
Sjukhusfysiker
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Terapeutisk Strålningsfysik

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i
fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi
bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en
inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi
gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Vill du arbeta i verksamhet för extern strålbehandling? Strålbehandlingsverksamheten inom
Västra Götalandsregionen expanderar och utvecklas och vi söker nu två sjukhusfysiker till
enheten Terapeutisk strålningsfysik. Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team och bidra till att
skapa en god vård för våra patienter! 

Om verksamheten

Enheten Terapeutisk strålningsfysik, inom verksamhetsområdet Medicinsk Fysik och Teknik vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset söker två sjukhusfysiker. Vi är idag drygt 35 medarbetare som består
av sjukhusfysiker, dosplanerare samt ingenjörer.

Terapeutisk strålningsfysik ansvarar för fysik och teknik inom strålbehandlingsverksamheten i Västra
Götalandsregionen med behandlingsavdelningar i Göteborg och Borås. Vi arbetar i nära samarbete med
Onkologi både inom extern strålterapi och brachyterapi. I dagsläget har strålbehandlingsverksamheten
linjäracceleratorer, efterladdningsutrustningar, röntgenbehandlingsapparat, CT, MR-kamera samt
moderna system för kvalitetskontroller och dosplaneringsarbete. I samarbete med övriga
universitetskliniker bedrivs också strålbehandling med protoner på Skandionkliniken i Uppsala. Inom
enheten bedriver vi också forsknings- och utvecklingsarbete samt undervisning såväl inom sjukhuset
som vid Göteborgs universitet.

Just nu händer det mycket spännande hos oss. Strålbehandlingsverksamheten inom Västra
Götalandsregionen som expanderar och utvecklas. Vi inför nya arbetsflöden för strålbehandling, byter till
gemensam  mjukvara (onkologiskt informationssystem och dosplaneringssystem) samt moderniserar och
bygger ut brachy- och linjäracceleratorverksamheten.

Arbetsbeskrivning 

Som sjukhusfysiker hos oss är du med och ansvarar för den strålningsfysikaliska och tekniska delen av
strålbehandlingsverksamheten. Arbetsinnehållet kan närmare utformas när vi ser din kompetensprofil
tillsammans med enhetens samlade kompetens. Exempel på arbetsuppgifter kan vara patientnära arbete i
nära samarbete med övrig klinisk personal, dosplanering, kvalitetskontroller, metodutveckling och
undervisning. För dig som har intresse finns möjlighet att delta i våra forskningsprojekt.

Den huvudsakliga placeringen är i Göteborg eller Borås men utbyte med den andra orten och
Skandionkliniken kan förekomma.

Kvalifikationer 

Du är sjukhusfysiker med svensk legitimation. Erfarenhet från extern strålbehandlingsverksamhet och/
eller forskarutbildning är meriterande. Vi söker dig som har förmåga att uttrycka dig på svenska, både i
tal och skrift. Du är ansvarstagande och kan ta egna initiativ. För oss är det också viktigt att du är
strukturerad, noggrann och kan driva dina arbetsuppgifter i mål på egen hand

Övrigt

Vi arbetar löpande med urval under ansökningstiden, så ansök redan idag!

Varmt välkommen med din ansökan!



Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso-
och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett
rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.

Ansökan
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som
sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera
dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och
rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra
Götalandsregionen har upphandlade avtal.
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