
Økonomioppfølging 



Hvilke krav stilles fra finansieringskilden og 
egen institusjon 

• Forskjellige krav ettersom hvilken finansiering du har til å gjennomføre 
studien og hvilken rolle du har i et eventuelt konsortiet 
• HSØ, EU, NFR, Kreftforeningen, Klinbeforsk osv.  

• Sett deg tidlig inn i de kravene som finansieringskilden har til 
økonomioppfølgingen og rapporteringen – samt hvilke støttefunksjoner du 
vil være avhengig gjennom studien 
• Gjennomfør et oppstartsmøte med involverte parter dersom du finner det nødvendig  

• I tillegg til finansieringskilden sine krav kommer de interne rutinene i egen 
institusjon 
• På OUS - eHåndbok 



Ansvar 

• Det er prosjektleder som har det daglige ansvaret for 
gjennomføringen av den kliniske studien og at midlene benyttes i 
overenstemmelse med de betingelsene som ligger til grunn. 

• Andre aktører: Linjeleder, økonomileder, administrativ ansvarlig, 
forskerstøtte, annen administrativ hjelp 



God planlegging og budsjettering 

• For at økonomioppfølgingen av en studien skal bli så enkel som mulig 
er det viktig at man gjør et godt forarbeide. Det du søker om setter 
rammene for gjennomføringen. 

• Få med alle kostnader du ser for deg i budsjettarbeidet 
• Personellkostnader, medikamenter, per pasient kostnader, reisekostnader, 

publikasjonskostnader, bruk av kjernefasiliteter, monitorering, 
datahåndtering, statistikk og alle andre driftskostnader som er aktuelle for din 
studie.  

• Er du usikker - be om hjelp – Forskerstøtte bistår gjerne  



Endringer 

• Gjennom en klinisk studie vil det nesten alltid oppstå endringer og 
forskyvninger av de opprinnelige planene.  
• Viktig å ha kontroll på hvilke omdisponeringer du står fritt til å gjøre selv og 

hva som vil kreve en endringsmelding og godkjenning fra finansieringskilden. 



Hvordan ta ut en regnskapsrapport for mitt 
prosjekt 

• På OUS benytter du LIS 

  



LIS 



LIS 









Ikke nøl med å be om hjelp! 

• Vi vet at mange synes det er vanskelig å følge opp økonomien i 
prosjektene sine – og dette skaper frustrasjon og usikkerhet 
• Bruk det dere har av tilgjengelig støttepersonell både i klinikk og oss i 

forskerstøtte 

• Vi gjennomfører egne kurs i økonomioppfølging – så følg med på web-
sidene og nyhetsbrev, eller ta direkte kontakt med oss hvis man 
ønsker en gjennomgang 1 til 1 eller for en mindre gruppe 


