Välkommen till Haparanda hälsocentral
i Norrbotten
Vill du att dina arbetsdagar är rutinmässiga och ser likadana ut dag ut och dag in? I så fall ska
du inte söka dig till Haparanda vårdcentral där ingen dag är sig den andra lik. Om verkligen vill
ha en lärorik randning är dock Haparanda hälsocentral det självklara valet!
Eftersom vi är en hälsocentral i glesbygd är vi också det första valet för patienter med olika
vårdbehov. Det kan t ex handla om benbrott som våra läkare bedömer, röntgar och behandlar,
ofta i samråd med ortopederna på Sunderby sjukhus som vi har mycket gott samarbete med.
Förutom sedvanlig distriktsläkarmottagning inkl. läkarberedskap vardagar 17.00–19.00 och
helger 12.00–17.00 har vi ambulansverksamhet, röntgen, laboratorium, ljusbehandling,
fotvård, fysioterapi, arbetsterapi, KBT/kurator och i Familjens Hus finner du våra barnmorskor
och BVC-sköterskor. Vi har även två observationsplatser som vi nyttjar.
Vi har 5 mil till närmaste sjukhus, i Kalix, och får därför in patienter som råkat ut för olika slags
olycksfall; hjärtinfarkt, stroke mm. som vi tar hand om och stabiliserar innan de skickas vidare
till sjukhuset. Vi arbetar även med folkhälsoarbete på hälsocentralen, exempelvis hälsosamtal
med 30-åringar och tobaksavvänjning.
När du randar dig hos oss kommer du alltid att ha en handledare till hands att rådfråga och
diskutera dina patientfall med. Vi är flera fasta läkare på hälsocentralen och kommer att se till
att din arbetsbörda inte blir högre än vad du känner att du klarar av. Dagsprogrammen kan
justeras efter dina egna önskningar. Som ST-läkare i glesbygd erhåller du förutom din ordinarie
lön även ett glesbygdstillägg på 7 500:- per månad.
Haparanda är en tvillingstad med Torneå på finska sidan, det är endast den vackra Torneälven
som skiljer oss åt. Naturupplevelser i skärgården är
unika liksom den lättillgängliga natur- och
kulturupplevelsen i Tornedalen. På båda sidorna av
gränsen finns det stora möjligheter att utöva olika slags
sporter och berika sig kulturellt!
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