
Sjukhusfysiker med inriktning strålskydd till 

Strålningsfysik i Lund 

  

 

Arbetsplatsbeskrivning 

Gör skillnad. Varje dag. 

 

Strålningsfysik (SF) är idag ett område inom Verksamhetsområdet (VO) Onkologi och Strålningsfysik som är 

placerat inom division 4 vid SUS och har cirka 85 medarbetare. Inom divisionen finns även VO Bild och Funktion. 

SF ger strålningsfysikalisk service till övriga sjukvårdsförvaltningar inom Region Skåne, det vill säga SUS (Malmö 

och Lund), Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm) och Sund (Helsingborg, Landskrona, Trelleborg och 

Ängelholm). SF ger även viss service till förvaltningarna Medicinsk Service och Hälsostaden Ängelholm i regionen 

och till Röntgenavdelningen vid Simrishamns sjukhus (som drivs av Praktikertjänst AB).  

 

I Region Skånes strålskyddsorganisation finns en Regionfysiker (i dagsläget chefsfysikern vid SF) och Region 

Skånes Centrala Strålskyddsråd (RS-CSR) som är direkt underställda Regiondirektören. Ansvaret för strålskydd är 

delegerat till förvaltningscheferna. Vid varje förvaltning finns det en lokal strålskyddskommitté.  

 

SF har omfattande forskningsverksamhet tillsammans med avdelningarna för Medicinsk Strålningsfysik vid Lunds 

Universitet i Malmö och Lund och bidrar aktivt i undervisning av framförallt blivande sjukhusfysiker. SF har också 

ett omfattande internationellt kontaktnät.  

 

SF:s verksamhetsidé är att genom hög tvärvetenskaplig kompetens mellan fysik, teknik och medicin skapa en 

säkrare och effektivare sjukvård och bidra till god vård. Vi är i ständig utveckling, varför kompetensutveckling och 

kunskapsinhämtning är av stor vikt och prioriteras högt inom SF.  

 

Arbetsbeskrivning 

Strålningsfysik söker en sjukhusfysiker med intresse för strålskyddsfrågor och med ambition att utveckla 

strålsäkerheten inom ramen för SF:s uppdrag inom strålsäkerhet gällandes såväl patienter som personal.  

 

Katastrof- och beredskapsarbete ingår i varje sjukhusfysikers arbetsuppgifter och som sjukhusfysiker inom 

strålskydd kommer du att ha en ledande funktion inom detta område. Du kommer att vara direkt underställd 

chefen för SF och arbeta tillsammans med övriga medarbetare men framförallt med våra övriga två sjukhusfysiker 

verksamma inom strålskydd, samt våra enhetschefer. Du samarbetar även med många olika personalgrupper inom 

regionens verksamheter varför stor vikt läggs på personlig lämplighet och god kommunikationsförmåga.  

 

Vi erbjuder dig en arbetsplats med kompetenta medarbetare och en högspecialiserad verksamhet där du 

förväntas att aktivt påverka och forma framtiden, samtidigt som du får möjlighet att utbilda och utveckla dig själv. 

Du kommer huvudsakligen vara placerad på SUS i Lund, men även dela din arbetstid med SUS i Malmö. Du ska 

dock vara beredd att verka inom hela Region Skåne.  

 

I händelse av att internrekrytering sker kan tjänsten placeras inom någon av de övriga enheterna med dess typiska 

arbetsuppgifter.  

 



Kvalifikationer 

Du är legitimerad sjukhusfysiker, gärna med bred erfarenhet från flera av de olika områdena inom 

strålningsfysiken, men framförallt strålskydds- och katastrofarbete. Det är också viktigt att ha en förankring inom 

forskning, till exempel påbörjad eller genomförd forskarutbildning inom medicinsk strålningsfysik. Även 

pedagogisk utbildning och erfarenhet är meriterande.  

 

Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska och vara tydlig i din kommunikation. 

Som person är du noggrann i ditt arbete och bra på att samarbeta med personer från olika professioner. Vi lägger 

stor vikt vid personlig lämplighet.  

 

Då resor inom regionen förekommer i tjänsten är körkort ett krav.  

 

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!  

 

Anställningens omfattning 

Anställningsform: Tillsvidareanställning  

Omfattning:   Heltid  

  Tillträde snarast, enligt överenskommelse.  

Ansökan 

Ansök senast:   2015-12-14  

Referensnummer:   A517034  

Välkommen att söka genom att:  

 Göra en digital ansökan via denna länk.  

Anställning 

Antal annonserade arbetstillfällen:   1 

 

Kontakt 

Kontaktpersoner  

Tom Knöös, Områdeschef för strålningsfysik 0768- 87 14 34 

Sara Brockstedt 046 17 6360076-8871294 

Facklig företrädare  

Marie Sydoff - Naturvetarna 042-406 20 83  

Övrigt 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta 

beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.  

 

Skånes universitetssjukvård (SUS) bildades den 1 juni 2013 och består av Skånes universitetssjukhus samt av den 

offentligt bedrivna primärvården i Malmö- och Lundområdet. Skånes universitetssjukhus omfattar 

sjukhusverksamheterna i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Förvaltningen har totalt omkring 

12 700 medarbetare och en omsättning om 12,7 miljarder kronor. SUS erbjuder primärvård, länssjukvård och 

https://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=e22fdb13-4ef9-45c0-9f35-995894ee6798


högspecialiserad vård, samtidigt som vi utbildar och bedriver avancerad forskning i nära samarbete med 

universitet och högskolor. Vi arbetar med respekt för människan och strävar alltid efter att vara bland de bästa  

 

På Region Skånes hemsida under Lediga jobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig. 

Här finner du också förutom annonstitel, förvaltning eller bolag, hur många som har sökt tjänsten.  

 

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.  

  

 


