Hela denna bilaga är en annons

Nya Närvården
Lär känna
Gina och
Måns!
ST-läkar
konferens
i Åre!

Anders om
glesbygdsmedicin

Här är
Nya Närvårdens
nya logtyp!

Nu öppnar
Nya Närvården
kvällsmottagningar!
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Nya närvården tar
fram ny logotyp
Nya Närvården tar fram en ny logotyp,
och anledningen är lite speciell.

—
Det började med att en del
patienter sa att de gärna ville kunna
visa att de går till oss, och frågade
om vi hade några dekaler eller
liknande, berättar Hans Boberg.
—
Då slog det mig att vi borde
ta fram en liten pin som går att sätta
på kläderna, och som både vi själva
och våra patienter kan använda. Om
folk är stolta över oss så är det ju
bara roligt att de vill visa upp det.
Den pin som tas fram ska vara
klar för användning kommande
månad, och i samband med det
arbetar Nya Närvården också om
logotypens utseende lite grann.
—
Tanken är att vi sätter hjärtat ännu mer i centrum, för det är
verkligen det vi står för säger Hans
Boberg.

Den gamla logotypen

“Tanken är att vi
sätter hjärtat ännu
mer i centrum”
Hans Boberg

3

23 augusti 2017
Hela denna bilaga är en annons åt Nya Närvården

Vill du bli en av oss?
Nya Närvården
söker läkare till
Hammerdal och
Strömsund
samt en
distriktssköterska
till Hoting!
Nya Närvården söker en heltidsläkare, specialist i allmänmedicin, till vår hälsocentral i Hammerdal samt en motsvarande
deltidsläkare till Strömsund. Du blir en av fya fasta läkare i
Nya Närvårdens team.

patienterna i Strömsunds kommun, cirka 5 400 st.

Till Hoting söker vi en distriktssköterska, heltid.

Beslutsvägarna i verksamheten är korta, vi är duktiga på det
som kallas glesbygdsmedicin och vi är alltid öppna för nytänkande och utveckling. Arbetsvillkoren är goda. Hör av dig
så berättar vi mer om det.

Vi lovar att du kommer att trivas hos oss, med både patienter
och arbetskamrater. Du kommer till en privat verksamhet
som jobbar modernt och nära patienterna. Vi listar hälften av

För info kontakta:
Lars Boberg, Lars.boberg@nnv.nu, 070-290 70 77 eller
Hans Boberg, Hans.boberg@nnv.nu, 010-161 30 20.

Med ny teknik och med ett
annorlunda sätt att arbeta finns vi
där våra kunder finns.

Njut av livet så sköter vi din

ekonomi!
Vårt mål är att med kunden i fokus,
alltid ligga i framkant vad gäller teknik,
utbildning och service.

En byrå nära dig!

0670-175 70, www.ekorrit.se
Lövbergavägen 8, 833 35 Strömsund
Studiegången 3, 831 40 Östersund

4

ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I 100% STRÖMSUND 12 OKTOBER 2016

23 augusti 2017

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons åt Nya Närvården

Nya Närvården
öppnar kvällsmottagningar
Redovisningsbyrån som
stödjer och samverkar för
en levande landsbygd.

Storgatan 38, 830 70 HAMMERDAL
Nya
Närvården
jobbar hela
Telefon
0644-712 50
tiden med att utöka servicen
till patienterna.
Nästa steg blir att öppna
KARL-GÖRAN
läkarmottagningarna
i
Hammerdal och JONSSON
Strömsund för
bokade besök under kvällstid.
Försöket kommer att dra igång
under
hösten.9 | 830 70 HAMMERDAL
Sjöåkersgatan

Vi fortsätter att växa i Hammerdal
och därmed har
har vi
vi behov
behovav
avatt
att
anställa mer personal.
personal.
Att Nya Närvården
Närvården finns
finnslokalt
lokalt
är en av förutsättningarna.
förutsättningarna.

ÅKERI

Telefon 070-223 53 60 | 070-549 34 44


—
Vi har ju länge funderat på
detta med att människor måste komma till oss på dagtid eftersom det är
då vi har öppet. Vi vill gärna prova
med att ha lite mer öppet för de som
bara kan komma loss på kvällstid,
berättar Lars Boberg, administrativ
chef på Nya Närvården.
Försöket med öppna kvällsmottagningar i Strömsund och Hammerdal börjar under hösten och
kommer enbart att gälla bokade
besök.
—
Drömmen är förstås en
öppen mottagning också på kvällen,
men det klarar vi inte personalmässigt. Vi kommer att boka besök
och anpassa antal och dagar så att
det passar med de personalresurser
vi har, säger Lars Boberg.

—
Det betyder att möjligheterna att ha öppet kvällstid kommer att
variera mellan veckorna, och därför
kommer vi bara att kunna boka
upp besök i förväg, berättar Lars
Beställ era skidor hos oss,
Boberg.
vi har över 40 års
erfarenhet!
Information om kvällstider
kommer att lämnas vid respektive
mottagning när den sätter igång.
—
Vi tror att detta är rätt väg
att gå. Vi finns ju till för patienterna, inte tvärtom, och då måste vi
hela tiden titta på hur vi förenklar
besöken hos oss,
säger LarsRossignol
Boberg.
Nu i

R-skin

butik!

Rossignol har stighud i
100% mohair vid fästzon.
Du behöver inte valla!

“Vi finns ju till för
patienterna, inte tvärtom”
Vi gräver och spränger
för djupa förhållanden

Hoting, Telegatan 8 C. Öppet vardagar 08.00-17.00
Hammerdal, Storgatan 32. Öppet vardagar 08.00-17.00
Strömsund,Lagmansgatan 29. Öppet vardagar 08.00-17.00
HOTING, TRONDHEIM
0671-100 30 • 070-630 71 87
www.msehoting.se

Med en
en stark
stark ägare
ägareoch
ochstor
stor
närvaro
närvaro på
påvåra
våraproduktions
produktionsorter, levererar
levererar viviöver
överhela
hela
Sverige.
Vi förser svensk
Sverige.Vi
svensk bygg
byggindustri med
medträhuselement
trähuselementtilltill
industri
flerbostadshus och
och småhus
småhusflerbostadshus
områden!
områden!
Attacus trähus – Vi håller vad vi lovar!

Attacus trähus – Vi håller vad vi lovar!
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Öka dina chanser till en
fortsatt god syn och
Hög kvalitet
frånZEISS
ZEISS
endast
hososs.
oss.Nyaste in
kvalité
från
endast
hos
ögonhälsa
hos
oss!
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Boka en Ögonhälsoundersökning,
som består av:
• Synundersökning
• Ögontrycksmätning

Ö
lik
ZE
Ögonb
lika sä
sk

// DRIVES

• Synfältsundersökning

MADE BY ZE

• Samsyn och ögonrörelse
• Ögonbottenfotografering

Zeiss
Ett
säker
bilk

Med bedömning av ögonläkare!
Förändringar som bör upptäckas i tid

■ B
Ett allroun
te
bilkörning

- Diabetesretinopati
- Åldersrelaterad makuladegeneration (Gula fläcken)

M
Bättre se
g
teknolog
■

- Glaukom (Grön starr)

■ K
Minskad
n
gatubely
p
Korrekt s
ww
ögonen
eller bac

®
Bara hos din i.Scription -optiker:

ed
Förbättra Ditt mörkerseende mS!
i.scriptionglas glas från ZEIS

25-26 aug är BUTIKEN STÄNGD eftersom vi är på Optikmässa
Alltid
hos oss: Delbetalning
Strandvägen 1, Järpen
Storgatan 14, Strömsund

Bar

Storgatan 63, Sollefteå
0620-100 15
Mån-fre 9.30-17.30, lunch 13-14

Storgatan 14, 833 23 Strömsund

0647-66 53 33
0670-131 00
Tel: 0670-131 00 • Vardag
09.00 –17.00
Fria
på alla
Mån-fre reservdelar
9-17, lunch 13-14.
Mån-fre 9-17
www.stromsundsoptik.se
barnbågar upp till 13 år

Storgatan 14, 833 23 Strömsund • 0670-131 00
märke!
Vioavsett
finns även
i Sollefteå:
Bergmans
Optik
0620-100 15
Välkommen
till oss!
Vardag
09.00-17.00

www.zeis
Ögonb
lika ska
www.stromsu
ZEISS D
www.bergmanso
säker o

Hammerdals Åkeri
Hammerdals
Åkeri
Delägare i Reaxcer
Delägare i Reaxcer

• Matjord
• Bergkross
• Grävmaskiner 5–15 ton
Matjord
• Hjullastare 11–18 ton
Bergkross
Grävmaskiner 5–15 ton
Hjullastare 11–18 ton

VI KÖR!

TAXI-KALLE
Norråker

BC 0670-100 63 • BC Sjukresor 0771-82 00 83
Matti 070-330 09 28 • Kalle 070-300 43 23

Beställ dina skidor hos oss!
Barn/junior. Skidor, bindning
och pjäxor.

995:-

Allt
inom
slalom

Skin-skidor

Madshus Terrasonic Skin. Rek pris 4000:-

Vårt pris 2195:070 344 15 29 Lars • 070 344 15 26 Åke • 070 344
15 27
Håkan
Fischer
SkinPro.
Rek pris 3000:Senior. Skidor, bindning
Vårt pris 1995:-

Skidpaket
och pjäxor.

1995:-

Skatepaket 2595:Skidor, bindning och pjäxor
Turutrustning 2595:Vi har över 40 års
erfarenhet!

Rossignol R-Skin. Rek pris 3999:-

Vårt pris 2495:-

Power Original

Stövlar testade ner till -30°C,
halkskyddade sulor,
fodrad insida,
100% vattentät,
inbyggt snölås.

699:-

Igloo

Ultralätta stövlar, -30°C,
35% lättare än liknande
stövar i PVC eller
gummi. För fiskare,
jägare och skoterfolk.

Bättre seend
V
teknologin i

■

Minskad blä
gatubelysni

■

Korrekt seen
när ögonen
panelen elle

Bara hos din Z

Lars 070 344 15 29 • Åke 070 344 15 26
Håkan 070 344 15 27

Skidpaket

■

www.zeiss.se



• Sjukresor
• Bårtransporter
• Rullstolar
• Färdtjänst
• Bud- och godstransporter

Ett allroundg
bilkörning.

399:-

Rossöns Sport & Färg

Hotingsv 24, Rossön • 0624-200 63 • www.rossonssport.se

S
Tel.

Vi har äv

6

23 augusti 2017
Hela denna bilaga är en annons åt Nya Närvården

Möt Anders
Ehnberg från
Strömsund
 en av Nya Närvårdens
—
läkare, som vill slå ett slag
för glesbygdsmedicinen
som specialitet.
Anders har 28 års erfarenhet av
glesbygdsmedicin. Det började
med 9 år vid Malå Stuga i Södra
Lappland, därefter 12 år vid
Strömsunds Hälsocentral och nu
snart 7 år vid Nya Närvården
Strömsund.
Vad är det som gör Glesbygdsmedicin så speciell?
—
Glesbygdsmedicin är en
gren av allmänmedicinen där man
möter ett bredare spektrum av
sjukdomar än i en stad. Om man har
mer än 30 min till närmsta sjukhus
som patient så är det stor chans att
man söker på sin hälsocentral istället
för att söka på akuten i stan. Därför
krävs också en mental beredskap hos
personalen för detta och
dessutom ett brett kunnande. Av
tradition utreder vi våra patienter

grundligare och längre och handlägger också en hel del åkommor
lokalt vilket inte görs på hälsocentraler i stan. Glesbygdsmedicinen
är ett mycket stimulerande arbetsfält
som i takt med den tekniska utvecklingen blir allt mer avancerad.
Varför valde du Glesbygdsmedicin ?
—
Jag hamnade av en slump
som vikarie vid Malå sjukstuga
våren 1988. Jag skulle bli ortoped
men insåg då att detta arbetssätt
var det rätta för mej. I glesbygden
får man sköta ortopediska patienter
likväl som invärtes medicinska
patienter, ja egentligen hela spektrumet av diagnoser vilket alltid känts
utmanande och roligt. Man lär också
på ett litet ställe känna i stort sett
alla, deras släktförhållanden, arbetsförhållanden vilket är en stor fördel i

behandlingen av deras sjukdomar.
Hur många läkare har du varit
handledare för?
—
Har nog tyvärr tappat räkningen är jag rädd. Skulle uppskatta
antalet AT läkare jag handlett genom
åren till någonstans mellan 15 och
20. Antalet ST läkare torde ligga
runt 10.
Hur kan vi locka läkare till glesbygden?
—
Vi måste framhålla glesbygdsmedicinen som arbetssätt.
Ett sällsynt stimulerande läkarjobb
som ger mycket tillfredställelse
tillbaka. Den vision av primärvården
som framställs i Göran Stiernstedts
utredning finns till stor del redan
genomförd i glesbygden. Det känns
om att primärvården måste få en
blomstringsperiod snart, efter 30-40
år av löst prat.

Anders Ehnberg

Finns det fördelar att vara
anställd av privat vårdgivare för
att vara utbildningsläkare och
handledare?
—
En liten privat vårdgivare
har möjlighet att skräddarsy både
utbildning och handledning efter den
enskildes behov på ett annat sätt än
en stor organisation. Man har en helt
annan möjlighet att prova nya grepp.
Testa arbetssätt som snabbt kan
utvärderas, behållas eller förkastas.
Enheterna är små och intima vilket
innebär att handfast handledning och
möjligheten att fråga aldrig är långt
borta för en utbildningsläkare. Övrig
personal är dessutom oerhört kompetent och väl insatt i vad glesbygdsmedicinen innebär även för deras
professioner.

Välkommen, vi hjälper dig!
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kia.com

Helt nya Kia Optima Sportswagon

Kommer nu som plug-in hybrid
Klassledande räckvidd
Kompromissa varken med körglädje, komfort eller utrustning! Kias första storkombi kommer
nu även som laddhybrid, med längst räckvidd i klassen - 62 km på el. Kom närmare naturen med
eldriftens tystnad och mindre utsläpp. Helt nya Kia Optima Sportswagon Plug-In Hybrid finns att
beställa redan nu för leverans i sommar. Provkör den hos din Kia-handlare!

1.7 CRDi DCT-7 GT LINE
FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.888 KR/MÅN*

PLUG-IN HYBRID KOMFORT MED PLUSPAKET

62KM
PÅ EL

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.363 KR/MÅN *

Bilen på bilden är Optima Sportswagon GT Line. Bränsleförbrukning Kia Optima Sportswagon GT Line blandad körning 4,6 l/100km, CO2 utsläpp 120 g/km. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Optima Sportswagon Plug-In Hybrid; 1,4 l/100
km, 12,3 kW/h, samt CO₂-utsläpp 33g/km, enligt den kombinerade körcykeln, NEDC. *Förmånsvärde: kostnaden för föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen baserat på en marginalskatt på 50 % 2017. Bilen på
bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

Mycket stil. Liten insats.
Just nu hittar du vår A-Klass till priser som aldrig återkommer.
Gör ditt val ännu mer uttrycksfullt och köp till stylepaket.
Läs mer på mercedes-benz.se/a-klass

Mercedes A-Klass 180 Style Edition
Pris från:

199.900 kr

*Privatleasing från 2.495 kr/mån

(ord. pris 228.900 kr)

Stylepaket à 16.500 kr

Stylepaket Plus à 14.900 kr

Paketet kräver stylepaket och nedan utrustning tillkommer:
• AMG-Styling utvändigt
• LED-strålkastare inkl. automatisk ljusbildsreglering
• Sänkt komfortchassi
• Automatisk klimatanläggning
• Diamantgrill
• Medieskärm 20,3 cm (8”)
• AMG Lättmetallfälgar 18”
• Style Line invändigt
• Sportstolar i konstläder
• Multifunktionsratt i läder
• Backkamera med hjälplinjer
• Belysnings- och siktpaket
• Integrering av Smartphone inkl. Apple™ CarPlay,
och Google Android Auto
• Klimatanläggning

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU norm: 5,5–5,7, CO2: 127–134. Bränsleförbrukning avser grundutrustat fordon. Bilen på bilden är extrautrustad med stylingpaket och panoramataklucka. *Mercedes-Benz Privatleasing via Mercedes-Benz Finans (MBF),
36 mån, total körsträcka 3.000 mil, månadshyra inkl. moms och service. Övermil debiteras med 12,50 kr inkl. moms per mil. Vid kontraktstidens slut avslutas avtalet och bil samt tillhörande utrustn. lämnas tillbaka. Extra kostnader tillkommer vid användande
överstigande normalt slitage samt för uppläggnings- och admin.avgift. Med reservation för sedvanlig kreditprövning där MBF förbehåller sig rätten till förstahyra. Erbjudandet gäller tom 2017-09-30.
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a
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N ansikten på
Nya Närvården
“Sedan är det
roligt att ha ett jobb
där man vet att den
ena dagen inte är den
andra lik.”
Måns Laudon,
Läkare Hoting.

Vad ska du jobba med i Nya
Närvården?
—
Jag kommer att jobba ca
var fjärde vecka under höst och vår
i NNV. Jobbar normalt och fortsatt i Krokom som distriktsläkare.
Känner Hans sedan länge och ser
det som ett sätt att hjälpa honom i
Hoting under aktuell tid. Jag
kommer att gå in som distriktsläkare och bära upp alla
funktioner.
Vad ska blir det roligaste med
att jobba åt NNV
—
Kul att få denna möjlighet
att komma in i verksamheten och
verka i en spännande miljö. Vill
inte ta ordet glesbygd i min mun
—
Kan tycka att det har lite
negativ klang. Vi jobbar alla i olika
fält där verkligheterna i är olika
och ser det därför som berikande
att variera mig i kommande tid.

Gina Hästner,

Receptionist Hammerdal.
Vad gör du på Nya Närvården?
—
Sedan november i fjol
sitter jag i receptionen och städar
på hälsocentralen i Hammerdal.
Vad är det roligaste med att
jobba på Nya Närvården?
—
Arbetskamraterna och alla
människor jag träffar när jag sitter
i receptionen. Sedan är det roligt
att ha ett jobb där man vet att den
ena dagen inte är den andra lik.

HOTINGTRAVET tackar ALLA
för jubileumsåret 2017!
Trots inställd dag 11/7 och allt ”trubbel”
kring detta, siktar vi på att komma igen,
förmodligen 7, 10, 13 juli 2018.
Tack för i år och välkommen tillbaka nästa år!
Hotingtravet/Styrelsen

Hos oss hittar du

Limfog
Pellets
Edevägen 13 Hammerdal • 0644-108 92 • www.lamtech.se
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Allt inom IT och Kommunikation

Rösta för en
öppen folkkyrka!
Träffa kyrkomötets
ordförande

Datorer & Kringutrustning

Karin Perers

hellre hög

Virtualisering & molntjänster

tänk
längre!

livsinkomst

än hög introlön

en röst
frihet ärKrokoms
kyrka
för hållbar

mer hållbart

politik
måndagen
28 augusti
klockan 19.00

systemunderhåll & säkerhet
konkurrens=
konsumentmakt

på jobb!

co2 borde

beskattas
mer än jobb

I medmänsklighetens tjänst.

Foto: Trons

digitalisering & marknadsföring

sänk skatten

välkomna till oss.
www.centerpartiet.se/krokom
www.facebook.com/centerpartiet.krokom

www.abroad.se

Vi erbjuder dig och ditt företag
allt inom redovisning!
Hoting
0671-400 98

Vi finns i:
Dorotea
072-221 44 74

Stort urval av möbler,
presenter med mera.
Välkommen!

Strömsund
072-221 41 42
Edevägen 9 Hammerdal
0644-711 54 • wiksmobler.se

Redovisningsbyrån som
stödjer och samverkar
för en levande landsbygd.

Storgatan 38 Hammerdal
0644-712 50

Lägenheter och lokaler
Korsta Fastigheter erbjuder lugnt och tryggt boende
och bra företagslokaler i Strömsunds kommun.

0644-100 39 | www.korsta.se
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Nya Närvården åker
på ST-konferens för
att hitta fler läkare till
kommunen.
Nya Närvården jobbar ständigt med att rekrytera nya
läkare till sina hälsocentraler i Strömsund.
En del i det långsiktiga arbetet är att också anställa
ST-läkare, läkare som håller på att specialisera sig.
—
Vi har haft en ST-läkaren i
Nya Närvården i Hoting, men vill
gärna ha två till. En i Strömsund och
en i Hammerdal, säger Hans Boberg,
vd på Nya Närvården.
Med början den 14 september
ordnas i Åre det årliga riksmötet för
ST-läkarföreningen i Sverige. En tre
dagars konferens med mängder av
deltagare från hela landet.
Föreläsningar, utställningar och
rekryterings-möten brukar stå på
programmet. Här visar arbetsgivare
upp sig för ST-läkare som letar
tjänsgöring och specialitet.
—
Vi åker fyra personer från
företaget för att visa upp vad vi har
att erbjuda och knyta nya kontakter.
Det blir jag , Lars Boberg, Anders
Ehnberg och Anna Ivarsson som
representerar oss.
Tanken är så klart att hitta personer att rekrytera till ST-läkartjänster,
men också att sprida kunskap om
specialiteten glesbygdsmedicin.
—
Vi tycker att vi har ett
ansvar för att också glesbygdsmedicinen får en plats i de här
sammanhangen. Det finns de som
är intresserade av glesbygdsmedicin

men som kanske inte vet att det finns
företag som Nya Närvården, med
god arbetsmiljö, bra arbetsvillkor
och fantastisk miljö att arbeta i. Det
tänker vi ändra på.
Målet är alltså att hitta ST-läkare till
både Strömsund och Hammerdal
i framtiden. Helst så snart som
möjligt.
—
Vi vill vara en föregångare
och gott exempel på att privata utförare tar långsiktigt ansvar. Det här
är en del av det arbetet, säger Hans
Boberg.

Hans Boberg

Anders Ehnberg

“Vi tycker att vi har ett ansvar för
att också glesbygdsmedicinen får en
plats i de här sammanhangen.”
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Nya Närvården
ökar stadigt!
Det går bra för Nya Närvården!
Kurvan över listade patienter
pekar stadigt uppåt, och i slutet
av juni tillhörde 5409 kommuninnevånare i Strömsund det
privata vårdalternativet.
—
Oerhört glädjande, säger Lars Boberg, administrativ
chef på Nya Närvården.
—
Om man tittar på diagrammet så ser man ju att det
hela tiden rör sig lite upp och ner i det korta perspektivet, men
vi tittar ju mera över tid och då ser det riktigt bra ut. Vi rör oss
sakta men säkert uppåt hela tiden.
Listningen är stabil över hela kommunen, men den
stora ökningen den senaste tiden har skett i centralorten
Strömsund.
—
Vi märker att de satsningar vi gjort där ger utslag, och
det betyder att vi planerar för expansion av verksamheten i
Strömsund, med fler anställda och nya lokaler under nästa år,
säger Lars Boberg.
Han ser inget moln vid horisonten som talar mot en
fortsatt stabil tillväxt av listade patienter.
—
Nej. Nya Närvården är en etablerad del av sjukvården
i Strömsunds kommun. Vi vet att patienterna uppskattar oss
och vårt sätt att jobba. Det ser vi de mätningar som görs kontinuerligt. Så vi ser framtiden an med tillförsikt.

70

Utvecklingen under året i siffror.

Vecka

Hoting

Strömsund

Hammerdal

Totalt

2

1451

1834

2080

5365

3

1454

1827

2076

5357

4

1447

1828

2075

5350

5

1449

1834

2081

5364

6

1445

1839

2077

5361

7

1446

1842

2076

5364

8

1461

1841

2078

5380

9

1466

1850

2083

5399

10

1460

1850

2074

5384

11

1467

1851

2080

5396

12

1465

1851

2080

5396

13

1472

1851

2078

5401

14

1476

1855

2076

5407

15

1478

1855

2080

5413

16

1475

1850

2078

5403

17

1476

1852

2076

5404

18

1478

1852

2076

5406

19

1475

1852

2079

5406

20

1471

1852

2078

5401

21

1472

1846

2076

5394

22

1471

1846

2074

5391

23

1473

1852

2074

5399

24

1474

1856

2072

5399

25

1485

1855

2071

5411

26

1482

1855

2072

5409

30

1486

1860

2079

5425

31

1487

1862

2078

5427

32

1486

1858

2076

5420

33

1482

1858

2073

5413
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Utvecklingen under året.

“Så vi ser framtiden
an med tillförsikt. “
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Så byter du
hälsocentral
Som patient kan du välja din egen hälsocentral (ibland även kallat vårdcentral).
Alla har rätt att välja sin hälsocentral, för
barn under 18 år behövs dock vårdnadshavares godkännande. Observera att
valet är personligt, så alla i familjen
behöver inte välja samma hälsocentral
om de inte vill.
Sedan årsskiftet 2014/2015 kan
man tack vare den nya patientlagen
lista sig på vilken vårdcentral eller
hälsocentral man själv önskar och
i vilket landsting eller region man
själv väljer. Ersättning för resa utgår
dock bara till närmaste vårdcentral
eller hälsocentral.
Det betyder till exempel att du
som bor i Ramsele, Junsele, Åsele,
Dorotea eller Vilhelmina
kan välja oss som din vårdcentral.
Rätten att välja hälsocentral i
Jämtlands län gäller bara om du är
folkbokförd här. Om du blir akut
sjuk har du rätt att söka närmaste
hälsocentral utan krav att byta. Den
här blanketten behöver du för att
byta hälsocentral. Blanketten finns
att klippa ut på nästa sida, eller att
ladda ner på www.1177.se.
Fyll i blanketten
Endast en person per blankett. Om
ni är fler i familjen som vill byta
hälsocentral kan ni ladda ner och
skriva ut fler blanketter.
Skicka in blanketten
Posta eller lämna den direkt hos oss:
Lagmansgatan 29,
833 31 Strömsund
Telegatan 8C, 830 80 Hoting
Storgatan 32, 830 70 Hammerdal.
Du kan även välja att lämna in blanketten direkt till den hälsocentral

du väljer. Du kan göra ditt val med
hjälp av ombud.

K6A6K
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ER

Namn:

1
Adress:

Postnr, or
t:

2

Personnu
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mmer:

ngar:

Telefonnu

mmer:

?V\k~a_Z

g]~ahd

(OBS: Fu
llstän

3

XZci
digt namn gVaZc/
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pior får
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an
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Invänta bekräftelse
Du tillhör din gamla hälsocentral
tills du får besked om att du fått
plats hos Nya Närvården.
Behöver du hjälp?
Ring oss så hjälper vi dig
010-161 30 20
(NNV Hoting). Vardagar 08:00–
17:00.

am vårdn
ad

(Datum)
(Namnt

behövs

undersk

rift av bå
da vårdn
ad

shavarn

eckning

a.

)
(Namnfö
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e)

JcYZgh

`g^[i/

(Datum)
(Namnt

eckning

)
(Namnfö

rtydligand
e)

• Skicka
elle
nuvarand r lämna valblank

etten til
e häls
l den hä
lsocentr
al du va
lt. I vänt
ko
ler e-po
an på be
st: halsov ntakta den hä
sked vä
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al@regi
• Mer in
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al du ha
onjh.se
formatio
dig till di
r
va
lt eller re
n Finns
n
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pålll
hälsoval
#gZ\^dc_
skansli på
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.
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=~ahdX
Datum:

ZcigVaZ

chVciZ

24 00

X`c^c\

Vg/
Namntec

kning:

Så här fyller du i hälsovalsblanketten:
1 Här fyller du i din kontaktinformation.
2 Här kan du fylla i om det är något speciellt du vill att vi ska veta om
dig. Du kanske till exempel har diabetes?
3 Här fyller du i ”Nya Närvården” NNV AB” följt av den ort (Hoting,
Strömsund eller Hammerdal) som du väljer.
4 Din signatur är viktig! Glöm inte att skriva under. Det gäller även när
du skriver under till barn under 18 år.
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K6A6K=tAHD8:CIG6A
UPPGIFTER OM DIG SOM VÄLJER

Namn:

Adress:

Postnr, ort:

Personnummer:

Telefonnummer:

Övriga upplysningar:

?V\k~a_Zg]~ahdXZcigVaZc/

(OBS: Fullständigt namn på hälsocentralen, ort.)

Jag medger att journalkopior får skickas från min gamla hälsocentral till min nya:
Jag vill inte att journalkopior skickas från min gamla hälsocentral till min nya:

JcYZgh`g^[i/

För barn under 18 år ska målsman skriva under blanketten. Vid gemensam vårdnad behövs underskrift av båda vårdnadshavarna.

(Datum)

(Namnteckning)

(Namnförtydligande)

(Namnteckning)

(Namnförtydligande)

JcYZgh`g^[i/

(Datum)

• Skicka eller lämna valblanketten till den hälsocentral du valt. I väntan på besked vänder du dig till din

nuvarande hälsocentral.

• Om du har frågor, kontakta den hälsocentral du har valt eller regionens hälsovalskansli på telefon 063-14 24 00

eller e-post: halsoval@regionjh.se

• Mer information Finns pålll#gZ\^dc_]#hZ$]VahdkVa

=~ahdXZcigVaZchVciZX`c^c\Vg/
Datum:

✃

Namnteckning:
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