Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
startar sin verksamhet 1.1.2017
I och med Soite förenas social- och hälsotjänsterna i områdets sjukvårdsdistrikt och
kommuner till en helhet. Till Soite hör fr.o.m. 1.1.2017:
• Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice Kiuru
(inkl. Mellersta Österbottens centralsjukhus, Affärsverket för social- och hälsovård Jyta samt
Specialomsorgsdistriktet för omsorgen för utvecklingshämmade)
• Karleby stads social- och hälsovårdstjänster
• Perho kommuns social- och hälsovårdstjänster

Vill du delta i ett klientråd?

I Soite förenas social- och hälsovårdens tjänster på ett klient- och patientorienterat sätt så att både social- och
hälsovårdens enheter fungerar i tätt och mångprofessionellt samarbete.
Vi informerar närmare om ändringarna i verksamheten inom en snar framtid. Mest centrala ändringar i
verksamheten som genomförs inom Soite under nästa år är:
•
•
•
•
•
•
•

Verksamhetsställena delas inom Soite in i Välfärdsservicecenter och Soite-stationer
Servicehandledningscentret startar sin verksamhet 1.1.2017
Servicesystemet blir mer öppenvårdsinriktat
Mobila tjänster och tjänster som erbjuds hem utökas
De elektroniska tjänsterna utökas
Verksamhetsställenas öppethållningstider utökas
Färdtjänstcentralen startar sin verksamhet

Vi grundar tre klientråd inom Soite.
Ansökan om medlemskap
i klientrådet börjar snart.
Följ annonseringen!

Vi betjänar dig även i fortsättningen på våra bekanta verksamhetsställen i Karleby, Kronoby och i älvdalarna.
Våra telefonnummer ändras inte.

@

Personalens e-postadresser ändras 1.1.2017 till formen förnamn.efternamn@soite.fi

Mer information om Soites social- och hälsovårdstjänster hittar du fr.o.m. 1.1.2017 på adressen

www.soite.fi
Ändringar i fråga om klient- och patientuppgifterna

Överförande av patientuppgifter till
Mina Kanta-sidorna

Från och med 1.1.2017 är Mellersta Österbottens
social- och hälsovårdssamkommun Soite registeransvarig för hälso- och sjukvårdens patientregister och socialvårdens personregister. Karleby social- och hälsovårds gamla patientuppgifter och
socialvårdens klientregister flyttas över till den
nya registeransvariga.

Av tekniska skäl överförs patientuppgifter inte
under januari 2017 från Soite till FPA:s patientdataarkiv eller Mina Kanta-sidorna. Patientuppgifterna överförs retroaktivt till FPA:s patientdataarkiv och Mina Kanta-sidorna i början av
februari 2017.

Om du uppgjort fullmakt för uträttande av
ärenden eller ett avtal om elektroniskt uträttande
av ärenden på Karleby hälsovårdscentral, gäller
dessa även inom Soite.
I Soites patientdatasystem kan man inte förbjuda överlåtande av uppgifter mellan hälso- och
sjukvårdens verksamhetsenheter inom Mellersta
Österbottens social- och hälsovårdssamkommun.
Affärsverket för social- och hälsovård Jytas
företagshälsovård förenas med Työplus fr.o.m.
början av år 2017. Työplus kommer att vara registeransvarig i fråga om både Työplus och Jytas
företagshälsovårds gamla patientuppgifter.

Ett avbrott i fråga om begäran om
receptförnyelse i Mina Kanta-tjänsten
Mellan 28.12.2016 och 4.1.2017 kan man inte
rikta elektroniska begäran om receptförnyelse till
Karleby hälsovårdscentrals verksamhetsställen.
Karleby hälsovårdscentrals verksamhetsställen är teamen (1, 2, 3, 4), Björkhagen, Lochteå,
Ullava, Kelviå, Kronoby, Nedervetil och Terjärv.
Läkemedelsordinationer kan förnyas på apotek
eller på hälsovårdscentralen under avbrottet i
Mina Kanta-tjänsten.

JOUREN

Vardagar kl. 8-16 kontakta
hälsovårdscentralen i ditt eget område.
Jourmottagning vardagskvällar:
kl. 16-08
samt under veckosluten och helgerna
24 h
på Karleby samjour
(Mariegatan 16-20)

RING FÖRST

JOURENS TELEFONRÅDGIVNING

(06) 826 4500
Jourens skötare svarar i telefon
vardagar kl.15-08
samt under veckosluten och helgerna 24 h

Direktbetalningar och e-fakturor

Avtalen flyttas automatiskt över till Soite. Ändringen föranleder inga åtgärder av klienten.

Vi informerar skilt om julens avvikande öppethållningstider

