Rosa Gynekologmottagning i Vällingby
Om oss
Rosa Gynekologmottagning har varit en aktiv verksamhet som bedriver specialiserad
gynekologisk vård för kvinnor sedan 2016 . I november 2019 flyttade vi till en
nyrenoverad lokal i Vällingby Läkarhus 1. Vi är privatägda men på uppdrag av
Region Stockholm vilket innebär att vi följer samma regler, priser och riktlinjer som
har fastställts av dem.
Vi arbetar med alla delar inom öppenvårdsgynekologin som inte kräver sjukhusets
resurser. Några av våra uppdrag är att behandla kvinnor för bland annat upprepade
missfall, framfall, PCOS, PMS, blödningsrubbningar m.m.
Vi är belägna i Vällingby Läkarhus 1 som är ett stenkast från Vällingby C och dess
buss- och tågstation. Just därför har vi mycket god patientflöde i vår verksamhet.

Om arbetet
Som specialistläkare inom gynekologi hos oss har du ett brett arbetsfält som
omfattar behandling och utredning av diverse gynekologiska sjukdomar och besvär.
Vi arbetar ständigt med förbättringar för vår verksamhet men främst för att förbättra
vårdkvalitén för patienter.
Vanliga besvär som behandlas hos oss är oregelbunden menstruation, blödningar,
spiral in- och utsättning, preventivmedelsrådgivning, enkla kirurgiska ingrepp,
klimakteriebesvär etc.

Om dig
Det är krav att du erhåller en svensk specialistexamen i gynekologi och obstetrik. Du
kan arbeta i öppenvård samt att du är engagerad i ditt arbete och en flexibel person.
Det är ytterst viktigt att du kan samarbeta på ett professionell sätt med
mottagningens personal samt ha god kommunikation och förståelse för patienter.
Det är även krav på att du talar svenska och engelska flytande samt att du har goda
kunskaper i journalsystemet Take Care.
Vår verksamhet och dess personal har ett väldigt gott rykte. Vi lägger därför stor vikt
vid personliga egenskaper. Våra patienter är alltid i fokus och det är viktigt för oss att
man respekterar andra människor och har förståelse för andra människors besvär.
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