Förordning om ändring i förordningen (2006:1053) om ändring i
högskoleförordningen (1993:100);

SFS 2006:1324
Utkom från trycket den
15 december 2006

utfärdad den 23 november 2006.
Regeringen föreskriver1 i fråga om högskoleförordningen (1993:100) 2 att 2 kap. 2 § samt bilaga 2 till
förordningen i stället för deras lydelse enligt förordningen (2006:1053) om ändring i nämnda förordning skall
ha följande lydelse.
UTDRAG BILAGA 2 – EXAMENSORDNING / EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ

Sjukhusfysikerexamen
Omfattning
Sjukhusfysikerexamen uppnås efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 300 högskolepoäng.
Mål
För sjukhusfysikerexamen skall studenten visa sådan kunskap och
förmåga som krävs för behörighet som sjukhusfysiker.
Kunskap och förståelse
För sjukhusfysikerexamen skall studenten
− visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt
i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap
om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet
och sambandets betydelse för yrkes-utövningen,
− visa såväl bred som fördjupad kunskap om fysikaliska,
biologiska och tekniska aspekter av strålbehandling, bildoch funktionsdiagnostik samt denna kunskaps tillämpning
i vårdarbetet,
− visa kunskap i planering, ledning och samordning inom
yrkesområdet, och
− visa kunskap om relevanta författningar särskilt inom
strålskydds-området.

Färdighet och förmåga
För sjukhusfysikerexamen skall studenten
− visa fördjupad förmåga att självständigt tillämpa
matematiska och naturvetenskapliga metoder i all
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verksamhet med strålning inom hälso- och sjukvården,
− visa förmåga att ansvara för och utföra nödvändigt
kvalitetssäkrings-arbete
av
både
utrustning
och
arbetsmetoder inom verksamheter med strålning,
− visa förmåga att integrera kunskap från relevanta områden
samt att självständigt och kritiskt analysera, bedöma och
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer,
− visa förmåga att utveckla, använda, utvärdera och
optimera nya metoder inom området,
− visa förmåga att initiera, planera, leda, samordna och
utvärdera strålskyddsförebyggande arbete inom hälso- och
sjukvård för såväl personal som patienter,
− visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper samt
förmåga att informera och utbilda personal i strålskyddsarbete, och
− visa förmåga att i både nationella och internationella sammanhang
muntligt och skriftligt informera om och diskutera nya fakta, företeelser och
frågeställningar med olika grupper och därigenom bidra till utveckling av
yrket och verksamheten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För sjukhusfysikerexamen skall studenten
− visa självkännedom och empatisk förmåga,
− visa förmåga att med helhetssyn på människan göra bedömningar utifrån
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med sär-skilt
beaktande av de mänskliga rättigheterna,
− visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och
deras närstående,
− visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och
utvecklingsarbete, och
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För sjukhusfysikerexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.
Övrigt
För sjukhusfysikerexamen skall också de preciserade krav gälla som varje
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
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