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Enhetens ledelseskommentar 3. tertial 2010 

1. Innledning 
Institutt for klinisk medisin har hatt sitt første hele driftsår i 2010. Arbeidet med å organisere 
instituttet har preget alle deler av instituttet i året som har gått, og har stillet organisasjonen overfor 
betydelige utfordringer. 

 
I årets siste tertial har arbeidet med endring av kostnadsstedstrukturen medført et betydelig 
ressursuttak.  

 

2. Vurdering  av aktivitet og resultater i et langtidsperspektiv 

a. Status for den økonomiske situasjonen  
Instituttets basisvirksomhet har hatt et budsjett for 2010 med et resultat på 3,545 mill kroner i 
underskudd. Prognosen avgitt per 31.8.2010 var på 6,52 mill kroner (underskudd). 
I siste tertial har resultatet gradvis forbedret seg måned for måned, i hovedsak som følge av forsiktig 
bruk av midler/ andre driftskostnader på alle deler av instituttet og i klinikkene. 

Samlet årsresultat for basisvirksomhetens endte på et positivt resultat på 6,285 mill kroner.  
Inkludert i dette resultatet ligger det kr 2,8 mill i avsluttede prosjekter bidrag (8890) som skal 
opprettes på nytt, og mottatte NFR midler (3471) med kr 0,5, mill. som skal inn på prosjekter. 
I tillegg er investering i anleggsmidler (3911) ikke aktivert per 31.12. noe som bidrar til en 
resultatforverring på kr 0,88 mill. 
Korrigert for nevnte poster, som burde vært inkludert i periodiseringene, utgjør resultatet for 
instituttet kr 2,106 mill. 

Dette resultatet er overordnet i samsvar med de månedlige trendene som har vært prognostisert i 
perioden etter utgangen av august. 

Resultatet er eksklusive bundne midler (øremerket aktivitet) som ved årets utgang utgjør et 
underskudd på 11,8 mill kroner.  

I 2010 har instituttet tapt netto 0,6 mill kroner på avsluttede prosjekter. De prosjekter som er avsluttet 
med positivt resultat og hvor instituttet ikke har tilbakebetalingsforpliktelse utgjør kr 5,2 mill.  
 

Lønnskostnadenes andel av de totale kostnadene utgjør hele 88%, noe som begrenser 
handlingsrommet og krever langsiktig planlegging. 



 
 

Innkjøp  er et satsingsområde ved instituttet, og det er grunn til å tro at det er potensial for 
effektivisering. Det oppleves som utfordrende å måle konkrete resultater av dette 
effektiviseringsarbeidet, men denne problemstillingen arbeides det med.  

Langtidsbudsjettet for instituttet for perioden 2011 – 2015 viser følgende utvikling med utgangspunkt i 
årsresultatet 2010: 

(alle tall i hele kroner, negative tall  = overskudd) 

ÅR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Netto resultat 31.12 -6 285 899 11 709 287 2 033 085 226 181 -1 605 889 -7 902 140 

Akkumulert resultat 31.12 -6 285 899 5 423 388 7 456 473 7 682 654 6 076 765 -1 825 375 

Bundne midler  11,8 mill   11,8 mill   11,8 mill   11,8 mill   11,8 mill   11,8 mill  
 

Som det fremgår vil de nærmeste årene (2011-2013) bli år med negativt resultat, men det fra 2014 vil 
være mulig å redusere det akkumulerte underskuddet. 

Hovedårsaken til denne utviklingen baseres seg på at instituttet har som mål å øke 
overheadinntektene, redusere egenandel på prosjekter, og redusere personalkostnadene som resultat 
av å holde stillinger ledig i en periode ved avgang. 

De bundne midlene er inkludert i langtidsbudsjettet med like mye hvert år 
 

b. Status for gjennomført aktivitet 
 

Implementering av ny organisasjon har krevd store ressurser i 2010. Ledelsen har hatt fokus på å få på 
plass en organisasjons- og ledelsesstruktur i instituttet. Den nye organisasjonen og ledere på to nivåer 
er nå på plass i de aller fleste avdelinger. Det fokuseres  på opplæring for nye ledere. 

 Innen de fleste administrative felt har det vært arbeidet med organisasjons- og rutineutvikling. Dette 
har vært krevende, ettersom dette har gått ved siden av daglig drift. Arbeidet har også vært påvirket 
av at de gamle instituttene/fakultetsdivisjonene hadde ulik praksis på flere områder og at vår nære 
samarbeidspartner OUS har vært i en svært krevende omorganiseringsprosess. 

Klinmed har opprettet flere viktige felles fora med OUS; felles forskningsutvalg og 
forskningslederforum. Felles forskningsutvalg har utarbeidet en felles forkningsstrategi og 
retningslinjer for forskningsgrupper. Klinmed har gjort en stor kartleggingsjobb i forbindelse med NFRs 
evaluering av medisinsk forskning, og vil bli evaluert sammen med Helseforetakene. 

På undervisningssiden har det vært brukt mange ressurser for å forberede endring i undervisningen 
som følge av de organisatoriske endringene i helseforetakene. Flere av de kliniske semesterne vil 
endres med bakgrunn i endrede pasientstrømmer innad i OUS og mellom OUS-Ahus. 

 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 
Klinmed vil fremdelse være i en implementeringsfase i 2011, hovedfokus vil være å få den nye 
linjestrukturen på plass og i funksjon. Sentralt i dette ligger opplæring av nye ledere og rekruttering av 
administrative koordinatorer. Dette vil sammen med større prosjekter som ”Ny UiO-web”, ”Internt 
handlingsrom” og ”HR-portalen” kreve stort ressursuttak. 



 
 

Flytting av undervisning fra Aker til Ullevål er en av de store utfordringene vi ser i 2011. Det vil være 
nødvendig å gjøre vesentlige endringer i undervisningen og det kreves et tett samspill med 
helseforetakene for å sikre adekvat klinisk undervisning i flytteperioden. Dette er en krevende prosess 
som vil beslaglegge mye ressurser, det kan også være risiko for at undervisningskvaliteten i perioder 
forringes. 

Den eksternfinansierte virksomheten utgjør 43% av instituttets samlede økonomi, og består av 254 
løpende prosjekter. Antall prosjekter har vært synkende i 2010 bla som en følge av konkurranse med 
sykehussektoren om husing av nye prosjekter. For å nå langtidsbudsjettes mål må denne trenden snus. 
Vår servicegrad og tilstedeværelse med et profesjonelt administrativt tilbud om bistand i de miljøer 
som søker om eksternfinansierte midler, antas å være ett av flere suksesskriterier innenfor dette 
arbeidet i fremtiden. 
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