
Jobba som sjuksköterska 
hos SiS
Vill du vara med och ta ansvar för utsatta ungdomar och vuxna? Vill du ingå i 
behandlings team och jobba tillsammans med kollegor från andra yrkesgrupper?  
Då ska du arbeta som sjuksköterska hos Statens institutionsstyrelse, SiS. 

Till SiS kommer människor med stora psykiska och somatiska problem. De unga på våra 
 särskilda ungdomshem och klienterna på våra LVM-hem har farit illa av sina liv. Missbruk, 
 kriminalitet och utanförskap har satt spår, och många har behov av hälso- och sjukvård. 

Dina patienter är omhändertagna med tvång. Något som självklart är en utmaning.

Arbete i team med andra yrkesgrupper 
Hos SiS får du ett stimulerande jobb. Arbetsuppgifterna kan förutom omvårdnad och 
 läkemedelshantering rymma allt från stödjande samtal till akuta insatser.

Som sjuksköterska hos SiS är du del i ett sammanhang. Du ingår i team och  deltar 
i  behandlingsplanering tillsammans med yrkesgrupper som läkare, psykologer och 
 behandlingsassistenter. Inom ungdomsvården arbetar du även nära skolans personal. 

Helhetsgrepp om dina patienter
Hos SiS samverkar du med socialtjänst och andra vårdgivare. Ni tar ett helhetsgrepp om 
 ung domar och vuxna som verkligen behöver hjälp.

Du har ett viktigt arbete med många kontakter. Både på institutionen och i samhället utanför.

Hos SiS växer du i jobbet
Vill du utveckla dig inom ditt yrke? Det kan du hos SiS. Våra regelbundna kompetensdagar för 
hälso- och sjukvårdspersonal ger nya kunskaper, och du kan även lära dig metoder som används 
på våra institutioner. Återfallsprevention, Motiverande Samtal (MI) och konflikthantering är bara 
några exempel.

Du har dessutom möjlighet att öka din kompetens inom beroendevård och psykiatri, eller ingå  
i projekt och uppdrag som myndigheten driver.

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

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.


