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Ledelsesvurdering langtidsprognose 2022-26 Helsam 
 

1. Innledning 
Langtidsprognosen for Helsam viser en noenlunde jevn utvikling av inntekter, kostnader og 
nettobidrag i prognoseperioden med unntak for i 2025 da avslutning av to større 
oppdragsprosjekter gjør at vi forventer ca. 4 mill i ekstra nettobidrag. Bevilgningsøkonomien er 
vesentlig bedret gjennom pandemiperioden etter en periode med stort akkumulert overforbruk og 
ved utgangen av 2021 er instituttet i praksis i økonomisk balanse. 

2. Vurdering av prognoser 2022-2026 
Langtidsprognosen gir rom for en økning av årsverk som førsteamanuensis/professor fra 56,25 i 
2021 tll 63,7 i 2024 og deretter en utvikling hvor årsverkene holdes konstant gjennom resten av 
perioden. Øvrige årsverk i bevilgningsøkonomien holdes stabilt i prognoseperioden.  

Vi vil trekke fram to vesentlige usikkerhetsmomenter som ikke er innarbeidet i prognosen, men 
som kan få betydning i prognoseperioden. Det gjelder spørsmålet om opprettelse av et nytt 
masterprogram i folkehelse og epidemiologi og/eller endringer i den øvrige masterporteføljen. Som 
instituttet har gjort rede for i forslaget til opprettelse av nytt masterprogram, så er det en 
forutsetning at endringer i masterporteføljen er resultatnøytrale i normal drift, men forskjøvet 
uttelling for studiepoengproduksjon og uttelling for kandidater gjør at det kan oppstå 
oppstartskostnader. Det andre usikkerhetsmomentet er knyttet til implementeringen av RETHOS 
og utvidelse av praksisperiodene i primærhelsetjenesten. Arbeidet med implementeringen har ikke 
kommet langt nok til at det er mulig å innarbeide dette i prognosen nå. Som vi har vist tidligere 
gjennom en ekstrapolering av dagens praksis, så vil implementeringen av RETHOS kunne medføre 
en økning i årlige kostnader på om lag 5 mill kroner, noe som ligger utenfor det instituttet alene 
kan håndtere uten å måtte kutte annen aktivitet.  

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.  
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