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Som legitimerad sjukhus“fysiker
arbetar jag med
klinikrelaterad forskning
för att utveckla nya positioneringssystem för att ytterligare individualisera strålbehandlingen till patienten.
Sjukhusfysikerutbildningen
är förberedande för såväl
kliniskt arbete som forskning, vilket behövs för att
vi ska kunna bedriva och
utveckla cancervården”
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Om yrket

Hur ser studierna ut?

Om arbetsmarknaden

Hur kan farlig strålning också bota cancer?
Hur kan man använda radioaktiva ämnen för
att undersöka en patient? Vill du lära dig til�lämpa och koppla samman kunskaper i fysik,
matematik med medicin och biologi?

Utbildningen är ett femårigt yrkesprogram på den naturvetenskapliga fakulteten i samarbete med den medicinska fakulteten och
Region Skåne. Efter att du avlagt examen erhåller du legitimation
från Socialstyrelsen och kan därmed arbeta som sjukhusfysiker.

För att hantera den strålning som används i medicinskt syfte
krävs en särskild yrkeskår - sjukhusfysikerna. Som legitimerad sjukhusfysiker arbetar du ofta inom något av sjukvårdens strålningsmedicinska specialistområden, med medicinsk
datorbildbehandling, optimering av undersöknings- och
behandlingsmetoder eller med strålskydd för personal och
patienter.

Ja, då kan sjukhusfysikerutbildningen vara något för dig. Att
arbeta som sjukhusfysiker är spännande och omväxlande. Varje
dag kan flera människoliv räddas tack vare den strålning som
idag används i samband med undersökningar och behandlingar
av olika sjukdomar och så har det varit länge. Strax efter Röntgens upptäckt av ”X-strålarna” 1895 började man undersöka
och behandla patienter med röntgenstrålning. Henri Becquerel
upptäckte radioaktivitetsfenomenet 1896 och året därpå upptäcktes radium av Marie och Pierre Curie. Andra fysikupptäckter
följde och snart kunde man börja använda de första verktygen,
”de läkande strålarna”, för att undersöka och bota sjukdomar.
Mycket har hänt sedan dessa betydelsefulla upptäckter, inte
minst med hjälp av specialutbildade sjukhusfysikers insatser.
Deras medverkan nu och i framtiden är fortsatt viktig. Som
sjukhusfysiker är du utbildad för att arbeta inom vården med
strålbehandling och bildgivande diagnostik, så som röntgen,
magnetresonanstomografi och nuklearmedicin. Du har kunskap
om hur strålning påverkar människokroppen och kan både
utnyttja detta i medicinskt syfte samt arbeta med att skydda
patienter och allmänhet från skadliga effekter av strålning.
Sjukhusfysikerns arbete är ofta ett lagarbete där man jobbar
nära läkare och sjuksköterskor. Forsknings- och utvecklingsarbete är viktiga delar av arbetet och i Lund hittar du lärare och
sjukhusfysiker med hög ämneskompetens och internationellt
erkända forskargrupper.
De naturvetenskapliga utbildningarna vid Lunds universitet är
unika i sitt slag. Här får studenterna redan från början möjlighet till nära kontakter med forskare och världsledande forskningsprojekt. Miljön är stimulerande, gränsöverskridande och
innovativ. I Lund finns forskningsanläggningar i världsklass som
ESS, MAX IV, Medicon Village, Ideon och Universitetssjukhuset.

Undervisningen kännetecknas av en pedagogik där föreläsningar
blandas med problemlösning, laborationer, fördjupningsarbeten och seminarier. Det läggs stor vikt vid verksamhetsnära och
dagsaktuella moment i undervisningen. De flesta laborationer
utförs på sjukhusets riktiga utrustning och sjukhusfysiker deltar
i undervisningen.
De två första årens kurser i fysik och matematik läser du tillsammans med andra fysikstudenter på kandidatnivå. Där får du viktiga
matematiska verktyg och du lär dig att använda programmering
för att bygga datormodeller och hantera data. Det tredje året läser
du avancerade kurser i strålningsfysik, så som strålningsproduktion och detektion, dosimetri och tumörbiologi. Det fjärde året
läser du kliniska kurser i bild- och funktionsdiagnostik och strålbehandling samt medicinsk bildbehandling och programmering. Du
får mycket god kunskap om risker med strålning, strålskydd och
relevant lagstiftning. Studierna avslutas med ett praktikblock och
ett examensarbete. Efter examen är du väl förberedd för ett arbete
som sjukhusfysiker, strålskyddsfysiker eller en forskarutbildning.
Här är ett schema över studiegången:
Termin 1 - 4

Termin 5 - 6

Termin 7 - 8

Fysik 1
Allmän kurs

Strålningsproduktion, växelverkan
och detektering

Bildbehandling och
dess matematiska
metoder

Termin 9 - 10

Klinisk praktik och
lagstiftning
Matematik 1
Alfa / Beta

Fysik 2
Naturvetenskapliga
tankeverktyg

Fysik 3
Modern fysik och
kärnfysik

Basblock 120 hp

Strålningsdosimetri

Medicinsk
orientering
Strålningsbiologi
Epidemiologi

Bild- och funktionsdiagnostistik

Medicinsk etik

Ultraljudsfysik
Röntgenfysik
MR-fysik
Nuklearmedicinsk
fysik

Icke-joniserande
strålning

Strålterapifysik

Radioekologi och
strålskydd

Biostatistik

Examensarbete

Kurser i medicinsk strålningsfysik 180 hp

Du blir en problemlösare som hjälper läkare och sjuksköterskor med vardagliga fysikaliska problem vid diagnostik och
strålbehandling av patienter. Du kommer ansvara för inmätning och kontroller av komplicerad medicinsk-teknisk utrustning så att funktionen är korrekt och säker. Med din fysikkompetens kan du delta i olika projekt inom den medicinska
forskningen samt undervisa personal med annan medicinsk
utbildning i strålskydd.
Din arbetsmarknad är dock inte begränsad till sjukhusvärlden,
utan du kan få arbete inom medicinsk-teknisk industri, som
produktspecialist eller utvecklare, arbeta som strålskyddsinspektör, eller inom kärnkraftsindustrin som strålskyddsexpert.
Möjligheterna till arbete utomlands är stora. Många med
grundexamen går även vidare till doktorandstudier.

