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Ledelsesvurdering Medisinsk fakultet – T1 2022 

 

Selv om COVID-19 også for T1 2022 har medført lavere driftskostnader enn før pandemien 

så er fakultetets virksomhet i stor grad tilbake til driften slik den var før pandemien. 

De kostnadene vi har spart under pandemien knyttet til reiser, seminarer og kurs, vil ikke 

lenger kunne påregnes i samme grad som under pandemien. Likevel vil det nok være slik 

at vi vi vil få en varig innsparing, minst på nivå med det sektoren ble trukket i bevilgning 

knyttet til endrede reisevaner, som for MED sin del utgjorde ca. 1,5 MNOK i året. 

Det kan virke som om MED har klart seg godt igjennom pandemien, men det totale 

omfanget av konsekvensene, herunder de økonomiske, på mellom lang og lengre sikt er 

enda ikke helt tydelige. Langsiktige konsekvenser kan være redusert framtidige inntekter 

som følgeeffekter av fall i produksjonen samt forsinket framdrift i de eksternt finansierte 

prosjektene og redusert kraft og evne til å hente inn ekstern finansiering. Ut fra de 

oppnådde resultater på de resultatbaserte postene i 2020 og 2021 så må vi si oss godt 

fornøyd, men det må nok fortsatt knyttes usikkerhet til 2022 resultater og de påfølgende 

år, da vi anser noen av disse resultatene kommer som av et mer langsiktig arbeid.  

I tillegg til vår egen evne til å innhente nye eksternt finansierte prosjekter vil vi i denne 

sammenheng spesielt være opptatt av utviklingen i:  

 
- avlagte doktorgrader i 2022 
- studiepoeng og kandidatproduksjon i 2022 
- studentutveksling i 2022 
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- publikasjonspoeng i 2022 
- EU søknadsaktivitet og tildelinger og inntekter i 2022 
- NFR søknadsaktivitet og tildelinger/inntekter i 2022 
- Øvrige eksternt finansierte søknader og inntekter i 2022 
 

Økonomirapport – T1 2022 

 

For mer detaljert framstilling av økonomien vises det økonomirapport T1 2022.  
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