
 

 

Annons Psykolog 

 
JohannesVården är en del av Praktikertjänst. Professionalism, omsorg och nytänkande 
genomsyrar verksamheten.  
Mottagningen ligger i Johannesgården; i ett före detta kloster. En unik miljö med fräscha 
lokaler och rofylld atmosfär. Vi har ca 7000 patienter listade hos oss. 
 
Vi är en välfungerande mottagning, med såväl vårdcentral, BVC, rehabmottagning som UPH, 
ungas psykiska hälsa. Mottagningen är i ständig utveckling och har hög kompetens, stabil 
arbetsgrupp och god gemenskap.  
  
Sedan 2018 har vi haft tilläggsuppdraget Ungas Psykiska hälsa (UPH) och detta är nu en del 
av vår ordinarie verksamhet.  
Syftet med UPH är att tidigt fånga upp och behandla barn och unga med lindrig psykisk 
ohälsa i åldrarna 6-17 år. Vi arbetar med såväl kortare KBT-behandlingar, föräldrastöd, såväl 
individuellt och i grupp (fysiskt eller digitalt), som genom iKBT.  Vi som arbetar i UPH är 
psykologer och socionomer. 
 
 
Vi söker nu en leg Psykolog med KBT-utbildning som vill arbeta med oss! 
  
Som medarbetare får du vara med i ett spännande arbete, där du tillsammans med oss 
arbetar för att utveckla mottagningen, i ett positivt team, som gör sitt bästa för att förbättra 
barn och ungas psykiska hälsa varje dag!  
 
Vi söker dig som trivs med att arbeta på primärvårdsnivå och uppskattar att arbeta i team 
med andra professioner. Vi har en stor glädje i att arbeta tillsammans och hjälpas åt och vill 
att du också ska stimuleras av just team-arbete. 
 
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå i att vara en del i vårt mottagande av nya 
patienter, genomföra bedömningssamtal, ge avgränsade individuella KBT-behandlingar och 
arbeta med föräldrastöd, såväl individuellt som i grupp. Vi ser gärna att du även kan arbeta 
med iKBT. Vi erbjuder behandlingar såväl digitalt som fysiskt.   
 
Kvalifikationer: Du är leg psykolog med KBT-utbildning och har minst ett års erfarenhet av 

att arbeta med barn och unga, gärna både individuellt i grupp.  

 

Tjänstgöringsgrad: 100%.  

 



 
Personliga egenskaper:  Vi värdesätter dina egenskaper som teammedlem i personalgruppen 

och ditt engagemang för såväl barn och unga, som utveckling av vår verksamhet. Vi ser gärna att 

du är en person som inte är rädd för att prova nya lösningar.  Stor vikt kommer att läggas vid 

personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan! 

 

Sista ansökningsdag: 3 april-22 

 

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss:  

Teamledare för UPH: Lotta.karlsson@ptj.se 

Tel:  072-0143792  

JohannesVården, 

 Trollbärsvägen 16, 426 55 Västra Frölunda  

www.johannesvarden.se 

 
 
 

http://www.johannesvarden/

