
Vårdvalsblankett 

Mitt vårdval avser 
☐ Barnavårdscentral (BVC) 
☐ Husläkare, barn och ungdom under 18 år 
☐ Husläkare, vuxna 

Jag önskar välja eller byta till / För barnets räkning önskar jag välja eller byta till 
Husläkare 

Husläkarmottagning (vårdcentral) / Barnavårdscentral (BVC) 

Mottagningens postadress Mottagningens besöksadress 

Vårdval barnavårdscentral (BVC) eller husläkare, barn och ungdom under 18 år  
Om du för barnets räkning önskar välja eller byta barnavårdscentral (BVC) eller husläkare fyll 
i uppgifterna nedan. 

Barnets för- och efternamn Barnets personnummer (10 siffror) 

Gatuadress Postadress 

Vårdnadshavarens namn 

Telefon Personnummer (10 siffror) 

Mailadress 

Husläkare, vuxna 
Fylls i av dig som vuxen som önskar välja eller byta husläkare. 

Namn Personnummer (10 siffror) 

Gatuadress Postadress 

Telefon Mailadress 

Datum Namnunderskrift/Vårdnadshavarens namnunderskrift 

Datum och underskrift måste vara ifyllda för att valet ska vara giltigt. 

• Blanketten lämnas eller skickas till vald husläkarmottagning (vårdcentral).
• Mottagningen kontaktar dig om den läkare du valt har väntelista.
• Adresser till husläkarmottagningar (vårdcentraler) och mer information finns på norrtalje.se
• Via 1177 Vårdguidens e-tjänster under rubriken Mina vårdkontakter, kan du välja eller byta mottagning direkt.

Postadress:
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje Box 
801
761 28 NORRTÄLJE
Webb: norrtalje.se

Besöksadress:

Estunavägen 14
Telefon:

0176-710 00

Telefax:

0176-710 55

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

Plusgiro

4761002-7

Bankgiro

5063-8394

Personuppgifter som är av betydelse vid utredning och bedömning av ansökan  kan komma  att registreras, uppgifterna används för 
diarium, handläggning av ärenden samt statistik och arkivering. Personuppgiftsansvarig är: kommunalförbundet Sjukvård och 
omsorg i Norrtälje, Box 801, 761 28 Norrtälje. Som registrerad har du rätt till att en gång per år efter skriftlig begäran få 
information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Uppgifter som på något sätt är felaktiga, missvisande eller 
ofullständiga rättas på begäran av den registrerade.  
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