
Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade 
Psykiatri kognition och äldrepsykiatri 

Postadress: Telefon SMS Fax 
Verksamhet Psykiatri kognition och äldrepsykiatri 0736-25 45 96 031-27 67 98 
Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Webbplats: 
Wallinsgatan 6, 431 41 Mölndal sahlgrenska.se 

Egen vårdbegäran 
Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade 

Egen vårdbegäran är en remiss som du själv skriver till en specialistmottagning vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi ber dig fylla i denna remiss och sedan skicka 
den till Remissportalen, se adress i slutet på blanketten. Du kommer att få en 
bekräftelse på att din remiss är mottagen och besked ges därefter i nytt brev efter att 
en specialistläkare bedömt remissen.  

Förnamn Efternamn 

Personnummer Remissdatum 

Gatuadress och postadress 

Telefon bostad Mobiltelefon Telefon arbete 

Familj 

Skola/arbete 

Jag är:  Döv  Hörselskadad (bifoga audiogram om du har ett sådant)

Sedan:        Födseln    År/ålder då hörseln blev nedsatt:  

Behov tolk:  Ja, teckenspråkstolk   Ja, språktolk (ange språk):  Nej
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Orsak till dövhet/hörselskada 
 

 

 
Problem idag (försök beskriva dina svårigheter med exempel från vardag, hem, 
arbete eller skola) 

Önskar hjälp med nu (försök beskriva dina önskemål om vilken typ av hjälp du 
önskar från oss) 
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Datum Namnunderskrift 

 
Remissen skickas till:  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
Remissportalen Psykiatri 
413 45 Göteborg  
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