
 

 

Vi söker PTP-psykolog med intresse för teamarbete! 

Rehabakademin arbetar med specialiserad rehabilitering för patienter med utmattningssyndrom och 

långvarig smärta. Tillsammans med Arbetsmiljöakademin levereras även tjänster till arbetsgivare 

inom arbetsmiljöarbete, chefsstöd, grupputveckling, arbetslivsinriktad rehabilitering och ergonomi. Vi 

är idag 24 medarbetare och finns belägna vid Solna Strands t-banestation, endast 10 min från T-

centralen. Rehabakademin är ett privatägt aktiebolag som funnits i fyra år. Vi är ett engagerat gäng 

som gillar att arbeta tillsammans – vi vill bidra till ökad livskraft såväl hos individer som i 

organisationer. Du kan läsa mer om verksamhet på www.rehabakademin.se 

 

Nu söker vi en PTP-psykolog till Rehabakademin i Solna Strand 
Vi söker en PTP-psykolog med tjänstgöring inom vårt rehabiliteringsuppdrag.  

Som psykolog arbetar du framför allt med att bedriva rehabilitering för patienter med långvarig smärta 

och utmattningssyndrom. Arbetet hos oss innefattar att göra teambaserade bedömningar och att 

genomföra rehabiliteringsprogram under ca 13-18 veckor. Psykologens behandlingsinsatser innefattar 

både individuella och gruppbaserade delar, liksom utvärdering och utveckling av dessa. 

Vi arbetar i multiprofessionella team med patienterna, som består av psykolog, arbetsterapeut, 

fysioterapeut och läkare. Hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete i ett trevligt 

arbetsklimat med god arbetsmiljö. Vi har vana att ta emot studenter och har haft en PTP-psykolog. Du 

får både ett kollegialt stöd genom övriga psykologer och kollegor med annan professionell 

yrkesbakgrund. Du ges även goda möjligheter till kompetensutveckling genom kontinuerlig fortbildning 

och handledning. Vi har ett generöst friskvårdsbidrag.  

Anställningsform: 
Heltid, PTP-tjänstgöring i 12 mån med start september 2019. 

Kvalifikationer: 

Vi söker dig med psykologexamen, med steg 1 KBT-kompetens, och som ska göra din PTP. Det är en 

merit om du har erfarenhet inom området. 

Personliga egenskaper: 

Som person trivs du med att arbeta både självständigt och i team. Du tar eget ansvar för att driva och 

planera patientarbetet och har god förmåga att prioritera i ditt arbete. Engagemang, initiativtagande och 

god samarbetsförmåga är egenskaper som kommer att få dig att trivas i vårt team. Vi lägger stor vikt 

vid personlig lämplighet. 

Frågor om tjänsten? Kontakta leg psykolog Sara Steneby; tel 08-587 146 00, 

sara.steneby@rehabakademin.se 

Ansökan skickas till: annika.fryxell-westerberg@rehabakademin.se 
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