Välkommen till Ekeby BVC!
Jag vill lista mitt barn hos Ekeby BVC (2534)
Jag vill lista mitt barn även hos Ekeby Hälsocenter (3038)
Barnets namn: _____________________________
Barnets personnummer: _____________________________
Barn 2

Jag vill lista mitt barn hos Ekeby BVC (2534)
Jag vill lista mitt barn även hos Ekeby Hälsocenter (3038)
Barnets namn: _____________________________
Barnets personnummer: _____________________________
Barn 3

Jag vill lista mitt barn hos Ekeby BVC (2534)
Jag vill lista mitt barn även hos Ekeby Hälsocenter (3038)
Barnets namn: _____________________________
Barnets personnummer: _____________________________

Jag vill även lista mig själv hos Ekeby Hälsocenter (3038)
Mitt personnummer: _________________________________________________________
vårdnadshavare 1

Jag vill även lista mig själv hos Ekeby Hälsocenter (3038)
Mitt personnummer: _________________________________________________________
vårdnadshavare 2
E-postadress* (Frivilligt): ______________________________________________

Vårdnadshavare 1

För listning av barn på Ekeby BVC räcker det med underskrift av en vårdnadshavare
Underskrift: _______________________________________________________
Namnförtydligande: _________________________________________________

Vårdnadshavare 2
Underskrift: ________________________________________________________
Namnförtydligande: _________________________________________________

Blanketten returneras till Ekeby Hälsocenter, Ekeby bruk 2N, 752 63 Uppsala
Mer info på www.ekebyhalsocenter.se eller 018 611 08 00

Fakta om listning hos oss på Ekeby Hälsocenter
•
•
•
•
•

Det är gratis att lista sig
Du får tillgång till ditt eget Hälsoteam
Du behöver inte avlista dig från din tidigare vårdcentral, det sker automatiskt
Genom att lista dig hos oss styr du din vårdpeng till den vårdgivare som du väljer,
vilket ger oss möjlighet att ge dig ännu bättre service
Du kan när som helst lista om dig till en annan vårdcentral om du inte är nöjd med
oss, ingen bindningstid

Du kan lista dig så här:
•

På www.1177.se Välj Ekeby Hälsocenter som mottagning. Skanna QR-koden nedan
för att komma direkt till listning

•

Skriftligen på denna blankett som du skickar till oss

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras enligt följande:
Region Uppsala 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

* Vi värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina
personuppgifter. Genom att ange din e-postadress kommer vi att skicka nyhetsbrev till dig och vi lagrar endast din epostadress i detta ändamål och hanterar samtliga av dina uppgifter enligt våra sekretessrutiner samt enligt GDPR. Om du av
någon anledning inte längre önskar få vårt nyhetsbrev kan du när som helst meddela oss detta, eller klicka på länken längst
ner i mejlet för att avregistrera dig, så avslutas din prenumeration och dina kontaktuppgifter raderas från vårt system.

Blanketten returneras till Ekeby Hälsocenter, Ekeby bruk 2N, 752 63 Uppsala
Mer info på www.ekebyhalsocenter.se eller 018 611 08 00

