Tack för att du väljer att lista dig hos oss på Ekeby Hälsocenter!
Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den vårdcentral de vill
tillhöra. För barn upp till 18 år är det vårdnadshavaren som väljer. Du kan välja att vara listad på
mottagningen eller hos en specifik läkare.

Hur fick du kännedom om oss?
familj/vän

annons

internet

radioreklam

artikel/övrigt

Jag bekräftar att jag vill LISTA mig hos Ekeby Hälsocenter (3038)
Som listad på vårdcentralen kan du även välja vem av våra läkare du vill lista dig hos:
Jag önskar lista mig på Husläkare Birgitta Lagerkvist (4091)
Jag önskar lista mig på Husläkare Martin Wehlou (4095)
Jag önskar lista mig på Husläkare Jan Falldalen (4007)
Jag önskar lista mig på Husläkare Petru Sandru (4097)
Jag önskar lista mig på Husläkare Simon Hellström (4140)
Personnummer

________________________________

Namn

________________________________

E-postadress

________________________________(frivilligt)

Genom att fylla i din e-postadress godkänner du att vi skickar ut ett mejl
till dig med nyheter och information om mottagningen.*

Mobiltelefon

________________________________(frivilligt)

Datum

________________________________

Underskrift

________________________________
För barn under 18 år undertecknar målsman

(Det är gratis att lista dig och du kan lista om dig när du vill)

När du har skrivit under denna blankett, vänligen lämna den i receptionen, sänd den i bifogat
frankerat kuvert eller scanna blanketten (efter underskrift) och skicka till
lista@ekebyhalsocenter.se

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:
•
•
•
•
•
•

Fyll i vår broschyr och skicka in (förfrankerad)
Skriftligen på denna blankett som du skickar till oss
På www.1177.se Välj Ekeby Hälsocenter som mottagning
Via SMS till nummer 71 700 genom att skriva ”lista (mellanrum)
personnummer”
Via e-post till lista@ekebyhalsocenter.se
Fyll i formulär på www.ekebyhalsocenter.se/lista

* 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 e-postadress 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

