Vi söker läkare med intresse för teambaserad rehabilitering
Rehabakademin erbjuder på uppdrag av Region Stockholm specialiserad rehabilitering för patienter
med långvarig smärta och utmattningssyndrom. Hos oss arbetar läkare, psykiater, fysioterapeuter,
psykologer och arbetsterapeuter i multiprofessionella team med specialiserad bedömning och
rehabilitering enligt en utarbetad rehabiliteringsmodell.
Rehabakademin är ett medarbetarägt aktiebolag som funnits sedan 2015 med mottagning beläget
vid Solna Strands, endast 10 min från T-centralen. Genom Arbetsmiljöakademin levereras även
tjänster till arbetsgivare inom arbetsmiljö, chefsstöd, arbetslivsinriktad rehabilitering och ergonomi.
Tillsammans vill vi bidra till ökad livskraft såväl hos individer som i organisationer.
Du kan läsa mer om vår verksamhet på www.rehabakademin.se.

Nu söker vi en ytterligare läkare
Vi söker dig som är leg. läkare och har intresse för teambaserad rehabilitering vid långvarig smärta
och utmattningssyndrom. Intresse och erfarenhet av arbete med patientgrupperna är viktigast, men
specialistkompetens inom lämpligt område är givetvis meriterande, t.ex. rehabiliteringsmedicin,
smärtlindring eller företagshälsovård. Arbetet består av att göra kvalificerade medicinska
bedömningar av patienter med långvarig smärta och utmattningssyndrom och att medverka i
teambaserade utredningar och rehabiliteringsprogram. Vi värdesätter delaktighet och tjänsten
erbjuder även utrymme för utveckling av kvalitet, förbättring av metoder och utveckling av
Rehabakademin AB.
Företaget jobbar för att hjälpa fler människor till ett större välbefinnande och handlingskraft i det
dagliga livet. Detta gör vi genom att erbjuda en hög tillgänglighet, sträva efter evidensbaserad
rehabilitering och ett omsorgsfullt bemötande.
Arbetet präglas av nära samarbete med psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut. Hos oss får du ett
stimulerande och omväxlande arbete i ett trevligt och engagerat arbetsklimat med god arbetsmiljö.
Du får ett kollegialt stöd genom övriga specialistläkare och kollegor med annan professionell
yrkesbakgrund.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Kvalifikationer och personliga egenskaper:
Intresse och engagemang för patientgrupperna samt det teambaserade arbetssättet är avgörande för
att du ska trivas hos oss.

Kontakt:
Kontaktpersoner specialistläkare Carl Molander eller verksamhetschef Susanne Alm-Sönnergren tel.
08–58714600

Ansökan skickas till:
susanne.alm-sonnergren@rehabakademin.se

