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ANMÄLAN OM VAL AV HÄLSOSTATION

Valet av hälsostation anmäls på denna blankett. Valet av hälsostation omfattar alla de tjänster som ges vid 
hälsostationen. Ni kan välja hälsostation på nytt tidigast om ett år.  
  
Om ni väljer en hälsostation från en annan kommun än hemkommunen omfattar valet också mun- och tandvård, 
rådgivningstjänster och kortvarig vård vid hälsocentralsjukhuset. Dessa tjänster kan fås endast från en kommun. 
Informationen om att en person bosatt i en annan kommun valt en hälsostation i Vanda förmedlas också till mun- 
och tandhälsovården via denna blankett. Valet av rådgivningsbyrå meddelas muntligt genom att ringa rådgivningens 
telefonservice eller i samband med ett rådgivningsbesök.  

DATUM OCH UNDERSKRIFTER (För barn: vårdnadshavarens / båda vårdnadshavarnas underskrift/-er) 

Anmälan mottagits, datum

524431r.pdf (4/20)

Ifylls separat för varje familjemedlem som byter hälsostation.
Efternamn Förnamn

Personbeteckning Telefon

Adress Postnummer och -kontor

Hemkommun

Nuvarande kommun som ansvarar för vården Nuvarande hälsostation som ansvarar för vården

Ny kommun som ansvarar för vården Ny hälsostation som ansvarar för vården

Den utskrivna och undertecknade blanketten skickas till:  
  
1) Val av en hälsostation inom Vanda: Den nuvarande hälsostationen. 
  
2)  Val av en hälsostation från en annan kommun till en hälsostation i Vanda:   
 Verksamhetsområdet för social- och hälsovård, Förvaltningen, PB 1700, 01030 Vanda stad. 
 Det andra exemplaret ska ni själv lämna in till den nuvarande hälsocentralen/hälsostationen i kommunen.  
  
Ändringen träder i kraft tre veckor efter det att anmälan kommit in och det skickas inget separat meddelande 
om detta till klienten. 
 

Datum Underskrift

Namnförtydligande

Datum Underskrift

Namnförtydligande

Bästa klient
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