
Barnmorska till ungdomsmottagning i 
Helsingborg 

 

Om arbetsplatsen 
Gör skillnad. Varje dag. 
 
Har du ett intresse och en vilja att arbeta med frågor gällande ungas sexualitet och hälsa? Är du kreativ och nytänkande och 
trivs med att bedriva utvecklingsarbete? Då är detta en tjänst för dig, välkommen till oss på ungdomsmottagningen! 
 
Inom Primärvården östra Skåne finns elva fysiska ungdomsmottagningar, en mobil enhet och UM Skåne Online där 
barnmorskor, sjuksköterskor och kuratorer träffar ungdomar via videosamtal. Vi är organiserade i fem områden med varsin 
enhetschef under en gemensam verksamhetschef. Enheten består av mottagningen i Helsingborg, mottagningen i 
Ängelholm samt den mobila enheten i Höganäs. 
 
Vår mottagning är en arbetsplats med engagerade medarbetare som består av olika yrkeskategorier, så som barnmorskor, 
sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer och läkare. Vår målgrupp är ungdomar från 12 år och tills den dagen ungdomen 
fyller 23 år. Vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande inom sexuell hälsa, oönskade graviditeter, sexuellt 
överförbara sjukdomar samt fysisk och psykisk ohälsa. Vill du veta mer? Läs gärna på ungdomsmottagningen på 
www.umo.se. 

Arbetsuppgifter 
Nu har vi möjlighet att välkomna två barnmorskor, en till vår mottagning i Helsingborg och en till vår mottagning i Ängelholm. 
 
Dina arbetsuppgifter blir huvudsakligen att arbeta med preventivmedelsrådgivning, gynekologiska undersökningar, STI-
diagnostik, behandling och kontaktspårning, graviditetstest samt sexologiska frågeställningar. Utåtriktat arbete gentemot 
skolklasser eller andra grupper av unga är också del av arbetsuppgifterna. 
 
Rollen som barnmorska innebär mycket individuellt och självständigt arbete men vi värdesätter även ett gott samarbete med 
mottagningens övriga yrkesgrupper. Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv med ett normkritiskt förhållningssätt. 
 
Din specifika kompetens är av stor vikt för att teamet ska kunna erbjuda våra besökare ett gott tvärprofessionellt 
omhändertagande. Vi erbjuder dig en trivsam arbetsplats med kollegor som värnar om varandra! 

Kvalifikationer 
Du som söker är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt och behörighet att verka inom svensk sjukvård. 
Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har tidigare 
erfarenhet av arbete på ungdomsmottagning och/eller sexologisk kompetens. 
 
Vi förväntar oss att du, liksom vi, har ett stort engagemang och respekt för ungas livsvillkor. Den här tjänsten är för dig som 
kan arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med dina kollegor, har en positiv grundsyn och en genuin vilja att 
arbeta förebyggande. Stor vikt kommer läggas vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet. 
 
Inför eventuell anställning görs kontroll mot misstanke-och belastningsregistret. 
 
Vi använder oss av löpande urval så varmt välkommen med din ansökan redan idag!  

Anställningens omfattning 
Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Omfattning: Heltid 

Tillträde enligt överenskommelse 

Ansökan 
Ansök senast: 2021-12-14 

Referensnummer: A1073189 



Välkommen att söka genom att: 
Göra en digital ansökan via denna länk. 

Anställning 
Antal annonserade arbetstillfällen: 2 

 

Kontakt 

Kontaktperson Facklig företrädare 
Catarina Sylvan, enhetschef 
 
072-595 13 04 
 
 
 

Jessica Klein, Vårdförbundet 
 
 
 
jessica.a.klein@skane.se 
 

Övrigt 
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och 
omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv  inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård  i 
Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. 
 
Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. 
Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna 
vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I 
primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), 
familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum, Kompetenscentrum för primärvård och Centrum 
för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!  
 
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många 
som har sökt tjänsterna.  
 
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt 
med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. 
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