
 

 
Sjukhusfysiker inom strålbehandling  
Avdelningen för sjukhusfysik 

Örebro 
 

Ärendenummer: 
HoS:2016:296 
 
Verksamhetsbeskrivning: 
Avdelningen för sjukhusfysik är indelad i två sektioner; sektionen för strålterapi där sju 
sjukhusfysiker arbetar och sektionen för diagnostik och strålskydd med fyra sjukhusfysiker, en MR-
fysiker samt verksamhetschef. 

 
Den externa strålbehandlingsverksamheten vid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är utrustad 

med tre Varian acceleratorer, dosplaneringssystemet Eclipse samt en Philips Big Bore CT. Vi har 
också en väl utbyggd verksamhet inom brachyterapi med fyra Nucletron 
efterladdningsutrustningar. 
 

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. 
 

Arbetsuppgifter: 
Delta i det dagliga kliniska arbetet med till exempel kvalitetskontroller, dosplanering och andra 
förberedelser inför behandlingar samt kvalitetssäkring, med mera. Arbetet sker i nära samarbete 
med andra sjukhusfysiker, sjuksköterskor, läkare och ingenjörer. Delta i utvecklingsprojekt inom 

strålbehandling samt ta fram styrande och redovisande dokument. 
 
Kvalifikationer: 

Vi söker dig som är legitimerad sjukhusfysiker. Erfarenhet inom strålbehandlingsområdet är 
meriterande. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och personliga egenskaper. Det är önskvärt att 
du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. 
 
Anställningsform: 
Vikariat med heltidstjänstgöring i sex månader för en av våra sjukhusfysiker inom extern 

strålbehandling som ska vara forskningsledig. Om ytterligare medel beviljas kan förlängning av 
vikariatet bli aktuellt. 
 
Tillträde: 
2016-09-01 eller enligt överenskommelse. 
 

Upplysningar: 

Ulf Granlund, sektionschef 
Telefon: 019-602 45 97 
 
Eva Norrman, verksamhetschef 
Telefon: 019-602 24 33 
 
Facklig företrädare: 

Gordana Dzever 
Telefon: 019-602 26 15 
 
Hemsida: www.regionorebrolan.se  
 
Sista ansökningsdag: 

2016-05-15. Vikariatet söks via www.regionorebrolan.se/uso/jobb 

 
 
Övrigt: 

http://www.orebroll.se/
http://www.regionorebrolan.se/uso/jobb


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. 
 

 


