
Jobba som behandlings
assistent hos SiS
Vill du skapa viktig trygghet för ungdomar och missbrukare, stå för basen i behandlings-
arbetet och arbeta med kvalificerade och evidensbaserade metoder? Då ska du jobba som 
behandlingsassistent hos Statens institutionsstyrelse, SiS.

Till SiS kommer ungdomar och vuxna missbrukare med stora behov av hjälp och stöd. På våra 
särskilda ungdomshem och LVM-hem motiverar vi till nya och mindre destruktiva sätt att leva. 
SiS bedriver tvångsvård, något som i sig är en utmaning. Vård med hjälp av tvång kräver att alla 
medarbetare har personlig mognad och ett humanistiskt sätt att se på andra människor.

SiS satsar mycket på arbete mot hot och våld, och vårt program för konflikthantering tränar dig 
att hantera utsatta situationer. Allt vi gör inom SiS ska präglas av våra värdeord: respekt, omtanke 
och tydlighet.

Vård med både bredd och kvalitet
SiS är en stor organisation med mycket kunskap och resurser. Hos oss får du arbeta med  
metoder som har sin grund i forskning och som vi vet fungerar. Vi har institutioner för  
olika åldrar och målgrupper, och allt från akut- och utredningsavdelningar till behandlings  - 
avdel ningar med särskilda inriktningar.

SiS har en bred verksamhet som vi hela tiden utvecklar och gör ännu bättre.

Din roll har många funktioner
Som behandlingsassistent är du nära ungdomarna och klienterna på din avdelning. Att vården 
sker med tvång skapar ofta motstånd, och trygga relationer är en viktig grund i behandlingen.

Du står för omvårdnad, skapar trygghet och bygger relationer. Samtidigt kan du fungera som 
kontaktperson, delta i utredningsarbete och ansvara för direkta behandlingsinsatser. Din roll ser 
olika ut beroende på var du jobbar.

Hos oss kan du växa
Vill du utveckla dig i jobbet? Då passar du hos SiS. Hos oss arbetar du ofta i team tillsammans 
med psykologer, lärare och andra yrkesgrupper. SiS erbjuder grundläggande utbildning i  
exempelvis KBT, psykiatri och beroendelära, och du har stora möjligheter att öka din kompetens.

Varför inte delta i ett utvecklingsprojekt eller ansvara för ett program som Återfallsprevention 
eller Motiverande samtal (MI) på din institution?

Vill du veta mer om SiS och om våra lediga tjänster?

Gå in på www.statinst.se

  

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna 
med missbruk. SiS verkställer också sluten ungdomsvård. SiS driver ett 30-tal särskilda ungdomshem och 
LVM-hem över hela landet, och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen.


