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HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING VED DET MEDISINSKE FAKULTET 
 
Rektor har det overordnede ansvaret for at det drives et målrettet likestillingsarbeid ved UiO. Det 
direkte ansvaret for arbeid med likestilling ligger imidlertid på dekaner, institutt- og senterledere og 
andre ledere med ansvar for personal- og/eller studiesaker. Fakultetets ledere skal sørge for at 
likestillingsarbeidet integreres med regulær virksomhet innenfor sitt ansvarsområde og aktivt bidra 
til likestilling og følge opp universitetets likestillingspolitikk og tiltaksplaner. 

Fakultetets likestillingsutvalg ble opprettet i 2010, og sitter for perioden 2010-2014. 
 
Utvalget skal arbeide for full likestilling mellom kvinner og menn ved fakultetet, herunder spesielt 
med tanke på en jevnest mulig kjønnsfordeling i vitenskapelige toppstillinger ved fakultetet. Utvalget 
skal: 

• Ha ansvar for å utarbeide forslag til fakultetets likestillingspolitikk, basert på vedtak i 
universitetets organer  

• Forberede fakultetsuttalelser i likestillingspolitiske spørsmål  
• Utforme grunnlag for beslutninger i likestillingsspørsmål ved fakultetet  
• Holde seg orientert om hvordan fakultetets, UiOs og Helse SørØst sine vedtatte 

handlingsplaner for likestilling følges opp ved fakultetets enheter  

Det medisinske fakultetsstyre behandlet fakultetets handlingsplan for likestilling høsten 2009. 
Handlingsplanen, som gjelder for perioden 2010 - 2012, har som mål å øke kvinneandelen blant 
professor I fra 26,2 % til 31,2 %, og blant professor II fra 18,3 % til 23,3 %. 
 
Utvikling av kvinneandel i utvalgte stillingskategorier 
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Førsteamanuensi
s (1011) 42,3 18,7 44,2 % 42,7 18,9 44,3 % 41,8 20,3 48,6 % 47,9 24,7 51,5 % 44,0 24,8 56,3 %

Professor (1013) 129,7 32,8 25,3 % 120,1 31,5 26,2 % 129,4 36,6 28,3 % 121,0 33,4 27,6 % 120,3 37,0 30,7 %
Professor 
(1404) 6,4 0,0 0,0 % 7,0 1,0 6,8 % 5,1 1,0 19,6 % 4,9 1,0 20,4 % 4,9 1,0 20,4 %
Professor II 
(8013) 36,7 6,2 16,9 % 36,9 6,8 18,3 % 36,5 7,0 18,9 % 37,9 7,6 19,9 % 37,8 7,2 18,9 %
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Tabell 1 viser utviklingen av kvinneandelen i utvalgte stillingskategorier i perioden 2008 til 2012. 
Tallene er hentet fra Database for høyere utdanning (DBH). Tabellen viser at professor I er økt, både i 
faktisk årsverk og andelen. For professor II viser tabellen at både faktiske årsverk og andel kvinner er 
redusert. Tabellen viser at vi ikke har nådd målene vi satte oss i handlingsplanen for perioden.  

 

Figur 2 viser at det er stor rekruttering av kvinner til fakultetets studieprogrammer og til stipendiat- 
og postdoktorstillinger, men at andelen kvinner deretter faller. Tallene er hentet fra DBH og gjelder 
for 2012.  

Kurven over vært relativt stabil over en lengre periode. Det har vært overvekt av kvinnelige studenter 
i lang tid, for medisinstudenter gjeldende fra slutten av 1980-tallet. For stipendiater har det vært 
overvekt av kvinner siden midten av 1990-tallet. For postdoktorer har det vært en relativt jevn 
kjønnsfordeling siden stillingen ble opprettet på slutten av 1990-tallet og frem til 2008, hvor kvinner 
er i flertall. Andelen kvinnelige stipendiater og postdoktorer har falt fra 2011 til 2012.  

Hva er gjort hittil 

I 2005 ble det nedsatt et utvalg som skulle utrede karriereutvikling for kvinner innen klinisk 
akademisk medisin.  Hensikten med utredningen er å få frem forhold ved de kvinnelige stipendiaters 
og postdoktorers arbeidssituasjon som har betydning for hvorvidt de kan tenke seg en vitenskapelig 
karriere ved fakultetet.  Utvalget avleverte sin rapport juni 2006 i forbindelse med fakultetets 
likestillingssymposium, med internasjonale og nasjonale foredragsholdere. Vedlagt følger rapporten. 
Materialet fra utredningen ble benyttet en artikkel i Tidsskriftet for den norske legeforening 
(E Schlichting,  H B Nielsen,  S D Fosså,  O G Aasland), som følger vedlagt. 
 
Utredningen ble lagt frem for Samarbeidsorganet, som nedsatte en gruppe som skulle utarbeide en 
felles handlingsplan for likestilling mellom OUS, Ahus og Det medisinske fakultet. Utvalget utarbeidet 
en handlingsplan som ble vedtatt av Samarbeidsorganet. Oppfølgingen av planen har ikke vært 
spesielt vellykket, blant annet fordi sykehusene har mer fokus på andre integrerings- og 
likestillingsaspekter enn mellom kjønn. 
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I 2009 startet fakultetet, i samarbeid med Helse SørØst og Legeforeningen et kurs i 
forskningsveiledning, som en prøveordning.  Bakgrunnen for at fakultetet ønsket et slikt kurs var at 
mange av fakultetets tidligere doktorander, med betydelig vitenskapelig produksjon i form av 
publikasjoner, manglet erfaring med å veilede andre til doktorgrad.  I de fleste tilsettingsprosesser i 
vitenskapelig toppstillinger forventer fakultetet at søker har veiledet kandidat til doktorgrad.  Kurset 
skal gi teoretisk og praktisk trening i forskningsveiledning. Hensikten er å øke deltakernes bevissthet 
på forskningsveiledning som prosess og sin egen rolle som veileder, rollen til den som blir veiledet og 
relasjonen dem i mellom. Kurset skal gi innsikt i forskningsledelse på ulike nivåer, etablering av 
forskningsmiljøer og nettverksbygging. Kurset består av tre moduler, hvor de to første ledes av 
Gunnar Handal og Kirsten Lyche, og den siste modul ledes av Søren Barlebo Rasmussen fra 
Copenhagen Business School. Kurset fikk svært god evaluering, og vi er nå i gang med det fjerde 
kurset. 
 
I 2007 tilbød fakultetet 6 kvinnelige postdoktorer, forskere og førsteamanuenser plass og finansiell 
støtte til kurs i forskningsledelse ved Copenhagen Business School.  Det var stor interesse for kurset, 
med mange flere søkere enn plasser.  Tilbakemeldingene fra deltakere var svært gode, og fakultetet 
videreførte tilbudet frem til og med 2010. 
 
Fra 2012 ønsket fakultetet å satse mer konsentrert og offensivt for å få flere kvinner inn i ledende 
forskerstillinger. To stipendier à 500 000 kroner var en del av denne strategien. Pengene skal gjøre 
frikjøp av tid til forskning og til å bygge bro til utenlandske forskningsmiljøer mulig. Førsteamanuensis 
Linda Hildegard Bergersen ved Institutt for medisinske basalfag og førsteamanuensis Anne Ma 
Dyrhol-Riise ved Institutt for klinisk medisin var de to første som ble tildelt stipendiet.  
 
UiO har en rekke likestillingstiltak og avsatt midler som lyses ut en gang i året. Fakultetet annonserer 
aktivt UiOs likestillingstiltak, og støtter tildelingen med egenandeler der det er påkrevet. Dette 
gjelder f. eks mediehåndtering for kvinnelige forskere, kurs eller nettverksbygging. 
 
Hva gjør vi fremover? 
Artikkelen i Tidsskriftet hadde følgende fortolkning av utredningen: 
 
Kjønnsubalansen for toppstillinger i klinisk akademisk medisin går ikke over av seg selv. Miljøet må 
gjøre en mer aktiv innsats for å identifisere dyktige kvinner og stimulere og oppfordre dem til å søke 
akademiske stillinger 
 
Fakultetet skal nå lage en ny handlingsplan for likestilling for perioden 2012-2014. Dekanatet ønsker 
primært at likestillingsarbeidet skal integreres i den ordinære virksomheten i størst mulig grad, og at 
arbeidet ikke blir noe ”i tillegg” til det som ellers foregår. 
 
Fakultetet har ikke tilsvarende ressurser som UiO sentralt til å sette inn i likestillingsarbeidet, verken 
bemanningsmessig eller økonomisk. Det er derfor viktig å ha likestillingsfokus i formalia, ledelse og 
holdninger og rekruttering.  Dette foreslås fulgt opp i dialogmøtene mellom fakultet og institutt. 
Instituttene må på sin side følge dette opp i forhold til sine underliggende avdelinger og 
forskergrupper. 
 
Det medisinske fakultet ønsker å iverksette tiltak som primært er kompetansehevende, ikke 
kvoterende tiltak. Videre ønsker vi heller få, men mer ”kraftige” tiltak. For 2013 ønsker vi følgende 
tiltak: 

• Stipend til en kvinnelig forsker/førsteamanuensis à 500 000 kroner 
• Forskningsveiledningskurs i samarbeid med Helse SørØst og Legeforeningen 
• Kursdeltakelse ved Copenhagen Business School (to plasser i året) 
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Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte handlingsplan for likestilling. 


