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Hospitalsfysiker

En stilling som hospitalsfysiker er ledig til besættelse snarest på klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk
afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Du vil indgå i et team af tre fysikere, der aktivt skal
bidrage til gennemførelsen af afdelingens patientundersøgelser, primært igennem sikring af optimal drift
af afdelingens apparatur. Derudover har du mulighed for at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter.

Hvem er vi?

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et diagnostisk medicinsk speciale. Vi udfører patientundersøgelser
for alle afdelinger og kliniske specialer på hospitalet. Vores afdeling råder over mange typer apparatur,
bl.a. PET/CT, SPECT/CT, gammakameraer, DEXA og UL, udstyr til måling og detektering af radioaktivitet
samt en del apparater til fysiologiske undersøgelser. Afdelingen er kendetegnet ved det tætte faglige
samarbejde mellem flere faggrupper, heriblandt sygeplejersker, bioanalytikere, radiografer, læger,
sekretærer og fysikere. Samlet er vi omkring 70 ansatte.

Pr. 1. januar 2013 blev de tidligere afdelinger på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler fusioneret og er
nu under én fælles afdelingsledelse. På længere sigt skal afdelingen samles i et nybygget hospital på
Bispebjerg matriklen. Fysikergruppen vil indtil da arbejde på begge afsnit.

Fysikergruppen anses som en del af det kliniske personale og skal overordnet set sikre optimal drift af
afdelingens apparatur indenfor lovmæssige krav og økonomiske rammer. Dertil hører bl.a.
kvalitetskontrolprogrammer, anskaffelse af og modtagekontrol af udstyr, uddannelse af
betjeningspersonale, udvikling af software til dataanalyse, og meget mere.

Den nærmere fremtid på afdelingen vil for fysikergruppen derudover byde på ekstraordinære opgaver som
indførelsen af nye IT-systemer, ensretning af driftsopgaverne på de to afsnit, samt installation af et af
verdens mest avancerede PET/CT systemer. Som fysiker vil du få en nøglerolle i disse processer, både
igennem aktiv deltagelse, men også igennem undervisning, udvikling af nye arbejdsgange og deres
monitorering.

Hvem er du?

Du er uddannet fysiker eller ingeniør

med hospitalserfaring og kendskab til nuklearmedicinske metoder og apparater
med indgående kendskab til kernefysik og praktisk arbejde med radioaktivitet og røntgenstråling
som er kvalitetsbevidst og omhyggelig samt interesseret i metodeudvikling og forskning
som bevarer ro og overblik, også i pressede situationer
med godt humør og evnen til at omgås med kollegaer af forskellige faggrupper

Ansøgningsfrist: 27.10.2014 kl. 12.00
Samtaler: afholdes i uge 45 og 46.
Tiltrædelse: 1.12.2014 eller snarest derefter

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fysiker Markus Lonsdale, tlf.: 2613 5165
(ferie i uge 42), e-mail:  markus.lonsdale@regionh.dk eller ledende overlæge Lars Friberg, tlf.: 3531
2790, e-mail: lars.friberg@regionh.dk.
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Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler fusionerede 2012 og med tiden samles de to hospitaler i et helt nyt
hospital på Bispebjerg Bakke. Nyt Hospital Bispebjerg bliver et af de største og mest ambitiøse

SØG STILLINGEN ONLINE HER

https://echo.hr-manager.net/DesktopModules/Publishing/PreviewAd.aspx

1 af 2 09-10-2014 15:09



byggeprojekter i København de kommende 10 år. Hospitalet er en del af Københavns Universitetshospital
og et af Region Hovedstadens fire akuthospitaler med en høj forskningsaktivitet. Med sine omkring 4.500
ansatte er det en af regionens største arbejdspladser. Vores vision betyder, at vi hver dag vil gå på arbejde
med det mål for øje at yde vores patienter en ideel behandling. Region Hovedstaden har 1,7 millioner

indbyggere, et årligt budget på 37 milliarder kroner og godt 36.000 medarbejdere. Vores hovedopgaver er
hospitaler, praksissektor, psykiatri, handicap og regional udvikling. Vi ser mangfoldighed som en styrke og

opfordrer derfor alle, der kan se sig i stillingen til at søge.

Læs mere på www.regionh.dk
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