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Økonomirapportering per 30. april 2020 
 

Det odontologiske fakultet (OD) var i en svært krevende økonomisk situasjon før 
Koronakrisen inntraff med et budsjettert merforbruk for 2020 på 37 millioner kroner, og 
situasjonen er betydelig forverret. Per 1. tertial 2020 er forventet akkumulert resultat for 
2020 på 54,2 millioner kroner, en negativ utvikling på 17,1 millioner kroner. Bortfall av 
tilskudd til spesialistutdanningen og høyere lønnskostnader, har økt merforbruket med ca. 
2,5 millioner kroner. De økonomiske konsekvensene som følge av Korona-situasjonen utgjør 
ca. 14,6 millioner kroner av avviket. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til disse 
estimatene. 
 
Akkumulert resultat for 2023 har forverret seg tilsvarende med 17,2 millioner kroner. Vi har 
foreløpig ikke vurdert økonomiske konsekvenser av Koronasituasjonen for perioden 2021-
2024 i tråd med anbefalingene fra UiO sentralt.  

Prognosen 2020 – og langtidsprognosen 2021-(2023)2024 
 
Endringer i prognosen knyttet til Korona-situasjonen 
 
Hovedårsaken til ODs negative utvikling siden forrige rapportering skyldes som nevnt 
koronakrisen.  
 
Klinikkdriften er hardt rammet. Koronasituasjonen har ført til reduserte pasientinntekter 

som er estimert til 18,8 millioner kroner i år. Driftsutgiftene blir noe lavere, estimert til 6,1 

millioner kroner for året. I tillegg har vi hittil i år investert i en dekontaminerings-maskin, 

smittevernutstyr mm knyttet til Koronasituasjonen. Dette utgjør så langt ca. 1,7 millioner 

kroner. Det planlegges med ombygging av klinikkene for å redusere smitte slik at de kan 

åpnes for flere pasienter under tilfredsstillende forhold. Det er satt av 450.000 kroner til 

brukerutstyr til barneklinikken for dette formålet. Eiendomsavdelingen bygger om for oss i 

løpet av sommeren. Kostnadssplitt mellom EA og OD er foreløpig ikke avklart. Disse 

ombygningene er en forutsetning for at vi skal få de pasientinntektene som ligger i 

prognosen før høsten. 

 

Estimatene for økonomiske konsekvenser som følge av Covid-19 forutsetter at: 

 klinikkene bygges om for å kunne behandle et større antall pasienter under et 

tilfredsstillende smittevernregime. Kostnadsfordelingen med Eiendomsavdelingen 

blir ikke endelig avklart før etter byggeprosjektene er ferdig.  

 Smitteomfanget i samfunnet ikke øker til et slikt nivå at det fører til nye 

nedstengninger.  

 Pasientene ikke blir engstelige og unnlater å møte til behandling 

 
OD har lavere reiseaktivitet, og flere seminar og kurs har blitt avlyst. I prognosen er det lagt 
inn en forventet innsparing på 0,512 millioner kroner på denne type aktiviteter i 2020.  
 
Lisens og vedlikeholdskontrakten for vårt pasientjournalsystem, Salud, betales i Euro. 
Valutakursendringen har økt kostnadene med 0,225 millioner kroner for 2020.  
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Øvrige endringer i prognosen  
 
Fakultetet har utfordringer knyttet til akkumulert merforbruk. Universitetsstyret har stilt 

krav til at fakultetet skal være i balanse i 2023. Fakultetet rapporterte for T3 2019 at vi til T1 

ville innarbeide de økonomiske effektene av tiltak for å øke inntektene og redusere 

kostnadene ved fakultetet. Disse er nå i stor grad innarbeidet. Noen av tiltakene er det 

knyttet såpass stor usikkerhet til, og eventuell effekt ligger et stykke inn i fremtiden. Disse er 

ikke tatt med videre. Følgende tiltak er lagt inn:  

 Prisene for pasientbehandling er økt med 3,2% fra 1. februar. Effekt før Korona var 

1,3 millioner kroner pr. år. 

 Studiepoengproduksjon og antall uteksaminerte kandidater er oppdatert. 

Suppleringsopptak gjennomføres i disse dager, og effekten av disse er tatt inn.  

 Det er satt i verk tiltak med tettere oppfølging av phd-kandidatene for å forbedre 

gjennomføringen, og vi legger til grunn at vi i 2020 når målet med 10 gjennomførte 

disputaser. 

 Etterutdanningskurset som er overtatt fra UiB blir gjennomført i høst i noe begrenset 

omfang pga. Koronaen og ventes å innbringe ca. 600.000 kr, mens kostandene blir 

ca. 180.000 kroner. I desember 2019 var estimatet for dette kurset årlige inntekter på 

1,5 millioner kroner. Det er nå justert til netto 0,420 millioner kroner årlig. Kurset 

gjennomføres nå en gang i året. OD arbeider med muligheten til å gjennomføre 

kurset to ganger årlig fra og med 2021. Dersom det besluttes å gjennomføre kurset to 

ganger i året, kan det gi en ytterligere positiv nettoeffekt på totalt 1,7 millioner kroner 

i perioden 2021-2024. Disse er ikke lagt inn i prognosen. 

 Ny avtale med Oslo kommune om anestesibehandling gir en forventet nettoøkning på 

ca. 0,8 millioner kroner årlig. I desember 2019 var estimatet på 1,5 millioner kroner 

årlig. OD arbeider aktivt med å få til en tilsvarende avtale med Viken fylkeskommune.  

 Samarbeidsavtalen med Oslo kommune er signert, og OD har fått gjennomslag for 

økonomiske forhold i kontrakten. Dette gir OD en årlig innsparing på 0,5 millioner 

kroner (2,5 millioner kroner i langtidsperioden). 

 

Følgende tiltak vil ikke gi planlagte bidrag pga. Korona-situasjonen:  

 Økt utveksling gir ikke bidrag i år siden all utveksling er stanset for 2020.  

 Leiestedsinntekter økes ikke i år siden etterspørselen har falt bort. 

 

 OD er i dialog med helsedirektoratet angående nytt oppdragsprosjekt, tidligere 

omtalt som jevngodhet på spesialistutdanning. I desember ble det estimert årlig 

inntekt på 1 million kroner. Nye beregninger foreligger ikke, og det er ikke 

innarbeidet i prognosen.  

 

Reforhandling av samarbeidsavtalen med Lovisenberg sykehus har blitt forsinket pga. 

Korona-situasjonen, men starter opp igjen i uke 27. Det samme gjelder for det uavklarte 

økonomiske forholdet knyttet til fellesundervisningen med Det medisinske fakultet. Dette 

arbeidet starter opp igjen i begynnelsen av juni, og eventuelle økonomiske konsekvenser 

innarbeides i T2-prognosen.  

 

Koronassituasjonen har sparket i gang arbeidet med felles innkjøp og materiallager for 

klinikkene, og arbeidet videreføres for å omfatte annet materiell enn smittevernutstyr.  
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Tilskuddet til spesialistutdanningen er vesentlig lavere enn budsjettert. Helsedirektoratet 

har kuttet i tilskuddsordningen for spesialistutdanningen, og kuttet utgjør en reduksjon på 

ca. 2 millioner kroner i 2020, og totalt 10 millioner kroner for hele perioden (2020-2024). I 

prognosen slår dette inn som lavere nettobidrag til basis.  

 

Prognosen på personalkostnadene har økt med 2,7 millioner kroner i 2020 i forhold til 

innlevert budsjett. Om lag 1,9 millioner kroner av denne økningen er dekket av økte 

inntekter til fakultetet. OD har en stabil nedadgående trend videre utover i langtidsperioden. 

Dette skyldes blant annet tidligere vedtak om å holde stillinger vakant ved naturlig avgang. I 

desember 2019 rapporterte OD et mål om ytterligere bemanningsreduksjon i 

langtidsperioden, med en samlet økonomisk effekt på 12 millioner kroner i 

kostnadsreduksjon i perioden 2021-2024. Det ble ikke innarbeidet i prognose ved T3 2019, 

og de er fortsatt ikke lagt inn i prognosen. OD har stort fokus på personalkostnader, og 

arbeider kontinuerlig for å sikre en best mulig kvalitet på lønnsprognosen. På slutten av 

økonomirapporten skisserer ulike scenarier for fremtidig kostnadsreduksjon for å komme i 

balanse. 
 

 
 

Eksternfinansiert virksomhet 
 

Per 1.tertial 2020 har OD 39 aktive eksternfinansierte prosjekter. 13 prosjekter avsluttes i 
2020. Hittil i år har OD fått fire nye prosjekter. 
 
Det legges ned en betydelig innsats på søknader for å innhente nye eksternfinansierte 

prosjekter. Hittil i år har OD sendt og har under arbeid 21 søknader hvorav sju til NFR-

fristen i mai. Vi arbeider i tillegg med en ny EU-søknad.  

 

Det har vært mindre forsinkelser i enkelte prosjekter før Koronasituasjonen inntraff, og dette 

skal i utgangspunktet ikke gi store effekter i økonomien totalt sett. Imidlertid er det en 

usikkerhet om hvordan Koronasituasjonen vil utvikle seg resten av 2020, og hva det vil 

innebære for prosjektenes aktiviteter.   

Fakultetet har foreløpig ikke oppnådd målet for prosjektaktiviteten for 2020. Det gir negativ 

effekt på ca. 0,5 millioner kroner.  

 

Fakultetet har i dag tre EU-prosjekter; Bluteeth, MgSafe og Oral G.  OD er aktivt med i UiOs 

satsing på fellesløsninger innen forskerstøtte. Målet er å øke den administrative støtten til 

våre forskere for å kunne stå bedre rustet til å søke eksterne midler. Som en del av UiOs 
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satsing på fellesløsning innen forskningstørre, skal fakultetet samarbeide med MED. 

Fakultetet vil i perioden ha særlig fokus på til hente ut nettobidrag fra eksternfinansierte 

prosjekter. Utviklingen vil bli fulgt nøye slik at vi er i stand til tidsnok å gjennomføre 

korrektive tiltak hvis det viser seg nødvendig.  

 

Akkumulert resultat for hele den eksternfinansierte virksomheten er 3,1 millioner kroner 

som er ca. 1,1 millioner kroner mindre enn budsjettert.  
 

 
 

Scenarier for balanse (ikke lagt inn i prognosen) 
I dette avsnittet har vi satt opp to scenarier der vi har modellert hva som må til for å komme i 

balanse i løpet av 2023, og vi diskuterer tiltak og konsekvenser av disse i 

ledelsesrapporteringen.  

 

ODs langtidsbudsjett med balanse – før Korona 

 

Hvis Korona-situasjonen ikke hadde oppstått, ville OD ha kunnet komme i balanse i 2023 
ved å redusere driftskostnadene med 10% fra sommeren 2020 og personalkostandene 
knyttet til teknisk/administrative stillinger med 3,5% fra 2021. Figuren viser tallene for dette 
scenariet.  
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ODs langtidsbudsjett med balanse – etter Korona 

 

Dette scenariet innebærer at driftskostnadene kuttes med 10% fra 2020, mens 
personalkostandene kuttes med 5% fra 2021. Figuren viser tallene for dette scenariet.  
 


