Välkommen till Övertorneå hälsocentral
i Norrbotten
Glesbygdsrandning hos oss innebär allt som en vanlig hälsocentral erbjuder plus akutsjukvård
med egen ambulansverksamhet och möjlighet att sköta patienter inneliggande på en
akutavdelning med sju platser.
Eftersom vi har tillgång till egen röntgen, lab, öron- och ögonmikroskop samt ultraljud för den
som behärskar det kan vi hantera betydligt fler sjukdomstillstånd än på en tätortshälsocentral.
Vi kan ofta handlägga patientens tillstånd på plats, vid behov med hjälp av telefonkonsultation
av slutenvårdsspecialist. Eftersom vårt journalsystem inkl. labsvar och röntgenbilder är
gemensamt och tillgängligt för alla inom landstinget är det lätt att få ett bra svar när man
telefonkonsulterar med sjukhusen.
När du går jour hos oss har du tillgång till bakjour som vid behov kan vara snabbt på plats. Din
handledare är alltid en ordinarie distriktsläkare, men i det dagliga arbetet finns flera
tillgängliga kollegor att konsultera. Samarbetsklimatet med Kalix och Sunderby sjukhus är gott,
vi hjälps åt att fördela patienterna till lämpligaste instans. Vi har två fasta distriktsläkare, en på
heltid och en på deltid samt två ST-läkare anställda, Carola och Maria. Utöver detta har vi
också flera andra läkare som återkommande vikarierar.
Vi har under flera år arbetat aktivt med att utveckla sköterskemottagning, våra sköterskor är
självständiga och väl rustade för att sortera i telefon. I perioder kan trycket av patienter vara
högt men de patienter som kommer är sjuka och behöver verkligen träffa dig. För att inte
behöva täcka en hel jourlinje delar vi jour med en finsk grannvårdcentral, men du behöver inte
kunna finska! Det finns alltid personal som kan tolka. Som ST-läkare i glesbygd erhåller du
förutom din ordinarie lön även ett glesbygdstillägg på 7 500:- per månad.
Övertorneå kommun har 4500 invånare. Vi har två matbutiker i centrum, en biograf, apotek,
banker samt några småaffärer varav sportaffären av förklarliga skäl är den största. Om du
gillar att röra på dig finns aktiviteter året runt. Somrarna kan t.ex. fyllas och cykling,
kajakpaddling och terränglöpning. Jakt och fiske är också populärt här. Vintern bjuder på
slalom, längdskidor, skoter och pimpelfiske. Till de stora finska skidanläggningarna i Ylläs och
Levi är det bara 16 resp. 20 mil på bra vägar. Jultomten bor 11 mil
bort i Rovaniemi!
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