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HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET 2016 -2018 
 
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.  
 
Fakultetet vil arbeide målrettet for at kvinnelige forskere på postdoktornivå skal styrke sine 
muligheter for akademisk karriere.  
 
Status for kjønnsbalansen på ulike nivåer i den akademiske karrierestigen, viser at andelen 
kvinner synker på hvert nivå fra student til fast vitenskapelig tilsatt.  
 
 

 
 
 
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 skal: 

1. Øke andel kvinner i vitenskapelige toppstillinger (SKO 1013) til 35 % 
 

2. Øke andel kvinner i professor II-stillinger (SKO 8013) til 30 % 
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3. Øke andel kvinner i faglige lederstillinger (SKO 1404) til 20 % 

 
4. Øke antall kvinner som søkere til EU-finansiert forskning   

 
5. Øke andel av det underrepresenterte kjønn i studieprogram med skjev kjønnsbalanse, 

slik at det underrepresenterte kjønn utgjør minst 30 %. 
 
 
Formalia 
Likestillingsloven anvendes med hensyn på kjønnsrepresentasjon ved oppnevninger av 
forskningsutvalg, samarbeidsutvalg m.m. 
 
Ledelse og holdninger 
Fakultetet vil tydeliggjøre likestillingsaspektet som et lederansvar på fakultet- og instituttnivå og 
sørge for at likestilling mellom kjønnene er integrert i fakultetets strategiske arbeid og et tema 
for styret, samt gjenstand for rapportering i tertialrapporter. 
 
Fakultetet skal 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. Et av suksesskriteriene er dessuten at ledere tilrettelegger for at 
kvinnelige postdoktorer fremmer sin akademiske og internasjonale karriere.    
 
Det medisinske fakultet ønsker å iverksette tiltak som primært er kompetansehevende og bidrar 
til å styrke forståelsen og innsatsen for kjønnsbalanse.  Kompetansehevende tiltak har for den 
kommende handlingsplanperioden et særlig fokus mot kvinnelige postdoktorer.  
 
Hovedmål 1 Fremme kvinnelige postdoktorers vitenskapelige karrierer 
Fakultetet har et høyt antall kvinnelige forskere på postdoktornivå, og ved å satse målrettet på 
denne gruppen vil antall kvalifiserte søkere til vitenskapelige toppstillinger øke. Særlige tiltak 
skal rettes mot denne gruppen og følges systematisk opp med følgeforskning for å kartlegge 
effekten av de tiltak som iverksettes.  
 
Karriereutvikling for postdoktorer står sentralt i fakultetets nye postdoktorprogram og 
likestillingstiltakene vil utformes i samarbeid med og innenfor rammene av 
postdoktorprogrammet. Pedagogisk utvikling og systematisk oppfølging av likestillingstiltakene 
skal knyttes til Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS).  
 
Instituttene velger ut noen (2-3) kvinnelige postdoktorer fra hver av de fire 
instituttene/enhetene med et særlig potensial for å hevde seg i konkurransen om internasjonal 
forskningsfinansiering og vitenskapelige stillinger.  
 
Fakultetet skal: 
Gruppen skal få et skreddersydd likestillingsopplegg som består av følgende: 
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1.1 Mentorordning 

Det skal utvikles en pedagogisk velfungerende mentorordning for fakultet tilrettelagt for en 

gruppe kvinnelige postdoktorer som skal følges systematisk opp. Opplegget skal ha to 

bærebjelker: 

 Den første skal ha en nasjonal og tverrfaglig profil med mål om å rådgi, stimulere  og 

motivere for alle sider ved norsk/nordisk akademisk karriere og øke forståelsen for alle 

sider av akademia.  

 Den andre bærebjelken skal ha et internasjonalt fagspesifikt fokus og sees i 

sammenheng med gjesteforskerprogrammet (se punkt2.5, hvor internasjonale 

kapasiteter (kvinner?) har et årlig to-ukers opphold ved UiO som bl.a. skal inkludere 

rådgiving av de utvalgte postdoktorene, innvielse i internasjonale nettverk etc. 

 

Mentorordningen for kvinnelige postdoktorer vil være en pilot i utformingen av en bredere 

anlagt mentorordning myntet på alle fakultetets postdoktorer. 

 
1.2 Søkekurs 
Målet er å utvikle kompetanse til å skrive søknader til 
 

 Ulike kilder for forskningsfinansiering med særlig vekt på EU-finansiering 

 Søke vitenskapelige stillinger (herunder å profilere personlige CV-er) 
 
1.3 Følgeforskning 
I regi av HUS skal gruppen følges systematisk opp med sikte på å kartlegge erfaringer og effekter 
av likestillingstiltakene. 
 
I 2017 skal fakultetet (ved HUS) søke Norges forskningsråds program for kjønnsbalanse i 
toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE). Hensikten er å styrke den finansielle basisen for 
utvikling og evaluering av denne innovative likestillingsinnrettede postdoktormodellen. 
Kartlegging av likestillingsmodellen antas å ha konstruktive effekter også for tilsvarende del av 
fakultetets ordinære postdoktorprogram. 
 
Hovedmål 2 Kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger skal øke 
Fakultetet har hatt en overvekt av kvinner i studieprogrammer og rekrutteringsstillinger i mange 
år. Selv om rekrutteringsgrunnlaget har vært godt, har andelen kvinner i vitenskapelige 
toppstillinger økt sakte, og mindre enn vedtatte målsettinger. Det er derfor nødvendig å ha med 
kjønnsperspektivet i rekrutteringsprosessen. Fakultetet vil også bidra med kompetansehevende 
tiltak for å øke kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger. 
 
Fakultetet skal: 
2.1 Alle faste vitenskapelige toppstillinger (førsteamanuensis/professor) skal som hovedregel 

lyses ut som førsteamanuensis for å sikre kjønnsbalansert nyrekruttering. Utlysning av 
professorstillinger skal begrunnes særskilt. 

2.2 Bi-stillinger skal lyses ut som førsteamanuensis/professor II. 
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2.3 Benytte ”lete- og søkekomiteer” ved kunngjøringer av faste vitenskapelige stillinger og 
faglige lederstillinger for å identifisere og rekruttere aktuelle kvinnelige søkere, nasjonalt og 
internasjonalt. 

2.4 Stimulere kvinner til å søke toppstillinger, basert på kompetansekartlegging 
2.5 Delfinansiering av gjesteforskerprogram som bidrar til gode rollemodeller for kvinnelige 

forskere 
2.6 Videreføre samarbeidet med Helse SørØst om forskningsveiledningskurset med sikte på å 

øke rekrutteringsgrunnlaget til toppstillinger i klinisk akademisk medisin 
2.7 Stimulere til kvinners deltakelse på forskningslederkurs i regi av UiO  

 
Hovedmål 3 Bedre kjønnsbalansen i utvalgte studieprogrammer 
De fleste av fakultetets studieprogrammer har en svært skjev kjønnsbalanse. Målet er en god 
representasjon av begge kjønn i alle studieprogrammene. Fakultetet vil evaluere tiltakene som 
er gjennomført for en jevnere kjønnsbalanse ved studieprogrammet i ernæring og iverksette 
målrettede tiltak ved andre studieprogrammer.   
 
Fakultetet har sammen med Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det odontologiske fakultet 
foreslått for UiO-ledelsen at man i profesjonsstudiene medisin, odontologi og psykologi skal ved 
inntak sette en nedre grense for det underrepresenterte kjønn på 30 %. 
 
Fakultetet skal: 

3.1 I samarbeid med studieprogrammene finansiere lokale tiltak med sikte på å bedre 
kjønnsbalansen 
 

 
Hovedmål 4 Formidling 
I fagområder med ujevn kjønnsbalanse skal det underrepresenterte kjønn synliggjøres i media. 
 
Fakultetet skal: 

4.1 Arrangere to mediehåndteringskurs i året. 
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Stillingsnavn

Totale 

årsverk

Antall 

kvinner

Totale 

årsverk

Antall 

kvinner

Totale 

årsverk

Antall 

kvinner

Totale 

årsverk

Antall 

kvinner

Totale 

årsverk

Antall 

kvinner

Førsteamanuensis 

(1011) 38,3 15,4 37,7 15,5 45,1 17,2 42,3 18,7 42,7 18,9

Professor (1013) 124,0 24,2 122,8 29,4 130,0 34,8 129,7 32,8 120,1 31,5

Faglig leder (1404) 5,2 0,0 5,4 0,0 6,4 0,0 6,4 0,0 7,0 1,0

Professor II (8013) 35,4 5,0 36,0 5,4 35,0 5,2 36,7 6,2 36,9 6,8

2005 200920082006 2007
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Antall 
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Totale 

årsverk

Antall 

kvinner

Totale 

årsverk

Antall 

kvinner

Totale 

årsverk

Antall 

kvinner

Førsteamanuensis 

(1011) 41,8 20,3 47,9 24,7 44,0 24,8 45,4 21,2 56,8 27,8

Professor (1013) 129,4 36,6 121,0 33,4 120,3 37,0 125,5 38,7 116,7 35,9

Faglig leder (1404) 5,1 1,0 4,9 1,0 4,9 1,0 3,5 0,0 4,0 0,0

Professor II (8013) 36,8 7,0 37,9 7,6 37,9 7,2 39,8 8,8 43,2 10,4

2011 2012 2013 20142010

 


