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Skjelfoss psykiatriske senter er en del av 
spesialisthelsetjenesten og er lokalisert i 
vakkert kulturlandskap i Hobøl, Indre Østfold 
kommune. Vi har avtale med Helse Sør-Øst 
om å levere 11 døgnplasser (1 brukerstyrt) 
innenfor tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling samt 26 døgnplasser for PHV, 
av disse 16 ROP plasser. Det er til sammen 5 
legespesialister som deler 
behandlingsansvaret. Enhet TSB ROP tilbyr 
langtidsbehandling med ramme på 12 mnd 
og målgruppen er pasienter med 
rusmiddelavhengighet kombinert med 
lettere til moderate psykiske lidelser. Teamet 
har en legespesialist i psykiatri samt rus og 
avhengighetsmedisin i 50% stilling. Vi er på 
utkikk etter ytterligere en legespesialist i 50% 
stilling med spesialitet i rus og 
avhengighetsmedisin eller med annen 
relevant spesialisering. 

 

Dine oppgaver blir: 
- utredning, diagnostisering og behandling i fagområdet rus og psykisk helse 
- ha overordnet behandlingsansvar for 5-6 pasienter 
- delta i tverrfaglige møter 
- inngå i inntaksteam sammen med enhetsleder, psykolog og inntakskoordinator 
- delta i vårt fagråd sammen med psykologspesialister, legespesialister, samt lederteamet ved 

Skjelfoss.  
- undervise miljøpersonell og pasienter 
- ta del i enhetens fagutvikling 

 

Vi trenger deg som:  

- ønsker å jobbe med personer i en vanskelig livssituasjon med et sammensatt sykdomsbilde 
- er interessert og nysgjerrig, lytter aktivt og liker å jobbe tverrfaglig 
- liker å utvikle deg faglig og viser engasjement 
- er god på å jobbe selvstendig, tar initiativ og er målorientert 
- er tilpasningsdyktig og ser etter løsninger i et dynamisk miljø 

 

Hos oss får du: 
- handlingsrom til å jobbe innovativt innenfor gode faglige rammer 
- være med på å forme din egen arbeidshverdag 
- en effektiv ledelsesstruktur med kort vei til beslutningene 
- en åpen, støttende og inkluderende organisasjonskultur med humor, stor takhøyde og åpne dører 
- være en del av et kompetent og engasjert team bestående av legespesialist, psykologspesialist, 

fysioterapeut, musikkterapeut, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere og miljøterapeuter. 
- jobbe i naturskjønne omgivelser og samtidig relativt kort vei til; Oslo 40 min. Vestby 10 min. Moss 

15 min. Son 10 min. 
- gode parkeringsforhold tilrettelagt for el-bil 
- konkurransedyktig lønn 

 
SØKNADSFRIST: 14. august 2022 
Spørsmål om stillingen: Enhetsleder Kirsti Skaar, tlf 915 40 290 
Fullstendig utlysningstekst Finn.no  
firmapost@skjelfoss.no 



Vil du bli en av oss? 

Enhet TSB på Skjelfoss ble etablert i 2018. Enheten består av et engasjert team med solid faglig kompetanse. Vi 

tilstreber å etablere og ivareta god bredde i behandlingstilbudet på bakgrunn av vedvarende heterogen 

pasientgruppe og stort fokus på individuelt tilpassede behandlingsforløp. Vi jobber for å finne balanse mellom 

individuelle- og gruppetilbud som passer pasientgruppen. Vi ønsker at den samlede kompetansen skal komme 

våre pasienter til gode og det er stor vilje og evne til endring og kreativitet. Samtidig har vi fokus på våre 

verdier: RESPEKT - TILLIT – MOT. Dette er ikke verdier for festtaler, men for en god behandlingshverdag hvor 

pasientene skal kjenne at vi strekker oss litt lenger.  

Det er svært godt samarbeid og arbeidsmiljø på enheten. Alle er viktige og kompetansen vi samlet sitter med, 

skal bli brukt. I fjor kan vi vise til 100% belegg og en stabil pasientgruppe som har jobbet godt. Som ansatt på 

enhet TSB har du handlingsrom, det er kort vei til beslutningene og det er en kultur preget av raushet, stor 

takhøyde og humor.  

 

 

 
Christine Leithe 
Psykolog 
 

 
Rehan-Bin Nawaz 
Legespesialist, spesialist i 
rus og avhengighetsmedisin 
og spesialist i psykiatri  
 
 

 
Kirsti Skaar 
Enhetsleder, 
spesialsykepleier i rus og 
avhengighet, avslutter 
master i tverrfaglig 
samarbeid/samordnet helse- 
og velferdstjenester 
 

 
Mildrid Falkenhaug 
Inntaks- og 
forløpskoordinator, 
sosionom med 
videreutdanning i psykisk 
helsearbeid og 
rusproblemer, 
psykoedukativt 
familiesamarbeid 

 
Beate Sollie Horn 
Musikkterapeut, 
bachelorgrad førskolelærer, 
spesialpedagogikk, 
pedagogisk veiledning, 
studium i musikk og helse, 
mastergrad musikkterapi 

 



 
Heidi-Anett Oldebråten 
Sykepleier, videreutdanning 
i MI og gruppe-coaching  

 
Nina Aas 
Spesialsykepleier i psykisk 
helsearbeid 
 

 
Joachim Norvik 
Miljøterapeut, filosofi 
grunnfag, psykologi 
grunnfag og mellomfag.  
 

 
Morten Tokerud Bakke 
Fysioterapeut og avslutter 
master i sosialt arbeid 
 

 
Line Drangsland 
Spesialsykepleier i psykisk 
helsearbeid, veiledning av 
studenter og 
videreutdanning i traumer 
 

 
Siri Stenberg 
Sosionom med 
videreutdanning i rus, 
avhengighet og psykiske 
lidelser, arbeidsrett, kognitiv 
terapi for depresjon og 
angstlidelser 
 

 
Charlotte Skovdal 
Bachelorgrad i paramedisin 
og faglærer i kroppsøving og 
idrettsfag 

 
Roshild Solfjell 
Sykepleier 

 
Juliane Antonsen 
Sosionom 

 


