







 











































 



  

  

























 















 


 





 





/Val/byte av husläkare

/Namn

/Husläkare

/Gatuadress

/Datum

/Jag väljer/önskar byta till

/Personnummer (10 siffror)

/Husläkarmottagning

/Postadress

/Telefon dagtid/Namnunderskrift





















 















 


 





 























 















 


 





 





  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    

valblankett. Sorani 

Bokstäver som har fallit bort 

Ändringar gäller bara följande: 

Rubrik

1. Val/byte av husläkare 
2. Val/byte av husläkare -barn och ungdom under 18 år

Det är bara kopiera och klistra in följande text: 

 
Val/byte av husläkare 

 
 /   

 
                 .                   

    .                     .  
 
 
 

Val/byte av husläkare – Barn och ungdom under 18 år 
 

 /             18  
 

                 .                   
   .                     .  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

valblankett. Sorani 

Bokstäver som har fallit bort 

Ändringar gäller bara följande: 

Rubrik

1. Val/byte av husläkare 
2. Val/byte av husläkare -barn och ungdom under 18 år

Det är bara kopiera och klistra in följande text: 

 
Val/byte av husläkare 

 
 /   

 
                 .                   

    .                     .  
 
 
 

Val/byte av husläkare – Barn och ungdom under 18 år 
 

 /             18  
 

                 .                   
   .                     .  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Sorani

Sorani



Val/byte av husläkare – Barn och ungdom under 18 år 

/Vårdnadshavarens namn

/Husläkare

/Gatuadress

/Barnets namn 

/Datum

/För barnets räkning väljer/önskar byta till

/Vårdnadshavarens personnr (10 siffror)

/Husläkarmottagning

/Postadress

/Barnets personnummer

/Telefon dagtid/Vårdnadshavarens namnunderskrift

/Barnets namn

/Gatuadress

/Jag väljer/önskar byta till

/Barnets personnummer (10 siffror)

/Postadress

/Vårdnadshavarens personnr (10 siffror)

/Barnavårdscentralen

/Vårdnadshavarens namn

/Val/byte av barnavårdscentral (BVC)



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    

 

  

 

   



 

  

 

   



 

  

 

   



 

  

 

   



 

  

 

   



 

  

 

   





 


 

 

 


 

 

 

 



 


 

 

 


 

 

 

 

/Datum /Telefon dagtid/Vårdnadshavarens namnunderskrift



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    



  

 

  


 

 

   

 

   

  





 

    

valblankett. Sorani 

Bokstäver som har fallit bort 

Ändringar gäller bara följande: 

Rubrik

1. Val/byte av husläkare 
2. Val/byte av husläkare -barn och ungdom under 18 år

Det är bara kopiera och klistra in följande text: 

 
Val/byte av husläkare 

 
 /   

 
                 .                   

    .                     .  
 
 
 

Val/byte av husläkare – Barn och ungdom under 18 år 
 

 /             18  
 

                 .                   
   .                     .  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

valblankett. Sorani 

Bokstäver som har fallit bort 

Ändringar gäller bara följande: 

Rubrik

1. Val/byte av husläkare 
2. Val/byte av husläkare -barn och ungdom under 18 år

Det är bara kopiera och klistra in följande text: 

 
Val/byte av husläkare 

 
 /   

 
                 .                   

    .                     .  
 
 
 

Val/byte av husläkare – Barn och ungdom under 18 år 
 

 /             18  
 

                 .                   
   .                     .  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Sorani

Sorani


