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Ledelsesvurdering langtidsplan 2022 – 2025  - MED  
 

1. Innledning 

 

I arbeidet med langtidsplan 2022 – 2026 har vi lagt til grunn en stabil videreføring av 

virksomheten både for den bevilgningsfinansierte og den eksternt finansierte 

virksomheten med hensyn til inntekter, kostnader og årsverk. Langtidsplanen er 

utarbeidet i faste priser (2022 –priser) og gjenspeiler vår beste antagelse mht. 

utvikling.  

 

Dette innebærer en videreføring av dagens bevilgning, men vi har ved bruk av 

inntektssimulering, justert for endring av de resultatbaserte midlene, samt lagt inn de 

nye studieplassene som vi fikk fra og med 2020.  

 

Vi har lagt til grunn et kostnadsnivå slik vi ser det «ex-pandemien», dvs. slik vi tror det 

nå er uten pandemi. 

 

 

2. Vurdering av langtidsplanen 2022 - 2026 

 

Økningen i studieplasser som vi fikk i 2020 med 20 nye studieplasser på 

medisinstudiet og 14 nye studieplasser på bachelor annen helseutdanning er blitt 

innarbeidet videre både i 2022 budsjettet og legges til grunn i det videre studieforløpet 

og våre langtidsplaner 2022 – 2026. 

 

Fakultetets styret ved tok høsten 2017 egenfinansiert finansiell støtte til tre strategiske 

satsingsprosjekter (Topp-forsk fra NFR) hvor oppstart var i 2018. Fakultetets eget 

finansielle bidrag i disse tre prosjektene, knyttet til hjerneceller, kreftsvulster og 

drepeceller, utgjør til sammen 48 millioner over fem år. Egenfinansieringen ble 

forutsatt dekket inn av fakultetets akkumulerte mindreforbruk og bruk av framtidig 

mindreforbruk/RBO midler for å få full inndekning/finansiering. Ved utgangen av 

2021 gjenstår det 21 MNOK å tilføre disse prosjektene fra det akkumulerte resultatet.  

 

Vi har videre avsetninger til investeringer og store lokale øremerkinger til blant annet 

alle fakultetets forskere i form av driftsmidler og andre øremerkede forskningsmidler. I 

sum gjør dette at fakultetets reelle handlingsrom er svært begrenset. 
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Institutt for helse og samfunn (Helsam) hadde for ca. 2 år siden en vanskelig 

økonomisk situasjon med et økende merforbruk opp til ca. 14 MNOK. Igjennom 

igangsatte tiltak i kombinasjon med sterk kostnadsstyring, konstaterer vi at instituttet 

har klart å snu dette og vi synes det er meget tilfredsstillende at instituttet har klart å 

komme lage en plan hvor de håndterer sine rammer selv, uten behov for å bruke 

interne lån av andre enheter på MED/UiO.   

 

Institutt for klinisk medisin fikk en ny stor utfordring ved inngangen  av 2021 ved at 

gaveforsterkningsordningen ble tatt bort fra statsbudsjettet og bortfall av inntekter som 

var inne som forventet å komme. I fjorårets langtidsplan klarte ikke instituttet å vise en 

langtidsplan uten et betydelig merforbruk i langtidsperioden. I år derimot har 

instituttet klart å innrette seg etter nye rammebetingelser og igjennom egne tiltak klart 

å lage en  fem års plan hvor de også klarer seg med de gitte rammer og har et positivt 

akkumulert resultat ved utgangen av langtidsperioden. 

 

Institutt for medisinske basalfag (IMB) har opparbeidet seg en god økonomi med ca. 30 
MNOK ved årsslutt 2021 i akkumulert resultat. Instituttet står overfor store 
investeringer både i dyrestall og IT, og har en plan for å redusere dette resultatet kraftig 
de neste 1-2 årene. De skriver i sin rapport til fakultetet om dette:  

 
«Gjennom en rekke ekstraordinære tiltak vil IMB redusere det akkumulerte mindreforbruket med kr 

21,4 mill i 2022. Det er bl.a. avsatt kr 3,4 mill til digital oppgradering i Domus Medica, kr 8 mill til 

utstyr til konvensjonell enhet KPM og kr 3 mill til laboratorieutstyr, ut over årlig utstyrspott kl. III på 

3,25 mill.»  

 

Vårt senter NCMM har ved utgangen av 2021 et akkumulert resultat på bevilging på ca. 

20 MNOK. Deres plan er å redusere dette resultatet i løpet av 1-2 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. 27.01.22 gjenstår det 21,4 MNOK av fakultetets egenfinansiering her. Denne 

forpliktelsen er p.t. ikke regnskapsført. Planen nå er å tilføre disse pengene prosjektene 

med 7,1 MNOK i februar 2022, 7,1 MNOK i 2023 og de siste 7,2 MNOK i februar 2024. 

I fellesløftet IV, som er et samarbeid mellom NFR, UiO sentralt, fakultet og institutt vil 

fakultetet bidra med 1/3 og instituttene på MED med 2/3 av egenfinansieringen. 

Fakultetets andel av dette på vel 7 MNOK er innarbeidet i langtidsplanen. 
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3. Vurdering av vesentlig usikkerhet og risiko, og hvordan dette vil kunne 

påvirke prognosene. 

 

I arbeidet med langtidsplanen for 2021 – 2025 viste MED sine utfordringer knyttet til å 

opprettholde et akkumulert positivt resultat igjennom langtidsperioden og viste til at 

summen av de fem enhetenes enkeltplaner fører til et merforbruk med de forutsatte 

inntektsrammer. 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.  

Vi ser litt lysere på situasjonen nå og det har i liten grad vært behov for å legge inn slike 

toppvurderinger i år fordi alle enheter i slutten av langtidsperioden klarte å komme i et 

akkumulert positivt resultat.  

Størst usikkerhet i vår plan er knyttet til våre fortsatt store ambisjoner til gode nettobidrag 

fra BOA- virksomheten. Et eksempel på hvor mye dette betyr for MED er vårt Instiutt for 

Helse- og samfunn (Helsam) som skriver i sin rapport til fakultetet:  

«Helsams økonomi er også i vesentlig høyere grad enn de øvrige instituttenes avhengig av 

eksterne prosjekter og dermed et betydelig nettobidrag. Den viktigste usikkerhetsfaktoren i 

langtidsprognosen er utviklingen av nettobidraget. Med forventet årlig tildeling på i 

overkant av 100 mill og nettobidrag i overkant av 40 mill er instituttets økonomi svært 

sårbar for svingninger i nettobidraget. Kapasitet og kostnadsnivå i bevilgningsøkonomien er 

tilpasset et høyt nivå av BOA-aktivitet og det vil ta tid å tilpasse aktiviteten dersom det 

skulle oppstå et vesentlig fall i BOA-aktiviteten.»  

 

Fakultetets ledelse følger utviklingen i den eksternt finansierte virksomheten nøye og er  

være forberedt på å ta de tiltak som må til for å tilpasse vår virksomhet til i forhold til til 

enhver tid gjeldende rammer.   
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