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Klinisk kompetensstege med specialistkompetens för sjukhusfysiker 
 
Inledning 
Under lång tid har ett antal olika kompetensnivåer och befattningsbenämningar använts i 
olika delar av landet. Detta förslag till klinisk kompetensstege för sjukhusfysiker utgör en 
sammanvägning av förutsättningarna i Sverige. Hänsyn är taget till den svenska 
grundutbildningens längd och målsättning samt yrkets praktiska förutsättningar på 
sjukhus runt om i landet. Vidare har riktlinjer från European Federation of Organisations 
for Medical Physics (EFOMP) tillämpats i en omfattning som bör underlätta jämförelser 
med andra europeiska länders regelverk. Introduktionen av specialistkompetens för 
sjukhusfysiker har genomförts i en brett sammansatt arbetsgrupp bestående av 
representanter från arbetsgivare, svenska sjukhusfysikerförbundet, svensk förening för 
radiofysik och nationella kursrådet. 
Sjukhusfysikerns totala kompetens skall bedömas utifrån flera aspekter. En lokalt 
tillämpad karriärstege bör, förutom den klinisk kompetens enligt detta dokument, omfatta 
akademisk kompetens och övriga funktioner såsom ledningsansvar, ekonomiskt ansvar 
och personalansvar 
 
Syfte och mål 

- att introducera en konsekvent och renodlad klinisk kompetensstege för 
sjukhusfysiker.  

- att successivt förankra kompetensstegen bland kolleger, arbetsgivare och 
myndigheter. 

 
Klinisk kompetensstege för sjukhusfysiker 
 
1. Legitimerad sjukhusfysiker 
För att få arbeta som sjukhusfysiker krävs yrkeslegitimation. Denna legitimation erhålls 
efter ansökan från Socialstyrelsen efter examen från sjukhusfysikerutbildningen. 
Det bör finnas ett av arbetsgivaren dokumenterat introduktionsprogram anpassat för den 
enskilda arbetsplatsen. Programmet bör medföra kompetensbreddning i betydande 
omfattning genom t.ex. auskultationer inom samtliga tillgängliga arbetsområden och ett 
brett utnyttjande av strukturerad fortbildning som att tidigt börja följa CPD-programmet. 
 
2. Sjukhusfysiker under specialiseringstjänstgöring 
Efter två års yrkesarbete kan den som önskar välja att arbeta mot en 
specialistregistrering. Specialiseringstjänstgöringens mål är definierade i Målbeskrivning 
för specialiseringstjänstgöring för sjukhusfysiker.  
För att uppnå specialistkompetens krävs: 

- Ett avtal med arbetsgivaren om påbörjad specialiseringstjänstgöring. 
Därefter: 



- Yrkeserfarenhet som sjukhusfysiker i minst fem års heltidsarbete inom aktuellt 
arbetsområde  

- Strukturerad fortbildning samma tidsperiod där minst hälften av 
fortbildningsaktiviteterna ska härröra från aktiviteter inom det aktuella 
arbetsområdet. Detta kan ske genom deltagande i CPD-programmet. 

 
 
3. Sjukhusfysiker med specialistkompetens 
Efter genomförd specialiseringstjänstgöring kan sjukhusfysikern ansöka om registrering 
som specialist via nationella kursrådet. Registreringen utfärdas av styrelserna i Svensk 
förening för radiofysik och Svenska sjukhusfysikerförbundet gemensamt efter 
granskning av nationella kursrådet. 


