
 

Välkommen till Öron- Näsa- Halsmottagningen på Hudiksvalls sjukhus!  

Vi på ÖNH-mottagningen håller till i hus 8, plan 5.  

Vårdenhetschef är Malin Holmberg, 0650-924 03, 070-277 58 38.  

 

ÖNH-mottagningen i Hudiksvall tillhör verksamhetsområde (VO) ÖNH i Region Gävleborg. VO ÖNH 

har mottagningsverksamhet i Hudiksvall, Gävle och Bollnäs, operationsverksamhet i Hudiksvall och 

Gävle, hörcentral och teknisk hörselvård i Hudiksvall, Gävle, Bollnäs och Sandviken och 

hörselhabilitering i hela länet.  

Som kandidat går du alltid dubbelt med handledare. Vi brukar ha kandidatmottagning en förmiddag 

under veckan och vi försöker också planera in en halvdag på Hörcentralen. 

 

Att tänka på inför din placering hos oss  

Boende  

Vi kan erbjuda boende i del av trerumslägenhet med gemensamt kök, bad och vardagsrum med ca 10 

minuters gångavstånd från Hudiksvalls sjukhus. Kontakta mig i god tid och meddela om behov av 

boende finns. Sängkläder och nycklar till lägenheten lämnas ut via Transportservice, ring 0650-924 44 

vid ankomst till sjukhuset.  

Kläder  

Personalkläder går vi tillsammans och hämtar din första dag hos oss.  

Friskvård  

Du har även tillgång till vårt Hälsotek, Hus 10, plan 7. Om denna placering är din första på Hudiksvalls 

sjukhus och du inte har någon behörighet sedan tidigare, maila mig i god tid, personnummer och 

mobilnummer så beställer jag detta till dig.  

Obs! du måste ha minst två veckor inplanerat i Hudiksvall för att få behörighet.  

Sjukanmälan 

Ev. sjukanmälan sker i första hand till vår jourtelefon 0650-924 07. 

Alternativt skickas sms till chefssekreterare Benice Söderberg 072-233 53 04 eller VEC Malin 

Holmberg 070-277 58 38. 

AT-centrum  

Se bifogat dokument.  

 

Din första dag hos oss är det bra om du kan vara på plats lite tidigare så vi hinner visa dig runt på 

mottagningen samt hämta ut personalkläder.  

 

Om du har några funderingar så maila eller ring mig gärna.  

Välkommen till Hudiksvall!  

 

Benice Söderberg, chefssekreterare 

072-2335304  

benice.soderberg@regiongavleborg.se 


