Välkommen till Pajala Hälsocentral
i Norrbotten
Vi erbjuder kurs i ultraljudsundersökning och arbete långt ifrån sjukhus.
En” riktig” allmänmedicinare jobbar med hela människan och med den bredaste kompetens
man kan hitta inom läkaryrket. Man följer patienten och dennes familj i livets olika skeden och
är delaktig i utformningen av hälso- och sjukvårdsfrågor för hela befolkningen.
På vårdavdelningen som är ansluten till mottagningen ansvarar du för dina egna patienter.
Närmaste sjukhus finns i Gällivare, 150 km bort. Just nu är vi igång med att införa möjlighet för
ultraljudsdiagnostik och utvecklar ett utbildningssystem för intresserade läkare.
Din handledare är en heltidsanställd erfaren distriktsläkare. Tid för handledning är schemalagd
och följer den av socialstyrelsen fastslagna målbeskrivningen för ST i allmänmedicin och
Svensk Förening för Glesbygdsmedicins förslag till ST-påbyggnad. ST-läkare som önskar gå
beredskap/jour får en erfaren läkare som bakjour för att känna sig trygg och har möjlighet att
konsultera i den unika rollen som glesbygdsläkare.
Som ST-läkare i Pajala får du ett eget geografiskt område med begränsat antal listade. Du har
handledning varje vecka och möjlighet att konsultera din handledare dagligen. Samarbetet
mellan sjukhusen och primärvården är gott. Våra ST-läkare Francisc och Niilo bidrar gärna med
tips och råd. Som ST-läkare i glesbygd erhåller du förutom din ordinarie lön även ett
glesbygdstillägg på 7 500:- per månad.
Pajala Kommun har en storslagen natur med fem orörda älvar, vilka ger dig unika möjligheter
till sportfiske, till och med i midnattssol. Vintertid finns möjligheter till skidåkning med fina
längdspår och slalombackar. I kommunen finns vinterleder som ger unika möjligheter att
komma naturen ännu närmare och känna friheten på en snöskoter eller på längdskidor.
Dessutom finns ett blomstrande kulturliv med bl.a lokal teaterförening. Förskolan i Pajala är
välutbyggd och Pajala har en av Sveriges bästa skolor. Vi hjälper dig med mer information om
kommunen och givetvis hjälper vi med tips och råd vad gäller bostad. I år har en
järnmalmsgruva öppnats vilket ger många i kommunen nya
möjligheter och en positiv framtidstro. Välkommen!
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