
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Valgstyret ved Institutt for klinisk medisin 

Sakstype (O/D/V): Vedtakssak 

Arkivsaksnr: 2018/11950 

Møtedato: 6. november 2018 

Sakstittel:  Valg av instituttledelse ved Institutt for klinisk medisin for 

perioden 1.1.2019 - 31.12.2022 

 

Høsten 2018 ble det annonsert valg av ny instituttledelse ved Institutt for klinisk 
medisin for den neste fireårsperioden (1.1.2019 – 31.12.2022).  
 
Valgbarhet 
Iht. ufyllende regler for valg av instituttleder ved Institutt for klinisk medisin pkt. 2, 
vedtatt av dekan ved Det medisinske fakultet 10.4.2018, skal det foretas samlet 
(felles) valg av instituttleder, nestleder OUS/stedfortreder instituttleder og nestleder 
Campus Ahus/leder Campus Ahus. 
 
Valgbar til instituttleder ved Institutt for klinisk medisin er alle fast vitenskapelige 

tilsatte i minst halv stilling, samt tilsatte i professor II-stilling. 

Valgbar til nestleder OUS/stedfortreder instituttleder er alle fast vitenskapelige 

tilsatte i minst halv stilling, samt tilsatte i professor II-stilling, ansatt ved Klinmed-

OUS. 

Valgbar til nestleder Campus Ahus/leder Campus Ahus er alle fast vitenskapelige 

tilsatte i minst halv stilling, samt tilsatte i professor II-stilling, ansatt ved Klinmed 

Campus Ahus. 

Frister 
Frist for å melde inn forslag på kandidater var 24.september d.å. Innen 
forslagsfristens utløp var det ikke kommet inn forslag på noen kandidater. Valgstyret 
ved Institutt for klinisk medisin besluttet derfor i møte 25. september å utvide 
forslagsfristen med en uke. Utvidet forslagsfrist ble satt til 3. oktober kl. 09.00.  
 
Forslag 
Innen den utvidede forslagsfristens utløp fremmet valgkomiteen ved Institutt for 
klinisk medisin forslag på følgende instituttledelse ved Institutt for klinisk medisin 
for perioden 1.1.2019 – 31.12.2022:  
 

 Instituttleder: professor II Dag Kvale, Infeksjonsmedisinsk avdeling, 

Medisinsk klinikk (Klinmed OUS) 

 Nestleder OUS/stedfortreder instituttleder: førsteamanuensis Shuo-Wang 

Qiao, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Klinikk for 

laboratoriemedisin (Klinmed OUS)        

https://www.med.uio.no/klinmed/om/organisasjon/valg/instituttleder/valgkomite/
https://www.med.uio.no/klinmed/om/organisasjon/valg/instituttleder/valgkomite/
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 Nestleder ved Campus Ahus/leder Campus Ahus: professor Torbjørn Omland, 

Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (Klinmed Campus Ahus) 

Valgkomiteens forslag ble godkjent av valgstyret ved Institutt for klinisk medisin i 

møte 4.oktober.  

UiOs valgreglementet § 26 pkt. 2 sier at:  

«Dersom det innen fristen som er fastsatt i tidsplanen bare har kommet ett 

kandidatforslag på hhv. dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for 

instituttleder, holdes det ikke valg etter reglene foran. I så fall foretas valget av det 

sittende fakultetsstyret/instituttstyret. Den foreslåtte kandidaten anses som valgt 

dersom det er flertall av alle valgte representanter (enten de er til stede eller ikke) 
for dette». 

Valgstyret fremmer med dette saken overfor fakultetsstyret med anbefaling om at det 
fremlagte forslaget til ny instituttledelse ved Institutt for klinisk medisin tiltres.  

Forslag til vedtak: 

De valgte representantene i Det medisinske fakultets styre erklærer følgende 

personer som valgt til ny instituttledelse ved Institutt for klinisk medisin for perioden 

1.1.2019 tom. 31.12.2022:  

 

 Instituttleder: professor II Dag Kvale, Infeksjonsmedisinsk avdeling, 

Medisinsk klinikk (Klinmed OUS) 

 Nestleder OUS/stedfortreder instituttleder: førsteamanuensis Shuo-Wang 

Qiao, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Klinikk for 

laboratoriemedisin (Klinmed OUS)        

 Nestleder ved Campus Ahus/leder Campus Ahus: professor Torbjørn Omland, 

Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (Klinmed Campus Ahus) 

 

 

Vedlegg:  

1. Valgplattform  

2. Personpresentasjoner Kvale, Wang og Omland 

3. Stillingsbeskrivelse instituttleder 

4. UiOs valgreglement § 26 

5. Utfyllende regler for valg av instituttleder ved Institutt for klinisk medisin 

(godkjent av dekan ved Det medisinske fakultet 10.4.2018) 



Universitetet i Oslo 
Institutt for klinisk medisin 

 

 
 
http://www.med.uio.no/klinmed 

 

Instituttledelsesteamet 2019-2022: Plattform per 10/2018 

Instituttlederteamet har som naturlig hovedmål å gjøre instituttets medarbeidere gode som undervisere og 

forskere, understøttet av instituttledelsen og det administrative støtteapparatet. Teamet vil at Klinmeds 

unike symbiose med universitetssykehusene (OUS/Ahus) skal gi synergi-effekter for alle tre institusjoner. Vi 

mener at lederteamets sammensetning gir oss gode forutsetninger for å nå disse hovedmålene. Teamet har 

samlet lang og diversifisert forsknings- og undervisningserfaring, forankring i gode forskningsmiljøer og 

ledererfaring fra alle tre institusjoner på institutt-, klinikk- og avdelingsnivå. Teamet ønsker å bruke denne 

kompetansen på strategisk ledelse og samarbeid, innad på Klinmed og mellom instituttet, sykehusene og 

Fakultetet.  

Teamet vil tiltre parallelt med nytt Dekanat og dets valgprogram, hvor ny fakultetsledelse ønsker at 

instituttene selv skal ha ansvar for daglig drift og selv forvalte sine økonomiske ressurser. Dette vil gi 

handlingsrom for ny Klinmed-ledelse til å finne hensiktsmessige interne arbeidsformer og målsetninger. 

Samtidig foreligger det allerede løpende årsplaner for både Klinmed og Fakultetet frem til 2020. Vi vil 

derfor ta utgangspunkt i disse og bli kjent med premissene for eksisterende årsplaner, budsjett og 

prioriteringer.  

 

Innenfor disse rammene er det likevel enkelte områder som vi allerede nå vil fremheve: 

• Fasilitere akademisk kompetanse i alle medisinske fagområder. 

• Kontinuerlig evaluere og samordne ny studieordning (Oslo 2014) for bedre kvalitet og utbytte for 

medisinerstudentene. 

• Sunn budsjettplanlegging i henhold til overordnede mål, også ved å promovere forankring av flere 

eksternfinansierte forskningsprosjekter til Klinmed og identifisere eventuelle hindre for dette.  

• Sikre videre implementering av fellesavtalene om kombinerte stillinger mellom Det medisinske 

fakultetet og henholdsvis OUS (30.03.2012) og Ahus (28.01.2015). Avtalene er avgjørende for at 

medarbeidere i slike stillinger gis tilstrekkelig tid til god undervisning og forskning, men forutsetter 

realisering på avdelingsnivå. 

• Stimulere ulike ledernivå til gode rekrutteringsplaner, bl. a. ved å tilrettelegge for fleksible postdoc-

perioder, som ledd i akademiske karriereløp og i kombinasjon med klinisk spesialisering. 

• Arbeide for god integrasjon mellom Klinmed og OUS/Ahus i detaljplanleggingen av nye 

sykehusbygg. 

• Koordinering av fellesfunksjoner mellom UiO og sykehusene, slik som IT-tjenester, forskningsstøtte 

og dyrestall samt kjernefasiliteter og annen forskningsinfrastruktur i det nye Livsvitenskapsbygget. 

• Sikre informasjon om og videreutvikling av forskningsinfrastruktur med tilgjengelighet for alle 

relevante interessenter.  

• Revidere stillingsbeskrivelser for lederlinjene i Klinmed for bedre å detaljere lederansvaret på ulike 

nivåer. Revisjoner bør skje i prosesser sammen med de ulike ledernivåene, og spesielt med henblikk 

på instituttets primære funksjoner (forskning og undervisning).  

 
Dag Kvale, Shuo-Wang Qiao og Torbjørn Omland 























































Instituttleder  

Instituttleder har det øverste ansvaret for instituttets forskning, undervisning, 

formidling og innovasjon i nært samspill med fakultetet og samarbeidende sykehus. 

Instituttleder har ansvar for faglig ledelse, økonomistyring og personalledelse. 

Oppgavene omfatter både langsiktig planlegging og løpende drift. Instituttleder 

rapporterer til dekan ved Det medisinske fakultet. Instituttet har en nestleder OUS og 

en nestleder Ahus. Nestleder OUS er instituttleders stedfortreder. Nestleder Ahus er 

leder av Campus Ahus. I tillegg har instituttleder et valgt instituttråd som rådgivende 

organ.  

Stillingsbeskrivelse for instituttleder 

Instituttleder er leder for all virksomhet i sin grunnenhet, innenfor de fullmakter som 

er delegert fra dekan. Følgende områder vil normalt falle inn under delegerte 

fullmakter: 

  

Faglig ledelse 

Ansvar for drift og utvikling av enhetens forskning, forskningsformidling, 

undervisningsressurser og annen faglig basert virksomhet, blant annet: 

 Overordnet og langsiktig planlegging og prioritering av enhetens faglige 

mål og forskningsstrategiske satsinger 

 Fremme kvalitet og produktivitet i den vitenskapelige virksomheten 

 Underbygge initiativ og kreativitet med sikte på etablering av slagkraftige 

forskningsmiljøer 

 Målrettet profilering, nettverksbygging og omdømmebygging.   

 Kommunikasjon med eksterne miljøer, nasjonalt og internasjonalt 

 Tilrettelegging av materielle vilkår (som forskningsstøtte, utstyr, 

infrastruktur, driftsmidler o.l.) 

 Tilrettelegging av organisatoriske forhold 

 Stille undervisningsressurser til disposisjon for modulutvalgene 



Økonomistyring 

Ansvar for økonomistyring innenfor enhetens økonomiske ramme, for eksempel 

gjennom: 

 Utforming av årsplan og budsjett innenfor rammebevilgninger gitt av 

fakultetsstyret 

 Sikre rasjonell drift og budsjettbalanse innenfor enhetens finansielle 

grunnlag, herunder legge forholdene til rette for innhenting av eksterne 

bevilgninger  

Personalledelse 

Personalansvar for alle ansatte som er organisatorisk tilknyttet grunnenheten. 

Personalledelse innebærer: 

 Individuell oppfølging og vurdering av virkemidler med sikte på optimal 

kapasitets- og kompetanseutnyttelse 

 Organisering av arbeidsplikter 

 Personalplanlegging og rekruttering 

 Funksjon som koordinator, pådriver og tilrettelegger for samhandling, 

resultatoppnåelse og et godt arbeidsmiljø 

 Bruk av tilgjengelige incitamenter for å stimulere og tilrettelegge 

individuelle arbeidsvilkår 

 Instituttleder har medarbeidersamtaler med UiO- tilsatte klinikkledere, 

SFF- ledere og instituttets utvidede ledergruppe.  

 



Valgreglement for Universitetet i Oslo  

Vedtatt av universitetsstyret 5. mai 2015, ikrafttreden 20. mai 2015 med endringer 8. 

september og 18. oktober 2016 og 22. februar 2017. 

§ 26 Valgoppgjør 

1. Ved opptellingen til dekan/prodekanvalg gis stemmene fra de ulike gruppene 

tilsvarende vekt som ved valg av rektor (jf. § 18). Tilsvarende gjelder ved valg 

av instituttleder/stedfortreder for instituttleder. Nedenfor skal "flest stemmer" 

forstås som "størst samlet stemmevekt", og tilsvarende for liknende uttrykk. 

2. Dersom det innen fristen som er fastsatt i tidsplanen bare har kommet ett 

kandidatforslag på hhv. dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for 

instituttleder, holdes det ikke valg etter reglene foran. I så fall foretas valget 

av det sittende fakultetsstyret/instituttstyret. Den foreslåtte kandidaten anses 

som valgt dersom det er flertall av alle valgte representanter (enten de er til 

stede eller ikke) for dette. Dersom slikt flertall ikke foreligger, startes 

valgprosessen på ny. Valgstyret fastsetter nytt tidspunkt for start og slutt på 

valget og tidsplan.  

3. Dersom det er to kandidater, er den valgt som har fått flest stemmer. 

4. Dersom det er flere kandidater, gjennomføres valget som preferansevalg. Se 

vedlegg 3. 

5. Ved stemmelikhet holdes loddtrekning. 

 

 

 

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#18
https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#vedlegg-3


Universitetet i Oslo  
Institutt for klinisk medisin 

 

 

 

 

 

Utfyllende regler for valg av instituttleder ved Institutt for klinisk medisin 
 
Vedtatt av dekan ved Det medisinske fakultet 10.4.2018 

 

 
1. Virkeområder for utfyllende regler  
Disse utfyllende regler gjelder for valg av instituttleder ved Institutt for klinisk medisin, Det 
medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, med hjemmel i Valgreglement for Universitetet i 
Oslo vedtatt av universitetsstyret 5. mai 2015, ikrafttreden 20. mai 2015 med endringer 8. 
september og 18. oktober 2016 og 22. februar 2017.  
 
 
2. Valgordning  
Det skal foretas samlet (felles) valg av instituttleder, nestleder OUS/stedfortreder instituttleder 
og nestleder Campus Ahus/leder Campus Ahus.  
 
 
3. Valgbarhet av professor II 
Valgbar til instituttleder ved Institutt for klinisk medisin er alle fast vitenskapelige tilsatte i 
minst halv stilling, samt tilsatte i professor II-stilling.  
 
Valgbar til nestleder OUS/stedfortreder instituttleder er alle fast vitenskapelige tilsatte i minst 
halv stilling, samt tilsatte i professor II-stilling ansatt ved Klinmed-OUS. 
 
Valgbar til nestleder Campus Ahus/leder Campus Ahus er alle fast vitenskapelige tilsatte i 
minst halv stilling, samt tilsatte i professor II-stilling ansatt ved Klinmed Campus Ahus. 
 

 
4. Avstemningsform  
Det gjennomføres felles (samlet) valg ved hjelp av elektronisk avstemming for alle 
velgergrupper, jf. valgreglementet § 11.  
 
 

 
 


	valg-1
	valg-2
	valg-3
	valg-4
	valg-5
	valg-6



