
 

 
Chefsfysiker till Skandionkliniken 
Skandionkliniken, med säte i Uppsala, är Sveriges första moderna klinik för strålbehandling 
med protoner. Kliniken har varit i drift sedan augusti 2015 och behandlar för närvarande 
patienter i två behandlingsrum. Skandionkliniken ägs och drivs av Kommunalförbundet 
Avancerad Strålbehandling. Bakom förbundet står de sju landsting som har universitetssjukhus.  

Verksamheten vid Skandionkliniken drivs enligt en distribuerad modell. Det betyder att det 
förberedande patientarbetet sker på något av de sju universitetssjukhusen, medan 
strålbehandlingen ges vid Skandionkliniken i nära samarbete med hemmakliniken.  
Skandionkliniken har under de senaste åren ökat sin bemanning och har nu ett stort team av 
kompetenta och positiva medarbetare, däribland ett flertal fysiker. Några fysiker är 
tillsvidareanställda; andra tjänstgör som rotationsfysiker under längre och kortare perioder, men 
har sin ordinarie anställning vid ett av universitetssjukhusen. 

Arbetsuppgifter 
Som chefsfysiker leder och samordnar du en grupp kvalificerade fysiker i bland annat 
verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Du rapporterar till verksamhetschefen och ingår i 
klinikens ledningsgrupp. Du deltar i den dagliga patientverksamheten och i utvecklingsarbetet 
kring nya patientkategorier. I arbetet ingår samarbete med IBA, den leverantör som ansvarar 
för protonterapisystemets drift. Du är även kontaktperson gentemot berörda myndigheter. Det 
blir också aktuellt med resor och samarbeten inom landet och internationellt. Forskning är en 
viktig del av arbetet på Skandionkliniken. 
 
Kvalifikationer 
Du ska vara legitimerad sjukhusfysiker, eller förväntas bli det inom kort, med omfattande 
erfarenhet från strålbehandling. Det är meriterande med erfarenhet från strålbehandling med 
protoner. Du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och av att driva utvecklingsarbete. I din 
roll är det viktigt att du är ansvarstagande och tydlig. Eftersom vi har ett nära samarbete med 
landets sju universitetssjukhus är det viktigt att du har god förmåga att samarbeta, är lyhörd och 
kommunikativ. Ett internationellt nätverk, speciellt inom protonstrålning, är meriterande. 
Liksom forskarutbildning och registrering som specialist. 
 
Anställningsvillkor 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.  
 
Frågor besvaras av nuvarande chefsfysiker Håkan Nyström, 070-611 15 97, 
hakan.nystrom@skandion.se, eller sjukhusfysiker och facklig representant Alexandru Dasu, 
018-495 80 06, alexandru.dasu@skandion.se 
 
Välkommen att skicka din ansökan senast den 3 oktober till kanslichef Susanne Eriksson: 
susanne.eriksson@skandion.se 
 
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. 
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