
Sano Middelfart er et af Gigtforeningens rehabiliterings-
centre, og vi tilbyder specialiseret rehabilitering under 
indlæggelsesforløb. 

Patienterne på Sano er kendetegnet ved, at de har en 
kronisk sygdom, komplekse funktionsnedsættelser og 
aktivitetsproblematikker.

Sanos tilgang til rehabilitering bygger på en tværfaglig 
indsats tilpasset patientens behov, ønsker og mål.
De tværfaglige teams består af speciallæge, psykolog, 
sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter. 

Vi arbejder motiverende, systemisk og kognitivt, 
hvilket kombineret med fysisk træning og aktivitets-
træning giver gode resultater for vores patienter. 

Opgaverne i stillingen
• Individuelle samtaler med patienter under 
   indlæggelse og ambulant 
• Undervisning af patienter i større grupper, herunder 
   undervisning i mental sundhed og mindfulness 
• Deltage i forundersøgelser og konferencer med 
   patienterne i de tværfaglige teams 
• Indgå i kvalitetsudvikling og anden form for faglig 
   udvikling
• Indgå i samarbejde med psykologer fra Sano  
   Skælskør og Sano Aarhus 
• Supervision af kolleger ift. håndtering af svære 
   patientforløb.

Kvalifikationer
• Du er autoriseret psykolog og har minimum 3 års 
   erfaring 
• Du har en tydelig sundhedspsykologisk profil
• Du har erfaring med individuelle samtaler og under
   visning på gruppeniveau 
• Du kan arbejde eklektisk og har erfaring 
   med KAT, ACT og psykodynamisk tænkning
• Du har erfaring med rehabiliteringsforløb
• Du har en kommerciel forståelse og finder det 
   spændende, at Sanos tilbud dækker såvel offentlige 
   som privat- og forsikringskunder.

Stillingen og ansættelsesforhold
Stillingen er en fast stilling til besættelse fra 1. marts 
2020 og som udgangspunkt på 32 timer ugentligt. 
Arbejdstiden er primært på hverdage og i dagtimerne, 
men kan variere afhængig af opgavetype. 
Overenskomstmæssig lønindplacering og fordelagtig 
ferieafholdelse, sundhedsforsikring, madordning.
 
Ansættelsesproces
Send din ansøgning senest onsdag d. 15. januar 2020 
til mail: jobmiddelfart@sanocenter.dk

Første samtalerunde er planlagt til d. 22. januar 2020 og 
2. samtalerunde d. 28. januar 2020. For yderligere 
oplysninger kontakt afdelingschef Tina Phillipsen på 
telefon: 4048 8234.
 
Læs mere om os på www.sanocenter.dk

 Vi søger en erfaren psykolog med en sundhedspsykologisk profil til fast stilling. 
Psykolog til Sano Middelfart 

sanocenter.dk


