
 

 

Verksamhetschef Avdelningen för sjukhusfysik 

Örebro 

 
Ärendenummer: 
USÖ:2015:127 
 
Verksamhetsbeskrivning: 
USÖ är det personliga universitetssjukhuset med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, 

forskning och utbildning. Som Sveriges yngsta universitetssjukhus är utvecklingen stark inom 
samtliga områden. Tillsammans med Örebro universitet bygger vi en modern akademi med 
kreativa miljöer för forskning och utveckling. Genom medvetet kvalitetsarbete utifrån patientens 
fokus kan vi erbjuda personlig sjukvård med hög kvalitet. Vi är stolta över vårt sjukhus och bygger 
vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda. 
 
All hälso- och sjukvård inom länet är samlad i en förvaltning och verksamheten är indelad i fyra 

närsjukvårdsområden och fem länsverksamhetsområden med flera länskliniker. Avdelningen för 

sjukhusfysik är en del av länsverksamhetsområde Thorax-Kärl-Diagnostik. Som verksamhetschef 
är du direkt underställd områdeschefen och ingår i områdets ledningsgrupp. Tillsammans med 
övriga chefer förväntas du bidra till förvaltningens samlade utveckling. 
 
Avdelningen för sjukhusfysik är indelad i två sektioner; sektionen för strålterapi där sju 
sjukhusfysiker arbetar och sektionen för diagnostik och strålskydd med fyra sjukhusfysiker och en 

MR fysiker. Verksamheten bedrivs i ett nära samarbete med framför allt Onkologiska kliniken, 
Röntgenklinikerna och Medicinsk teknik. Vi samarbetar också med Sveriges övriga 
universitetssjukhus i bland annat Skandion- projektet. Som sjukhusfysikavdelning på Sveriges 
yngsta universitetssjukhus har vi i framtiden många möjligheter och utmaningar. 
 
Arbetsuppgifter: 

Som verksamhetschef har du det samlade ledningsansvaret för klinikens verksamhet, ekonomi och 
personal vilket innebär att leda, planera, utveckla och följa upp verksamheten. Tillsammans med 
dina medarbetare driver du ett ständigt kvalitets- och förbättringsarbete med målet att leverera 
högkvalitativa tjänster inom sjukhusfysikområdet. Uppdraget innebär också att underhålla och 
utveckla samarbeten och samverkansformer med aktörer som finns utanför kliniken, såväl lokala 
som regionala och nationella.  

 

Som verksamhetschef vid USÖ har du ett vetenskapligt förhållningssätt och stimulerar dina 
medarbetare till klinisk forskning och utveckling. Därigenom värnar du om och utvecklar vår 
position som universitetssjukhus. 
 
Kvalifikationer: 
Du är legitimerad sjukhusfysiker. Forskningserfarenhet och specialistutbildning är meriterande. 
Som chef inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har du en viktig roll som kulturbärare och 

förebild för organisationens alla medarbetare. Att motivera och leda medarbetare mot 
gemensamma mål och att leda i en organisation i ständig förändring och utveckling ser du som 
utmanande och inspirerande. Du har god förmåga att leda och samarbeta samt har ett strategiskt 
och visionärt arbetssätt. Genom öppenhet och dialog driver du ett långsiktigt arbete och uppnår 
därigenom goda resultat.  
 

Alla chefer erbjuds stöd och utveckling i sin ledarroll genom USÖ:s och regionens chefsprogram. 
 
Anställningsform: 

Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, kopplat till en 
tillsvidareanställning i grundprofessionen inom Region Örebro län. 
 
Tillträde: 
Snarast enligt överenskommelse. 
 
Upplysningar: 
Anders Ahlsson, områdeschef 
Telefon: 019-602 52 05 
Mobil: 070-575 95 47 



 
Hanna Malmlöf, HR- konsult 

Telefon: 019-602 23 57 
 
Facklig företrädare: 

Naturvetarna 
Leif Karlsson, sjukhusfysiker 
Telefon: 019-602 13 94 
 
Hemsida:  
www.regionorebrolan.se  
 

Ansökan via vår hemsida, lediga jobb:  
http://www.regionorebrolan.se/sv/Arbete--utbildning/Lediga-jobb/ 
 
Sista ansökningsdag: 
2015-06-01 
 

Övrigt: 

Ansökan ska innehålla fullständig CV med meritförteckning, personligt brev samt adressuppgifter. 
Intyg, betyg och examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. 
 
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om 
annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. 
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