
ARBETSBESKRIVNING

Jobba som psykolog hos SiS
Vill du bidra till livsviktig förändring hos ungdomar och vuxna, vars liv präglats av utanför- 
skap, missbruk och allvarliga psykosociala problem? Vill du ha tuffa utmaningar och axla 
ett meningsfullt uppdrag som samtidigt är en resa i personlig och professionell utveckling? 
Vill du ingå i en gemenskap där din kompetens verkligen värdesätts? Då är jobbet som 
psykolog hos Statens institutionsstyrelse en spännande utmaning.

Ungdomar och vuxna på SiS institutioner vårdas med hjälp av tvång och det är vår uppgift att motivera till 
nya, mindre destruktiva, sätt att leva.

Metoder som fungerar
Tvångsvård är en utmaning. Våra klienter kan ha ett stort motstånd mot förändring, och SiS vård och 
behandling grundar sig på ett respektfull bemötande och på evidensbaserade metoder som verkligen visar 
sig fungera.

Du samarbetar med andra yrkesgrupper
Som psykolog hos oss arbetar du både med utredning och behandling. Om du är intresserad har du även 
möjlighet att ägna dig åt metodutveckling, handledning, konsultation och utbildning. Lika självklart är ditt nära 
samarbete med kompletterande kompetenser och yrkesgrupper en utvecklande och rolig del av ditt arbete.

Ibland kan även andra institutioner behöva din hjälp, och du ingår i ett nätverk av psykologer inom SiS.

Många möjligheter att öka din kompetens
Du som vill utveckla dig inom ditt yrke får de rätta förutsättningarna i vår verksamhet. Vi behöver och 
värdesätter din kunskap, och vi vill självklart att den ska fördjupas på alla plan. Alla psykologer träffas årligen 
för gemensam kompetensutveckling, och du har många möjligheter till individuella satsningar. Det kan gälla 
allt från utbildningar som leder till specialistbehörighet till kortare kurser i exempelvis testinstrument och 
testmetodik.

SiS stöder vidareutbildning i psykoterapi, och på central nivå genomför vi en mängd kurser och utbildningar 
varje år.

Hos oss har du stora möjligheter att utvecklas inom områden som intresserar just dig. Inom SiS finns psykologer 
på många nivåer och i olika funktioner som exempelvis institutionschef, metodutvecklare och forskningsledare.

Vill du veta mer om SiS, våra lediga tjänster och den värdegemenskap du blir en del av? 
Gå in på www.stat-inst.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.

Ett uppdrag 
där du får 
göra livsviktig 
skillnad.

Det gäller livet.


