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Maria BendtsenKronkvist, som är
specialistsjuksköterska inom psykiatrisk
omvårdnad.
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Spännande jobb i
patientfokuserad vård
På Aleris Stöd och boende för vuxna är det alltid patienten som står
i fokus. Här finns stora karriärmöjligheter för sjuksköterskor som vill
arbeta med en individcentrerad och evidensbaserad vård.
Aleris driver ett flertal behandlingshem
och andra former av stödboenden för
vuxna med psykisk ohälsa. Grundbulten i vården är en humanistisk människosyn, där varje patient bemöts utifrån
dennes speciella förutsättningar, samtidigt som vården har en stark förankring
i empiri.

– Aleris ligger i framkant när det gäller att ta tillvara forskning och utveckling. Som sjuksköterska märker man
verkligen hur ens kunskaper tas tillvara
och att man kan påverka och utveckla
vården. Detta genomsyrar hela miljön
här, säger Ketil Lundbekk, sjuksköterska och KBT-terapeut på Aleris Gylleby
behandlingshem för vuxna i Sunne.
Han får medhåll av Maria BendtsenKronkvist, som är specialistsjuksköterska inom psykiatrisk omvårdnad och
Ställföreträdande föreståndare på Aleris Friaborgs HVB och särskilda boende
i Simrishamn.
– Det finns en otroligt uppmuntrande
och stödjande kultur. Man får fria tyglar
för att driva olika projekt och stort stöd
om man vill vidareutbilda sig, säger Maria, och berättar att ledningen var mycket
tillmötesgående när hon utbildade sig till
specialistsjuksköterska och vidare då hon
genomförde sin masterutbildning.

Omväxlande och utmanande
Ketil Lundbekk, sjuksköterska och KBT-terapeut.

Att arbeta med stöd och boende för
vuxna med psykisk ohälsa innebär

stora utmaningar och mycket variation, med patienter som ofta har en
komplex problembild. Oavsett patientens diagnos utgår vården på Aleris alltid från individens behov och
önskemål.
– För oss i personalen ställer det stora
krav på självständighet, allsidighet och
att man kan tänka kreativt. Jag får ständigt testa och utveckla mina kunskaper
och ingen dag är den andra lik. Det är
ett otroligt spännande och omväxlande
jobb, menar Ketil.
Maria berättar att det patientorienterade förhållningssättet verkligen avspeglar sig i den praktiska vården. På
Friaborg får exempelvis de boende
ha med sig sina husdjur och dessa har
blivit en viktig del av behandlingen.
Dessutom har två personer med egen
erfarenhet av psykisk ohälsa anställts,
så kallade BISAM, vilket ger helt nya
perspektiv på behoven och ytterligare
stärkt de boendes delaktighet.
Aleris Stöd och boende för vuxna erbjuder många olika karriärvägar för
både grundutbildade och specialist

utbildade sjuksköterskor, berättar Maria
och Ketil.
– Den viktigaste egenskapen är ett
genuint engagemang och intresse. Har
man det finns fantastiska möjligheter
till en spännande karriär på Aleris.

i
Aleris Stöd och boende för vuxna
erbjuder behandling, boende, stöd
och service till vuxna personer med
psykiska funktionsnedsättningar,
exempelvis psykossjukdom, neuropsykiatriska tillstånd, depressions-,
ångest- eller självskadeproblematik,
ibland i kombination med missbruk.
Vi erbjuder även stöd och service för
personer med utvecklingsstörning eller
förvärvad hjärnskada. Företaget har
boenden i hela landet. I februari öppnar ett nytt profilboende i Solna.
www.aleris.se

