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Dataskyddsombud 801 88 
Gävle 

 026-15 40 00  www.regiongavleborg.se  

 

 
Anmälan om registerutdrag  
Jag begär, med stöd i dataskyddförordningen, artikel 15, besked om 
behandlingen av mina personuppgifter och information kring behandlingen 
som sådan. Jag önskar information om behandlingen av personuppgifter hos 
den verksamhet inom Region Gävleborg som jag har kryssat i nedan. 
 
☐ Gemensam nämnd (hjälpmedel) 
☐ Företagshälsovårdsnämnd 
☐ Hållbarhetsnämnd 

☐Folkhälsa och hållbarhet 
☐Infrastruktur och Samhällsplanering 
☐X-trafik 

☐ Hälso- och sjukvårdsnämnd (var vänlig specificera på nästa sida) 
☐ Kultur- och kompetensnämnd 

☐Arbetsmarknad och kompetens 
☐Bollnäs folkhögskola 
☐Forsa folkhögskola 
☐Kultur Gävleborg (stöd, bidrag och stipendier, konst, bibliotek m.m.) 
☐Västerbergs folkhögskola 

☐ Patientnämnd 
☐ Regionstyrelse 

☐ Ekonomiförvaltning (inköp, fastighet) 
☐ Forskning och samhällsmedicin 
☐ HR-förvaltning 
☐ IT-förvaltning 
☐ Kommunikationsförvaltning 
☐ Regionala forskningsrådet 
☐ Regionstab (Hälsoval- och tandvårdsavdelning, internkontroll, juridik, 
kansli, projektavdelning, säkerhet och beredskap) 
☐ Utvecklingsförvaltning (stöd och bidrag, näringsliv och innovation, 
forskning och utveckling) 

☐ Movexum AB 
☐ Folktandvården Gävleborg AB 
 
Namn:                                                                        
Personnummer:                                                          
Gatuadress:                                                                 
Postadress:                                                                   
Telefon dagtid:                                                            
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Registerutdrag hälso- och sjukvård 
 
Du kan läsa din journal (anteckningar från 1 oktober 2016 och framåt) via 
1177 Vårdguiden e-tjänst www.1177.se/gavleborg 
 
Jag önskar registerutdrag från området/ena: 
 

☐Ambulans 

☐Akut 

☐Anestesi 

☐Barn- och ungdomssjukvård 

☐Bild och funktionsmedicin 

☐Centrum för klinisk forskning 

☐Internmedicin 

☐Kardiologi 

☐Kirurgi 

☐Kliniskt träningscentrum 

☐Kvinnosjukvård 

☐Laboratoriemedicin 

☐Läkemedelsenheten 

☐ Medicinsk teknik 

☐Onkologi 

☐Ortopedi 

☐Paramedicin 

☐Patientsäkerhet och vårdkvalitet 

☐Smittskydd 

☐Specialmedicin 

☐Utvecklingsenheten 

☐Verksamhetsområde Habilitering och Barnpsykiatri 

☐ Familjehälsa 

☐Primärvård Gävle 

☐Primärvård Hudiksvall Nordanstig 

☐Primärvård Ljusdal 

☐Primärvård Södra Hälsingland 

☐Primärvård Västra Gästrikland 

☐Vuxenpsykiatri 

☐Ögon 

☐Öron näs och hals 

  
Begäran skickas till:  
Region Gävleborg  
Att: Dataskyddsombud  
801 88 Gävle  
 
Eller via e-post till: dataskyddsombud@regiongavleborg.se  
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