
Rekruttering av dekan ved Det medisinske fakultet 
for perioden 2019-2022 - valgt eller ansatt dekan

(V-SAK 4 i møte i universitetsstyret 5. desember 2017)

Frode Vartdal, dekan Det medisinske fakultet
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• Medfak er som en stor norsk bedrift med ca 2000 ansatte, mer enn 3500 
studenter og PhD-studenter og et budsjett på 1,22 milliarder kroner (37% er 
eksternt finansiert)

• Fakultetet har en kompliserte struktur med mange delte stillinger og er spredt 7 
ulike steder over hele Oslo-regionen (25 km mellom Radiumhospitalet og Ahus) 

• Klinmeds aktiviteter er tett integrert i universitetssykehusene med totalt 31 000 
ansatte
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Det medisinske fakultet – hovedtall 2016

Medisinstudenter  1271

Bachelor- og masterstudenter                        903          

PhD-studenter 1325 

Publikasjoner  2233      

Akademisk personale (årsverk)               1386

Professor 2 og førsteamanuensis i 20%-stilling          262

Teknisk og administrativt ansatte (årsverk)                 478

Budsjett (mill NOK)    1221

Ekstern finansiering (%)  37 
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Tilsettinger og valg ved de medisinske og
helsevitenskapelige fakulteter i Norge

NTNU: Stillingen utlyses eksternt, intervju foretas av rådgivende gruppe og 
eksternt byrå, universitetsstyret tilsetter etter innstilling fra rektor
Tilsetting i 2015: 5 søkere, hvorav 2 eksterne
Ekstern styreleder

UiB: Stillingen utlyses eksternt, intervju foretas av rådgivende gruppe, 
universitetsstyret tilsetter etter innstilling fra rektor
Tilsetting i 2017: 2 interne søkere
Ekstern styreleder

UiT: Stillingen utlyses eksternt, universitetsstyret ansetter etter innstilling 
fra rektor
Tilsetting i 2017: 5 søkere, hvorav 1 ekstern
Ekstern styreleder

UiO: Ved de siste 5 dekanperioder har det vært mer enn en kandidat 
to ganger (i 1998 og 2010)   
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Dekan mener at neste dekan ved Medfak bør tilsettes fordi
• sterk lederkompetanse- og erfaring er vesentlig for en person som skal lede et 

fakultet av Medfaks størrelse og beskaffenhet

• en tilsettingsprosess sikrer best at den som får stillingen har nødvendig 
lederkompetanse

• man kan tilsette personer fra andre institusjoner enn UiO, noe som bidrar til     
flere søkere med sterk lederkompetanse og erfaring fra andre institusjoner 

• søkere er trolig mer motivert for å ta jobben enn folk som ofte må overtales til å 
stille til valg

• det er erfaringsmessig  liten interesse for å stille til valg og valgdeltakelsen er lav 
med 21,5% totalt i 2010

• fakultetets kompliserte struktur og store geografiske spredning gjør at velgerne 
ofte har liten kjennskap til kandidater fra andre institutter og fagmiljøer

• det vil være lettere for en tilsatt dekan å fatte nødvendige, men mindre populære 
avgjørelser
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Saksbehandling ved Det medisinske fakultet 

29.05. Diskusjonssak i dekans ledergruppe

27.06 Diskusjonssak i Lederforum (dekans ledergruppe samt instituttledere og 
kontorsjefer)

28.06 Saken sendt instituttene og NCMM med frist for innspill til  03.10.
Sakspapirene ble sendt til instituttrådene ved alle tre institutter
(alle velgergrupper og studentene er representert i instituttrådene)

Oktober Innspill fra instituttene og NCMM viste at bortsett fra Helsam som går for 
valg, støtter de andre tre enhetene ansettelse

17.10 Drøftet i informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene

31.10 Fakultetsstyret  vedtok: 
- med 8 stemmer mot 1 stemme å anmode universitetsstyret om å vedta at  

dekan ved fakultetet skal tilsettes fra neste dekanperiode og

- enstemmig å anmode universitetsstyret om å vedta at leder for    
fakultetsstyret skal  oppnevnes blant de eksterne representantene  for    
fakultetsstyret (krever regelendring)
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Mulig prosess ved ansettelse av dekan

1. En arbeidsgruppe der alle velgergruppene inkl. studenter er 
representert, utarbeider forslag til kunngjøring til fakultetsstyret, 
som formelt fremmer forslag til kunngjøring overfor 
universitetsstyret, som vedtar og kunngjør stillingen eksternt.

2. Søknader mottas.

3. Samme arbeidsgruppe som ovenfor får i oppgave å vurdere 
søknader, foreta intervju av aktuelle kandidater og på grunnlag av 
dette utarbeide forslag til innstilling overfor fakultetsstyret, som 
formelt innstiller overfor universitetsstyret

4. Universitetsstyret tilsetter dekan

Prosessen oppfyller vilkårene i «Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og 
institutter»
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