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Covid 19 - Orientering om beredskapsarbeidet 



Noen overordnede betraktninger

• Rask iverksetting av beredskap på UiO!

• Stor innsats og omstillingsevne fra ansatte og 

studenter!

• Hjemmekontor har fungert bra, men:

– Redusert produktivitet og arbeidskapasitet grunnet 

omsorgsoppgaver, og/eller manglende utstyr og tilgang på 

nødvendige forskningsfasiliteter

– Merbelastning slår ujevnt ut i organisasjonen

• Beredskapsarbeidet på HF fungert svært bra:

– Administrative studieledere og undervisningsledere vært del 

av beredskapsarbeidet
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Tidslinje

• HF satte formelt beredskap 10.03: 

– Fra 05.03 jobbet vi med å håndtere løsninger for studenter ved Det 

Norske Institutt i Roma

• Universiteter og høyskoler stengt ned 12.03:

– All undervisning og eksamen ble gjort digital ut vårsemesteret 

– Felles Helpdesk ved UiO for omlegging av undervisning og 

eksamen etablert fra 12.03

– fra 23.03 var alle løsninger klare

• Forsiktig åpning annonsert 07.05:

– Smittevernveileder for UiO forelå 12.05

– Obligatorisk smittevernkurs for alle som skal være på campus

– Risikovurderinger av HFs lokaler og lokale smittevernstiltak klare 

15.05

– Åpen lesesal med påmelding fra 25.05



Konsekvenser for studier og utdanning

• Våren 2020:

– Omlegging til digital undervisning og eksamen

– Avbrutt utveksling

• Planlegging av høsten 2020:

– Digital studiestart med fysiske innslag

– Hybrid undervisningssemester; 
• Digital undervisning for 50+ grupper og fysisk undervisning i små grupper. 

• Halv kapasitet i undervisningsrom pga 1 m-regel

– Omlegging til digitale eksamener

– Bruk av læringsassistenter i undervisning

– Utveksling avlyst høsten 2020

– Forventet økning i utsatt eksamen og økt behov for tilrettelegging

– Undervisningsplanlegging preget av usikkerhet
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Konsekvenser for forskning

• Overgang til digitale disputaser

• Digital Marie Skłodowska-Curie workshop i april

• Noen færre prosjektsøknader enn normalt

• Forsinket aktivitet på noen prosjekter

• Det forventes mange søknader om forlengelse fra 

stipendiater og postdoktorer
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Andre konsekvenser

• Arbeids- og klimaundersøkelsen (ARK) utsatt

• Overgang til digitale tilsettingsprosesser

• Utfordringer knyttet til digital personaloppfølging:

– Stipendiater og internasjonale ansatte som spesielt sårbare 

grupper

• Utfordringer knyttet til mottak av nyansatte grunnet 

hjemmekontor og reiserestriksjoner

• Kommunikasjon: Tiltak - timing - tempo: 

Riktig informasjon til riktig tid i riktig kanal svært krevende i en 

organisasjon med tre nivåer

• Digitale løsninger for undervisning og møter: Zoom og Teams

• Løsninger for hjemmekontor og overgang til laptop
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Konsekvenser for økonomi

• Foreløpig pr. april er driftskostnadene for HF ca. 2 

MNOK lavere enn ved samme periode i fjor. 

– Dette skyldes færre reiser, kurs/workshop/samlinger, og 

mindre bevertning. 

• Mulige økonomiske effekter på kort sikt: 

– Høyere refusjoner grunnet sykefravær/barnepass

– Økte kostnader på tjenester/varer som kjøpes fra utlandet 

grunnet lav kronekurs. 

• Mulige økonomiske effekter på lengre sikt: 

– Høyere lønnskostnader på rekrutteringsstillinger grunnet 

utsettelser. 

– Effekter på resultatindikatorene er usikre. 


