Region Västernorrland före 
att säkerställda betalningsförbindelser begärda utifrån att Ulla Bittner 
bevisligen har uppfyllt 90 dagars regel i Vårdgarantilag. 
 
Bl.a. där av den mycket allvarliga brottsmisstanken om 
delaktighet i vållande till annans död, nämligen Ulla Bittner, 
som avlider 2019-04-10 kl. 19:47. 
 
Väldigt många involverade genom åren, som fått del av skrivelserna 
om detta fullständiga vansinnet inom landstinget/Region 
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Västernorrland, som valt vägen att beskydda detta som väldigt många 
uppenbart varit delaktiga i.  
 
 
 
 
Tystnadskulturen, beskyddarkulturen och förtryckare 
kulturen av allmänhetens rättigheter är uppenbart ledstjärnan 
och normen/agendan inom landstinget/Region Västernorrland. 
 
 
Motsatsen har inte på något sätt kunnat bevisas av den 
starkare parten landstinget/Region Västernorrland, som 
uppenbart äger bevisbördan. 
 
Vem ska inom Region Västernorrland då kunna rättssäkert utreda i 
utredning vad som bl.a. anmälan nämligen avser den mycket 
allvarliga brottsmisstanken om delaktighet i vållande till annans 
död(Ulla Bittner)? 
 
 
 
 
VILKEN TROVÄRDIGHET HAR DEN ANSTÄLLDE 
REGIONJURISTEN? 
 
Regionjuristen Sara Sultan som underlåtit att säkerställa rättssäkert 
fulltsändigt följbart och förståligt motiverat begärt beslut i fråga om 
generalombudsfullmakt legalitet, upprättad emellan Ulla Bittner och Ulf 
Bittner? 
 
Alltså den anställd regionjurist Sultan som bevisligen inte rättssäkert 
handlagt fråga som är av enormt stort allmänintresse, som därmed 
beskyddar anställda skolmedicinska läkare som inte alls vill acceptera 
legaliteten utifrån gällande lag nämligen Avtalslag från 1915. 
 
Noteras särskilt ska att regionjuristen Sultan förhindrade i och med 
detta ställningstagande i slutänden/förlängningen att Ulf Bittner inte 
kunde åtkomma journalhandlingar avseende Ulla Bittner.  
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KAMMARRÄTTSDOM STYRKER GENERALFULLMAKTENS 
LEGALITET 
 
Tack vare generalfullmakten upprättad emellan Ulla Bittner och Ulf 
Bittner säkerställde Kammarrätten i Sundsvall i dom av 2019-08-28 
RÄTTSSÄKERHETEN med  
 

- att fastställa  
- att Ulf Bittner fick fullständigt rätt utifrån generalombudsfullmakten 

tillgång till alla journalerna som berör den avlidne Ulla Bittner, som 
avled 2019-04-14 kl. 19:47. 

 
 
Alltså precis som Ulla Bittner självt skulle begärt ut 
journalerna, det är just det som generalfullmakt har som effekt och 
innebörd utifrån gällande Avtalslag från 1915. 
 
 
Regionjuristen Sultan var således partisk till fördel för intern 
uppfattning inom de anställdas led i landstinget/Region 
Västernorrland, det bevisar Kammarrättsdomen av 2019-08-28. 
 
Alltså bevisat i den delen är att uppenbart ska i visselblåsar ärenden från 
Ulf Bittner, denna och tidigare, utredning utifrån visselblåsarfunktionen 
säkerställas om det säkerställdes av regionjuristen Sultan i dennes makt- 
och myndighetsmissbruk lagbrott, grundlagsbrott går inte utesluta och 
brottsmisstanke enligt BROTTSBALKEN går inte utesluta och ställa 
bortom allt rimligt tvivel. 
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Särskilt av vikt blir då brottsmisstanken om delaktighet i 
till VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD, nämligen att Ulla Bittner 
avlider kort tid efter den kidnappning/tvångsvård utan laga stöd som 
säkerställdes av Regionsjukhuset i Sundsvall. 
 
 
 
 
FALSK TILLVITELSE/rena lögner ALLVARLIG 
BROTTMISSTANKE I BROTTSBALKEN 
 
Regionsjukhuset i Sundsvall och där anställda skolmedicinska 
läkare på akutmottagningen fick nämligen inte SAMTYCKE till denna 
kidnappning/tvångsvård(som det inte fanns laga stöd för) som 
säkerställdes av de anställda genom falsk tillvitelse/rena lögner(allvarlig 
brottsmisstanke enligt BROTTSBALKEN) till Polismyndigheten i 
Sundsvall.  
 
Brottsmisstanke om tjänstefel enligt brottsbalken går inte ställa bortom 
allt rimligt tvivel. 
 
 
Alltså polismyndigheten som säkerställde tillsammans med anställdas 
utifrån falska tillvitelse/rena lögner att Ulf Bittner avvisades för andra 
gången från Regionsjukhuset i Sundsvall.  
 
Då utifrån lögnen/falsk tillvitelse från de anställda att 
allmän ordning stördes när gällande Patientlag 4 kap. 
hävdades för Ulla Bittner, som självt bevisligen inte kunde hävda 
gällande 4 kap. i Patientlag. 
 
 
 
 
Patientlag 4 kap. och 5 kap. om Delaktighet 
Uppenbart är utifrån vad som nu är känt att anhörig(se kap. 5) genom 
falsk tillvitelse/rena lögner(allvarligt brottsmisstanke i Brottsbalken) av de 
anställda skolmedicinska läkarna, som säkerställer att Ulla Bittner, som 
inte alls känner gällande lag och rätt, inte alls har den anhörige Ulf 
Bittner(som känner gällande lag och rätt och hävdar denna för Ulla 
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Bittners räkning på akutmottagningen) vid sin sida när vansinnet 
sedermera fortsätter under vistelsen på Regionsjukhuset i Sundsvall.  
 
 
 
Alltså under den sista vistelsen i livet för Ulla Bittner på 
Regionsjukhuset i Sundsvall, under tvång/kidnappning utan 
laga stöd, och avlider strax efter hemkomsten från Regionsjukhuset i 
Sundsvall. 
 
 
 
 
Brottsmisstanken om kidnappning/människorov kan inte 
ställas bortom allt rimligt tvivel, 
Människorov är ett brott enligt svensk rätt (4 kap. 1 § brottsbalken). 
För människorov döms den, som bemäktigar sig och för bort eller spärrar 
in ett barn eller någon annan med uppsåt att skada denne till liv eller 
hälsa eller att tvinga denne till tjänst eller att öva utpressning. Straffet för 
människorov är fängelse i mellan 4 och 18 år, eller livstid. Är brottet 
mindre grovt döms till fängelse i högst sex år. 
I vardagligt tal benämns människorov ofta kidnappning. 

 

 

 

Uppsåtet är uppenbart att skada Ulla Bittner då det är 
uppenbart att Ulla Bittner inte kan själv hävda gällande lag 
och rätt 
Dvs. pga. av sjukdom och ålder, kronisk kvicksilverförgiftning och därtill 
sedan tidigare fel behandlad, fel medicinerad och fel diagnosticerad dvs. 
medicin förgiftad  över lång tid med bl.a. benzodiasepiner. 

 

Alltså som det står VARNING för i journalerna, som uppenbart 
de anställda skolmedicinska läkarna/kvacksalvarna inte ens kan läsa 
innantill om i journalerna, vilket är bevisat sedan tidigare i skrivelser 
till Region Västernorrland.  
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Ulla Bittner och Ulf Bittner var helt överens om att endast 
Fragmin(blodförtunnande spruta) fick sättas in, ingen annan 
utredning, eller behandling fick sättas in UTAN SAMTYCKE från den 
anhörige Ulf Bittner, då efter samråd med Ulla Bittner.  
 
 
Att Ulla Bittner fick syrgas och därtill säkerställdes initialt 
blodprover gavs samtycke till, Ulla Bittner fick syrgas redan i 
ambulansen in till Regionsjukhuset, då pga. andningsvårigheter, som är 
ett av många symtom vid kronisk kvicksilverförgiftning. 
 
 
 
 
VÅRDTJÄNSTEGIVARE FÖRESLÅR UTREDNING, VÅRD 
OCH BEHANDLING 
 
Alltså då efter att Ulla Bittner och Ulf Bittner i samråd tillsammans gått 
igenom för och nackdelar med föreslagen utredning, vård och 
behandling. 
 
 
Patientlag fråntogs Ulla Bittner och Ulf Bittner tack vare 
falsk tillvitelse/rena lögner av de anställda skolmedicinska 
läkarna på Regionsjukhuset i Sundsvalls akutmottagning, när polis 
tillkallades och Ulf Bittner avvisades pga. att hävda för Ulla Bittner, på 
dennes uppdrag, gällande lag och rätt, då med före vändingen att Ulf 
Bittner stör allmän ordning. 
 
 
Avsikten var således att säkerställa från de anställda 
skolmedicinska läkarnas sida att Ulla Bittner fråntogs vad 
generalombudsfullmakten ger vid handen nämligen att för Ulla Bittner 
kan den anhörige Ulf Bittner föra Ulla Bittners talan fullt ut gentemot allt 
och alla. 
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KVACKSALVERI VERKSAMHET FORTSÄTTER ÄVEN NÄR 
ULLA BITTNER BLIR INLAGD PÅ MEDICIN AVD. EFTER 
AKUTMOTTAGNINGEN GJORT SITT 
 
I Ulla Bittners journaler finns säkerställt och Intygat av familjeläkaren 
Mikael Mullaart;   
 
att Ulla Bittner är kroniskt kvicksilverförgiftad, som därtill sedan ca 1 
år innan Ulla Bittner avlider 2019-04-10 kl.19:47 i bostaden, kort efter 
sjukhusvistelsen på Regionsjukhuset i Sundsvall, är remitterad via 
remiss till Regionsjukhuset i Sundsvall. 
 
 
 
En remiss som Regionsjukhuset i Sundsvall helt struntat i 
att alls säkerställa.  
 
Dvs. underlåter att säkerställa rättssäkerhet och patientsäkerhet och 
rättigheten till vad Vårdgaranti lag ger vid handen och dessutom 
förhindrar överstående lag nämligen rättigheterna i Rättighetsstadgan i 
Lissabonfördraget, som äger företräde i egenskap av rättsakt över all 
annan svensk lag, se i den delen Regeringsformen 12:10 
 
Lagprövning 

10 §  Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en 
bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får 
föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något 
väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. 

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas 
att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före 
lag. Lag (2010:1408). 
 
 
Familjeläkaren Mikael Mullaart, Sidsjö VC, utfärdare av 
remissen och Intyget(kronisk kvicksilverförgiftning) har inte 
säkerställt uppföljningsremisser eller påminnelse remisser, tills 
motsatsen är bevisad, vilket sammantaget såklart är en 
brottsmisstanke om delaktighet till vållande av annans död. 
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Bevisat sedan tidigare i skrivelser till Region 
Västernorrland är att Ulla Bittner tvångsmedicineras under 
sjukhusvistelsen/kidnappningen/människovet av anställda 
kvacksalvare med titeln skolmedicinska läkare på medicinavdelningen. 
 
 
 
 
KVACKSALVERI ÄR UPPENBART NÄR DE ANSTÄLLDA 
INTE ENS KAN FÖRMÅ SIG TILL ATT LÄSA INNANTILL I 
JOURNALERNA 
 
Alltså då därtill med sk mediciner som det bevisligen står VARNING för i 
journalerna, som varken skolmedicinska läkare eller sjuksköterskor på 
medicin avdelning haft förmåga att läsa innantill i Ulla Bittners journaler. 
 
 
Så kallade skolmedicinska mediciner tvingar/lurar dessa anställda i 
Ulla Bittner, OCH DESSA SK MEDICINER står det VARNING för i 
Ulla Bittners journaler, därtill UPPMÄRKSAMHET står skrivet i Ulla 
Bittners journaler. 
 
Om detta är kommunicerat sedan tidigare till anställda och de 
folkvalda politikerna. 
 
 
 
Efter denna upptäckt i Ulla Bittners journaler och 
skrivelser som bevisar detta fullständiga vansinne inom 
Regionsjukhuset i Sundsvall 
 
 
 
 
 
 
 
NEPOTISMNEN, BESKYDDAR KUTUREN, TYSTNADS KULTUREN 
OCH FÖRTRYCKAR KULTUREN är bevisligen stående över 
gällande lag och rätt inom Region Västernorrland. 

Då säkerställer anställda inom Region Västernorrland att Ulf 
Bittner inte längre kan komma åt Ulla Bittners journaler via 
inloggningen i Vårdguiden, alltså då uppenbart för att beskydda 
de anställda skolmedicinska läkarna och sjuksköterskorna som 
bevisligen inte kan läsa innantill! 
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Den starkare parten Region Västernorrland äger bevisbördan att 
BEVISA DET MOTSATTA! 
 
 
Någon utredning, vård och behandling för/av 
GRUNDORSAKEN till andningsvårigheterna, som är ett väl 
känt faktum och symtom hos kroniskt kvicksilverförgiftade, det sker 
över huvud taget inte alls under sjukhusvistelsen på Regionsjukhuset i 
Sundsvall. 
 
 
Däremot konstateras att ingen LEX MARIA anmälan görs 
av de anställda, vilket regionjuristen Sultan uppenbart 
beskyddar, men underlåter att motivera alls om varför LEX MARIA 
anmälan inte görs av de ansvariga skolmedicinska läkarna eller den 
ansvarige verksamhetschefen. 
 
Se i den delen vad den partiske regionjuristen Sultan kommunicerar 
i e-post till Ulf Bittner, citat 
 
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 
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Sara Sultan  
 
 

 
 

Regionjurist 
Regionledningsförvaltningen 
Region Västernorrland 
072-208 92 44 
sara.sultan@rvn.se 
 
Slut citat 
 
Ingen motivering till varför LEX MARIA anmälan själva inte görs av de 
anställda, för inom Region Västernorrland gälla ingen lag och rätt, inom 
Region Västernorrland gäller uppenbart NEPOTISMNEN, BESKYDDAR 
KUTUREN, TYSTNADS KULTUREN OCH FÖRTRYCKAR 
KULTUREN! 
 
 
 
MYCKET VIKTIG BAKGRUNDS INFORMATION 
 
Under sjukhusvistelsen, den sista innan Ulla Bittner avlider i 
bostaden 2019-04-10, så kontrollerar den anhörige Ulf Bittner 
genom att logga in med BANK ID(tack vare 
generalombudsfullmakten säkerställd av banken) på Vårdguiden 
och där Ulla Bittners journaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om detta pågående FULLSTÄNDIGA VANSINNE delges sk 
höga vederbörande tjänstemän och de folkvalda 
politikerna om i skrivelser 
 
Men effekten av detta blir endast att den anhörige Ulf Bittner, som 
helt lagligt inloggat via BANK ID i Ulla Bittners journaler, avstängs 

Där avslöjas det pågående VANSINNET att Ulla Bittner tvingas 
och luras i sk skolmedicinska mediciner som det är 
UTFÄRDAT VARNING OCH UPPMÄRKSAMHET för i Ulla 
Bittners journaler. 
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av Region Västernorrland från att kunna fortsättningsvis logga in legalt 
via utfärdat BANK ID. 
 
Alltså effekten av detta är och blir att de anställda inom 
Region Västernorrland och Regionsjukhuset i Sundsvall 
ska beskyddas med alla medel, fullständigt insynsskydd säkerställs i 
samverkan mellan anställda OCH FOLKVALDA POLITIKERNA(som 
informeras i skrivelser, och som äger arbetsgivare ansvaret), som 
såklart vill ostört kunna bedriva skadar och dödar verksamheten. 
 
 
Arbetsgivare ansvaret ägs av folkvalda politiker 
Därav är dessa informerade och upplysta via skrivelser och inspelade 
samtal delaktiga i de brottsmisstankar som delges i denna skrivelse. 
 
Regionstyrelsen ska utöva kontroll över hälso- och sjukvårdsnämnden, 
denna nämnd har bevisligen inte säkerställt att gällande lag och rätt 
säkerställs rättssäkert av de anställda, därav är dessa också uppenbart 
delaktiga i de mycket allvarliga brottsmisstankarna i denna skrivelse. 
 
 
SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET INOM 
SKOLMEDICINEN ÄR ALLMÄNT KÄNT OCH ETT HOT EMOT 
SKATTEBETALARNAS LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA 
LIVSKVALITET. 
 
Alltså ett erkänt sakförhållande som Region Västernorrlands 
anställda och folkvalda politiker har att förhålla sig till i denna 
utredning. 
 
Ulf Bittners bestämda uppfattning är att ingen inom Region 
Västernorrland är opartisk, objektiv och saklig i deras makt- och 
myndighetsutövning i denna utredning. 
 
Utredningen ska därmed enligt Ulf Bittners bestämda 
uppfattning delegeras till rättsvårdande myndighet som 
rättssäkert, opartiskt och sakligt säkerställer utredningen om bl.a. 
brottsmisstanken delaktighet i VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD, 
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nämligen Ulla Bittner, och  brottsmisstanken om 
människorov/kidnappning  med flera allvarliga brottsmisstankar. 
 
Varken politiker eller anställda, som sammantaget hittills underlåtit att 
säkerställa opartiskhet, saklighet, objektivitet och rättssäkerhet i detta 
som omskrivits om i otaliga skrivelser till de folkvalda politikerna, 
regiondirektören Hans Viklund och regionjuristen Sultan. 
 
Dessutom därtill underlåtit, mycket allvarliga underlåtelser, att 
underlåta utfärda betalningsförbindelser/remisser när 90 dagars regel är 
uppfylld, dels för Ulla Bittner och dels för Ulf Bittner, vilket bevisats i 
dessa otaliga skrivelser till de folkvalda politikerna och anställda. 
 
Ulf Bittner begär därför att denna utredning ska innefatta alla dessa 
utifrån Vårdgaranti lag underlåtelser och bevis som sedan tidigare 
är kommunicerat om ska ingå i denna nu begärda utredning. 
 
Därtill ska noteras att de anställda generellt och systematiskt 
underlåtit att träffa Ulf Bittner(som för talan för Ulla Bittner och Ulla 
Bittner), de enda som ställt upp på begärda möten är dåvarande vice 
lanstingsstyrelse/regionstyrelse ordf. Jan-Olov Häggström och den 
folkvalde politikern Hans Backlund. 
 
 
I den träffen som var i augusti 2018 delgavs bevis, som 
säkerställer bevis för massor av lagbrott, dessa bevis är registrerade i 
laga ordning av registrator, därtill inspelat samtal av det mötet, så alla 
dessa bevis och tidigare skrivelser från Ulf Bittner begäres härmed ska 
ingå i denna utredning. 
 
Alltså alla ljudinspelningar från 2013 ska ingå i utredningen. 
Eftersom dessa alla är väl kända av anställda och deras beskyddar de 
folkvalda politikerna, som inte alls har agerat för att säkerställa 
rättssäkerhet och patientsäkerhet, som i slutänden får effekten att väldigt 
många folkvalda politiker och anställda säkerställs den mycket allvarliga 
brottsmisstanken om delaktighet i VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD 
nämligen Ulla Bittner. 
 
Ytterligare mera inspelade samtal har säkerställt från Ulf Bittner till 
landstinget/Region Västernorrland och dessa ska också ingå som 
bevis i denna utredning 
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Noteras särskilt 
Att hittills har familjeläkaren Mikael Mullaart underlåtit att säkerställa 
begärd rättsmedicinsk utredning, vilket endast bevisar att denne 
beskyddar kollegorna på Regionsjukhuset i Sundsvall och de delaktiga 
folkvalda politikerna, som uppenbart enligt arbetsgivare ansvaret äger 
ansvaret över de anställda.  
 
Därmed konstateras att delaktiga i till delaktighet i 
brottsmisstanken VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD nämligen 
UIla Bittner, införlivas vice regionfullmäktiges ordf. Jan- Olof 
Häggström, regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund och ordf. i 
hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Asplund, regiondirektören 
Hans Viklund och regionjuristen Sara Sultan med flera anställda 
verksamhetschefer och skolmedicinska läkare och ajukaköterskor 
anställda inom Regionsjukhuset i Sundsvall enligt Ulf Bittners 
bestämda uppfattning. 
 
Därtill verksamhetschefen Fredrik Alsén, Sidsjö VC och 
familjeläkaren Mikael Mullaart. 
 
Ytterligare mera information kommer delges i personligt möte med 
den opartiske utredaren. 
 
Begär att få fullständiga insikter och ställningstagande från Region 
Västernorrland om vem som utses som opartisk utredare i denna 
utredning av detta fullständiga rättshaveri inom landstinget/Region 
Västernorrland, som uppenbart bedriver kvacksalveri verksamhet, 
där anställda uppenbart inte kan LÄSA INNANTILL. 
 
Alla tidigare skrivelser från Ulf Bittner ska tillföras denna 
utredning som bevis på att inom landstinget/Region Västernorrland 
säkerställs inte att LAG SKA FÖLJAS. 
 
 
Ulf Bittner 
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