
Om Sano
Sano Middelfart er et af Gigtforeningens tre rehabilite-
ringscentre. Sanos tilgang til rehabilitering bygger på en 
tværfaglig indsats tilpasset patientens behov, ønsker og 
mål. Det tværfaglige team består af speciallæge, psykolog, 
sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter. 

Opgaverne i stillingen
• Forundersøgelse inden fire ugers ophold og i samarbe-
jde 
   med patienten og tværfaglige kollegaer sætte mål 
   for den enkelte patients rehabiliteringsophold.
• Individuelle samtaler med patienter og undervisning af 
   patienter på hold
• Vidensdeling og sparring med kollegaer
• Understøtte udvikling af en gruppekultur, der styrker 
   patientforløbene
• Kvalitetsudvikling og faglig udvikling
• Deltage i tværfaglige målsætningsmøder med patienten 
   samt i opfølgnings- og afslutningsmøder.

Kvalifikationer
• Du har erfaring med rehabilitering og tværfagligt 
   samarbejde og kan bruge din viden i praksis og til 
   videreudvikling af tværfaglige tilbud til patienterne 
• Du har en tydelig sundhedspsykologisk profil og erfaring 
   med både individuelle samtaler, undervisning på grup-
   peniveau og tværfagligt samarbejde 
• Du er god til at formidle viden og kan tilpasse under

   visningsniveauet til holdet og ud fra den enkelte patients 
   niveau og mål
• Du kan prioritere i en travl hverdag og selvstændigt 
   planlægge din arbejdsdag i koordination med dine 
   kollegers opgaver
• Du er engageret, har en positiv indstilling og let ved at
   indgå i relationer til patienter, pårørende og samarbejds- 
   partnere
• Du har en kommerciel forståelse og finder det spæn-
   dende, at Sanos tilbud dækker såvel offentlige som 
   privat- og forsikringskunder.

Ansøgning
Stillingen er et vikariat fra 1. september 2019 ( eller snarest 
herefter) til 31. december 2019 og er på 30 timer ugentligt. 
Arbejdstiden er på hverdage og i dagtimerne og kan 
variere afhængig af opgavemængde. 

Overenskomstmæssig lønindplacering og fordelagtig 
ferieafholdelse, sundhedsforsikring, madordning mv.

Send din ansøgning på mail senest onsdag d. 21. august 
2019 til jobmiddelfart@sanocenter.dk - Samtaler afholdes 
d. 26. august. 

For yderligere oplysninger kontakt afdelingschef  
Tina Phillipsen på telefon: 4048 8234.
 
Læs mere om os på www.sanocenter.dk

Sano søger psykolog til specialiseret rehabilitering i et tværfagligt team.

Psykolog til Sano Middelfart 

sanocenter.dk


