Välkommen till Jokkmokks hälsocentral
i Norrbotten
Vi är en hälsocentral med ca 5000 patienter på en geografisk yta av 19 334 km2.
Vi har delat in kommunen i fem områden och för varje område ansvarar en läkare och en
distriktsjuksköterska. Vi är lite unika att vara en inlandskommun med fem fasta läkare.
Läkaren ansvarar för sina patienter från de att de kommer in, antingen ett planerat besök eller
akut besök till en eventuell inläggning på vår observationsavdelning med fem platser.
Områdesläkaren ansvar för patienten under hela vårdtiden exempelvis med rond, utskrivning
etc. Vi har som tilläggsåtagande avdelning, ambulans, röntgen, ljusbehandling, sjukgymnastik
och arbetsterapi. Alla är integrerade i varandras verksamheter och närheten gör det är lätt att
samarbeta.
Vi är flera erfarna kolleger som handleder. Du får en personlig
handledare som följer upp mera långsiktigt, vi avsätter en
timme per vecka. Vad gäller instruktion kring patientärenden
hjälps vi alla åt. I första hand får du arbeta med handledarens
lista och vi har goda erfarenheter av att avgränsa arbete för
utbildningsläkare. Även övrig personal har förståelse för det.
Som ST-läkare i glesbygd erhåller du förutom din ordinarie lön
även ett glesbygdstillägg på 7 500:- per månad.
Friluftsliv är en stor del av mångas fritid i Jokkmokk. Fjällen är nära och den kan upplevas på
många sätt, fjällvandring, skoteråkning eller med skidor. Det är bara fantasin som sätter
gränser. Naturen är hela tiden väldigt nära, friluftsområde med vandringsleder och skidspår
finns cirka 50 meter från arbetet. För den som är intresserad av jakt och fiske finns det gott
om alternativ.
Jokkmokks kommun har även en aktiv kultur och fritidsavdelning som ordnar många
arrangemang, se www.jokkmokk.se. Den samiska kulturen är en stor del av mångas liv i
Jokkmokk.
Vi kommer givetvis att hjälpa dig med förslag på boende eller kontakter till de som kan bistå
dig med detta. Har du familj, barn så hjälper vi till med förmedling
mot kommun/skola/barnomsorg.
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