
Diabetessjuksköterska till Ersta sjukhus 

 
Dela den här annonsen 

Om arbetsplatsen 

Vill du arbeta i en icke vinstdrivande och idéburen organisation som står stadigt i sin 
värdegrund att se hela människan? Välkommen till oss på Ersta sjukhus! Nu söker vi en 
diabetessköterska som vill vara en del av vårt härliga team. 
 
Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, 
socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och utan vinstsyfte. Ersta sjukhus ligger 
centralt beläget på Ersta klippan på Södermalm i Stockholm. Behöver du boende? Vi har 
bostäder som vid behov kan erbjudas för en period om ca 2 år. 
 
Ersta sjukhus bedriver högkvalitativ och specialiserad sjukvård med såväl bredd som 
spetskompetens. Detta kombineras med ett bemötande som får varje patient att känna sig 
sedd. Vi är nu inne i ett intensivt, dynamiskt, skede där vi tar ett kliv in i framtiden, inte minst 
genom att vi bygger ett nytt sjukhus med planerad inflyttning 2023. 
 
Beslutsvägarna på Ersta sjukhus är korta och effektiva med god samverkan och gemenskap 
över klinikgränserna. Förutom specialistsjukvård bedriver vi patientnära forskning och utgår 
alltid från den enskilda människan i vård, beslut och behandling. 
 
Diabetes och endokrinmottagningen tillhör Medicinkliniken och vi är en av Sveriges största 
diabetesmottagningar. Vi har drygt 1600 typ1 diabetiker på vår mottagning och tekniken inom 
diabetes utgör en stor del i jobbet. Våra medarbetares specialkunskap och erfarenhet gör det 
möjligt för oss att erbjuda korta väntetider och en helhetssyn kring patienten. Vi arbetar i 
team med diabetessjuksköterskor, läkare, mottagningssköterskor, dietister, psykolog och 
fotterapeut. 
 
Vi har implementerat patientcentrerad vård som ger oss möjlighet att verkligen fokusera och 
anpassa efter patientens unika behov. Vi ligger i framkant i medicinsk utveckling, vi har 
oerhört kompetent personal och erbjuder personlig kontinuitet. 
 
Vi är nu inne i en spännande fas med stort utvecklingsfokus: 
• Investerar i ett nytt sjukhus som ska stå klart år 2023 
• Expanderar vår forskningsverksamhet 
• Pågående digitaliseringsarbete 
• Arbetar personcentrerat 
• Växer och utvecklas 
 
Här finns stora möjligheter att förverkliga visioner och idéer om framtidens sjukvård! 

Arbetsuppgifter 



Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter i form av självständig mottagning, start av 
insulinpumpar, patientundervisning för typ 1 och typ 2 diabetes samt telefonrådgivning och 
bokningar. Hos oss är utveckling viktigt och är en självklar del i arbetet. 

Kvalifikationer 

• Du är legitimerad sjuksköterska med högskolepoäng inom diabetesvård. 
• Erfarenhet från mottagningsarbete och diabetesvård är meriterande. 
 
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har ett brinnande engagemang 
för ditt arbete och en drivkraft att utveckla och förbättra. Du är samarbetsinriktad och flexibel. 
 
Varmt välkommen med din ansökan! 

Anställningens omfattning 

Anställningsform: Tillsvidareanställning 
 

Omfattning: Heltid 
 

Tillträde enligt överenskommelse 
Provanställning tillämpas som standard 

Ansökan 

Ansök senast: 2023-01-29 

Referensnummer: A10991 

Anställning 

Antal annonserade arbetstillfällen:  1 

Kontakt 

Kontaktperson 

Elisabeth Niklasson 
Vårdenhetschef 
070-161 05 18 

elisabeth.niklasson@erstadiakoni.se 

Facklig företrädare 

Malin Kenas 

malin.kenas@erstadiakoni.se 

Övrigt 

Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista 
ansökningsdag. 
 
Vid Ersta diakoni är vi måna om att du ska ha en givande fritid och få möjlighet till att 
bibehålla din hälsa. Förutom de generella förmåner som gäller alla anställda på Ersta 
diakoni, kan du välja ett antal valfria förmåner som passar just dina behov och önskemål via 
vår Förmånsportal. Portalen ger dig erbjudanden och rabatter på en mängd olika tjänster och 
varor. Du får också 3000 kr i friskvårdbidrag när du arbetar heltid. 
 
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar 
därför sökande med olika bakgrund. 
 
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi 
undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 
 
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina 
uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter 
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när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild 
av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. 
 
Varmt välkommen med din ansökan! 

 


