
Ortomed i Göteborg söker OMI-fysioterapeut till 75-100% tjänst 
 
På vår mottagning arbetar 3 fysioterapeuter specialiserade på rörelseapparatens sjukdomstillstånd 
samt fot/ben- och löprelaterade skador. Vi söker ytterligare kollega/or som vill jobba kliniskt med våra 
patienter och hjälpa oss att utveckla vår verksamhet samt läsa och skriva patientorienterade artiklar. 
 
Vi jobbar utan etablering eller avtal med landstinget. Våra patienter betalar själva eller via privat 
sjukvårdsförsäkring eller sin arbetsgivare. Vi träffar våra patienter tidigt i sjukvårdskedjan, då det är 
god chans att ställa diagnos. Våra patienter kommer ofta med förväntningar på vård som vi kan 
uppfylla och vi har därför relativt nöjda och tacksamma patienter. 
 
Kvalifikationer 
• Du skall vara intresserad av ett tänk som innefattar både strukturella skador och funktionellt 

bakomliggande orsaker till dessa. Det är en merit om du förutom grundutbildning även har 
kommit en bit på din OMI-utbildning.  

• Du skall vara intresserad av fot-ben och löprelaterade besvär, löpanalys och tillverkning av 
ortopediska skoinlägg. 

• Det är ett plus om du även har erfarenhet eller genuint intresse av ultraljudsskanning, löpanalys, 
ledortoser, stötvågsbehandling eller laserbehandling. 

• Du bör även vara intresserad av att läsa vetenskapliga artiklar samt skriva sammanfattande sådana 
för information till patienter på våra webbsidor. 

• Du skall ha god förmåga till självständigt arbete, god kommunikativ förmåga och ha en genuin lust 
att hjälpa människor. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet, så som 
samarbetsförmåga, initiativtagande, flexibilitet och ett positivt förhållningssätt. 

 
Tillträde och omfattning 
Hösten 2016 eller våren 2017. 
75-100% tjänst med målsättning om en långsiktig anställningsform. 
 
Läs mer här: http://ortomed.se/om-oss/jobba-hos-oss/ 
 
Skicka din ansökan inklusive CV till daniel@ortomed.se 
 
Daniel Öhlin, Ortomed Sverige AB 
0706-222277 
www.ortomed.se 
www.skadekompassen.se 
www.fyseum.se 
 
 
Vänliga hälsningar,  
 
DANIEL ÖHLIN 
 
Ortomed Sverige AB 
Ortomed Göteborg - klinisk diagnostik och behandling av ortopediska skador. 
Skadekompassen.se - Skadeinformation samt vårdbokning för patienter. 
Fyseum.se - Utvalda skydd, hjälpmedel och produkter för aktivitet och hälsa! 

                                                  	


