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besök. Vi erbjuder utbildningar och föreläsningar och deltar i debatten i syfte att medvetandegöra hur NPF påverkar patienter, anhöriga och samhälle. 
Allt SMART Psykiatris arbete styrs av våra patienters erfarenheter och behov.  www.smartpsykiatri.se  Facebook  Instagram  LinkedIn 

	

	

Se hit sjuksköterska! 
Nu söker vi dig som är leg sjuksköterska till vår mottagning i Mörby, Danderyd.  

Om tjänsten  

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst två års yrkeserfarenhet, gärna från psykiatrin, 
från barn & ungdom eller från barnmedicinsk avdelning. Vi gör breda utredningar av adhd, autism och 
intellektuell funktionsnedsättning men även andra psykiatriska tillstånd som till exempel ångest, 
depression, ätstörning, social fobi och tvångssyndrom. Vi följer nationella riktlinjer och 
rekommendationer för evidensbaserad utredning och behandling, och skräddarsyr våra utredningar 
utifrån de individuella frågeställningarna. 

På SMART Psykiatri arbetar vi tillsammans med elevhälsa, BUP, vuxenpsykiatri, kriminalvård och 
socialtjänst i flera regioner. Vi gör utredningar och bedömningar på våra olika mottagningar och kan 
även vid behov göra hela eller delar av utredningen i hemmet, i skolan eller på resursskolor när det 
behövs. Vi erbjuder privat konsultation, utredning och behandling för barn och vuxna.  

Som sjuksköterska på mottagningen i Mörby spelar du en viktig roll i behandlingsarbete med patienter 
med olika npf-diagnoser som t ex adhd. Du är van vid att arbeta självständigt i team med läkare kring 
läkemedelsbehandling tex med uppföljning och optimering av adhd-medicinering. Andra arbetsuppgifter 
som du också behöver känna dig trygg med är telefonrådgivning och samordning av mottagningens olika 
resurser.  Som sjuksköterska hos oss är du en central del i ett tvärprofessionellt team där även läkare, 
psykologer och undersköterskor ingår.  

Om dig  

Du värdesätter omväxling och att få vara en del av en växande progressiv vårdgivare som också är en 
engagerad kunskapsspridare i samhället. Du vill jobba för oss för att du har ett genuint intresse för 
människor och du sätter alltid patienten i fokus. Du trivs med att ha varierade arbetsuppgifter, arbetar 
effektivt och självständigt, är kunnig, prestigelös och ansvarsfull. Vidare är du strukturerad, engagerad 
och bidrar till ett gott arbetsklimat.  
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Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst två års yrkeserfarenhet, gärna från psykiatrin, 
från barn & ungdom eller från barnmedicinsk avdelning. Det är meriterande om du har erfarenhet och 
kunskap inom behandling av npf. Arbetet utgår från teamet, men ställer samtidigt höga krav på 
självständighet och att kunna planera och  genomföra arbetsuppgifter på ett effektivt och 
patientcentrerat sätt. Du måste ha ett genuint intresse för förändrings- och förbättringsarbete och vara 
intresserad av att arbeta i ett engagerat team av medarbetare. Vi arbetar i journalsystemet WebDoc. Vi 
lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Om anställningen  

· Placeringsort: Mörby, Stockholm 

· Tillträde: omgående / enligt överenskommelse 

· Lön: enligt överenskommelse 

· Anställningsform: heltid med provanställning 

Vi erbjuder 

• möjlighet att påverka din roll och att vara del i att skapa den bästa psykiatriska vårdgivaren i 
Sverige. 

• en engagerad arbetsgivare med stark medial närvaro. 
• friskvårdsbidrag. 

Välkommen med din ansökan senast 10 oktober! Intervjuer sker löpande. 

Skicka din ansökan till: jobbahososs@smartpsykiatri.se     

Märk din ansökan: ”SSK Mörby”               

Vid frågor, kontakta Verksamhetschef David Jamshidi david.jamshidi@smartpsykiatri.se 

 

Hos har vi en dynamisk arbetsmiljö. Förändringar sker i snabb takt och vi växer som organisation varje dag. Vi som 
jobbar på SMART Psykiatri arbetar tillsammans genom att bygga långsiktiga relationer med medarbetare, patienter, 
anhöriga och samarbetspartners. Vi strävar efter att vara den bästa arbetsgivaren för våra medarbetare och en trygg och 
modern vårdgivare för våra patienter. Vi vill ligga i framkant för evidensbaserade insatser, forskning och kunskap kring 
neuropsykiatriska diagnoser. 

 

 

 

 


