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1. INNLEDNING 
Vi viser til notat fra Det medisinske Fakultet av 4.9.2013 (2013/11176), bestilling av 

virksomhetsrapportering for 2. tertial 2013.  

Vi har søkt å rapportere vesentlige forhold ved instituttet, med fokus på status og utvikling i et 

langtidsperspektiv, samt tilhørende usikkerhetsfaktorer knyttet til gjennomføringen av langtidsplanene. For 

Klinmeds vedkommende er det i 2013 langtidsbudsjettet som utgjør årsplanen. 

 

2. VURDERING AV STATUS 

 

2a – Vurdering av status for oppnådde resultater/ gjennomført aktivitet 
 

Instituttledelsen har avsluttet årets første møterekke med ledelsen i alle instituttets klinikker. Dialogene 

oppleves som åpne og nyttige. Det vil i løpet av høsten gjennomføres en ny serie møter med samtlige 

klinikker. 

 

I tillegg møter administrativ ledelse på instituttet de administrative koordinatorene på klinikkene hver 

måned, til informasjonsutveksling og felles læring. Lederutvikling og kulturbygging har vært og er tema med 

stort fokus. 

 

Forskningslederforum er også en månedlig aktivitet som oppleves som en verdifull og nyttig møtearena i 

samarbeidsflaten mellom Klinmed og OUS/ AHUS. 

 

Et tilbakevendende tema som ytes et stort fokus er rolle- og organisasjonsforståelse i samarbeidsflaten 

mellom sykehus og universitet. 

Denne forståelsen er kritisk viktig i forhold til å handle korrekt i ulike situasjoner og å kunne bidra til 

verdiøkende samhandling.  

 

Instituttet er glad for det pågående arbeid med Oslo 2014. Vi er videre enig med fakultetet i at 

organiseringen av utdanningslinjen har vært utfordrende, og imøteser en nærmere avklaring fra fakultetet 

av funksjonen som utdanningsleder.  

 

Fra instituttets side arbeides det for å kunne allokere administrative ressurser til arbeidet med Oslo 2014, 

parallelt med løpende drift. I tillegg er det fattet beslutninger om innføring av digital eksamen uten at det 

er tatt høyde for økt ressursbruk, og fakultet og institutt må derfor i fellesskap finne administrative 

ressurser til gjennomføring av disse eksamenene (jfr. henvendelse til fakultetet av 13.9.2013).  
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Administrering av lærerbytter krever fortsatt uforholdsmessig mye ressurser i undervisningsenheten.  

Årsplan 2014 – 2016 er et pågående arbeid i instituttledelsen. Klinmed har valgt å legge ambisjonsnivået på 

et beskjedent men realistisk nivå, med høy grad av konkrete mål og tiltak. Årsplanen og langtidsbudsjettet 

utarbeides parallelt. 

 

ØKONOMI 

Økonomiseksjonen gjennomfører løpende klinikkmøter med klinikkledelsen i alle klinikkene.  

Temaene som diskuteres er økonomisk resultat pr klinikk, oversikt over driftsmidler til stipendiater, 

stimuleringsmidler, bundne midler og status eksternfinansierte prosjekter. 

Seksjonen har arbeidet mye med kommunikasjon, kultur og holdninger. Det skal i løpet av 2013 utarbeides 

en serviceerklæring for seksjonen. 

Seksjonen har 10 faste årsverk. Av disse er ett årsverk langtidssykemeldt og en person går av med pensjon 

pr 31.12. Den sistnevnte stillingen er i disse dager under rekruttering. 

 

UNDERVISNING, KOMMUNIKASJON OG LEDELSESSTØTTE 

Det skal gjennomføres instituttrådsvalg høsten 2013, for perioden 1.1.2014 – 31.12.2017. Valgstyre er 

utnevnt og arbeidet er i gang.  

Det arbeides som sagt med å allokere ressurser til arbeidet med Oslo 2014 parallelt med løpende drift, 

kompetanseoverføring og dokumentasjon av rutiner på undervisningsområdet.  

 

Som et ledd i å styrke instituttets kompetanse på forskningsadministrasjon og analyse, er en stilling omgjort 

og det er gjennomført tilsettingsprosess for utlyst stilling som seniorrådgiver. 

Etter intervjuer var det ikke kvalifiserte søkere som var interessert i å gå videre i prosessen. Vi vil derfor 

avvente nærmere avklaring av fakultetets egen satsing, og OUSs ønske om konkret samarbeid før vi utlyser 

stillingen på nytt. I mellomtiden vil vi tilsette i et engasjement en ressurs for å håndtere løpende CRIStin 

oppgaver i 2013. 

Veiledning til HMS samordningsavtale UiO/ OUS er utarbeidet og sendt på høring, og arbeidet med å 

revurdere dagens vernestruktur er i gang.  

Det arbeides videre planmessig med publisering av klinikkenes forskningsgrupper, og som et nytt tiltak for å 

øke instituttets synlighet og styrke UiO-tilknytningen for våre ansatte skal de nye web-spaltene «Månedens 

klinikk» og «Nytt fra ledelsen» på lufta i løpet av høsten 2013. Instituttet samarbeider med publisister på 

Jebsen-sentrene om utbygging av de seks sentrenes nettsider. 

 

IT 

Innenfor feltet IT arbeides det bl a med å overta supportarbeidet på Aker og Gaustad sykehus.  

Til nå har vi leid inn hjelp fra USIT sin GLIT-gruppe, men grunnet mer rasjonell utnyttelse av bemanningen i 

seksjonen har vi frigjort kapasitet til å kunne overta driften selv. Vi arbeider for å sikre en sømløs overgang 

for våre brukere. 

 

Nytt epost- og kalendersystem er i ferd med å bli innført på UiO ultimo 2013/ primo 2014. Ved utrulling vil 

Klinmed tilby Outlook som e-post og kalendersystem for alle brukere. 
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I forbindelse med utviklingen av digital eksamen er det behov for trådløst eksamensnett i noen av lokalene 

UiO disponerer på Rikshospitalet. Det arbeides med å kartlegge behov og planlegge den praktiske 

gjennomføringen.  

 

PERSONAL 

I henhold til fakultetets vedtak ble det i mai og juni gjennomført en «dugnad» for å konvertere midlertidige 

akademiske toppstillinger til fast tilsetting. Seksjonens medarbeidere gjorde en stor innsats og totalt har 

Klinmed i 2013 bidratt til en reduksjon i midlertidighet ved UiO med 110 stillinger. 

 

Pilotprosjektet UiO/OUS for effektivisering av prosessen med tilsetting i kombinerte stillinger er et 

omfattende arbeid. Personalseksjonen deltar aktivt i prosjektet med store ressurser og har fått et godt  

samarbeid med lokale og sentrale HR-enheter ved OUS, samt ledelsen ved Kvinne- og barneklinikken. 

Prosjektarbeidet skal etter planen legges frem i Forskningslederforum (FLF) senere i høst. 

I løpet av mai/juni ble det gjennomført en omfattende kompetansekartlegging blant medarbeiderne i 

seksjonen. Målet er at analysen av denne kartleggingen skal gi nyttig kunnskap om seksjonens totale 

kompetansebeholdning, hvorvidt potensialet utnyttes godt nok, om vi mangler vesentlig kompetanse eller 

er spesielt sårbare på enkelte fagområder. Kartleggingen vil også benyttes i medarbeidersamtaler som 

grunnlag for individuell kompetanseutvikling og til systematisk deling av kunnskap innenfor seksjonen. 

Personalseksjonen har hittil i 2013 hentet inn et betydelig etterslep av saker og redusert 

saksbehandlingstiden på sentrale prosesser. Seksjonen har nå et akseptabelt ajouritetsnivå.  

Vi arbeider kontinuerlig med kulturbygging og har etablert en «vi»-kultur med fokus på fellesskap, læring 

og deling av kunnskap, rolleforståelse, tydelighet i retning og prioriteringer, klar kommunikasjon og 

mulighet for å påvirke.  

Det er verdt å legge merke til at sykefraværet i seksjonen er redusert fra 25 % i 2012 til 4,7 % pr august 

2013. 

Seksjonen har 7 faste og ett midlertidig årsverk. 0,5 årsverk er vakant pr september 2013. To 

personalrådgivere er i foreldrepermisjon og ytterligere en personalrådgiver går ut i permisjon primo 

november. Det siste året har instituttet fått støtte fra fakultetet ved hospitering i personalseksjonen.  
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Særskilte spørsmål fra Det medisinske fakultet 
 

Redegjørelse for bruken av universitetsklinikktilskuddet 

 

Tabellene under viser hvordan tilskuddet har blitt benyttet pr 31.8.2013: 

 

Overhead 17,2 årsverk 136 000 pr stk   2 339 

       Stillinger           Sum 

Forskningsledere           1 559  

Administrative koordinatorer           3 969  

Styrking sekretariatet           2 036 

Klinikkledelse AHUS/ OUS           1 008 

              

Sum           8 572 

       Sammendrag 
      Stillinger           8 572 

Overhead           2 339 

              

TOTALT           10 911 

 

Status tilsetting av utdanningsleder og PhD-koordinator 

Arbeidet med tilsetting av utdanningsleder er foreløpig ikke påbegynt. Vi opplever at formelt vedtak og 

klarsignal ikke er kommet fra fakultetet i skrivende stund, jmf også diskusjoner i ledermøtet våren 2013.  

PhD – koordinator er tilsatt. Vi har signalisert behov for avklaringer av praktiske sider og forventinger i 

forhold til arbeidsinnhold. Slik avklaring er avtalt til medio oktober. 
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2b – Status for den økonomiske situasjonen 

 
BASIS (alle tall i hele 1000)  Budsjett 2. tertial   Regnskap 2. tertial  

Avvik 
Regnskap h i f 

Inntekter -170 200 -190 492 
 

20 292 -158 156 

Lønn- og personalkostnader 135 741  139 691 
 

-3 950 125 941 

Andre driftskostnader 10 849 18 406 
 

-7 557    17 252 

Investeringer 3 133 19 871 
 

-16 738 3 517 
 
Finansinntekter / 
prosjektavslutninger 0 -2 290 

 
 

2 290   -5 238 

Total -20 477 -14 814 
 

-5 663  -16 684 
Tabell 1 
 

Årsaken til avvikene er i det vesentlige som følger: 

Inntekter, merinntekter på 20,3 mill: tildeling på 3 mill knyttet til 3 nye Jebsensentre, 3,9 mill er andel 

overskudd mottatt fra Medfak, 1,7 mill er knyttet til forskerlinjen, 4,8 mill er bevilgning til vitenskapelig 

utstyr kl II, 2 mill er knyttet til konverteringen av prosjektporteføljen der basis fikk tilbakeført egenandel fra 

enkelte prosjekter, 1,9 mill er knyttet til en overføring fra IMB for en investering, samt økte inntekter 

knyttet til avskrivninger på 2,4 mill. 

Lønn- og personalkostnader, merforbruk på 4,0 mill: 1 professor har kommet tilbake til Klinmed fra IMB og 

var ikke lagt inn i budsjettet, dette utgjør 0,8 mill. 1,3 mill gjelder frikjøp som ble ført forsinket i september. 

1,6 mill er knyttet til lønnskostnader ført på basis, men som skal omposteres og belastes eksternt 

finansierte prosjekter. Omposteringen skjer i september. 

Andre driftskostnader, merforbruk 7,5 mill: 2,5 mill utgjør økte avskrivninger og store innkjøp av utstyr til 

Ahus, samt investering i utstyr kl I.  

1 mill skyldes at kostnader for 2012 ble kostnadsført 2013 og er knyttet til endringen av kontoplan ved 

årsskiftet. Dette var kostnader det ikke ble periodisert for i 2012. Vi har også hatt noe forbruk av midler 

tildelt i året som ikke var budsjettert som for eksempel forskerlinjemidler. Det vi også har konstatert i løpet 

av året er at UiO sin fordelingsnøkkel som brukes i budsjettfordelingsmodellen ikke korrelerer med 

Klinmeds reelle forbruk. Dette vil vi forbedre i budsjettet for 2014. 

Investeringer, merforbruk 16,7 mill: 5,5 mill gjelder innkjøp til Ahus, knyttet til at Ahus er blitt 

universitetssykehus, og 1,9 mill er knyttet til utstyr bestilt 2012, som først ble levert og fakturert i 2013.  

4 mill knyttes til investeringer i vitenskapelig utstyr kl I, hvor tildelingen ble gitt i 2012. 5,7 mill skyldes en 

investering utenom tildelingene våre.  

Finansinntekter/ prosjektavslutninger, merinntekter: 2,3 mill gjelder overskudd knyttet til 

prosjektavslutninger (disse midlene vil i hovedsak bli brukt i forbindelse med oppstart av nye prosjekter).  

 

Det har vært en til dels betydelig økning fra 2012 til 2013 i enkelte poster pr 2. tertial. Inntekter og 

investeringer har hatt tilnærmet lik økning og utligner hverandre, jmf forklaringen ovenfor.  
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Personalkostnader har hatt en økning på ca 10 mill utover lønnsglidningen. Dette skyldes øket aktivitet og 

kan knyttes til ulike stipendiat-, teknisk- og administrative stillinger. 

Nettobidraget fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 13,6 mill. Dette representerer instituttets 

kostnadsdekning for å huse Klinmeds eksternt finansierte prosjekter, og består av elementene overhead, 

egenandel og frikjøp.  

 

Ekstern finansiert virksomhet 

Klinmed hadde pr 31.8.2013 et positivt resultat på 117,9 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor på 143,6 mill. 

Driftsresultatet isolert for perioden var et merforbruk på 25,8 mill. 

Kommentarer til hovedpostene: 

Inntekter: Inntektene var i pr 2. tertial 88,4 mill, mot 125,5 mill i budsjettet. Avviket skyldes forsinket 

fakturering for professorater (25,6 mill), og forsinket innbetaling til noen av våre større prosjekter 

(helsedirektoratet 10 - mill).  

Lønns- og personalkostnader: Fastlønn pr 31.8.2013 var på 41 mill. Avviket mot budsjett er positivt med 1,7 

mill. 

Andre driftskostnader: forbruket er på 55,4 mill pr 31.08. mot budsjettert 70,9 mill. Årsaken er forskyvning i 

tid av kjøp av forskningstjenester fra OUS.  

 

Klinmed har per 31.08. 250 ekstern finansierte prosjekter.  44 NFR, 128 professorater, 13 EU og 65 andre  

typer prosjekter. Klinmed har ingen prosjekter i dag som vi betegner som «problemprosjekter» i økonomisk 

forstand. 

 

LANGTIDSBUDSJETTET 2013 – 2017 
LTB BASIS (negativt fortegn er overskudd) 
(Alle tall i hele 1000)  Tabell 2 

 Budsjett 2013        Prog 2013 B2014 B2015         B2016  B2017 

Inntekter -241 800 -278 633 -260 688 -260 452 -265 890 -268 278 

Lønn- og personalkostnader 210 581 214 562 219 600 219 526 219 843 219 995 

Andre driftskostnader 25 570 31 786 33 000 36 600 39 300 44 300 

Investeringer 7 000 35 671 6 500 5 000 5 000 5 000 

 Årets resultat  1 351 3 386 -1 588 674 -1 747 1 017 

       

Inngående balanse -15 120 -15 120 -11 734 -13 322 -12 648 -14 395 

Årets resultat 1 351 3 386 -1 588 674 -1 747 1 017 

Utgående balanse -13 769 -11 734 -13 322 -12 648 -14 395 -13 378 

       

Resultat justert for endring i bundne midler       

Forventet endring i bundne midler 0 -2 200 -2 000 -2 000 -1 000 0 

Årets resultat korrigert for endring bundne midler 1 351 1 186 -3 588 -1 326 -2 747 1 017 

Forpliktelser 19 517 17 317 15 317 13 317 12 317 12 317 

Akkumulert resultat korrigert for forpliktelser 5 748 5 583 1 995 669 -2 078 -1 061 

 

 



 7 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall produserte doktorgrader historisk og prognostisert 133 135 168 161 155 155 155 155 

Antall doktorgrader i fakultetets tildeling 84,7 98 114,7 128 146 154 156 147 

Akkumulert avvik 48,3 85,3 138,6 171,6 180,6 181,6 180,6 188,6 

Akkumulert forskuttert (alle tall i hele 1000) 6 521 11 516 18 711 23 166 24 381 24 516 24 381 25 461 
Tabell 3 

 

Prognoseprinsipp 

Klinmeds prognose bygger på en gjennomgang av regnskapstall pr 31.8. hentet fra økonomirapportene. 

I tillegg bygger prognosen på periodiseringer og innarbeidet kunnskap om hendelser som sannsynligvis gir 

utslag i tallmaterialet i løpet av året. Prognosen er utarbeidet med worst case som scenario. 

 

Videre baserer prognosetabellen seg på at instituttet fører nøyaktig oversikt over de til enhver tid bundne 

midler. De bundne midlene viser instituttets fremtidige forpliktelser til enhver tid.  

 

Prognose 2013 

Prognosen viser et negativt årsresultat på 3,4 mill. Dette er en negativ endring i forhold til budsjett på 2 

mill. I prognosen er det lagt inn en reduksjon i bundne midler på 2,2 mill. Denne reduksjonen knytter seg til 

startpakker og vitenskapelig utstyr kl I. Prognostisert årsresultat og budsjettert årsresultat korrigert for 

endringer i bundne midler, viser et ubetydelig avvik på 0,2 mill. 

Samlet sett oppleves instituttets basisøkonomi som under kontroll, men handlingsrommet er meget 

begrenset. Instituttets mål på sikt er at årets resultat inkludert IB skal dekke våre forpliktelser av bundne 

midler. Som tabell 2 viser er målet innenfor rekkevidde, men det krever stram økonomisk styring. På en 

annen side har instituttet et etterslep av inntekter som følge av utakt i tid mellom dekning av kostnadene til 

doktorgrader og tidspunktet instituttet får disse dekket (tabell 3). En eventuell oppmyking av 

tildelingskriteriene ville kunne medføre at instituttet får et handlingsrom til ulike satsingsområder. 

 

Prognose langtidsbudsjett 2014 - 2017 

Det er ikke foretatt vesentlige endringer langtidsprognosen. De endringene som er bygget inn er knyttet til 

at vi har mottatt og innarbeidet tentativ fordeling fra fakultetet. Planen for innføring av driftsmidler til 

vitenskapelig ansatte i henhold til avtale med universitetssykehusene er også innarbeidet. 

 

I tidligere prognose er det tatt høyde for en nedtrapping av bundne midler på 3 mill i 2013. Basert på 

erfaringene så langt i 2013 har vi valgt en mer langsiktig nedtrappingen frem mot 2016, med tilsammen  

7,2 mill. 

 

 

2C – Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

Instituttet har lite økonomisk handlingsrom, noe som utgjør en risiko både i forhold til å arbeide strategisk 

og i forhold til å håndtere uforutsette hendelser. 

I vårt høringsinnspill til Oslo 2014 har vi påpekt at det må gis tydelige føringer for ressursbruk i 

undervisningen inn i modularbeidet. Vi er glad for at fakultetet har tydeliggjort dette i forslaget som ble lagt  
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frem for fakultetsstyret. Samtidig anser vi at det er risiko knyttet til den noe uklare sammenhengen mellom 

normering av undervisningsformer, avtalen mellom UiO og OUS om kombinerte stillinger og den gjeldende 

ressursbase, og at denne risikoen forsterkes når det nå skal planlegges med nye undervisningsformer i 

modulgruppearbeidet. 

 

Klinmed har en komplisert organisering. Vi anser det som kritisk viktig at forståelsen for roller og 

organisering er godt og likt forstått i hele organisasjonen.  

 

For øvrig viser vi til usikkerhetsvurderingene i ledelsesvurderingen fra 31.12.2012 og 30.4.2013. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ivar P. Gladhaug       Hans Mossin 

Instituttleder        Administrasjonssjef 

(Sign.) 

 


