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Ledergruppen på plass i klinikken 
 
Nivå 3-lederne i Klinikk for kreft og kirurgi er nå utnevnt. Jeg er meget godt fornøyd med å ha fått på 
plass en ledergruppe som skal være med å bidra til at Klinikk for kreft og kirurgi skal lykkes med et 
utfordrende og spennende integrasjonsarbeid. Prosessen, slik jeg 
opplever den, har vært ryddig. Det gir både legitimitet og tyngde i 
det viktige arbeidet vi nå skal i gang med.  
 
I dette nyhetsbrevet gir vi deg en kort presentasjon av de nye N3-
lederne, økonomileder og HR-leder i Klinikk for kreft og kirurgi. 
Du kan også lese om hvilke prosesser og arbeidsoppgaver de nye 
avdelingslederne nå går i gang med frem mot dag 1(1/1-2010). 
 
 
Vennlig hilsen        

 
Sigbjørn Smeland 
Klinikkleder for Klinikk for kreft og kirurgi    
________________________________________________________ 
 
Avdelingene tar form Klinikkstaben klar før jul 

Arbeidet med å etablere de ulike 
avdelingene i Klinikk for kreft og kirurgi er 
nå i full gang. Hver avdelingsleder har fått i 
ansvar å etablere sitt eget avdelingsprosjekt 
som skal involvere ulike faggrupper, 
representanter fra universitet og 
forskningen samt tillitsvalgte/verneombud. 
 
I alt fem avdelingsprosjekter er etablert i 
Klinikk for kreft og kirurgi, og det kan også bli 
flere underprosjekt underveis i arbeidet. Det er 
utarbeidet et eget mandat for prosjektene. 
Arbeidet starter for fullt i uke 45, og skal være 
ferdig 25. november.  
- Her skal det jobbes raskt. Den neste måneden 
vil derfor kunne oppleves arbeidskrevende for 
mange. Samtidig er det en spennende fase vi nå 
er inne i fordi vi før jul også skal ha på plass et  
ferdig forslag til organisasjonsstruktur, sier 
klinikkleder Sigbjørn Smeland.  

Nå som avdelingslederne er på plass, vil 
neste runde være å besette stabstillinger i 
klinikken knyttet til medisin- og helsefag, 
kvalitet og administrasjon/ ledelsesstøtte.  
 
Klinikken har utarbeidet stillingsbeskrivelser 
for helsefaglig rådgiver, kvalitetsrådgiver, 
administrativ rådgiver og lederassistent. Disse 
skal drøftes med tillitsvalgte og godkjennes av 
sykehusledelsen før de kunngjøres på 
webcruiter i løpet av kort tid.  
 
I og med at klinikkens HR-leder er i 
svangerskapspermisjon, vil det også bli utlyst 
et vikariat i denne stillingen frem til oktober 
2010. Inntil videre vil Klinikkprosjektets HR- 
kontakt, Bernt Møst Lien, svare på HR- 
relaterte spørsmål.

 



 
 

 

Avdelingsleder for 
avdeling for 
kreftbehandling 
Kjell Magne Tveit (60)  
Kommer fra stilling som 
kst. divisjonsdirektør 
Kreft- og kirurgi-
divisjonen, Ullevål 

Avdelingsleder for 
avdeling for 
medisinsk fysikk 
Vidar Jetne (64) 
Kommer fra stilling 
som sjef for fagom-
rådet medisinsk fysikk, 
Rikshospitalet 

Avdelingsleder for 
avdeling for gastro-
entereologisk kirurgi 
Bjørn Atle Bjørnbeth 
(46) 
Kommer fra stilling 
som avdelingsleder, 
gastrokirurgi, Ullevål 

Avdelingsleder for 
avdeling for urologi 
Steinar Johan Karlsen 
(65) 
Kommer fra stilling som 
klinikksjef ved Oslo 
Urologiske 
universitetsklinikk, Aker 
 

Instituttsjef for 
Institutt for 
kreftforskning 
Øystein Fodstad (64) 
Kommer fra stilling som 
instituttsjef for 
Institutt for 
kreftforskning, 
Rikshospitalet

Instituttsjef for 
Medisinsk informatikk 
Håvard Danielsen (52 ) 
Kommer fra stilling som 
instituttsjef for 
Medisinsk informatikk, 
Rikshospitalet 
 

Avdelingsleder for 
avdeling for bryst- og 
endokrinkirurgi 
Ellen Schlichting (52)  
Kommer fra stilling som 
avd.leder, Bryst og 
endokrinkirurgisk 
avdeling, Ullevål 
 

Økonomileder i Klinikk 
for kreft og kirurgi 
Arne Fosseng (41) 
Kommer fra stilling som 
administrasjonssjef, 
Kreftklinikken, 
Rikshospitalet 
 

H R-leder i Klinikk for kreft og kirurgi Cecilie Wiese Porsmyr (34) 
K
p 

Avdelingslederne i Klinikk for kreft og kirurgi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ommer fra stilling som administrasjonssjef ved Institutt for kreftforskning, Rikshospitalet. Wiese Porsmyr er i 
ermisjon frem til oktober 2010. Det vil bli utlyst et vikariat for denne perioden. 
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