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HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE 
FAKULTET. 2013 -2014 
 
Hovedmål: 
 
Det medisinske fakultet skal være et internasjonalt ledende fakultet med en aktiv 
likestillingspolitikk for kjønnsbalanse i forskning og utdanning. 
 
I henhold til likestillingsloven skal offentlige myndigheter arbeide aktivt, målrettet og 
systematisk for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder.  I dette ligger et 
krav om at kjønnsmessige konsekvenser rutinemessig skal inngå som et ledd i 
saksforberedelse og beslutningsprosesser på alle nivåer. 
 
Det medisinske fakultet har som målsetting å oppnå en jevnere kjønnsbalanse i 
vitenskapelige stillinger og på fakultetets studieprogrammer.   
 
Arbeidet for bedre kjønnsbalanse innebærer: 

- konsentrert satsing på å få kvinner i faglige toppstillinger og som forskningsledere 
- at i miljøer hvor det er betydelig overvekt av kvinner skal det arbeides for å 

rekruttere menn  
- at det i studieprogrammer med overvekt av et kjønn skal det arbeides for å 

rekruttere studenter av det undertallige kjønn  
 
Det medisinske fakultet ønsker å iverksette tiltak som primært er kompetansehevende og 
bidrar til å styrke forståelsen og innsatsen for kjønnsbalanse.   
 
Sett i lys av generasjonsskifte i faglige toppstillinger vil fakultetet de nærmeste årene 
satse målrettet mot å få kvinner i vitenskapelige toppstillinger og som forskningsledere. 
 
Tiltak 
 
Ledelse og holdninger 

o Tydeliggjøre likestillingsaspektet som et lederansvar på fakultet- og instituttnivå 
o Sørge for at likestilling er integrert i fakultetets strategiske arbeid og et tema for 

styret 
o Tydeliggjøre at suksesskriterier for ledere på alle nivåer i fakultetet innbefatter 

økning i antall kvinner i toppstillinger, som forskningsledere, og økning i det 
underrepresenterte kjønn på studieprogrammer 

o Synliggjøre holdninger gjennom konkret arbeid for å fremme kjønnsbalanse 
 
Rekruttering 

o Benytte sjekkliste i forbindelse med tilsettingsprosesser 
o Benytte ”lete- og søkekomiteer” ved kunngjøringer av faste vitenskapelige 

stillinger og faglige lederstillinger for å identifisere og rekruttere aktuelle 
kvinnelige søkere, nasjonalt og internasjonalt. 

o Stimulere kvinner til å søke toppstillinger, basert på kompetansekartlegging 
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Formalia 

o Likestillingsloven anvendes med hensyn på kjønnsrepresentasjon når 
oppnevninger av forskningsutvalg, samarbeidsutvalg m.m..  

 
Kompetansehevende tiltak 

o Karriere- og kompetansefremmende tilskudd til kvinnelige forskere i den hensikt 
å styrke rekruttering til toppstillinger og ledelse  

o Stipendmottakere oppfordres til å benytte stipendmidler slik at det kommer 
forskningsmiljøene til gode 

o Benytte UiO’s mentoring-/coachingprogram for kvinner i postdoktor- og 
førsteamanuensisstillinger 

o Videreføre samarbeidet med Legeforeningen og Helse SørØst om 
forskningsveiledningskurset med sikte på å øke rekrutteringsgrunnlaget til 
toppstillinger i klinisk akademisk medisin 

o Følge opp Forskningsrådets nye (høst 2012) initiativ for kjønnsbalanse  
o Delta på forskningslederkurs i regi av UiO og Copenhagen Business School 

 
Bedre kjønnsbalansen i utvalgte studieprogrammer 

o Fakultetet skal se nærmere på kjønnsbalansen på enkelte av 
studieprogrammene med stor overvekt av mannlige eller kvinnelige studenter  

o Finne frem til virkemidler av typen fagprofilering, mentorordninger, særskilte 
markedsføringstiltak  

o Ulike og målrettede rekrutteringstiltak  
o Vurdere effekter av eventuelle kvoter for det underrepresenterte kjønn 

 
 


