
Vård Sverige; landstingsvården i Sverige är den rättssäker och patientsäker? 

Över väldigt lång tid har nogsamt följts av undertecknad vad som händer inom landstinget 

Västernorrland, vid personliga kontakter/erfarenheter och via andra källor, och något är allvarligt fel 

inom landstinget Västernorrland. Är det så inom alla andra landsting i Sverige? 

Nu senast konstateras via 1Läkartidningen 2014-11-19 att ” Sex landstingschefer delgivna 

misstanke om brott. Sex landstingschefer i Västernorrland, varav minst tre läkare, riskerar åtal för 

brott mot arbetstidslagen”. 

Tidigare har konstaterats bl.a. 2” Landstingsstyrelsens ordf. Per Valberg har fått ett Öppet brev bl.a. 

då utifrån som synes förekommande maktkorruption inom landstinget. Per Valberg har över tid 

informerats via skrivelser om vad som försiggår men hittills vägrat kommunicera eller erbjuda 

mötestid, som sedan tidigare har begärts” och 3” Det är synnerligen anmärkningsvärt när ett 

landsting via uppenbar osanning bedriver yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård, se skrivelse 

publicerad 2014-03-10 på denna sida. När man aktivt systematiskt gör allt för att förhindra att 

vårdgaranti lag skall gälla för 79 årig kvinna”. 

En myndighetsutövare har att tillgodose medborgarna i första hand. Allmänheten är uppenbart i 

beroendeställning till myndighetsutövarna inom landstinget Västernorrland och som det upplevs har 

”den makten” över medborgarna helt missuppfattats av anställda inom landstinget. Alltså eftersom 

det förpliktar ansvarstagande av myndighetsutövarna, som allmänheten/skattebetalarna är i 

beroendeställning till. De anställda skall känna lag och rätt och dessutom tillämpa denna lag och rätt 

fullt ut gentemot allmänheten, inget annat kan anses som rättssäkert eller patientsäkert! 

Tillämpar anställda inom landstinget Västernorrland lag och rätt som Sveriges riksdag instiftat 

sedan tidigare? Personligen har ”skådats given häst i munnen”, bl.a. anställd ingående i 

landstingsdirektörens stab Hälso- och sjukvård, chefsläkare Per Skude(kvalitets- och 

patientsäkerhetsenheten) och överläkare Jan Söderlund(länssjukhuset i Sundsvall, geriatriska avd.). 

Uppenbar osanning. Dessa bägge ovan nämnda har hävdat att vård och behandling kan nekas 

allmänheten om mötet med vårdgivaren spelas in via ljudupptagning, vilket tills motsatsen är bevisad 

och ställd bortom all rimligt tvivel är en ren lögn i deras myndighetsutövning. Dvs. ”uppenbar 

osanning” och därtill aktivt vilseledande och undanhållande av lag och rätt som gäller för alla 

offentlighetsanställda inom alla landsting i Sverige. 

Med tanke på att inom vård Sverige 6-8 människoliv ”tages av daga”, dör dagligen, pga. fel 

behandling, fel medicinering och fel diagnosticering, så bör alla medtaga 

ljudupptagningsutrustning(t.ex. en digital Voice Recorder) och spela in vad som sägs i möte emellan 
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vårdgivaren och vårdtagaren, för att ytterligare förvisso mera värna sin egen patientsäkerhet och 

också ha bevarat exakt vad som sades i mötet med vårdgivaren. 

 Det är synnerligen märkligt och anmärkningsvärt att vård Sverige icke själva infört att alla anställda 

som har kontakt med vårdtagaren i vård och behandling, vårdtagare som så själva önskar det, spelas 

in via ljudupptagning, för att säkerställa att lag och rätt åtföljes och tillämpas och därmed värna 

rättssäkerheten och patientsäkerheten. 

Vi får icke förglömma att ca 270 människor, utöver de 6-8 som ”tages av daga” enligt tidigare 

omnämnt, i kontakten med vård Sverige, skadas dagligen allvarligt, och därför bör åtgärder för att 

säkerställa ansvarsfrågan vidtagas. Dvs. om någon ansvarig alls finnes för att detta kunnat fortgå 

inom vård Sverige ända in i år 2014, för någon ytterst ansvarig bör finnas för att detta fortfarande är 

som synes ”praxis” inom vård Sverige. 

Vilken annan yrkeskategori kommer undan, som synes helt ostraffade i lagen mening, med sådan 

facit på döda och skadade, dagligen? Gör busschaufförer, taxichaufförer, lastbilschaufförer, 

långtradarchaufförer och andra yrkeskategorier det? 

Vem är den ytterst ansvarige för att detta som synes är fullt acceptabelt inom vård Sverige anno år 

2014? Vem tjänar på att detta tillåts fortgå och är detta patientsäkert och rättssäkert? 

Avslutningsvis; du som svensk medborgare kan öppet eller dolt spela in alla samtal som du själv 

deltager i, vilket alla myndighetsutövare bör känna till och därtill då bör informera och upplysa 

allmänheten om, eftersom dessa har en 4upplysnings, informations och vägledningsplikt enligt lag. 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
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