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Vi söker läkare med intresse för specialiserad 
rehabilitering vid smärta och utmattningssyndrom 

 

Rehabakademin arbetar med specialiserad rehabilitering för patienter  

med långvarig smärta och utmattningssyndrom. Nu söker vi ytterligare  

en leg. läkare till vår specialistmottagning i Solna. 

 

Rehabakademin är ett privatägt aktiebolag som funnits sedan år 2015. Vi är ett engagerat gäng av 

läkare, fysioterapeuter, psykologer och arbetsterapeuter som tycker om att arbeta tillsammans i 

team eftersom vi märkt att insatserna då blir både bättre, effektivare och mer tillfredställande för oss 

som medarbetare. Vi stödjer varandra dagligen, lär av varandra och har trevligt tillsammans på 

teamgenomgångar men även under gemensam frukost en dag i veckan, afterwork och 

utvecklingsdagar. Du kan läsa mer om vår verksamhet på vår hemsida rehabakademin.se.  

 

Vi är idag 22 medarbetare och vår mottagning ligger vid Solna strands t-banestation, tio minuter från 

T-centralen. Verksamheten är till största delen medarbetarägd och styrs av en ledningsgrupp och 

styrelse som finns på plats. Det ger goda förutsättningar för medarbetarinflytande och snabba 

beslutsvägar. 

Leg. läkare för arbete med komplex smärtproblematik 

Vi söker dig som är intresserad av teambaserad bedömning och rehabilitering för patienter med 

långvarig smärta och utmattningssyndrom. I arbetet hos oss ingår att medverka med medicinsk 

kompetens i teambaserade bedömningar och multimodala rehabiliteringsprogram under cirka tolv 

veckor. Du får kollegialt stöd genom specialistläkare och kollegor med andra vårdprofessioner och är 

delaktig i det kontinuerliga utvecklingsarbetet. Vi har ett generöst friskvårdsbidrag.  

 

Anställningsform: Tillsvidareanställning.  

  

Kvalifikationer och personliga egenskaper: Du är leg. läkare, kan vara nylegitimerad, men erfarenhet 

inom allmänmedicin, smärtlindring, psykiatri, rehabiliteringsmedicin eller arbets- och miljömedicin är 

meriterande. Intresse och engagemang för patientgrupperna och för det teambaserade arbetssättet 

är betydelsefullt för att du ska trivas hos oss.  

 

Kontaktpersoner: Verksamhetschef och vd Susanne Alm-Sönnergren eller specialistläkare  

Carl Molander, telefon 08-587 146 00.  

 

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