Samordningsförbundet Insjöriket söker leg Psykolog 80-100%
Om Oss:
Samordningsförbundet Insjöriket bedriver finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra
Götalandsregionen och kommunerna Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås.
Alla som arbetar hos oss har en anställning hos någon av dessa parter, och lånas/hyrs ut
halvårsvis till verksamheten. Många som arbetar hos oss valt att stanna kvar i flera år.
De verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet präglas av ett synsätt där
medborgarnas behov, förutsättningar och delaktighet är grunden för rehabilitering snarare
än de enskilda myndigheternas måluppfyllelse. Det innebär stora möjligheter till
flexibilitet när det gäller att hitta individuella lösningar för individer som annars löper
stor risk att hamna ”mellan stolarna” i myndighetskontakterna.
Vi har våra egna lokaler i Mölndal centrum och i Lerum, samt tillgång till de respektive
myndigheternas lokaler i alla ovanstående kommuner. Du har din placering i Mölndal
och reser med egen bil, eller den egna myndighetens bil, mellan de olika kommunerna på
arbetstid.
Arbetsuppgifter:
Psykologens huvudsakliga uppdrag:
-

Psykologen träffar de deltagare i verksamheterna som har behov av samtal för att
komma vidare i sin process. Liksom all annan verksamhet inom förbundet så är
även den terapeutiska verksamheten helt och hållet behovsstyrd. Det innebär att
du behöver ha ett brett register av verktyg för att stötta människor i förändring och
inte vara låst i en enskild metod. Vi förväntar oss att du tar dig tid att lära känna
individen och sedan tillsammans med individen kommer överens om hur ni kan
gå vidare för att hen så småningom ska kunna komma ut i studier/arbete. En
kontakt kan vara ett eller två samtal, eller en regelbunden kontakt under hela den
period individen är inskriven i någon av Samordningsförbundets verksamheter.
Det terapeutiska arbetet går under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och utförs
och journalförs i enlighet med de föreskrifter som finns t.ex. avseende val av
metoder och respekt för individens integritet.

-

Psykologen står för den psykologiska kompetensen i insatser finansierade av
förbundet. Det kan t.ex. innebära att delta i ärendegenomgångar, att handleda
personal i enskilda ärenden, informera och utbilda interna och externa

samarbetspartners, vara med och starta upp och handleda nya projekt, delta som
föreläsare/diskussionsledare i någon gruppverksamhet, mm
-

Psykologen skriver intyg/underlag så att deltagarna i de olika verksamheterna kan
få det stöd de har rätt till. Tex extra stöd från arbetsförmedlingen, boendestöd etc.

-

Psykologen förväntas delta i metodutveckling och engagera sig i det som händer
på Samordningsförbundet Insjöriket. Det är alltid nya saker på gång, så en
förutsättning för att trivas här är att du uppskattar att befinna dig i en kontinuerlig
förändringsprocess och gärna engagerar sig i förbundets framtid och
utvecklingsarbete.

Som psykolog på Samordningsförbundet Insjöriket har du mycket goda möjligheter att
själv påverka din arbetssituation. Du är den enda psykologen men arbetsbelastningen är
rimlig och du väljer, om du vill, själv en handledare som passar ditt sätt att arbeta.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som är leg Psykolog, eller har en annan adekvat utbildning såsom tex Leg
Psykoterapeut med relevant grundprofession. Om du har erfarenhet av att arbeta med
arbetslivsinriktad rehabilitering ser vi det som ett extra plus.
För att vara behörig att söka tjänsten behöver du idag ha en anställning inom
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen eller kommunerna
Mölndal, Partille, Härryda, Lerum eller Alingsås. Du behåller din grundanställning och
lånas ut till Samordningsförbundet.
Körkort och tillgång till bil krävs.
Skicka din ansökan till annika.ruys-hagberg@forsakringskassan,se
Sista ansökningsdag 181205
För upplysningar, ring
Annika Ruys-Hagberg biträdande förbundschef 010-119 91 07
Irene Kolsrud psykolog 010-486 5709

