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2022-05-18 

Konsult Anders Bjurstam 

Uppdrag att utreda ekonomisk påverkan av VH-
fakultetens forskning och utbildning på 
universitetsdjursjukhuset (UDS) 

Beslut 
Rektor beslutar  
 
att tillsätta en utredning om hur verksamheten vid universitetsdjursjukhuset (UDS) 
påverkas ekonomiskt av VH-fakultetens forskning och utbildning, 

att uppdra åt konsult Anders Bjurstam, Iter Konsult AB, att leda utredningen och 
att senast 2022-09-30 presentera ett lösningsförslag för rektor, samt 

att uppdraget finansieras som en del i utökningsprojektet av veterinär- och 
djursjukskötarutbildningarna (kst 1000005). 

Redogörelse för ärendet 
För att SLU ska kunna genomföra den kommande utökningen av veterinär- och 
djursjukskötarutbildningarna är det viktigt att fastställa principer för beräkning, 
finansiering och ansvar för den påverkan på UDS:s verksamhet som varierar med 
studentvolym och studenttimmar (ofta omnämnt som ”intrång”).  

I det nyligen avslutade Tillsammansprojektet lämnades i delprojektet om stats-
anslagens beräkning ett antal rekommendationer om principer för beräkning, 
ansvarsnivåer, redovisning och finansiering på forskningens och undervisningens 
påverkan på verksamheten vid UDS. Dessa rekommendationer behöver nu 
konkretiseras och utmynna i beslutsunderlag. Ambitionen är att nödvändiga beslut 
ska kunna fattas innan den ekonomiska planeringen av verksamhetsåret 2023 
inleds. 

För närvarande avsätter VH-fakulteten 29 mnkr av statsanslaget till UDS, varav 
övervägande del betraktas som ersättning för direkt påverkan. Fördelning på 
verksamheter och redovisning har idag relativt svag förankring i beräkningar, 
ansvar och principer, vilket lett till otydligheter i ekonomi och ansvar mellan 
fakultet och sjukhus. 
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Motiv till beslutet  
Konsult Anders Bjurstam, Iter Konsult AB, är sedan tidigare upphandlad av SLU 
för att leda projektet om utökningen av veterinär- och djursjukskötarutbildningarna. 
En lösning på uppdraget i föreliggande beslut är en förutsättning för att framgångs-
rikt kunna genomföra utökningen av utbildningarna, vilket också motiverar att 
Anders Bjurstam utses till projektledare. 

Beslutets innebörd och konsekvenser 
Beslutet innebär att principer för de ekonomiska mellanhavandena mellan UDS, 
VH-fakulteten och universitet på övergripande nivå kommer kunna fastslås inför 
verksamhetsåret 2023 och att det pågående arbetet med utökning av veterinär- och 
djursjukskötarutbildningarna därmed underlättas. Beslutet kommer också resultera 
i ett förslag på struktur för tilldelning av medel till UDS och underlätta för parterna 
att planera verksamheten på ett för helheten så effektivt sätt som möjligt. 

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Maria Knutson Wedel efter föredragning 
av controller Joakim Ögger och i närvaro av universitetsdirektör Martin 
Melkersson. I beredningen av ärendet har även planeringschef Lena Ousbäck 
deltagit. 

Maria Knutson Wedel 

 

 

Joakim Ögger 

Kopia för kännedom 
Prorektor 
Vicerektorer 
Dekaner 
Universitetsdjursjukhusdirektören 
Prodekan och vicedekaner vid VH-fakulteten 
Fakultetsekonomen vid VH-fakulteten 
Administrativa chefen vid institutionen för kliniska vetenskaper 
Klinikchefer, controller och administrativ chef vid UDS  
Prefekter vid VH-fakulteten 
Controller vid planeringsavdelningen för utökningsprojektet vet/dss 
Avdelningschefer inom gemensamma verksamhetsstödet 
registrator@slu.se 
reb@slu.se  
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