
Sakskart til fakultetsstyremøte 26. oktober
2021

Fakultetsstyremøtet finner sted fra klokken 16.00 og foregår pr Zoom.

Godkjenninger
35/21 Godkjenning av innkalling

36/21 Godkjenning av dagsorden

37/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 21.
september 2021

til godkjenning: Foreløpig protokoll fra fakultetsstyremøte 21. september 2021■

til orientering: Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 11. oktober
2021

■

Forslag til vedtak:
Protokoll fra fakultetsstyremøte 21. september 2021 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 11. oktober 2021 tas til
orientering.

Sakstyper
V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

 Det medisinske fakultet

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/09-21/forelopig-protokoll-fra-fakultetsstyremote-15.-jun.html
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/10-26/dokumenter/idf-med-referat-111021.pdf
https://www.uio.no/
https://www.med.uio.no/


Saker
38/21-O Dekanens orientering (15 min)

39/21-O Virksomhetsrapportering T2, herunder regnskap og
oppdatert årsprognose for 2021 (20 min)
ved Gaute Frøisland

Saksfremlegg■

Ledelsesrapport MED T2 2021■

Økonomirapport MED T2 2021■

Forlengelser T2■

Ledelsesrapport IMB T2 2021■

Økonomirapport IMB T2 2021■

Ledelsesrapport Helsam T2 2021■

Økonomirapport Helsam T2 2021■

Ledelsesrapport Klinmed T2 2021■

Økonomirapport Klinmed T2 2021■

Ledelsesrapport NCMM T2 2021■

Økonomirapport NCMM T2 2021■

40/21-O Kvalitetsløftet  Oslo 2014 (20 min)
ved Elin Olaug Rosvold

Saksfremlegg■

41/21-O Orientering om Life Science Growth House  (20 min)
ved Hilde Irene Nebb

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/10-26/dokumenter/01_virksomhetsrapportering-med-t2-2021-saksfremlegg.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/10-26/dokumenter/02_ledelseskommentar-med-t2-2021.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/10-26/dokumenter/03_Okonomirapport-med-t2-2021.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/10-26/dokumenter/04_forlengelser-t2-2021.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/10-26/dokumenter/05_ledelsesrapport-imb-t2-2021.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/10-26/dokumenter/06_Okonomirapport-imb-t2-2021.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/10-26/dokumenter/07_ledelserapport-helsam-t2-2021.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/10-26/dokumenter/08_Okonomirapport-helsam-t2-2021.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/10-26/dokumenter/09_ledelsesrapport-klinmed-t2-2021.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/10-26/dokumenter/10_Okonomirapport-klinmed-t2-2021.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/10-26/dokumenter/11_ledelsesrapport-ncmm-t2-2021.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/10-26/dokumenter/12_Okonomirapport-ncmm-t2-2021.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/10-26/dokumenter/13_kvalitetslotet_oslo_2014-saksfremlegg.pdf


a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
Disputaser■

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret
 

Samlefil (pdf) ■

Publisert 5. okt. 2021 12:34 - Sist endret 15. okt. 2021 12:51

Del på sosiale medier:    

BESØKSADRESSE

Sogn Arena (kart) 
Klaus Torgårds vei
3, 2. etg 
0372 OSLO

POSTADRESSE

Postboks 1078 
Blindern 
0316 OSLO

TELEFON, E-POST

22845300 
postmottak@medisin.uio.no

ANSVARLIG FOR DENNE SIDEN

nettredaktor@medisin.uio.no
Administrer dette dokumentet 

http://www.med.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/dokumenter/arshjul-fakultetsstyret.pdf
mailto:?subject=Sakskart%20til%20fakultetsstyrem%C3%B8te%2026.%20oktober%202021&body=https%3A%2F%2Fwww.med.uio.no%2Fom%2Forganisasjon%2Fstyret%2Fmoter%2F2021%2F10-26%2Fsakskart-til-fakultetsstyremote-26.-oktober-2021.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.med.uio.no%2Fom%2Forganisasjon%2Fstyret%2Fmoter%2F2021%2F10-26%2Fsakskart-til-fakultetsstyremote-26.-oktober-2021.html
http://twitter.com/intent/tweet?text=Sakskart+til+fakultetsstyrem%C3%B8te+26.+oktober+2021&url=https%3A%2F%2Fwww.med.uio.no%2Fom%2Forganisasjon%2Fstyret%2Fmoter%2F2021%2F10-26%2Fsakskart-til-fakultetsstyremote-26.-oktober-2021.html
http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/gaustad/ga20/
mailto:postmottak@medisin.uio.no
mailto:nettredaktor@medisin.uio.no
https://www-adm.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/10-26/sakskart-til-fakultetsstyremote-26.-oktober-2021.html?vrtx=admin
javascript:void(0)


Foreløpig protokoll fra fakultetsstyremøte
21. september 2021 (til godkjenning i møte
26. oktober)

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16.00 og foregikk pr Zoom.

Til stede:
Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)

Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)

Joel Glover (vara for representant for fast vitenskapelig personale)

Jon Lomøy (ekstern representant)

Anna Stavdal (vara for eksterne representanter)

Eira Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)

Amanda Rose Magnum (studentrepresentant)

Hannah Narum-Hanssen (studentrepresentant)

Forfall:
Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale), Camilla Stoltenberg (ekstern
representant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

 Det medisinske fakultet

https://www.uio.no/
https://www.med.uio.no/


Eivind Engebretsen, Hans Mossin

Til stede fra administrasjonen:
Gaute Frøisland (sak 31/21 og 32/21)

Aleksandra Weder Sawicka (referent)

Godkjenninger
27/21 Godkjenning av innkalling
Det var ingen merknader til innkallingen

28/21 Godkjenning av dagsorden
Det var ingen merknader til dagsorden

29/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 15.06.2021
til godkjenning: Foreløpig protokoll fra fakultetsstyremøte 15.juni 2021 ■

til orientering: Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene
06.09.2021 (pdf) 

■

Vedtak: 
Protokoll fra fakultetsstyremøte 15.06.2021 godkjennes. 

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 06.09.2021 tas til orientering. 

Sakstyper
V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker
30/21-O Dekanens orientering 

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/06-15/protokoll-fra-fakultetsstyremote-15.-jun.html
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/09-21/dokumenter/referat-060921.pdf


1. Dekanen orienterte om undervisningssituasjon med smitteverntiltak. Hovedprioritering i
håndtering av undervisningen er at studentene kunne gjennomføre studier og ta eksamen
samt hensyn til pasienter som ikke må smittes. Derfor er digitale forelesninger hovedprinsipp,
med unntak for noen masterprogrammer. All gruppeundervisning og klinisk undervisning vil
foregå fysisk. Dette er besluttet i samråd med smittevernutvalget og ledelse på fakultetet med
tanke på økt smittetrykk i samfunnet i starten av semestret. Fakultetet ønsker å gjenåpne til
full fysisk undervisning så fort samfunnet gjenåpner seg, men instituttene trenger 2 uker med
overgangsperiode etter at gjenåpningen blir annonsert av regjeringen.

2. Oppfølging av Grimstad-rapporten som gjelder kostnadsberegning for økt studenttall. Tallene
ble meldt inn fra fakultetet sin side. Helseforetak fikk tilsvarende bestilling fra HOD. Forslag fra
Helse Sør-Øst ble diskutert. Begge rapportene er unntatt offentlighet. Departementale
arbeidsgrupper vil jobbe videre med rapportene. Oppdraget har fokus på desentralisering av
medisinutdanningen. Dette betyr for Det medisinske fakultet oppbygging av campus Sør mot
sykehus i Sørlandet og campus Innlandet mot sykehus i Innlandet. 

3. Terje Rootwelt som hadde vært ansatt som professor på Klinmed ble ny administrerende
direktør i Helse Sør-Øst.

4. Styremøte i desember etterfulgt av julemiddag vil være 15. desember på Grand Hotell.

31/21-O Økonomisk status – regnskap pr. utgang juli 2021 
ved Økonomileder Gaute Frøisland

Økonomisk status (pdf)■

Det medisinske fakultets styre tar økonomisk status per utgang juli 2021 til orientering.

32/21-V Budsjett fordeling 2022
ved Gaute Frøisland

Saksfremlegg (pdf)■

Budsjett 2022 – foreløpig disposisjonskriv (pdf)■

Fordelingsmodell for budsjett 2022 (pdf)■

Vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar til fordeling for 2022 slik det fremkommer i tabell 2 i saksfremlegget og
spesifisert i på side 8 i fordelingsmodellen.

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/09-21/dokumenter/210921---fakultetsnotat-regnskap-juli-2021.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/09-21/dokumenter/210921---fakultetsnotat-endelig-tildeling-2022.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/09-21/dokumenter/290621_forelopig-dispoisjonsskriv-fra-uio-til-med.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/09-21/dokumenter/230821_versjon-3_fordeling-2022-etter-endelig-forelopige-rammer-%28003%29.pdf


Dekanen får fullmakt til å fordele midler til vitenskapelig utstyr klasse II i henhold til etablert
prosess.

Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.

33/21-O Årsrapport for forskerutdanningen 2020
ved Ivar Prydz Gladhaug

saksnotat (pdf)■

årsrapport (pdf)■

Det medisinske fakultets styre tar årsrapport for forskerutdanningen 2020 til orientering. 

34/21-O Orientering om Circle U 
ved Eivind Engebretsen

Det medisinske fakultets styre tar informasjon om virksomhet for Circle U til orientering.

Eventuelt
Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

Disputaser■

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Publisert 28. sep. 2021 12:43 - Sist endret 28. sep. 2021 13:05

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/09-21/dokumenter/framleggsnotat---orientring-om-arsrapport-for-forskerutdanningen.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/09-21/dokumenter/arsrapport-for-forskerutdanningen-ved-med-2020.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/09-21/dokumenter/circle-u-presentasjon-fakultetsstyret-med-210921.pdf
http://www.med.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/dokumenter/arshjul-fakultetsstyret.pdf


Del på sosiale medier:    

BESØKSADRESSE

Sogn Arena (kart) 
Klaus Torgårds vei
3, 2. etg 
0372 OSLO

POSTADRESSE

Postboks 1078 
Blindern 
0316 OSLO

TELEFON, E-POST

22845300 
postmottak@medisin.uio.no

ANSVARLIG FOR DENNE SIDEN

nettredaktor@medisin.uio.no
Administrer dette dokumentet 
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javascript:void(0)


Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet

Mandag 11.10.2021 kl. 9-9.50. 
Møtet ble avholdt på Zoom /møterommet Hippokrates, Sogn Arena 

Fra tjenestemannsorganisasjonene:  
Katrine Langvad Stensløkken (Forskerforbundet), Gry Bruland Larsen (NTL), Mattias 
Solbakken (Akademikerne), Svend Davanger (Akademikerne), Vigdis Bjerkeli 
(Forskerforbundet), Ariel Sevendal (Parat) 

Fra verneorganisasjonen:  
Sissel Aastorp (lokalt hovedverneombud -LHVO) 

Fra ledelse/administrasjon:  
Hans Ragnar Mossin (møteleder), Gaute Frøisland, Elisabeth Authen Sethre (sak 1), Tor 
Henry Wold (sak 2 og 3), Aleksandra Weder Sawicka (referent) 

Informasjons- og drøftingssaker: 

1 Orientering om trukket stilling i Studieseksjonen. 
v/Elisabeth Authen Sethre 

I november 2020 ble det en sak om opprettelse av en ny administrativ stilling i 
Studieseksjonen drøftet i IDF. Stillingen skulle være i forbindelse med 
opptakskoordinatorrolle. Grunnet interne omdisponeringer av ressurser og 
oppgaver i Studieseksjonen ble stillingen trukket. Elisabeth orienterte om detaljer 
rundt dette. 

2 Orientering om UiO:IT 
v/Tor Henry Wold 

Tor Henry informerte om en ny organisatorisk struktur for IT ved UiO (UiO:IT) 
forankret i universitetsstyrets vedtak av 9. februar 2021. UiO:IT innebærer at IT-
tjenester sentraliseres i såkalte basis-IT, mens enhetene beholder kun de IT-
ansatte som tilbyr spesifikke tjenester relevante for enheten. Det har blitt etablert 
en arbeidsgruppe på MED som jobber med UiO:IT: Jens Petter Berg, Hans Mossin, 
Per Grøttum, Linda T. Helgesen, Knut Tore Stokke og Tor Henry Wold. 
Sammenlignet med andre fakulteter har MED veldig gode rutiner og løsninger, noe 
som gjør at fakultetet per i dag befinner seg der hvor UiO:IT ønsker å komme frem. 
Dette gjør at MED har mye å risikere i prosessen. Derfor ønskes det at 
implementeringsplan blir det viktigste elementet nå, og at MED utsetter 
overføring til UiO:IT så lenge som mulig. Fakultetet ønsker å ha IDF som 
diskusjonspartner i hele prosessen, noe som tjenestemannsorganisasjonene 
utrykte stor glede for. 

https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/02-09/v-sak-4-organisering-av-uios-it-virksomhet.pdf


Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet

Både Hans Mossin og NTL uttrykte bekymring over at i dokumentasjon om UiO:IT 
er det veldig lite fokus på arbeidsmiljø, kultur og roller i organisasjonen. 
NTL ønsker at IDF blir involvert i alle faser av utarbeidelsen av innspill fra 
arbeidsgruppa, og krever at 2. utkast skal til IDF til drøfting før arbeidsgiver sender 
sine innspill til prosjektgruppen. Alle representanter var enige i at hvis det blir 
behov for flere møter i forbindelse med prosessen, er de til disposisjon. 
Representanter av Akademikerne utrykte bekymring over at den personlige 
kontakten mellom IT og forskere vil forsvinne. De spurte også om andre 
utfordringer i forbindelse med prosessen. Tor Henry informerte om at MED ser for 
seg mer risiko enn fordeler med tanke på våre gode rutiner og omfattende 
geografiske tilhørighet (jf. sykehusene).  
NTL lurte på om lokale IT kommer til å forsvinne, men det blir ikke aktuelt ifølge 
Tor Henry. MEDs arbeidsgruppe skal ha regelmessige møter i ukene fremover og 
IDF vil bli orientert i alle innspill. I november bør innspilldokumentet hvor USIT er 
mottaker, bli ferdig. 

2 Gjennomgang av fakultetsstyresaker til møte 26.10.2021 
v/Hans Mossin 

Sakskart til fakultetsstyremøte 26. oktober 2021 - Det medisinske fakultet (uio.no) 

Gaute Frøisland orienterte i 

39/21-O Virksomhetsrapportering T2 

Fakultetet er forpliktet å levere en formell økonomisk rapportering tre ganger i 
året. I tillegg til rapport fra fakultetsledelsen, legges det også ved rapporter på 
instituttnivå i styresaken. 

Ifølge ledelses rapport har korona påvirket virksomheten på en negativ måte i liten 
grad i 2. tertial bortsett fra studentmobilitet. Mindreforbruk er mye mer enn 5%. 
Saldo for eksternfinansierte prosjekter ligger i balanse, og prosjektaktivitet er høy. 

NTL savnet oversikt over forlengelser for stipendiater og postdoktorer. Oversikten 
er legt inn som del av referatet. 
Parat ønsket informasjon om hva som skal skje med alt som er utover 5% av 
mindreforbruket – om KD vil ta det tilbake? Gaute forklarte at UiO sentral jobber 
med en løsning for mindreforbruket i 2021. Det er ennå ikke kjent hva som vil 
være aktuelt for 2022. USIT har spilt inn forslag om å bruke mindreforbruk på 
digitalisering. Akademikerne lurte på om digitalisering betyr mer investering i 
maskinpark eller opptak av undervisning. Tor Henry opplyste at MED har en nylig 
oppgradert maskinpark. Han har bedt lokale IT om innspill hvilke behov kunne evt. 
dekkes med pengene. 

Hans Mossin orienterte om to saker: 

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/10-26/sakskart-til-fakultetsstyremote-26.-oktober-2021.html
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/10-26/sakskart-til-fakultetsstyremote-26.-oktober-2021.html


 

Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet 

 
40/21-O Kvalitetsløftet Oslo 2014 
 
Prodekan for medisinstudiet vil gi en kort orientering til styret om rapport fra 
arbeidsgruppe som har fulgt opp profesjonsstudiet i medisin sin studieplan «Oslo 
2014». Studiets første kull har nylig blitt uteksaminert. 
 
41/21-O Orientering om Life Science Growth House 
 
Life Science Growth House er et tverrfaglig prosjekt av MED og Mat-Nat. Nå er det 
i beslutningsprosess hos rektor. Hilde Nebb vil komme til nest IDF for å orientere 
om prosjektet. 

 



Rapportering om forlengelse rekrutteringsstillinger som følge av COVID-19 fram til 1. august 2021
Den øverste grønne tabellen er summen av de fire underliggende enheter som også vises under. 

MED totalt
Antall rekrutterings-

stillinger totalt*

Antall søknader 

om forlengelser

Finansieringskilde
Antall 

ansatte

Søkt sum 

månedsverk

Antall 

ansatte

Søkt sum 

månedsverk

Innvilget 

månedsverk

PhD

UiO-bevilgning 126 55 0 0 59,0 136,2 117,2

NFR 61 33 0 0 34,0 84,5 81,5

EU og private 44 14 1 1 37,0 61,2 49,7

Andre 25 5 0 0 3,0 7,0 7,0

Sum PhD 256 107 1 1 133,0 288,9 255,4

PostDoc

UiO-bevilgning 18 5 0 0 2,0 8,5 8,5

NFR 38 3 0 0 3,0 18,0 18,0

EU og private 28 10 0 0 13,0 19,5 19,5

Andre 3 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Sum PostDoc 87 18 0 0 18,0 46,0 46,0

Innvilgede forlengelserAvslag forlengelser



1 
 

FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 

Til: Det medisinske fakultets styre 
Fra: Gaute Frøisland  
Sakstype: O 
Arkivsaksnummer: 2021/12053 
Vedlegg: Ledelsesrapport, resultatrapport, økonomisk rapport og prognose og 
instituttenes virksomhetsrapporter pr. utgang T2 2021 
Møtedato: 26.10.2021 
 
Sakstittel: Virksomhetsrapportering T2 2021 
 

 
UiO bestiller virksomhetsrapport fra fakultetene hvert tertial i henhold til maler 

for ledelsesvurdering, rapportering på resultater og økonomisk rapportering med 

prognoser.  

Vedlagt er virksomhetsrapportering for det medisinske fakultet ved utgangen av 

T2 2021.  

Vi vedlegger også til styrets informasjon instituttenes rapportering til fakultetet.  

Vi går igjennom rapporteringen og kommenterer utviklingen siden rapporteringen 

i styremøte.  

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapporteringen for T2 til orientering  

 

 

Vedlegg 

1 Virksomhetsrapportering T2 2021 
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Ledelsesvurdering fra Det medisinsk fakultet (MED) – T2 2021 

 

MED konstaterer at et nytt semester er godt i gang og at fakultetet har klart å komme seg godt 

igjennom de tre foregående semestrene på en tilfredsstillende måte. Pandemien har medført behov 

for vesentlige endringer for både studenter og ansatte. Også høstsemesteret 2021 vil være preget av 

pandemien, om enn, håper vi, i en mer begrenset grad.  

Vi er også fornøyd med at våre vitenskapelige ansatte har holdt forskningsaktiviteten oppe 

igjennom pandemien. Vi hadde i 2020 totalt 217 gjennomførte doktorgradsdisputaser, som er det 

nest høyeste tallet noen gang. De aller fleste av disse ble gjennomført digitalt.  

Etter den lange perioden med pandemien har vi overordnet så langt ikke sett vesentlige svekkede 

resultater innenfor forskning og utdanning. Vi fryktet en nedgang i alle resultatfaktorer, men 

denne nedgangen er p.t. ikke blitt synligjort. Unntakene er studentutveksling, som mer eller 

mindre har falt bort igjennom pandemien, og dessuten at vi heller ikke klarer målsetningen om å 

øke de eksternfinansierte forskningsinntektene. Det bemerkes at forskningsinntektene har hatt en 

sterk vekst i årene 2015 – 2019, (nettobidragene har holdt seg på ca. 100 MNOK årlig de siste 

årene), men på nåværende tidspunkt forventer vi ikke fortsatt økning. 

 

Økonomirapport – T2 2021 

 

Vedlagt er økonomirapport T2 2021.  
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Forlengelser av stipendiater og postdoktorer 
 

Vedlagt er fakultetets rapportering av forlengelser ved utgangen av T2 2021. 
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Rapporterende enhet: 
MED 

 Rapportert av: 
Gaute Frøisland 

 Periode:  
T2 - 2021 

 

 
 

Rapportering om økonomisk utvikling per 2. tertial 2021 
 
MED har hatt en økonomisk utvikling igjennom T2 2021 som forventet og i 
aktiviteten er i stor grad blitt gjennomført i henhold til budsjettet som ble laget i fjor 
høst for den bevilgnings finansierte virksomheten.  
 
Selv om COVID-19, isolert sett har medført store utfordringer, økonomiske 
usikkerhet og trusler viser heller ikke regnskapet pr. T2 2021 noen vesentlig negativ 
påvirkning som følge av pandemien. Tvert imot; MED også i 2021 spart 1-2 MNOK i 
måneden i de mest variable driftskostnadene. Etter oppstart av nytt semester vil 
dette ikke lenger være situasjonen og den oppdaterte års prognosen skal ta høyde for 
en mer normal drift. Til tross for mer normal drift viser oppdatert års prognose et 
høyere mindre akkumulert mindreforbruk enn det opprinnelige budsjettet.   
 
Igjennom 2020 og inn i 2021 har vi fryktet at aktivitet og derav nettobidragene fra 
den eksternt finansierte virksomheten skulle reduseres, men de store negative 
utslagene har ikke kommet. Vi ser dog en noe svakere nettobidragslinje for året som 
helhet i våre prognoser.  
 
MED kommer samlet sett inn med ca. 16 MNOK høyere akkumulert mindreforbruk 
enn det som var budsjettert, slik vi kan gjøre vår beste vurdering nå; (86,5 MNOK 
mot budsjettert 69,9 MNOK):   
 
 

Bevilgningsfinansiert virksomhet (basis) 

 

 
 
 

 Regnskapet ved utgang T2 viser et akkumulerte mindreforbruk ved utgangen av 
T2 på 107,5 MNOK, som er 20 MNOK mer enn tilsvarende periode i fjor 

 
Mindreforbruket er på ca. 12% av et års bevilgning. Midlene er i all hovedsak knyttet 

til utsatt aktivitet og forpliktelser som er inngått uten ny framtidig finansiering. I det 

Regnskap hittil Prognose hittil Årsprognose Budsjett hittil Årsbudsjett

Inntekter -526 587 078 -521 661 541 -826 514 991 -523 016 342 -856 174 301

Personalkostnader 437 024 299 444 216 201 688 325 728 440 262 925 697 114 545

Driftskostnader 114 077 491 113 979 497 199 287 165 137 471 340 233 219 635

Investeringer 19 718 185 14 652 076 40 136 667 12 141 650 45 226 219

Sum 44 232 897 51 186 233 101 234 569 66 859 572 119 386 099

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter-58 856 413 -57 241 586 -97 298 749 -68 545 696 -102 114 909

Prosjektavslutning -3 321 345 -2 488 012 -821 345 -1 176 263 2 442 193

Sum -62 177 759 -59 729 598 -98 120 094 -69 721 959 -99 672 716

Overført fra i fjor -89 573 979 -88 029 812 -89 573 979 -89 573 979 -89 573 979

Sum -89 573 979 -88 029 812 -89 573 979 -89 573 979 -89 573 979

-107 518 841 -96 573 178 -86 459 504 -92 436 366 -69 860 596

Isolert mer-

/mindreforbruk 

u/nettobidrag og 

prosjektavslutn

Nettobidrag og 

prosjektavslutning

Overført fra i fjor

Akkumulert resultat
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nye regnskapssystemet hvor avsetninger og øremerkinger nå registreres, viser 

regnskapet pr. 30.08.21 at i det akkumulerte mindreforbruket ligger det 53,7 MNOK 

i sentrale øremerkinger. 

Større økonomiske forpliktelser som MED pr. 31.08.21 har: 

 Inngåtte forpliktelser på anleggsmidler hvor finansiering er tilført, men utstyr 

ikke mottatt 

 Verdens ledende miljø 

 Mottatt penger til øremerket aktivitet som ikke er utført pr. 31.08.21, som eks. vis 

Livsvitenskap og forskningssatsninger  

 Utsatt aktivitet på vårt senter NCMM 

 Øvrige ikke brukte tildelte øremerkede midler (hvor ny finansiering ikke 

kommer), eksempler her er driftsmidler til forskere (gitt siste år)  

Høsten 2017 så bestemte fakultetsstyret å finansiere 48 MNOK til tre utvalgte 

toppforsk-prosjekter ved MED i perioden 2018 – 2023. NFR bidro med 1/3 av 

finansieringen, mens MED da alene bidrar med 2/3. 

Pr. 30.08.21 gjenstår det 21,4 MNOK av fakultetets egenfinansiering her. Denne 

forpliktelsen er p.t. ikke regnskapsført.  

Fakultetet vil på forhånd av regnskaps avslutningen for 2021 gå i dialog med 

økonomidirektør ved UiO om noen av disse 21,4 MNNOK kan henføres til 

prosjektene tidligere enn til nå praktisert. Dette for å vise forpliktelsen i regnskapet 

og for å synliggjøre reelt akkumulert mindreforbruk og handlingsrom.  

MED har i sin siste langtidsplanlegging for perioden 2021 – 2025,  pekt på 

utfordringer knyttet til å opprettholde et mindreforbruk igjennom langtidsperioden 

og vist til at summen av de fem enhetenes enkeltplaner fører til et merforbruk med 

de inntektsrammer vi legger til grunn nå. Da det foran 2021 ble besluttet å fjerne 

gaveforsterkningsordningen ble situasjonen isolert sett mer krevende som følge av 

dette, spesielt for institutt for klinisk medisin.  

Fakultetet følger dette nøye for å kunne styre dette, slik at vi ikke kommer i en 

situasjon hvor vi går over i et akkumulert merforbruk i langtidsperioden.  

 
Figur 2: Utvikling i MEDs akkumulerte mindreforbruk over tid 
 
I figur 2 på neste side viser vi at MED sitt akkumulerte mindreforbruk var på vei 

nedover fra et nivå på ca. 122 MNOK ved utgang august 2018. Kurven viser at den 

klare trenden med reduksjon av mindreforbruket stoppet opp og snudde oppover 

igjennom pandemien.  

 



Økonomirapport MED T2 - 2021 
 

3 
 

 

 

Risiko og usikkerhet 

En helt avgjørende faktor for at MED fram til nå har klart å absorbere store ABE- og 

rammekutt som har vært gjennomført de siste årene, er at nettobidrag fra eksternt 

finansiert virksomhet økte kraftig i perioden fra 2015 - 2019. Dette illustreres i figur 

2:  

 

Figur 2: Netto bidrag fra Eksternt finansiert virksomhet - MED 
 
 

 
 
 
Selv om fakultetet klarte å øke dette nettobidraget fra et nivå på ca. 60 MNOK til et 
nivå på ca. 100 MNOK- og i de to siste årene klart å holde det på dette nivået er det 
klart at et er økonomisk usikkerhet knyttet til fremtidig volum av den 
eksternfinansierte virksomheten, og MED må derfor følge utviklingen nøye for å 
være i stand til tidsnok gjennomføre korrektive tiltak hvis det viser seg nødvendig. 
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Det vil være nødvendig med kontinuerlig oppfølging av aktivitet opp mot 
finansiering for å sikre framtidig balanse.  
 
Fakultetsledelsen vil ha det nødvendig fokus på dette og, om nødvendig, gjøre 
korrektive tiltak slik at fakultetet til enhver tid samlet sett ikke skal ta i bruk «lån»; 
unngå å komme i et akkumulert merforbruk.   
 

 

 
Eksternt finansiert virksomhet 

MED sin eksternt finansierte virksomhet er stor og utgjør p.t. mer enn 40% av MED 
sin totale finansiering. 
 
I tabell 2 vises regnskapet for eksternt finansiert virksomhet (BOA= bidrags og 
oppdragsaktivteten):  
 

 
 
 
 
Saldo på prosjektene 
 
De eksterne finansiørene, inkludert NFR og EU, tilfører typisk finansiering i god tid 
på forhånd av når vi faktisk forbruker midlene, slik at det til enhver tid vil stå store 
saldi av ubrukte midler på prosjektene.  
 
Som følge av overgang til nye regnskapssystemer er regnskapsrapporterings 
prinsippet for eksternt finansert virksomhet endret ved å vise saldoen på prosjektene 
i balansen i stedet for i resultatregnskapet 
 
Saldoen på prosjektene vil, til tross for prinsippomleggingen av 
regnskapsrapporteringen, være en viktig størrelse for fakultetet å følge med på og i 
figur 3 viser vi hvordan denne har utviklet seg de siste årene:  
 

Regnskap hittil Prognose hittil Årsprognose Budsjett hittil Årsbudsjett 

Inntekter -379 740 211 -405 363 795 -693 460 900 -432 831 662 -693 231 861

Personalkostnader 229 965 574 237 810 234 394 760 803 238 877 321 391 799 730

Driftskostnader 69 539 042 91 657 829 176 836 789 116 953 300 186 569 745

Investeringer 23 411 204 24 775 442 25 953 616 7 934 467 11 787 600

Sum -56 824 390 -51 120 290 -95 909 692 -69 066 574 -103 074 786

Nettobidrag fra 

eksternfinansierte prosjekter
59 214 838 59 479 619 102 056 244 67 890 311 105 516 979

Prosjektavslutning 3 321 345 3 091 654 3 250 726 1 176 263 -2 442 193

Sum 62 536 184 62 571 273 105 306 971 69 066 574 103 074 786

5 711 794 11 450 983 9 397 278 0 0

Isolert mer-

/mindreforbruk 

u/nettobidrag og 

prosjektavslutn

Nettobidrag og 

prosjektavslutning

Resultat
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Som figuren viser så har saldoen holdt seg stabilt høyt oppe igjennom de siste 2 
årene. NFR ønsker å gå mer over til å finansiere etter framdrift (påløpte kostnader) 
og vi forventer at saldoen vil gå ned framover.  
 

Vi fryktet tidlig i pandemien forsinkelser i pågående forskning, spesielt da i de 

prosjekter som etter hvert ble helt avskåret fra tilgang til UiOs lokaler for å utføre sin 

forskning. Vi meldte derfor dette punket (sammen med redusert kapasitet til nye 

søknader) opp med potensiell stor økonomisk konsekvens, da vi ble spurt om dette 

tidlig i prosessen.  

 

I sum har dette imidlertid gått bedre enn fryktet og de store negative effektene har 

ikke blitt synliggjort akkumulert i regnskapene.  

 

Mht. forlengelser av NFR-stipendiater og postdoktorer viser vi til vedlegget som viser 

hvert institutt og helheten for MED.  



 

Rapportering om forlengelse rekrutteringsstillinger som følge av COVID-19 fram til 1. august 2021
Den øverste grønne tabellen er summen av de fire underliggende enheter som også vises under. 

MED totalt
Antall rekrutterings-

stillinger totalt*

Antall søknader 

om forlengelser

Finansieringskilde
Antall 

ansatte

Søkt sum 

månedsverk

Antall 

ansatte

Søkt sum 

månedsverk

Innvilget 

månedsverk

PhD

UiO-bevilgning 126 55 0 0 59,0 136,2 117,2

NFR 61 33 0 0 34,0 84,5 81,5

EU og private 44 14 1 1 37,0 61,2 49,7

Andre 25 5 0 0 3,0 7,0 7,0

Sum PhD 256 107 1 1 133,0 288,9 255,4

PostDoc

UiO-bevilgning 18 5 0 0 2,0 8,5 8,5

NFR 38 3 0 0 3,0 18,0 18,0

EU og private 28 10 0 0 13,0 19,5 19,5

Andre 3 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Sum PostDoc 87 18 0 0 18,0 46,0 46,0

Innvilgede forlengelserAvslag forlengelser
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Ledelsesvurdering 2. tertial 2021 Institutt for medisinske basalfag 

1. Innledning 

Vi viser til bestilling om virksomhetsrapportering for 2. tertial 2020, samt rapportering om forlengelser av 

rekrutteringsstillinger som følge av covid-19. 

2. tertial 2021 har vært preget av BOTT-prosessen og innføring av nye administrative systemer for økonomi 

og personalområdet. Vi har tro på at de løsningene som DFØ tilbyr oss skal være minst like gode som de 

gamle, men fortsatt er det deler av DFØ-tilbudet som ikke svarer til våre behov og forventninger. Spesielt 

gjelder dette innkjøps- og fakturaløsningen (BtB) og modulen for timelønns- og oppdragsavtaler (ToA). Vi er 

avhengig av at DFØ innen rimelig tid utbedrer tekniske mangler og etterkommer vesentlige endringsforslag 

for å unngå økning i administrativ stab når aktivitetsnivået tar seg opp til normalt nivå etter pandemien. 

Instituttet har høy fokus på oppfølging av studenter i medisin og klinisk ernæring som følge av pandemien. 

Ved oppstart av høstsemesteret ble det avdekket at av de 44 studentene som bestod første semester høsten 

2019 på femårig master i klinisk ernæring, var det 16 igjen som fortsetter på 5. semester. I samråd med 

programleder har dekanatet besluttet å nedsette en prosjektgruppe som skal se nærmere på 

frafallsproblematikken i klinisk ernæring med fokus på å avdekke årsaker og vurdere flere tiltak. Frafall av et 

så stort omfang vil ha negative konsekvenser for inntektene til instituttet, men reduksjonen vil fordeles over 

flere år. 

Siden rapporteringen per 1. tertial 2021 har ni stipendiater og fire postdoktorer fått forlenget 

ansettelsesperiode, helt eller delvis som følge av covid-19. Siden nedstengingen i 2020 har 41 stipendiater og 

14 post doktorer fått forlenget ansettelsesperiode ved IMB som følge av covid-19. Samlet utgjør forlengelsene 

9,8 årsverk (118 måneder). Se vedlegg 2. 

2. Vurdering  av økonomisk utvikling 

Per 2. tertial 2021 viser IMBs regnskap for den bevilgningsfinansierte virksomheten et akkumulert 

mindreforbruk på kr 37 mill. Resultatet er kr 5,5 mill. over budsjett. Økningen i overskuddet er i hovedsak 

forårsaket av lavere investeringer som følge av forsinkede anskaffelser og lavere driftskostnader særlig som 

følge av lavere konferanse- og reiseaktivitet. Det er ubetydelige avvik på inntekter og personalkostnader målt 

mot budsjett hittil i år. Om lag kr 26 mill. av mindreforbruket ligger på avdelingsnivå, i tråd med IMBs 

budsjettfordelingsmodell. Instituttet jobber systematisk med avdelingslederne for å øke aktivitetsnivået og 

redusere mindreforbruket på en forsvarlig måte.  
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Inntektsreduksjonen i IMBs forsøksdyrenhet (KPM) pga. som ble beskrevet i økonomirapporten for 1. tertial 

fortsetter. Det iverksettes tiltak for å redusere kostnader der det er mulig, men mye tyder på et mindre 

underskudd for enheten i 2021.  

 

Kostnadsnivået i instituttets eksternt finansierte prosjektaktiviteten er samlet sett på nivå med fjoråret, og 

om lag i tråd med budsjett per 2. tertial.  

 

 

Dato: 20.9 2021 

 

 

Lene Frost Andersen 

Instituttleder      Linda T. Helgesen 

        administrasjonssjef  

 

 

Vedlegg 1: Økonomirapport T2 2021 

Vedlegg 2: Rapportering rekrutteringsstillinger  
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Økonomirapport IMB for 2. tertial 2021  

Bevilgingsfinansiert virksomhet (basisvirksomhet) 

Per 2. tertial 2021 viser IMBs regnskap for den bevilgningsfinansierte virksomheten et akkumulert 
mindreforbruk på kr 37 mill. Resultatet er kr 5,5 mill. over budsjett. Økningen i mindreforbruket er i 
hovedsak forårsaket av lavere investeringer som følge av forsinkede anskaffelser og lavere 
driftskostnader, særlig som følge av lavere konferanse- og reiseaktivitet. Det er ubetydelige avvik på 
inntekter og personalkostnader målt mot budsjett hittil i år. Nettobidraget fra eksternt finansierte 
prosjekter er ikke fullstendig per 2. tertial. Det er et etterslep i regnskapsføring av frikjøp og leiested 
for flere avdelinger. Det antas at vi er à jour med dette arbeidet i løpet av september. 

Tabell 1: Regnskap, budsjett og prognose for den bevilgningsfinansierte virksomheten 
 

 

Inntektsreduksjonen i IMBs forsøksdyrenhet (KPM) som ble beskrevet i økonomirapporten for 1. 
tertial fortsetter. Før sommeren antok vi at antall bur i produksjon ville øke utover høsten som følge 
av oppstart av nye prosjekter, med det viser seg å ta lengre tid enn antatt å få opp etterspørselen hos 
IMBs egne brukere. Det iverksettes tiltak for å redusere kostnader der det er mulig. Per 2. tertial ser 
det ut til at KPM får et negativt resultat for 2021 (isolert) på om lag 0,5 mill, og seksjonen vil gå inn i 
2022 med et underskudd på kr 0,2 mill.     

Ved oppstart av høstsemesteret ble det avdekket at antall studenter i 2019-kullet på femårig master i 
klinisk ernæring har blitt kraftig redusert. Av de 44 studentene som bestod første semester høsten 
2019 på femårig master i klinisk ernæring var det 16 igjen som fortsetter på 5. semester denne høsten. 
På lengre sikt vil dette ha konsekvenser for inntektene til instituttet pga. lavere 
studiepoengproduksjon i de siste årene av studiet og reduksjon i antall uteksaminerte kandidater i 
2024. Som følge av fakultetets fordelingsmodell som gir uttelling for produksjon på basis av treårige 
gjennomsnitt, vil inntektseffekten fordeles over 5-6 år fra 2023. Hvor stor kroneeffekten vil være i 
redusert tildeling gjenstår å beregne. Avdeling for ernæringsvitenskap jobber med å avdekke årsakene 
og finne effektive tiltak som skal hindre gjentakelse for senere kull. 

Ut over dette er det ikke avdekket forhold av vesentlig betydning for IMBs økonomiske situasjon slik 
den ble rapportert per 1. tertial. Av det akkumulert mindreforbruk per 2. tertial er 10,9 mill bundet i 
sentrale øremerkinger, blant annet knyttet til livsvitenskapssatsingen (kr 6,1 mill), vitenskapelig utstyr 
(kr 2,3 mill) og Russlandssamarbeid (kr 1,7 mill). Kalkulering av prognose for regnskapsresultatet for 
inneværende år har vært utfordrende etter overgang til nytt system, og estimatene er særdeles usikre 
dette året, men mye tyder på at IMB vil få et samlet overskudd (akkumulert mindreforbruk) på kr 29 
mill per 31.12.21. Av dette anslås kr 5-6 mill å være bundet i sentrale øremerkinger. 

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 

Etter overgangen til nytt regnskapssystem per 1. mai 2021 regnskapsføres den eksternt finansiert 
bidrags- og oppdragsaktiviteten etter en ny økonomimodell. Inntekter fra eksterne bidragsytere føres 
nå inn i resultatregnskapet til det enkelte prosjekt etter hvert som kostnadene påløper. Prosjektene vil 
til enhver tid ha en saldo på kroner null, og inntekten vil tilsvare de totale personal- og 
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driftskostnader, investeringer og nettobidrag, med mindre man har overskredet inntektsrammen for 
prosjektet. Da vil resultatet være et tilsvarende underskudd.  

Første spalte i tabell 2 viser regnskap hittil i år for hele IMBs prosjektportefølje, hvor samlet resultat 
ikke er flere titalls millioner som vi kjenner fra tidligere rapporteringer, men et tall nærmere null. At 
det ikke er akkurat null kan komme av rammeoverskridelse i ett eller flere prosjekter som nærmer seg 
avslutning.   

Tabell 1: Regnskap, budsjett og prognose for den eksternt finansierte virksomheten (BOA) 
 

 
 

Det er regnskapsført kostnader tilsvarende 95 millioner i prosjektene hittil i år. Av dette er kr 60,3 
mill. personalkostnader. Beløpet er kr 2,1 mill (ca. 3%) høyere enn på samme tid i 2020. Også samlede 
driftskostnader er noe (ca. 6%) høyere per 2. tertial i år enn på samme tid i fjor. Instituttets 
prosjektaktivitet samlet sett er på høyde med fjoråret og høyere enn 2019, og virksomheten går om lag 
som planlagt. 
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Ledelsesvurdering Helsam 2. tertial 2021 

Innledning 
Ledelsesvurderingen følger strukturen og målsettingene i Helsams årsplan for 2021/22.  

Undervisning 

Følge opp Det medisinske fakultets rekrutteringsstrategi for masterprogrammene blant annet 

gjennom mer koordinerte informasjonskampanjer. 

Rekrutteringen til masterprogrammene skjer fortsatt gjennom rekrutteringsarbeid via det enkelte 

program og den enkelte avdeling. Søkningen til Helsams studieprogrammer er fortsatt økende. 

Økningen gjelder alle programmer unntatt ‘European Master in Health Economics and 

Management’ der bortfallet av det attraktive Erasmus Mundus-stipendet reduserte søkningen fra 

land utenfor Europa. Søkningen til eu-HEM er imidlertid fortsatt god og årets kull består av 65 

studenter fra 20 ulike land. Tabellen viser opptaksrammer og antall søkere per program de siste 

fire årene.1 

 

Det er flest søkere per plass ved Health Economics, Policy and Management, men høyt antall 

søkere per plass (opptaksramme) ved alle programmer.  

Videreføre fagmiljøet ved Sykepleievitenskap blant annet gjennom planene som er lagt for 

utviklingen av mastergrad i Tverrfaglig helseforskning 

Helsam følger opp fakultetsstyrets vedtak om utredning av ny mastergrad i folkehelse og 

bærekraftig samfunnsutvikling. Alle avdelinger unntatt Avdeling for allmennmedisin er med i 

utredningsgruppen. I strukturen som det nå arbeides med inngår et felles førstesemester etterfulgt 

av spesialiseringer innen epidemiologi og helsefremmende arbeid. Utredningen oversendes 

fakultetet primo november. Avklaring av antall studieplasser skjer først våren 2022.  

 
1 Opptaksrammene for EMHEM er for UiO. De totale opptaksrammene i 2021 var 60 studenter. 

STUDIEPROGRAM 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Total 180 180 180 180 1 293 1 489 1 622 1 976

MFM2-EMHEM European Master in Health Economics and Management15 20 20 20 396 510 533 367

MFM2-HELV Tverrfaglig helseforskning 38 40 45 45 107 126 147 190

MFM2-HEPAM Health Economics, Policy and Management35 30 35 35 534 652 743 727

MFM2-INTHE International Community Health 27 40 45 45 410 475 553 556

MFME-HELAD Helseadministrasjon 30 30 35 35 107 125 122 136

MFM2-SYKV Sykepleievitenskap 15 89

MFME-GERSY Avansert geriatrisk sykepleie 20 20 41 46

Opptaksramme (LOD) Søkere
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Videreføre arbeidet med samordning av masteremnene i metode og statistikk 

Dette arbeidet videreføres innenfor rammene av utredningen om ny mastergrad. 

Forskning 

Fortsette utviklingen av registerbasert forskningsstruktur som kan benyttes på bred basis i 

instituttets helse- og helsetjenesteforskning 

Dette er et langsiktig arbeid der det siste årene er lagt betydelige ressurser inn i anskaffelse av 

oppdaterte datasett fra ulike nasjonale helseregistre. Helsam bygger nå opp staben på dette feltet 

gjennom utlysning av stilling som data manager/datarøkter. 

Formidling 

Det har vært betydelig formidlingsaktivitet i forbindelse med pandemien.  

 

Organisasjon, arbeids- og studentmiljø 

Andre tertial 2021 ved Helsam har i stor grad vært preget av pandemien og innføringen av nye 

økonomi- og lønnssystemer.  

Pandemien: I tillegg til den praktiske håndteringen av ulike tiltak knyttet til pandemien så er det 

særlig to momenter som har preget denne perioden. Det ene er knyttet til planlegging og 

gjennomføring av undervisningsaktiviteten. Usikkerheten knyttet til hva slags tiltaksregime som til 

enhver tid vil gjelde har medført en del ekstraarbeid for å sikre studentene best mulig 

undervisning, men på den andre siden også sørge for forutsigbare rammer for underviserne. Det 

andre hovedarbeidet har vært knyttet til vurderinger av aktivitetsnivå i forskningen. Ekstraarbeid 

med undervisningen og begrensninger knyttet til reiser og fysisk datainnsamling har begrenset de 

ansattes muligheter til å opprettholde høy forskningsaktivitet. Som en følge av dette har vi blant 

annet hatt en diskusjon knyttet til overførbarhet av driftsmidler satt av til forskningsaktivitet. Vi 

har lagt til grunn at at de gis muligheter til å ta igjen noe av den tapte forskningsaktiviteten etter 

hvert som begrensningene knyttet til pandemien reduseres. Som følge av dette legger vi opp til 

overføring av driftsmidler til 2021 i en størrelsesorden som gir avdelingene mer til rådighet enn det 

som er vanlig i et normalår. 

Nye økonomi- og lønnssystemer: Innføringen av nye økonomi- og lønnssystemer ved UiO har 

krevd betydelig ekstrainnsats særlig hos prosjektøkonomene. Det overordnete inntrykket er at vi 

fortsatt er i en fase hvor vi bruker vesentlig mer tid på å holde driften i gang enn under de forrige 

systemene. De nye systemene innebærer vesentlige forbedringer på flere områder, kanskje særlig 

knyttet til BOA-økonomien, men erfaringen så langt er at enkelte løsninger enten er vesentlige 

mindre effektive og/eller ufullstendige. Vi vil særlig trekke fram at løsningene knyttet til timelønn 

og da særlig timelønn i undervisning fungerer dårlig. Som konsekvens av dette får vi et etterslep i 

effektueringen. I tillegg er det utfordringer med flyt og tilgangsstyring både inn mot timelønn og i 

innkjøp/fakturaløsningen. Vår forståelse er at det pågår et betydelig utviklingsarbeid  for de 

enkelte løsningene fortsatt. Vi har godt håp om at det er mulig å nå målsettingene knyttet til de nye 

systemene, men vi vil påpeke at det også i tiden framover vil kreve til dels betydelig merinnsats 

både lokalt og sentralt.   

Implementering av nye rutiner: I forlengelsens av framleggelsen av rapporten fra Rambøll arbeides 

det videre med utviklingen av rutiner forbundet med utviklingen av studieprogrammene og 
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rekruttering. Det er etablert arbeidsgrupper på begge områdene og konkrete forslag er under 

utredning eller iverksettelse. 

Vurdering  av økonomisk utvikling 
Som det framgår av vedlagte økonomirapport for T2 2021 så representerer overgangen til nye 

økonomisystemer den viktigste usikkerhetsfaktoren for instituttets økonomi ved utgangen av andre 

tertial. Vi har ikke grunnlag for å forvente at den økonomiske situasjonen er vesentlig forandret i 

løpet av tertialet, men overgangen innebærer at vi har dårligere oversikt enn normalt. Det gjelder 

særlig tre elementer; nye verktøy og rutiner for prognosearbeidet, enkelte feilposteringer av lønn 

mellom bevilgning og basis og hvorvidt konverteringen av BOA-prosjektene påvirker nettobidraget.  

Den økonomiske situasjonen ved Helsam har vært krevende de siste årene, men vi forventer 

fortsatt en utvikling hvor det akkumulerte overforbruket i bevilgningsøkonomien gradvis reduseres 

og at det vil være mulig å oppnå økonomisk balanse i bevilgningsøkonomien i løpet av 2022. 

Samtidig med dette så har vi konstante utfordringer med å sikre tilstrekkelig 

undervisningskapasitet for flere av våre studieprogrammer, og vi har også fått klare 

tilbakemeldinger på at ressursene satt av til ledelse og støtte av våre seks fagavdelinger oppleves 

utilstrekkelig. Instituttet planlegger derfor en ny gjennomgang av den bemanningsplanen som er 

utarbeidet for nye vitenskapelige stillinger. Som rapportert tidligere så vil disse faktorene kunne 

påvirke og forskyve tidspunktet for balanse i bevilgningsøkonomien.  

 

Dato: 17.9.21 

 

Terje P. Hagen       Knut Tore Stokke 

instituttleder       administrasjonssjef  
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Rapporterende enhet: Helsam Rapportert av: Terje P. Hagen 
Knut Tore Stokke 

Periode:  
T2– 2021 

 

Økonomirapport Helsam T2 2021 
Helsam har ved utgangen av T2 2021 en noe svakere oversikt og kontroll med den 
økonomiske situasjonen enn normalt. Det skyldes overgangen til nye økonomi- og 
lønnssystemer ved UiO. For øyeblikket utgjør dette den største usikkerhetsfaktoren i 
økonomien vår, og det bidrar til større usikkerhet i prognosene enn normalt.  
 
Den overordnete økonomiske situasjonen er ikke forandret siden forrige rapportering; 
instituttet står i en krevende innsparingssituasjon, men med gode utsikter til å komme i 
økonomisk balanse i løpet av 2022.  
 
For bevilgningsøkonomien så er inntektene noe høyere enn budsjettert og forventes på 
årsbasis å ligge ca 1,2 mill høyere enn budsjettert. Personalkostnadene er noe høyere enn 
budsjettert hittil i år og vi forventer i prognosen at personalkostandene vil bli nesten 5 mill 
høyere enn budsjettert. Utbetalingen av kompensasjon for bruk av hjemmekontor på ca 1,8 
mill utgjør det største avviket. Beregnet effekt av årets lokale lønnsforhandlinger med ca 1,3 
mill utgjør det andre vesentlige avviket. Øvrige avvik er hovedsakelig knyttet til nødvendig 
engasjement for å ivareta akutte undervisningsoppgaver utover budsjettet. Overgangen til 
nye systemer har også bidratt til at noen ansattes lønn er feilpostert. Det er gjort en manuell 
jobb med å rette opp i dette og det skal være tatt hensyn til i årsprognosen, men det er 
samtidig et eksempel på hvordan nye lønnssystemer utgjør en usikkerhetsfaktor for 
økonomien.   
 
Driftskostnadene er som ved T1 vesentlig lavere enn budsjettert. Det er særlig store avvik i 
bruken av midler til faglig drift ut hos enkeltansatte og i grupper/avdelinger. Dette skyldes i 
stor grad de begrensinger som følger av pandemien. Vi har lagt til grunn i årsprognosen at 
driftskostnadene vil bli ca 5 mill lavere enn budsjettert.   
 
Investeringskostnadene er noe høyere enn budsjettert. Det er to forklaringer på dette: Vi 
har måttet skifte en del møbler og oppgradere lys/elektrisitet i forbindelse med interne 
flytteprosesser. Kravet til bruk av hjemmekontor og den medførende økte digitaliseringen 
av så vel undervisning som møter og forskning har gjort at det er kjøpt mer IT-utstyr enn 
budsjettert. Begge deler var kjent ved budsjettering og budsjettet for inneværende år var 
satt høyere enn fjoråret, men vi ser likevel behov for å justere prognosen opp med ca 0,5 
mill. En vesentlig driver for kostnader i T3 vil være en nødvendig oppgradering av møterom 
for å muliggjøre hybride møter.  
 
Nettobidraget fra BOA-økonomien forventes å bli ca 4 mill lavere enn budsjettert. Som 
tidligere rapportert så innebærer svingninger i nettobidraget et vesentlig 
usikkerhetsmoment for bevilgningsøkonomien til instituttet. Årsprognosen for 
nettobidraget er basert på konverteringen av prosjektene inn i nytt økonomissystem. Det 
har ikke vært mulig å gjøre noen nærmere analyse av om dette har bidratt til å redusere 
nettobidraget, men vi antar at det er en av forklaringene. Det skyldes at vi har gått fra å 
beregne indirekte kostnader som en prosentsats pr prosjekt til en prosentsats pr ansatt i 
prosjektene. Reduksjon i nettobidraget henger også sammen med forsinket aktivitet i 
prosjektene på grunn av pandemien, primært som følge av forsinket tiltredelse for 
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utenlandske prosjektansatte, men også i noen grad knyttet til permisjon og redusert 
aktivitet på grunn av problemer med prosjektgjennomføringen under pandemien.  I tillegg lå 
oppstart av et nytt større prosjektet knyttet til kapasitetsutvikling i Myanmar inne i 
budsjettet. Det har ikke kunnet starte på grunn av militærkupp i landet. I dette prosjektet lå 
det inne vesentlige frikjøp som ikke har blitt gjennomført.  
 

 
 
BOA-økonomien går omtrent som forventet, men vi ser altså tegn til lavere aktivitet enn 
antatt. Det framgår gjennom lavere personalkostnadene enn budsjettert (ca 4 mill). 
Reduserte personalkostander påvirker også nettobidraget fra BOA til bevilgningsøkonomien.  
 
Også i BOA-prosjektene så ser vi at det er vesentlig lavere driftskostnader enn forventet. 
Som for driftsmidlene i bevilgningsøkonomien så henger dette særlig sammen med 
begrensninger i mulighetene for reiser, datainnsamling og konferanser. Underforbruk på 
driftskostnader i prosjektene påvirker ikke nettobidraget. For noen prosjekter med varig 
reduksjon i bruken av driftsmidler kan det være aktuelt å søke omdisponering av 
driftsmidler til personalkostnader, men dette forutsetter som regel en eksplisitt godkjenning 
fra finansiør.  
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Ledelsesvurdering 2. tertial 2021 - Klinmed 

Generelle betraktninger 
Institutt for klinisk medisin (Klinmed) er et stort og komplekst institutt med en bred og 
omfattende samarbeidsflate. Undervisningen av medisinstudenter skjer i tett samarbeid med 
sykehusene, i nær pasientkontakt og i stor grad i sykehusarealer. Store deler av den samlede 
forskningen gjennomføres i partnerskap med både sykehusene, øvrige eksterne 
samarbeidsparter samt andre deler av UiO. Dette medfører løpende samhandling med en 
rekke aktører. 

Det samlede aktivitetsnivået per 2. tertial, målt i kroner, ble på 351 mill. kroner, fordelt med 
272 mill. kroner i personalkostnader og 79 mill. kroner i drift/investering.  Dette er 9,3 % 
høyere enn i 2020. Ca. 90% av økningen kommer fra eksternfinansiert virksomhet. 

Instituttet mener at nåværende funksjonalitet både for HR-/personal- og økonomi- systemene 
ikke er tilstrekkelige for å kunne oppfylle krav og forventninger om å levere tilfredsstillende 
tjenester til virksomheten.  

Det er vår oppfatning at også de sentrale funksjonene ved UiO har betydelige egne utfordringer 
knyttet til samme problembilde. Dette skaper ytterligere forsinkelser som forplanter seg i hele 
verdikjeden knyttet til både ansettelser og løpende personal- og økonomiforvaltning.  

Per rapporteringstidspunktet er instituttets vurdering at foreliggende rapportfunksjonalitet 
er utilstrekkelig i forhold til Klinmeds eget behov for gode styringsdata til ledelsesformål. 
Manglende styringsdata medfører også at presisjonsnivået på denne rapporten, herunder 
prognosen for inneværende år, er lavere enn tidligere. 

I løpende drift preges også andre deler av virksomheten (forskningsstøtte, 
undervisningsstøtte, IKT) av ulemper knyttet til innføring av nye systemer, og det er fortsatt 
merarbeid knyttet til pandemisituasjonen blant annet på undervisningssiden.  

Økonomisk status 
Klinmed har per 2.tertial 2021 en økonomisk situasjon som er utfordrende men i store trekk 
på nivå med det forventede. Netto merforbruk per T2-21 er på ca. 2 mill. kroner, og 
merforbruket forventes å øke til 19 mill. kroner ved årsslutt. Dette er 5 mill. kroner lavere enn 
budsjettert. Størst prognoseendring er gjort for driftskostnader, hvor vi, som for 2020, 
forventer et kostnadsnivå på omtrent 70% av det budsjetterte. Prognosen inneholder 
sikkerhetsmarginer for personalkostnader, nettobidrag og prosjektavslutningskostnad. 

Gjennomførte og pågående tiltak for økt eksternfinansiert aktivitet og nettobidrag har gitt 
gode resultater.  Instituttet startet dette året med en større «ordrereserve» enn tidligere, i 
betydning av signerte kontrakter og som en følge av vekst i antall søknader om ekstern 
finansiering. Per rapporteringstidspunktet har instituttet hatt en samlet søknadsaktivitet på 
ca. 1 mrd. brutto, hvorav ca. 650 mill. kroner i Klinmed-andel. Søknadsaktiviteten har utløst 



 
 

2 
 

interne PES-midler, i tråd med instituttets insentivordning implementert per 1. januar 2021, 
for ca. kr. 800 000. 

Samlet aktivitetsnivå for BOA-aktivitet (eksternfinansierte prosjekter) hittil i år er på ca. 151 
mill. kroner. Dette er ca. 27 mill. kroner mer og ca. 21 % høyere enn fjorårets volum. Dette er 
en utvikling i tråd med både det ønskede og det forventede. 

Instituttet vil i sitt arbeid mot økonomisk balanse fortsatt ha primærfokus på eksternfinansiert 
virksomhet og insentiver for økt søknadsaktivitet.  I tillegg vil alle spørsmål om fornyelse eller 
opprettelse av stillinger fortsatt bli grundig behovsprøvd, men vi vurderer det som lite 
formålstjenlig å øke presset i retning av ansattreduksjoner ut over dette, gitt blant annet krav 
om økt undervisningsaktivitet som følge av økt opptak på medisinstudiet fra 2020 og 
usikkerhet rundt fremtidig omfang av undervisningen. 

De største usikkerhetsmomentene for instituttets fremtidige situasjon er: 

• Eventuelle fremtidige bevilgningsreduksjoner utover de 0,5% som KD har angitt 

• Fremtidig volum av eksternfinansiert virksomhet 
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Økonomirapport Klinmed – 2. tertial 2021 
  
Instituttets økonomiske situasjon 
 
Institutt for klinisk medisin (Klinmed) har per 2.tertial 2021 en økonomisk situasjon som 
vurderes som utfordrende, i dobbelt forstand. Størst oppmerksomhet er hittil blitt viet 
langtidskonsekvensene av en nå avviklet gaveforsterkningsording, som kom i tillegg til de 
senere års kutt i ordinær bevilgningsinntekt. Per rapporteringstidspunkt gjelder nå også 
utfordringer med å hente ut gode styringsdata for analyse og videre prognostisering. 
Foreliggende funksjonalitet i nytt økonomisystem vurderes p.t. ikke som dekkende for 
instituttets behov. Denne rapporten vil derfor ikke ha ønsket presisjonsnivå.  
 
Klinmed har per 2.tertial 2021 en økonomisk situasjon som er utfordrende men i store trekk 
på nivå med det forventede. Netto merforbruk per T2-21 er på ca. 2 mill. kroner, og 
merforbruket forventes å øke til 19 mill. kroner ved årsslutt. Dette er 5 mill. kroner lavere 
enn budsjettert. Størst prognoseendring er gjort for driftskostnader, hvor vi, som for 2020, 
forventer et kostnadsnivå på omtrent 70% av det budsjetterte. Prognosen inneholder 
sikkerhetsmarginer for personalkostnader, nettobidrag og prosjektavslutningskostnad. 
 
Gjennomførte og pågående tiltak for økt eksternfinansiert aktivitet og nettobidrag har gitt 
gode resultater.  Instituttet startet dette året med en større «ordrereserve» enn tidligere, i 
betydning av signerte kontrakter og som en følge av vekst i antall søknader om ekstern 
finansiering. Per rapporteringstidspunktet har instituttet hatt en samlet søknadsaktivitet på 
ca. 1 mrd. brutto, hvorav ca. 650 mill. kroner i Klinmed-andel. Søknadsaktiviteten har utløst 
interne PES-midler, i tråd med instituttets insentivordning implementert per 1. januar 2021, 
for ca. kr. 800 000. 
 
Instituttet vil i sitt arbeid mot økonomisk balanse fortsatt ha primærfokus på 
eksternfinansiert virksomhet og insentiver for økt søknadsaktivitet. I tillegg vil alle spørsmål 
om fornyelse eller opprettelse av stillinger fortsatt bli grundig behovsprøvd, men vi vurderer 
det som lite formålstjenlig å øke presset i retning av ansattreduksjoner ut over dette, gitt 
blant annet krav om økt undervisningsaktivitet som følge av økt opptak på medisinstudiet 
fra 2020 og usikkerhet rundt fremtidig omfang av undervisningen. 
  
De største usikkerhetsmomentene for instituttets fremtidige situasjon er: 
 

 Eventuelle fremtidige bevilgningsreduksjoner utover de 0,5% som KD har angitt 
 Fremtidig volum av eksternfinansiert virksomhet 

 
 
Aktivitetsnivå 
 
Klinmed er et stort og komplekst institutt med en bred og omfattende samarbeidsflate. 
Undervisningen av medisinstudenter skjer i tett samarbeid med sykehusene, i nær 
pasientkontakt og i stor grad i sykehusarealer. Store deler av den samlede forskningen 
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gjennomføres i partnerskap med både sykehusene, øvrige eksterne samarbeidsparter samt 
andre deler av UiO. Dette medfører løpende samhandling med en rekke aktører. 
 
Det samlede aktivitetsnivået per 2. tertial, målt i kroner, ble på 351 mill. kroner, fordelt med 
272 mill. kroner i personalkostnader og 79 mill. kroner i drift/investering.  Dette er 9,3 % 
høyere enn i 2020. Ca. 90% av økningen kommer fra eksternfinansiert virksomhet. 
 
Bevilgning 
 

 
 
Inntekter: 
Instituttet har etter avtale med Medfak fått overført 5 mill. kroner lavere toppforskstøtte enn 
opprinnelig planlagt, basert på noe forsinket aktivitet. Ekstrabevilgninger fra 2020 har gitt 
drøye 2. mill kroner i merinntekt. Justert for dette har instituttet mottatt inntekter i tråd med 
det budsjetterte. Årsprognosen er nedjustert med 4,5 mill. kroner. Både årsbudsjett og 
årsprognose inkluderer tentative tildelinger i tredje tertial til Innovasjon og vitenskapelig 
utstyr kl. I for totalt 10 mill. kroner.  
 
Personalkostnader: 
Kompensasjon for hjemmekontor har kostet 4 mill. kroner. Justert for dette har instituttet 
hatt personalkostnader i tråd med det budsjetterte. Årsprognosen er oppjustert med 7 mill. 
kroner, inkludert antatt effekt av lokale lønnsforhandlinger og en sikkerhetsmargin på 2 mill. 
basert på nåværende mangelfull systemstøtte for analyse og prognostisering av 
ansattkostnader. 
 
Driftskostnader: 
Som for 2020 erfarer instituttet et mindreforbruk av driftskostnader på ca. 30% av det 
budsjetterte. Årsprognosen er nedjustert med ca. 14 mill. kroner, hvorav det meste av 
mindreforbruket forventes overført til neste år.  
 
Gjeldende overføringsregel tillater at all tildeling av driftsmidler i 2021 kan overføres til 2022. 
Det foreligger imidlertid signaler fra KD om en sterkere håndhevelse av 5%-regel for hele UH-
sektoren, hvilket utfordrer vårt nåværende regelsett. Instituttet ser ikke for seg en stram 
håndhevelse av 5%-regelen ved årsskiftet 2021/2022, jf. koronasituasjonen, men vil ikke 
utelukke at vi kan måtte praktisere strammere overføringsregler for kommende år. 

Regnskap hittil Prognose hittil Årsprognose Budsjett hittil Årsbudsjett
Inntekter -180 099 115 -185 179 241 -279 000 000 -183 960 176 -283 532 968

Personalkostnader 173 965 265 179 264 393 276 056 214 171 448 566 269 090 000

Driftskostnader 12 250 380 11 339 602 29 557 793 19 111 183 43 180 001

Investeringer 13 877 319 12 250 525 20 309 645 5 083 400 19 250 000

Sum 19 993 849 17 675 280 46 923 651 11 682 973 47 987 032

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte 
prosjekter

-17 184 972 -15 224 924 -29 200 000 -19 922 696 -27 200 000

Prosjektavslutning -821 114 12 219 1 678 886 3 618 456

Sum -18 006 086 -15 212 705 -27 521 114 -19 922 696 -23 581 544

Overført fra i fjor -11 176 435 -9 632 268 -11 176 435 -11 176 435 -11 176 435

Sum -11 176 435 -9 632 268 -11 176 435 -11 176 435 -11 176 435

-9 188 672 -7 169 693 8 226 102 -19 416 158 13 229 054

Isolert mer-
/mindreforbruk 
u/nettobidrag 
og 
prosjektavslutn

Nettobidrag og 
prosjektavslutn
ing

Overført fra i fjor

Akkumulert resultat
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Investeringer: 
Instituttet har per rapporteringstidspunktet tatt investeringskostnad for tyngre vitenskapelig 
utstyr, klassene I og II, for totalt 8 mill. kroner. Dette er i tråd med tildelingsdokumenter men 
kostnad er blitt tatt tidligere på året enn budsjettert. Årsprognosen er oppjustert med 1 mill. 
kroner. 
 
Nettobidrag: 
Avviklet gaveforsterkningsordning har kostet ca. 4,2 mill. kroner, hittil i år. I motsatt retning 
har vi en lavere egenandelskostnad jf. nedjustert 2021-overføring til toppforskstøtte. Justert 
for dette har instituttet mottatt ca. 2,5 mill. kroner lavere nettobidrag enn det budsjetterte. 
 
Ny metodikk for beregning og bokføring av nettobidrag, og at det p.t foreligger mangelfull 
systemstøtte, gjør det utfordrende både å analysere regnskapsført nettobidrag og 
prognostisere årets fire siste måneder.  
 
Samlet personalkostnad fra BOA-aktivitet (eksternfinansierte prosjekter) understøtter 
instituttets budsjetterte tall for årets nettobidrag men vi erfarer per rapporteringstidspunktet 
at automatisk generering av nettobidrag ikke har gitt forventet tilhørende volum. Vi har derfor 
valgt å nedjustere årsprognosen med 3 mill. kroner. En lavere egenandelskostnad gir en netto 
nominell økning av årsprognosen med 2 mill. kroner. 
 
Prosjektavslutning 
Per T1-21 fikk instituttet ca. 0,8 mill. kroner i prosjektavslutningsinntekt. Dette er restmidler 
fra avsluttede prosjekter, og som i tredje tertial vil bli returnert finansiør. Dette vil totalt gi en 
0-effekt for årets resultat.  
 
Ved utarbeidelse av årsbudsjettet for 2021 vurderte instituttet at manglende 
gaveforsterkningsinntekter ville medføre negative prosjektresultater for totalt ca. 3,6 mill. 
kroner, i tillegg til det tapet på ca. 11 mill. kroner som ble tatt i 2020 og bortfallet av 
nettobidrag i 2021 på ca. 6,6 mill. kroner. Per rapporteringstidspunktet synes tapspotensialet 
å ha blitt noe redusert og vi har derfor nedjustert antatt tap i 2021 til ca. 2,5 mill. kroner. 
Justert prognose for tapsavslutning er da minus 0,8 pluss 2,5 = 1,7 mill. kroner. 
 
Øremerkede midler 
 

 
 

Sum øremerkede midler ble i første tertial 2021 redusert med 6,1 mill. kroner. Per T2-21 er 
saldo for World Leading og Innovasjon blitt ytterligere redusert. Nye tildelinger til Life Science 

(Alle tall i millioner kroner) 2017 2018 2019 2020 T1-2021 T2-2021
World Leading 18,8 17,6 17,9 10,4 8,4 7,1
Innovasjon 1,5 4,6 2,4 4,4 3,6 3,0
Life Science 0,0 1,5 2,8 7,8 4,6 10,0
E-læring 1,7 0,2 0,9 0,9 0,7 1,9
Sum øremerkede midler 22,0 23,9 24,0 23,4 17,3 22,0
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og E-læring har bragt totalsummen opp til nivå omtrent som for siste tre år. Generelt gjelder 
for denne type midler at tildeling kommer forut for aktivitet. 

Prognose 2021 

Justert årsprognose gir et årsresultat (merforbruk) på 19,4 mill. kroner. Dette merforbruket 
er 5 mill kroner lavere enn budsjettert. Tabellen nedenfor viser de vesentligste endringene: 

 

 

BOA - bevilgnings- og oppdragsfinansiert aktivitet (eksternfinansiert virksomhet) 

 
 

Instituttet har de senere årene hatt stor vekst i både søknadsaktivitet og tilslag på ekstern-
finansierte prosjekter. Vi startet 2021 med en portefølje for inneværende LTB-periode (2021-
2025) som er 32 % høyere enn det som lå til grunn når forrige LTB-periode (2020-2024) ble 
planlagt.  

Inntekt P-kost
Drift og 

investering
Netto-
bidrag

Prosjekt-
avslutning

Års-
resultat

Årsbudsjett, levert 4. des 2020 -283,5 269,1 62,4 -27,2 3,6 24,4

Type endring Årsak
Nedskalert overføring toppforsk Lavere behov i 2021 5,0 -5,0 0,0
Merinntekt fra 2020 Ekstratildelinger -2,4 -2,4
Prosjektavslutningsresultater Regnskap per T1-21 1,0 -0,8 0,2
Ekstralønn korona UiO-vedtak 4,0 4,0
Mindreforbruk ordinær lønn Regnskap per T2-21 -1,0 -1,0
Mindreforbruk timelønn Regnskap per T2-21 -1,0 -1,0
Avsetning lokale lønnsforhandlinger 2,0 2,0
Mindreinntekt offentlig refusjon Regnskap per aug 21 1,0 1,0
Sikkerhetsmargin BOTT 2,0 3,0 5,0
Lavere driftskostnad Covid 19 -13,6 -13,6
Høyere investeringskostnad Regnskap per T1-21 1,0 1,0
Nedjustert tapsavsetning gaveforst. Fornyet vurdering -1,1 -1,1
Mindre avvik 0,9 0,9
Sum justeringer 4,5 7,0 -12,6 -2,0 -1,9 -5,0

Årsprognose per 2. tertial 2021 -279,0 276,1 49,8 -29,2 1,7 19,4

Regnskap hittil Prognose hittil Årsprognose Budsjett hittil Årsbudsjett
Inntekter -163 546 291 -171 805 314 -294 150 835 -186 572 938 -280 447 347

Personalkostnader 98 425 962 101 784 780 168 226 867 102 576 246 161 910 001

Driftskostnader 30 700 141 41 857 209 82 424 554 57 986 088 85 910 803

Investeringer 22 271 442 22 477 195 22 888 702 6 029 400 9 045 000

Sum -12 148 747 -5 686 129 -20 610 713 -19 981 205 -23 581 543

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte 
prosjekter

16 500 419 15 287 313 29 143 667 19 981 205 27 199 999

Prosjektavslutning 821 114 408 809 202 657 -3 618 456

Sum 17 321 533 15 696 122 29 346 323 19 981 205 23 581 543

5 172 786 10 009 993 8 735 610 0 0Resultat

Isolert mer-
/mindreforbruk 
u/nettobidrag 
og 
prosjektavslutn

Nettobidrag og 
prosjektavslutn
ing
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Nye rutiner for inntektsføring gjør at inntektsvolum i mindre grad kan sammenlignes med 
fjorårets tall. Instituttets hovedfokus er aktivitetsnivået, målt i totale kostnader, og det er dette 
som i all vesentlighet gir grunnlag for nettobidrag. 
 
Samlet aktivitetsnivå hittil i år er på ca. 151 mill. kroner. Dette er ca. 27 mill. kroner mer og ca. 
21 % høyere enn fjorårets volum. Dette er en utvikling i tråd med både det ønskede og det 
forventede. 
 
Per rapporteringstidspunktet har instituttet hatt en samlet søknadsaktivitet på ca. 1 mrd. 
brutto, hvorav ca. 650 mill. kroner i Klinmed-andel. Søknadsaktiviteten har utløst interne 
PES-midler, i tråd med instituttets insentivordning implementert per 1. januar 2021, for ca. 
kr. 800 000.  
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Ledelsesvurdering 2. tertial 2021 
 

1. Innledning 

Andre tertial 2021 har vært preget av mange eksterne faktorer som påvirker senteret. I tillegg til 

langvarig begrensning i internasjonalt forskningssamarbeid, har tilpasninger av forskningsdriften 

internt i senteret som følge av flytting, ombygging og asbeststengte laboratorier i Kristine 

Bonnevies hus vært krevende. For øvrig har omlegging til nye systemer som en del av BOTT-

samarbeidet preget arbeidet i både administrasjon og forskningsgrupper. Vi ser at vi har tatt noen 

gode valg med hensyn på fremtidig økonomisk styring av senteret, men vi ser også at rapportene og 

systemene fra DFØ ikke er ferdige nok til at vi kan kapitalisere på dette ennå. Vi håper at disse 

kommer raskt på plass slik at vi kan starte å hente ut gevinster. 

Siden rapportering per 30.4.2021, har en stipendiat fått forlenget ansettelsesperiode, helt eller 

delvis som følge av covid-19. Siden nedstengingen i mars 2020 har 3 stipendiater og 4 postdoktorer 

fått forlenget sine ansettelsesperioder ved NCMM som følge av covid-19. Samlet utgjør 

forlengelsene ca 2,6 årsverk. 

2. Vurdering  av økonomisk utvikling 

Regnskapet for 2. tertial 2021 ved NCMM viser et akkumulert mindreforbruk på ca 35,5 millioner 

kroner på bevilgning. Vi ser at mindreforbruket har økt jevnt siden mars 2020, og bunner i lavere 

investeringer, forsinkede anskaffelser og lavere driftskostnader, særlig som følge av totalt fravær av 

konferanse- og reiseaktivitet. Inntekter og lønninger forløper i all hovedsak som budsjettert. En 

stor del av mindreforbruket ligger hos forskningsgruppene, som ikke har store insentiver til å 

bruke midler annerledes enn planlagt. Senterets økonomiske handlingsrom øker dermed, selv om 

dette ikke er en ønsket utvikling. 

Det er noe økt usikkerhet i styringen grunnet innføring av nytt økonomisystem, samt 

omstrukturering av hele NCMMs økonomi til ny SFF-modell. Tall og tabeller vil i overgangsfasen 

fram til 2022 være mindre umiddelbart gjenkjennelige, og kreve grundige analyser for å gi 

grunnlag for avgjørelser ut året. 
 

Dato: 20.9.2021 

Janna Saarela 

Senterdirektør      Ingrid Kjelsvik 

        Kontorsjef 
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Økonomirapport T2 2021 - NCMM 

I forbindelse med omleggingen av UiOs regnskapssystemer per 1.5.2021, har NCMM, i 

samarbeid med ressurspersoner i UiO:LOS, omstrukturert økonomien for å speile den 

faktiske driften av senteret, i tråd med prinsippene for SFF’er. Dette betyr i praksis at 

inntekter og utgifter fra første tertial er ført fordelt på basis og eksternfinansiert portefølje, 

mens inntekter og utgifter for resten av året hovedsakelig er ført på BOA. 

Den største utfordringen med omlegging av økonomien midt i året er at tallene i tabellene 

ikke lenger er sammenlignbare med tidligere år og tertialer. Dette gir en større usikkerhet i 

styringsdata, og en noe svakere oversikt og kontroll med den økonomiske situasjonen enn 

normalt. Standardrapportene vil bidra med tydelige styringsdata for NCMM fra 2022. For å 

kunne rapportere på T2 2021 har vi derfor lagt ned et betydelig arbeid i kryssjekking av 

tilgjengelige data vi kan stole på, samt manuelle beregninger og framskrivinger. Totalt sett 

tror vi at styringen med NCMMs økonomi vil bli veldig bra i det nye systemet fra 2022. 
 

 
 

Overordnet er trenden på bevilgningssiden lik den for 2020. Inntektene så langt er som de 

skal være, men de vil framover komme inn på BOA grunnet ovennevnte omstrukturering. 

Lønnsutgiftene er også korrekte, men også her føres alle kostnader på BOA fra og med 

1.5.2021, med unntak av lønninger tilknyttet et Life Science konvergens-prosjekt. Alle 

utgifter til drift og investeringer er hovedsakelig utgifter påløpt før 1.5.2021, og prognosene 

på bevilgning er oppdatert for å gjenspeile dette. Med noe økt usikkerhet i estimatene 

grunnet omlegging av økonomien, ser det ut til at NCMM ved årsslutt 2021 vil ha at 

akkumulert mindreforbruk på ca 37,5 millioner kroner. 

Vi har, som følge av ombygging av arealer i Kristine Bonnevies hus, et internt lån 

(forhåndsdisponering) hos EA på 9,8 millioner kroner.  
 

 



Økonomirapport 

 

2 
 

 

Av inntekter på BOA har vi hovedsakelig fått det vi skal ha. Vi har et avvik på totalt ca 1,8 

millioner kroner fordi vi venter på siste inntekt fra to NFR-finansierte prosjekter, samt to 

EU-finansierte prosjekter, grunnet utsettelser av sluttrapporteringen fra første til andre 

tertial. Lønnsutgiftene på BOA totalt er som budsjettert, men prognosen preges av den 

strukturelle omleggingen av senterets økonomi, og vi forventer en styrt økning i lønnsutgifter 

på BOA i tredje tertial. 

Vi ser at både senteret og forskningsgruppene hadde budsjettert optimistisk, med håp om at 

2021 skulle blir et normalår i driftssammenheng, noe som har vist seg å ikke bli tilfellet. Det 

er fortsatt ingen reisevirksomhet, konferanser, kurs eller gjesteforskeropphold som 

gjennomføres. Det er derfor et mindreforbruk på driftsutgifter i alle grupper på ca 6 

millioner til nå, og vi har justert prognosene for å gjenspeile dette. Vi forventer at denne 

trenden holder seg ut året. Det samme gjelder investeringene, der vi ser at gruppene i stor 

grad venter med innkjøp av større art til de ser hva det blir mulig å gjøre i tiden framover. 

På senternivå hadde vi opprinnelig budsjettert med innkjøp av et nytt flowcytometer i 2021, 

men vi ser at vi ønsker å vente med dette innkjøpet til vi vet hvilke nye gruppeledere som 

kommer til NCMM i 2022, slik at disse kan få være med å påvirke spesifikasjonene til 

instrumentet. Investeringen på ca 4 millioner er derfor utsatt til neste år.  



 
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Prodekan for medisinstudiet, Elin Olaug Rosvold 

Sakstype (O/D/V): O-sak 

Arkivsaksnr: 

Vedlegg:  

Møtedato: 26. oktober 2021 

Sakstittel: Prosjekt Kvalitetsløftet Oslo 214 

 

 

Bakgrunn 
I juni 2020 ble det første kullet som har fulgt profesjonsstudiet i medisin sin studieplan «Oslo 
2014» gjennom hele studieløpet uteksaminert, og alle delene av studieplanen er nå 
implementert. Kunnskapsgrunnlaget som er kommet fra ulike typer evalueringer indikerer at 
selve studieplanen fungerer bra, men at operasjonaliseringen av planen har 
forbedringspotensialer som fakultetsledelsen ønsket å adressere. Etter en 
førprosjekteringsfase høsten 2020 og våren 2021, ble det i mars 2021 formelt opprettet et 
prosjekt – Kvalitetsløft Oslo 2014, med følgende mandat: 
 
Mandat 
Prosjektets mandat er å foreslå løsninger for å videreutvikle og bedre operasjonaliseringen 
av studieplanen innenfor de prioriterte områdene.  
1) Foreslå ulike måter å gi tilbakemeldinger til studentene, inkludert bruk av formative 

vurderinger.  
2) Videreutvikling og tilrettelegging av e-læringsressurser 
3) Systematisert erfaringsdeling og samarbeid både mellom enkeltlærere og på tvers av 

undervisningsfag, i relasjon til en langsgående profesjonssøyle med fokus på legerollene 
beskrevet i RETHOS.  

4) Utvikling og anvendelse av teamarbeid og samarbeidskompetanse for å bedre 
læringsutbytte og læringsmiljø for studentene i modul 1 og modul 2, og mer 
studentaktivisering i alle deler av studiet. 

5) Definere og kartlegge reelt undervisningsoverlapp i studiet, og foreslå løsninger for 
bedre koordinering for å unngå ikke-intendert overlapp både internt i modulene og på 
tvers av modulene 

 
Studentaktiviserende elementer i undervisningen skal være et bærende pedagogisk prinsipp 
i «Kvalitetsløftet Oslo 2014», og utvikling og anvendelse av metoder for dette skal inngå i 
planene for alle arbeidsgruppene. 
 
De fastlagte rammene i Oslo 2014, som modulinndeling, fagfordeling i modulene og fagenes 
størrelse i studieplanen (målt i ukeekvivalenter), skal ikke endres i prosjektet.  
 

 



Rapport fra prosjektet 

Rapporten fra prosjektgruppen blir behandlet i styringsgruppen medio oktober. Rapporten 

danner grunnlag for planlegging av videre tiltak på studiet. Prodekan for medisinstudiet gir 

en kort orientering om rapporten i fakultetsstyremøtet.  Vi kommer tilbake med en 

konkretisering av tiltak og eventuelle ressursmessige konsekvenser av tiltakene i et senere 

møte. 
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