
Postadress Telefon Telefax Org. nr. Webbadress
Region Uppsala 018-611 62 00 018-103 323 232100-0024 regionuppsala.se
Resurscentrum 
Patientadministration/Husläkarkansliet E-post
751 85 Uppsala huslakarkansliet@regionuppsala.se

Val av husläkare eller vårdcentral

Jag önskar lista 
mig/mitt barn:

Namn (texta): Personnummer (12 siffror):

Husläkare eller vårdcentral: Fyll i ditt val med 
registreringsnummer – fyra siffror som du hittar i 
husläkarförteckningen

Fyrsiffrig kod till husläkare eller vårdcentral:

Underskrift:

För barn under 18 
år undertecknar 
målsman.

Ort, datum:

Underskrift: Namnförtydligande:

Målsmans underskrift: Namnförtydligande:

Får du ditt val skickas ingen bekräftelse.

Du kan enkelt välja vårdcentral eller byta husläkare via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Skanna QR-koden eller 
logga in på 1177.se i din dator eller mobil. Har du inte möjlighet att logga in använder du denna blankett.

Blanketten sänds till  
Resurscentrum 
Region Uppsala
Husläkarkansliet
751 85 Uppsala

Vi behöver dina personuppgifter för att utföra listning. Uppgifterna sparas till ärendet är 

avslutat / alternativt till listning i system är utförd. Ansvarig för personuppgiftsbedömningen är 

Fastighets & servicenämnden.  Kontakt genom e-post: huslakarkansliet@regionuppsala.se. 

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter hanteras. För mer information, gå in på vår 

webbplats regionuppsala.se/personuppgifter.

Skicka blanketten till
Resurscentrum Region Uppsala
Husläkarkansliet
751 85 Uppsala.

Val av husläkare eller vårdcentral

Du kan enkelt välja vårdcentral eller byta husläkare via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Skanna QR-koden 
eller logga in på 1177.se i din dator eller mobil. Har du inte möjlighet att logga in använder du denna 
blankett.

Jag önskar lista mig/mitt barn
Namn (texta) Personnummer (12 siffror)

_ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ 

Husläkare eller vårdcentral
Fyll i ditt val med registreringsnummer – fyra siffror som du hittar i husläkarförteckningen

Fyrsiffrig kod till husläkare eller
vårdcentral

_ _ _ _

Underskrift
För barn under 18 år undertecknar målsman.

Får du ditt val skickas ingen bekräftelse

Ort, datum

Underskrift Namnförtydligande

Målsmans underskrift Namnförtydligande

https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/diarium/behandling-av-personuppgifter/
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