
 

 

Sjukhusfysiker 
Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov 

Vi söker nu två sjukhusfysiker med arbetsuppgifter inom 

strålterapi. Är du intresserad av ett utvecklande och flexibelt 

arbete med möjlighet att kunna påverka arbete och beslut är 

detta ett tillfälle för dig. 

 

Dina arbetsuppgifter 

Du kommer att vara delaktig i det dagliga patientrelaterade 

fysikerarbetet kring dosplanering och kvalitetssäkring av 

patientbehandlingar. Du kommer att arbeta med 

kvalitetskontroll och inmätning av utrustning. Mycket av 

arbetet sker i nära samverkan med övriga sjukhusfysiker, 

läkare, dosplanerare, sjuksköterskor och ingenjörer, men kan 

också drivas som egna projekt. Beroende på din tidigare 

erfarenhet och kompetens kan du få axla en drivande roll vid 

vårt införande av ny teknik, såsom andningsanpassad 

strålbehandling vid bröstcancer eller stereotaktisk 

behandling. Eget ansvarsområde som förste sjukhusfysiker 

kan också vara aktuellt. 

 

Din kompetens 

Vi söker dig som är legitimerad sjukhusfysiker. 

Specialistkompetens och arbetslivserfarenhet inom området 

samt högre akademisk examen är meriterande. Du skall ha 

lätt att uttrycka dig i både tal och skrift. Egenskaper såsom 

initiativtagande och god samarbetsförmåga samt bidra till en 

god arbetsmiljö och ett positivt arbetsklimat efterfrågas. Vi 

vill att du är ansvarskännande, kvalitetsmedveten och 

analytisk i ditt sätt att arbeta. Stor vikt kommer att läggas vid 

personlig lämplighet. 

 

Omfattning 

Tjänst 1: Tillsvidareanställning, heltid.  

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Tjänst 2: Vikariat, heltid, 12 månader med möjlighet till 

förlängning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

 

Frågor och ansökan 

Upplysningar lämnas av 1:e sjukhusfysiker, cheffysiker 

fr.o.m. 160101 Åsa Ärlig, telefon 036-32 34 33, 

asa.arlig@rjl.se 

Facklig företrädare för Naturvetarna är sjukhusfysiker 

Susanna Crafoord-Larsen, telefon 036-32 29 05, 

susanna.crafoord-larsen@rjl.se 

 

Sista ansökningsdag är den 2015-12-09. Välkommen med 

din ansökan. 

Sök jobbet som Sjukhusfysiker  

 

 
Sjukhusfysik är en del av onkologkliniken 

på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Där 

arbetar idag åtta sjukhusfysiker och en 

radiofysikassistent inom verksamheterna 

medicinsk och odontologisk 

röntgendiagnostik, nukleärmedicin, extern 

strålbehandling och brachyterapi. I januari 

2016 inviger vi strålbehandlingens två nya 

linjäracceleratorer samt en ny CT-

simulator i helt nya lokaler. Under våren 

installeras ytterligare en linjäraccelerator 

för att möta den ökande efterfrågan på 

strålbehandling. Vi planerar att införa 

andningsanpassad behandling samt 

patientpositionering med hjälp av 

ytscanning under 2016.  

 

https://bmc.rjl.se/Modules/Recruitments/Public/?JobPositionId=19536&RefNo=K862%2f15&Source=W


 


