
Verksamhetsområde Klinisk mikrobiologi och immunologi

Verksamhetschef/ 
Överläkare (LUS)  
i klinisk bakteriologi
Klinisk mikrobiologi och immunologi (KMI) söker en verksamhetschef. KMI är en del av 
laboratoriedivisionen inom Universitetssjukhuset i Lund. I divisionen ingår även 
verksamhetsområdena Klinisk kemi och farmakologi, Patologi/cytologi och Blodcentralen 
Skåne. Laboratoriet bedriver verksamhet såväl i Lund som vid Centralsjukhuset i Kristianstad 
och har ett brett diagnostiskt utbud med stark klinisk och vetenskaplig koppling. Verksamheten 
omfattar klinisk mikrobiologi (bakteriologi, parasitologi och mykologi), klinisk immunologi, 
vårdhygien samt substrattillverkning. Vid laboratoriet arbetar ca 130 personer och under 2004 
utfördes ca 600 000 analyser.

Laboratoriemedicin befinner sig i ett spännande utvecklingsskede där de stora teknologiska 
framstegen under det senast decenniet kommer att leda till omfattande förändringar inom den 
kliniska laboratoriemedicinen. Chefsuppdraget är ett treårigt förordande kombinerat med en 
tillsvidareanställning som överläkare i klinisk bakteriologi. Verksamhetschefen är direkt 
underställd divisionschefen och ingår i divisionens ledningsgrupp. 

Vi söker dig som
• är leg läkare med specialistkompetens i klinisk bakteriologi
• har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens
•  har erfarenhet av ekonomi-, personal-, arbetsmiljö och kvalitetsfrågor ur ett 

ledningsperspektiv
• är tydlig, lyhörd och engagerad i ledarskapet
• har god samarbetsförmåga
•  har förmåga att leda en kunskapsintensiv laboratorieorganisation genom olika 

förändringsprocesser
• anpassar och utvecklar organisationen i förhållande till omvärldens behov och förväntningar
•  kan skapa goda förutsättningar för forskning, utvecklings- och kvalitetsarbete inom 

verksamhetsområdet 
• utvecklar medarbetarna i riktning mot verksamhetens mål med fokus på resultat
• kan skapa goda relationer och samarbete inom och utanför laboratoriedivisionen

Kompletterande upplysningarkan lämnas av divisionschef Håkan Miörner telefon  
Int +46-46-17 32 42, e-post: hakan.miorner@skane.se och av avd. chef Johan Rydberg telefon  
Int +46-46-17 32 74, e-post: johan.rydberg@skane.se. Facklig företrädare för Mellersta Skånes 
läkarförening är Claes Schalén telefon Int +46-46-17 32 84, e-post: claes.schalen@mmb.lu.se

Ansökan, märkt med ref nr 36-0502-UL, skickas tillsammans med styrkt meritförteckning till 
personalspecialist Carina Berglund, Klinisk mikrobiologi och immunologi, 
Universitetssjukhuset i Lund, SE-22185 Lund, Sverige senast 2005-04-21.

Universitetssjukhuset i Lund
är ett regionsjukhus som erbjuder högt specialiserad sjukvård till invånarna i södra 
sjukvårdsregionen, det vill säga Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län och södra delen av 
Hallands län. Dessutom erbjuder vi bassjukvård till invånarna i närområdet.Vår ambition 
är att med hög kompetens och kvalitet vara ett ledande sjukhus och att därmed bidra till 
ett friskare samhälle och en god livskvalitet. Forskning, undervisning och utveckling är en 
viktig del av sjukhusets vardag. Sjukhuset är givetvis rökfritt. Platsannonser och 
kontaktpersoner finns på www.platsnytt.skane.se och www.lund.skane.se   
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