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Sammendrag:
Det er to hovedutfordringer i forbindelse med rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger:
PROBLEM: Utilstrekkelig rekruttering av kvinnelige medisinere til medisinsk forskning
•
•

Tiltak: Markedsføre Forskerlinje for kvinnelige medisinstudenter for å sørge for stabil
rekruttering av kvinner til Forskerlinjen
Tiltak: 2-års PhD stipend øremerket kvinnelige studenter etter godkjent forskerlinje

PROBLEM: Utilstrekkelig rekruttering av kvinnelige medisinere til toppstillinger innen
medisinsk forskning
•

Tiltak: Fire langsiktige forskerstillinger øremerket kvinnelige medisinere

Øvrige tiltak i prioritert rekkefølge:
•
•
•
•
•
•
•

Opprette letekomiteer som man aktivt skal bruke for å identifisere kvinnelige søkere i
forkant av utlysning. Prof. II stillinger bør alltid utlyses.
Frita forskere administrative oppgaver i ett år etter omsorgspermisjon over et halvt år
Prioritering av stipendiatsøknader med kvinnelige veiledere
Utnevne gruppe til å revidere bedømmingskriterier for ansettelser i vitenskapelige
stillinger
Kommunikasjonsstrategi for forskerkarriere rettet mot kvinnelige studenter
Veiledning i karriereplanlegging (også for kvinner)
Organisere møteplasser for kvinner som kan motivere og inspirere hverandre

Prosjektmål:
NTNU sin Handlingsplan for rekruttering av kvinner 2007-2010 er utarbeidet av NTNUs
likestillingskomité. Det medisinske fakultets (DMF) handlingsplan bygger på NTNUs sentrale
Handlingsplan for rekruttering av kvinner 2007-2010 og NTNUs strategi NTNU 2020 –
Internasjonalt fremragende.
DMF tar målet om 50 prosent kvinner blant nytilsatte i vitenskapelige stillinger innen 2010
meget alvorlig. Tiltakene i denne handlingsplanen er utformet for å ta hensyn til de spesielle
forutsetningene ved DMF, og supplerer således den sentrale handlingsplanen.
Overordnet målsetting for NTNUs handlingsplan var opprinnelig: Økt andel kvinner av
nytilsatte i faste vitenskapelige stillinger.
Det foreligger imidlertid også en skjevfordeling av kjønn i kvinners disfavør i midlertidige
vitenskapelige stillinger. Målsettingen for handlingsplanen er derfor endret til:
Økt andel kvinner av nytilsatte i stillinger1 som krever doktorgrad
Prosjektgruppens arbeid
Fakultetets ledelse har med utgangspunkt i NTNU og DMFs strategi identifisert seks
målområder for 2008. Et av disse var:
•

Økt andel kvinner av nytilsatte i faste vitenskapelige stillinger

En administrativ arbeidsgruppe ledet av prodekanus forskning, Helge Klungland, arbeidet
frem forslag til aktiviteter knyttet til de ulike handlingsplanene høsten 2007, blant annet
gjennom risikoanalyser. Dette dannet utgangspunktet for prosessen i prosjektgruppen som
har utviklet denne handlingsplanen. Arbeidet ble organisert som prosjekt med en
prosjektansvarlig, Helge Klungland og en prosjektleder, Anne Steenstrup-Duch. I tillegg
deltok en controller i gruppen, Ingvild Moe. Prosjektansvarlig har hatt overordnet ansvar og
skal sikre forankring mot og rapportere til fakultetets ledergruppe og til dekanus som er
prosjekteier. Prosjektleder har vært ansvarlig for organisering og fremdrift i arbeidet, samt
ansvarlig for prosjektets sluttrapport. Controlleren har hatt ansvar for forankring mot budsjett
og planprosesser og for å ivareta ressursberegninger for implementering av aktiviteter. Til
sammen har disse tre rollene utgjort arbeidsutvalget for handlingsplanen.
For å sikre involvering, forankring og faglig kompetanse inn i arbeidet ble instituttene bedt om
å oppnevne representanter til prosjektgruppene. Følgende representanter ble oppnevnt:
•
•
•

Rigmor Austgulen fra IKM
Siri Forsmo fra ISM,
Kirsti Berg fra ISB/Likestillingsombud ved DMF,

1 Stillinger som inngår: Stillingene professor og førsteamanuensis over 20%, samt førsteamanuensis II og prof. II.
Medregnet er også midlertidig/vikariat og faste stillinger (inkluderer åremålsstillinger), stillinger på grunnbudsjett
og eksternfinansierte stillinger.
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•
•

Harm-Gerd Blaas fra LBK og
Brit Fladvad, personalseksjonen DMF.

Arbeidsutvalget hadde to møter før første møte i prosjektgruppen. Det var tre møter i
prosjektgruppen i løpet av prosjektperioden, og alle har vært involvert i arbeidet med
handlingsplanen. Deltagerne i prosjektgruppen har vært aktive både i møter og underveis, med
innspill til prosjektleder til endelig utforming av handlingsplanen.
Prosjektgruppen tok utgangspunkt i de foreliggende beskrivelser av handlingsplaner utarbeidet
høsten 2007 som ble utdelt i forkant av arbeidet og tilhørende forslag til aktiviteter. Det var
foreslått fire hovedaktiviteter: Etablering, markedsføring, bedømmingskriterier og
karriereplan. Gruppen har valgt å videreføre disse overskriftene og har i tillegg lagt til nye
aktiviteter og identifisert de aktivitetene som er mest relevante og sannsynlig gir størst effekt i
forhold til målsettingen. Det er gjort en vurdering av nytteverdien, men ikke foretatt reelle
økonomiske analyser.
Denne sluttrapporten foreslår hvilke tiltak som bør gjennomføres, hvordan, hvorfor og når
dette skal skje, samt økonomiske og ressursmessige forutsetninger og hvordan aktivitetene bør
evalueres.

Dagens situasjon
Ved DMF er det en overvekt av kvinnelige studenter, og tall fra Den norske legeforening
forteller at kvinneandelen i medisinstudiet er høy, også på landsbasis 2. I 2008 har DMF en
kvinneandel på 60 % på nye medisinstudenter, blant masterstudentene er det gjennomsnittlig
82 % kvinner.
Kvinneandelen blant leger er i overkant av 35 prosent. Gjennomsnittalderen for kvinnelige
leger er 42,2 år og for menn 50,7 år. Det betyr at det er et generasjonsskifte på gang, og det
forventes av kvinneandelen for leger under 67 år vil passere 50 prosent i 2016.
De vitenskapelig ansatte ved DMF kommer fra flere fagområder, ikke kun medisin. Tallene
fra Den norske legeforeningen gir likevel en indikasjon på fremtidens rekrutteringsgrunnlag
for kvinnelige vitenskapelige ansatte, fordi medisinere representerer en stor andel av ansatte i
høyere vitenskapelige stillinger ved DMF (se Tabell 3 som viser at 82 prosent av alle
vitenskapelig ansatte over 55 er medisinere).

Kvinner ved DMF
Det er flere kvinner enn menn som er stipendiater ved DMF (64 %). Det er like mange
kvinnelige post doc. som mannlige. Kvinneandelen er lavere i de høyere akademiske
stillingene (Tabell 1). Lavest andel kvinner er det i professorI/professor II gruppen. Tallene i
Tabell 1 gir likevel grunn til optimisme fordi de antyder at rekrutteringsgrunnlaget for kvinner
vil være godt i fremtiden.
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Kvinner i medisinen, presentasjon av Torunn Janbu, president i Den norske legeforening, 7.3.06.
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STILLINGSBETEGNELSE
Professor
Professor II
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis II
Førstelektor
Universitetslektor
Universitetslektor I
Stipendiat
Post Doktor
Forsker
Totalt antall

Kvinne
11
6
24
13
1
33
8
106
25
21
248

Mann
58
68
42
34
55
12
59
25
28
381

Antall
69
74
66
47
1
88
20
165
50
49
629

Tabell 1: Kjønnsfordeling antall ansatte ved DMF i ulike stillingskategorier, tall fra mai 2008
For å oppnå målet om å øke andelen kvinner i faste vitenskapelige stillinger, har vi i denne
handlingsplanen fokusert på tiltak som sørger for at dyktige kvinnelige kandidater satser på
forskning og forblir aktive forskere.

Rekrutteringsbehov fremover
Søylene i Figur 2 viser andel kvinner i ulike aldersklasser, fordelt på hoved- og bistillinger. Den horisontale
linjen viser fordeling av antall personer i de forskjellige aldersklassene (antall personer, se høyre akse
loddrett). Figuren viser at kvinneandelen er mellom 40-60 prosent i aldersgruppen 40-44 år deretter blir
andelen lavere frem til pensjonsalder. Det er viktig å merke seg at selv om kvinneandelen er relativ høy i de
yngre aldersgruppene, så utgjør disse et lite antall personer. De fleste som er ansatt, menn og kvinner,
befinner seg i aldersgruppen fra 45 til 65 år. I aldersgruppen 55+ er 142 personer ansatt ved DMF (Tabell
3).
Det betyr at i løpet av de neste 10-15 årene vil det være et stort behov for å rekruttere personer for å erstatte
de som pensjoneres. Tabell 3 viser at en stor andel av disse er medisinere. Det innebærer at kombinasjonen
av kvinne og medisiner er sentral. Med andre ord, det er grunnleggende viktig å ha fokus på rekruttering av
kvinnelige medisinere til forskning. Derfor må det spesielt satses på ordninger som gjør at kvinner
fortsetter med forskning etter stipendiatperioden.
Den store avgangen de nærmeste årene gir en stor mulighet for å oppnå bedre kjønnsbalanse ved DMF.
For å oppnå en bedre kjønnsbalanse må man ha en bevisst rekrutteringspolitikk, og være villig til å ta
likestillingshensyn i ansettelsesprosessen. Dette er en grunnleggende forutsetning for denne
handlingsplanen.
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65+
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Figur 2: Figuren angir kvinneandelen i alle vitenskapelige stillinger (bistillinger og hovedstillinger, på førsteamanuensis og
professornivå) fordelt på alder. Søylene viser prosentvis andel av kvinner i de ulike aldersgruppene, mens den gule linjen angir antall
stillinger innenfor den aktuelle aldersgruppen (menn og kvinner), tall fra mai 2008.

Aldersgruppe
55+
Totalt 55+
60+
Totalt 60+
Totalt

Kategori
Hovedstilling
Bistilling
Hovedstilling
Bistilling

Medisiner
16
33
49
19
25
44
93

Ikke-medisiner
6
3
9
9
1
10
19

Totalt
22
36
58
28
26
54
112

Andel
medisinere
73 %
92 %
84 %
68 %
96 %
81 %
83 %

Tabell 3: Tabellen viser antall medisinere og ikke-medisinere, samt andel medisinere innenfor de ulike stillingskategoriene, tall fra
mai 2008

Noen svar
Arbeidsgruppen sendte ut e-post til 15 forskere ved DMF, både menn og kvinner, og stilte to
spørsmål:
1. Vi ser at kvinner er godt representert på medisinstudiet, og også ca. halvparten
kvinner som PhD-studenter. Men så går kurven nedover. Har du noen ideer om
hvorfor?
2. Hva skal til for å gjøre akademisk karriere mer attraktivt for kvinner?
På spørsmålet om hvorfor så få kvinner velger forskning, svarte flere at forskningsmiljøer er
for kompetitive for mange kvinner. At det er mer spisse albuer enn samarbeid og man får lite
skryt, og det kan være for tøft. Man får for lite oppfølging fra ledelse, og det er generelt dårlig
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personalpolitikk. Graviditet, og det at man er borte i permisjon, gjør at man henger etter.
Usikkerheten forbundet med midlertidige stillinger kan skremme bort mange kvinner. Det ble
trukket frem at forskning ikke alltid er forenlig med familie, da det er en krevende jobb med
lange dager. Kvinner velger oftere yrker ut fra altruistiske motiver, og mange velger
medisinstudiet for å jobbe med pasientbehandling, ikke forskning.
I forhold til å gjøre forskning mer attraktivt, svarte flere at man må satse mer på tverrfaglig
forskning og forskning i grupper fordi det appellerer mer til kvinner. Det er også viktig med
en aktiv personalpolitikk og personlig oppfølging. Det ble også sett som en fordel at man etter
hvert får flere kvinner i forskningsmiljøene, slik at man ikke føler seg så ensom. Et viktig
virkemiddel som ble trukket frem var kjønnskvotering og at kvinnelige prosjektledere
prioriteres.
Flere av tilbakemeldingene er brukt som begrunnelse for tiltakene i denne handlingsplanen.

Veien til professor
De ulike aktivitetene i denne handlingsplanen kan sees som insentiver for å følge kvinnene i
ulik stadium i karrieren; fra student til Forskerlinjestudent, via stipendiat til post doc. og til slutt
som førsteamanuensis og professor. Enkelte tiltak er direkte rettet mot en gruppe, mens andre
har betydning for kvinner i ulike stadier av karrieren:
Stilling

Student

Forskerlinjestudent PhD
student

Post
doc

Tiltaket
er rettet
mot

2, 3

1, 2, 10

2, 4, 5,
6, 9

2, 5, 6, 10

Forsker

Professor,
førsteamanuensis
2, 4, 5, 7, 2, 4, 8, 9
9

Konsekvens for strategiske mål og virksomhetsindikatorer
NTNU har for 2009 definert kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger som et målområde og
har et uttalt mål om 50 prosent kvinner av nytilsatte i stillinger som krever doktorgrad innen
2010. Av dette er indikatoren om andel kvinner av nytilsatte i vitenskapelige stillinger utledet.
Det medisinske fakultet har et mål om en andel på 40,4 prosent for 2008.
Gjennom arbeidet med handlingsplanen har arbeidsgruppen kommet frem til en del forslag til
tiltak som vil ha en positiv effekt på det overordnede målet og virksomhetsindikatoren. De
fleste tiltakene er tiltak som man kan se effekten av over tid.

Problem og prioriterte tiltak i handlingsplanen ved DMF
Tiltakene i denne handlingsplanene blir drøftet under overskriftene: ”Markedsføring”,
”Bedømmingskriterier”, ”Etableringsaktivitet”, ”Karriereplan” og til slutt ”Andre tiltak”, ikke
i prioritert rekkefølge. Prosjektgruppen har rangert tiltakene som er foreslått mot hvor
effektive tiltakene er i forhold til å oppnå hovedmålet med handlingsplanen. Vi vil derfor
presentere tiltakene rangert etter prioritet innledningsvis (tiltakene blir mer utførlig beskrevet i
neste kapittel).
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Det er to hovedutfordringer i forbindelse med rekruttering av kvinner i vitenskapelige
stillinger, og tre prioriterte tiltak knyttet til disse:
PROBLEM: Utilstrekkelig rekruttering av kvinnelige medisinere til medisinsk forskning
82 % av vitenskapelig ansatte over 55 år er medisinere, og det er derfor et stort behov for fagpersoner med
medisinsk grunnutdanning i vitenskapelige stillinger når disse pensjonerer seg. Dette var bakteppet for
etablering av forskerlinjen – å bedre rekrutteringen av medisinske studenter til medisinsk forskning. I den
forbindelse trekkes frem to tiltak tilknyttet forskerlinjen:
•
•

Tiltak: Markedsføre Forskerlinje for kvinnelige medisinstudenter for å sørge for stabil
rekruttering av kvinner til Forskerlinjen
Tiltak: 2-års PhD stipend øremerket kvinnelige studenter som har fullført
Forskerlinjen

● PROBLEM: Utilstrekkelig rekruttering av kvinnelige medisinere til toppstillinger innen
medisinsk forskning
Forskning er et meget kompetitivt felt, og utviklingstendensene indikerer at tøffere skal det bli.
Den enkelte forsker er avhengig av tilslag på søknader til bevilgende instanser, usikkerheten er
stor og antall faste stillinger få. Det innebærer at forskningskarrieren fortoner seg som meget
usikker etter post doc. fasen, og man kan på ingen måte være sikker på å lykkes. Fallgruvene er
mange, og sikkerhetsordningene få. Kvinner i denne fasen av sitt liv har man kanskje også et
særlig stort behov for stabilitet og et større sikkerhetsnett fordi det er da man etablerer seg
privat med boliglån og barn. Det innebærer at for en kvinne med medisinsk grunnutdanning
som har en reell mulighet til å gå inn i pasientrettet virksomhet med stabil økonomi, kan
usikkerhetsmomentet bli et avgjørende argument mot en akademisk karriere. Effekten
reflekteres i statistikkene, flere kvinner faller fra etter stipendiatperioden, og trenden forsterkes
ytterligere etter post doc. fasen.
•

Tiltak: Fire langsiktige forskerstillinger øremerket kvinnelige medisinere

Øvrige tiltak i prioritert rekkefølge:
•
•
•
•
•
•
•

Opprette letekomiteer som man aktivt skal bruke for å identifisere kvinnelige søkere i
forkant av utlysning. Prof. II stillinger bør alltid utlyses.
Frita forskere administrative oppgaver i ett år etter omsorgspermisjon over et halvt år
Prioritering av stipendiatsøknader med kvinnelige veiledere
Kommunikasjonsstrategi for forskerkarriere rettet mot kvinnelige studenter
Utnevne gruppe til å revidere bedømmingskriterier for ansettelser i vitenskapelige
stillinger
Veiledning i karriereplanlegging (også for kvinner)
Organisere møteplasser for kvinner som kan motivere og inspirere hverandre
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Tiltak
Plan for ”markedsføring”
1. Tiltak: Markedsføre Forskerlinje for kvinnelige medisinstudenter for å
sørge for stabil rekruttering av kvinner til Forskerlinjen
Hvorfor: I høringsutkastet til ny strategi for Forskningsrådet, ”I front for forskningen 20092012”, står det at Forskningsrådet vil styrke rekrutteringen, særling innenfor MNT-fagene
(matematikk, naturfag og teknologi), og arbeide for likestilling i forskning og flere kvinner på
høyere stillingsnivå. Høringsutkastet understreker at et viktig virkemiddel for å oppnå økt
rekruttering til forskning generelt er ved at flere kvinner velger å bli forskere.
For å få økt kvinneandel i vitenskapelige toppstillinger, er det avgjørende å rekruttere kvinner
fra starten av karrieren. Man må tenke langsiktig og man må begynne tidlig. Forskerlinjen er
en meget god måte å få studenter tidlig interessert og involvert i forskning.
Kvinneandelen i medisinstudiet er høy, og studentgruppen fremstår derfor som en velegnet
målgruppe for rekruttering til Forskerlinjen. Kvinneandelen ved Forskerlinjen er i snitt 36,4
prosent siden 2003. Enkelte år er kvinner godt representert, mens andre år er rekrutteringen
helt nede i 25 prosent. Man bør derfor bestrebe seg på å få til en andel av kvinner som
gjenspeiler kjønnsfordelingen på medisinstudiet, minimum 50 prosent, hvert år ved
Forskerlinjen slik at man får et bedre rekrutteringsgrunnlag til stipendiatstillinger blant
kvinner fra Forskerlinjen.
Hvordan: Sørge for å få flere kvalifiserte kvinnelige søkere til Forskerlinjen ved å markedsføre
Forskerlinjen spesielt mot nye kvinnelige medisinstudenter (se tiltakene 3 og 10). Øremerke
halvparten av Forskerlinjeplassene til kvinner.
Kostnad: Se kostnadene tiltakene: 3 og 10. Forøvrig ingen kostnader.
Periodisering av tiltaket: I 2008 var halvparten av dem som ble tatt opp til Forskerlinjenn
kvinner, i 2006 var over halvparten kvinner. De andre årene var kvinneandelen 25 prosent og
lavere. Ved at man sørger for å rekruttere 50 prosent kvinner til Forskerlinjen vil man kunne
begynne å se effekten av dette i 2012 (når 2006-kullet er ferdig ved Forskerlinjen).
Opptak ved
forskerlinje

K
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Totalt

M
1
3
3
8
3
6
24

Totalt
5
9
9
4
9
6
42

6
12
12
12
12
12
66

Tabell 4: Antall kvinner og menn ved forskerlinjen fra 2003 til 2008
Evaluering av tiltaket: Tiltaket bør årlig evalueres etter opptak.
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Kvinneandel
16,7 %
25,0 %
25,0 %
66,7 %
25,0 %
50,0 %
36,4 %

2. Tiltak: Organisere møteplasser for kvinner som kan motivere og inspirere
hverandre
Hvorfor: Tiltaket innebærer å arrangere årlige likestillingsseminar med aktuelle temaer. Dette er
en rimelig aktivitet som kan ha god effekt. I dag finnes mentorgruppeordning som får god
tilbakemelding fra deltagerne. Det ble arrangert likestillingsseminar i 2007, som også fikk god
evaluering.
Hvordan: Likestillingsombud ved DMF har ansvaret for å arrangere minst et slikt seminar i
året. Det bør opprettes en gruppe som bistår i å arrangere seminarer med aktuelle temaer.
Kostnad: I 2007 og 2008 ble det bevilget 50 000 kr fra sentrale likestillingsmidler fra NTNU til
dette formålet til DMF. Det er et mål om å søke å få dette dekket også i kommende perioder.
Tiltaket vil derfor ikke kreve friske midler fra fakultetet. Det vil kreve egeninnsats av DMFs
Likestillingsombud og evt. arrangementkomité.
Periodisering av tiltaket: Tiltaket bør gjennomføres årlig fra 2009.
Evaluering av tiltaket: Tiltaket evalueres ved spørreskjemaer i etterkant av seminarene.
3. Tiltak: Kommunikasjonsstrategi for forskerkarriere rettet mot yngre
kvinnelige studenter
Hvorfor: Det er i dag lite informasjon tilgjengelig for studenter om hva som skal til for å gjøre
en forskerkarriere, og hvorfor man bør gjøre det. Mer informasjon kan friste flere ambisiøse
kvinner til å satse på en forskerkarriere.
Hvordan: Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for å formidle: ”Hvorfor og hvordan bli
professor?” Målet er å gi bedre rådgiving og informasjon til kvinner som kan være interessert i
en forskerkarriere, som under DMF sine Forskningsdager. Det bør også arrangeres
nettverkssamlinger med dette som tema. (se også tiltak 2)
Periodisering av tiltaket: Aktiviteten bør starte i 2009. Om evaluering viser at tiltaket er effektivt,
bør det bli et tiltak som gjentas årlig.
Kostnad: Det bør settes av en engangsum 10 000 kr til å lage informasjonsmateriell. Utenom
dette kreves egeninnsats spesielt av prodekan forskning, Kommunikasjonsleder samt
Likestillingsombudet.
Evaluering av tiltaket: Vurdere om tiltaket har noen effekt ved å se på antall kvinnelige søkere til
Forskerlinjen og antall PhD studenter.
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Plan for ”bedømmingskriterier”
4. Tiltak: Utnevne gruppe til å revidere vurderingskomiteens kriterier ved
ansettelser i vitenskapelige stillinger
Hvorfor: Bedømmingskriterier som benyttes ved vurdering av søkere til vitenskapelige
stillinger skal være uavhengig av kjønn. I dag blir antallet av, og kvaliteten på, publikasjoner
tillagt stor vekt ved en vitenskapelig vurdering. I tillegg inngår undervisning, hvor blant annet
veiledningserfaring på master og PhD nivå er viktig, samt administrativ erfaring. I den grad
vurderingen utelukkende baseres på mengde vil dette kunne bidra til at kvinner med barn
som har hatt lengre permisjoner fra sin stilling vil bli rangert lavere enn hva deres
kvalifikasjoner skulle tilsi.
Forskerrollen og forskningssystemene er i endring. Det er generelt en større satsing på store
faggrupper, og konsekvens av dette er at det stilles større krav til forskernes personlige
egenskaper som samarbeidsevne. Satsing på større forskningsmiljøer er i tråd med utkast til
ny strategi for Norges forskningsråd som legger vekt på at det finnes for mange små og svake
miljøer som produserer for lite forskning i Norge i dag, og at man må utvikle disse miljøene
fordi internasjonalisering stiller økte krav til kvalitet, synlighet og kritisk masse. Flere av dem
som svarte på spørreundersøkelsen sa at kvinner oftere ønsker å jobbe i større
forskningsmiljøer, da man i slike miljøer får mer og bedre oppfølging.
Nåværende prosedyre er at etter at den sakkyndige uttalelsen foreligger, oppnevnes en
vurderingskomite som har som mandat å vurdere de innstiltes pedagogiske kvalifikasjoner,
personlige egenskaper, motivasjon, egnethet og utviklingsmulighet i stillingen.
Vurderingskomiteens uttalelse - sammen med sakkyndig uttalelse - legges til grunn for den
tilrådning om ansettelse som Tilsettingsutvalget får forelagt seg.
Vurderingskomiteen kan få utvidet sitt mandat til f.eks. også å ta hensyn til kjønns- og
alderssammensetning i det aktuelle forskningsmiljøet. Vurderingskomiteen bør også ha
mulighet til å vurdere annen fagbakgrunn i tilsettingsprosessen (og ikke bare medisinsk
bakgrunn) for om mulig å åpne for kvalifiserte kvinnelige kandidater, og bør også ha
mulighet til å legge vekt på kandidatens fremtidspotensiale.
Hvordan: Det bør utnevnes en gruppe som ser på vurderingskriteriene, og hvorvidt disse i
dag kan være til hinder for likebehandling. Hvert institutt bør utnevne en fagperson til å
delta i gruppen, gruppen bør ha en representant fra personalseksjonen, samt
likestillingsombudet ved DMF. I tillegg til å vurdere om kriteriene er i tråd med
ovennevnte problemstilling bør gruppen også foreslå nye vurderinger og endrede
formuleringer dersom dette bedre vil kunne ivareta likestillingsperspektivet.
Kostnad: Kostnaden forbundet med tiltaket er knyttet til egeninnsats i form av utvalget som
vurderer bedømmingskriteriene.
Periodisering av tiltaket: Gruppen bør utnevnes innen utløpet av 2008 og de bør ha frist til å lage
forslag til nye kriterier første kvartal 2009. Tiltakene bør være vurdert og implementert tredje
kvartal 2009.
Evaluering av tiltaket: Tiltaket bør evalueres forløpende ved ansettelser. I 2011 bør det vurderes
om bedømmingskriteriene har hatt noen betydning for å øke andelen kvinner som blir ansatt
i vitenskapelige stillinger.
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Plan for ”etableringsaktivitet”
5. Tiltak: Frita forskere3 administrative oppgaver i ett år etter
omsorgspermisjon over et halvt år
Hvorfor: Lengre omsorgspermisjoner gjør det vanskeligere å komme i gang etter permisjon.
For å hindre at et avbrudd blir lengre enn nødvendig kan et effektivt tiltak være å frita disse
personene administrative oppgaver i ett år etter permisjon. Administrative oppgaver er i
denne sammenhengen arbeid som ikke er direkte relevant for forskning og undervisning.
Hvordan: Ordningen betyr at andre må ta de administrative oppgavene. Dette må løses
innenfor enhetens eksisterende ressurser.
Kostnad: Det er ingen direkte kostnader forbundet med tiltaket men krever en omfordeling av
ressurser internt på instituttet.
Periodisering av tiltaket: Tiltaket bør iverksettes fra 2009.
Evaluering av tiltaket: De som faller inn under ordningen bør følges opp og intervjues i
etterkant. Man bør foreta en helhetlig (kvantitativ og kvalitativ) evaluering i 2013. I denne
evalueringen bør man også vurdere produksjonen til dem som er fritatt administrative
oppgaver.

Plan for ”karriereplan”
6. Tiltak: Veiledning i karriereplanlegging (også for kvinner)
Hvorfor: En gjentagende tilbakemelding er at PhD studenter får lite oppfølging i
stipendiatperioden, og at forskningsarbeid til tider er et ensomt arbeid. For å lykkes med
gjennomføringen av en stipendiatperiode, så vel som en lengre forskningskarriere, er det av
stor betydning at kandidaten er kjent med hvilke krav som stilles og hva som blir vektlagt. På
kort sikt for å gjennomføre en stipendiatperiode, på lengre sikt for å posisjonere seg mot en
fast vitenskapelig stilling, og på lang sikt for å lykkes som leder av en forskergruppe i regi av
stilling som professor.
Stipendiater bør gis tilbud om veileding i karriereplanlegging for i større grad å sikre at de
fortsetter en forskerkarriere. For at flere skal bli i vitenskapelige stillinger er det viktig at de får
signal om at de er ønsket, og at arbeidet de gjør er verdsatt. På basis av den rekrutteringen
DMF senere år har erfart til faste vitenskapelige stillinger, ser det ut for at spesielt kvinner ikke
er så målrettet i sin forskerkarriere. Kvinner kan blant annet være mer utsatt for arbeid som
ikke i like stor grad meritterer i videre yrkeskarriere. En beskrivelse som går igjen i
undersøkelsen er den yngre kvinnelige forskeren som er strukturert og samvittighetsfull, men
samtidig nedlesset av arbeidsoppgaver som ikke er direkte relevant for forskningen og
undervisningen deres.
Hvordan: PhD studentene bør tidlig få signaler om forventninger og få veiledning utover det
faglige arbeidet kandidaten skal utføre. Man bør synliggjøre hva som konkret trengs for å gjøre
en forskerkarriere. Det bør arrangeres halvårlige møter på fagruppenivå for kvinnelige
3

Stipendiater til professorer.
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stipendiater som spesielt tar for seg hvordan man skal forholde seg til karriere og som skal
støtte stipendiaten i sine karrieremål. Faggruppeleder er ansvarlig for gjennomføring av
møtene. Møtene bør fortrinnsvis ledes av en erfaren kvinnelig fagperson. Mens mannlige
stipendiater har mange forbilder og personer i toppstillinger de kan sammenligne/gjenkjenne
seg i, så er det viktig at man synliggjør for kvinnelige stipendiater at det forventes også av dem
at de er ønsket i "toppen".
Kostnad: Kostnaden forbundet med tiltaket er knyttet til egeninnsats.
Periodisering av tiltaket: Tiltaket bør iverksettes fra 2009.
Evaluering av tiltaket: Tiltaket evalueres ut fra respons til dem som har deltatt i ordningen.
7. Tiltak: Fire langsiktige forskerstillinger øremerket kvinnelige medisinere
Hvorfor: Arbeidssituasjonen etter post dok er meget usikker. Flere kvinner faller fra etter
stipendiatperioden, og denne trenden forsterkes etter post doc. Perioden fra doktorgrad/post
doc frem til fast ansettelse er usikker mht jobb og stabil økonomi, og det er en fase der mange
kvinner velger bort forskerkarrieren. Også i denne perioden har man kanskje også et større
behov for stabilitet og et større sikkerhetsnett fordi det er da man etablerer seg privat med
boliglån og barn. For å holde på de gode forskerne, og for å sikre rekruttering til høyere
akademiske stillinger, bør man tilby en gruppe kvinner en midlertidig stilling ved
universitetene som skal fungere som bro mellom en postdokperiode og et fast professorat.
Dette er ikke ulikt den amerikanske tenure track ordningen. På den måten kan man bygge opp
det medisinske akademi og sikre ettervekst når de over 55 år går av.
Hvordan: Det utlyses fire forskerstillinger øremerket for kvinner. Disse forskerstillingene skal
ha en ramme på fem år. Stillingene er midlertidige, og hensikten er å gjøre kvinnene
selvstendige og ”svømmedyktige”. Kvinnene må få oppfølging og veiledning underveis, for
så å søke videre. Disse er langvarige nok til at de kan legge grunnen for en
professorkompetanse. Og de er ikke så "risikoutsatt" som det å skulle etablere sin egen
forskergruppe og overleve i et meget kompetitivt miljø. Tiltaket må gjerne prioritere
kvinnelige medisinere, men ikke nødvendigvis. Her må det først og fremst legges vekt på
leder- og forskningspotensiale, og dokumentert kompetanse i begge.
Kostnad: En slik forskerstilling har en årlig kostnad på 600’ – 700’ NOK per år. Fire stillinger
krever da ca. 2.8 millioner kr pr. år. Mulig finansieringskiler er:
•
•
•
•

Sette av på fakultetet på ramme drift
Søkes NTNU sentralt om likestillingsmidler
Samarbeidsorganet
Andre?

Periodisering av tiltaket: Stillingskategorien bør utlyses første gang i 2009. Det er nå 25
kvinnelige post doc’er ved DMF. Man må se på denne gruppen og vurdere om det er behov
for å utlyse fire stillinger allerede i 2009. Ny utlysning hvert femte år.
Evaluering av tiltaket: Tiltaket bør evalueres forløpende ved direkte oppfølging av dem som har
fått disse stillingene. Tiltaket bør også evalueres på sikt om det har noen har hatt noen
betydning for å øke andelen kvinner som blir ansatt i vitenskapelige stillinger.
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Andre tiltak
8. Tiltak: Opprette letekomiteer som man aktivt skal bruke for å identifisere
kvinnelige søkere i forkant av utlysning. Prof. II stillinger bør alltid utlyses.
Hvorfor: Spesielt Professor II stillinger er mannsdominert og de som har blitt rekruttert de
siste årene har i overtall vært menn. Dette kan tyde på at man ikke leter nok for å finne et
godt utvalg av potensielle kandidater, men at man rekrutterer fra sitt allerede eksisterende
nettverk (se tabell 4 som viser tilsetting uten forutgående utlysning). Det bør derfor
opprettes letekomiteer for å finne flere gode kvinnelige søkere.
Hvordan: Letekomiteen har som oppgave å identifisere kvinnelige kandidater, nasjonalt og
internasjonalt, til ledige stillinger ved Det medisinske fakultet. Arbeidet gjennomføres før
utlysning av ledig stilling og har som formål å sikre kvinnelige kandidater og søkere til
den utlyste stillingen. Komiteen skal aktivt kontakte aktuelle kandidater og oppfordre
disse til å søke stillingen.4 Det vil være sentralt at letekomiteer har medlemmer som
kommer fra relevante fagmiljø. Ett forslag på sammensetning kan være at komiteene
ledes av aktuell instituttleder (alternativt dekanus/prodekaner) og har til sammen 3-4
medlemmer. Det bør også vurderes om man skal ha eksterne medlemmer i
letekommiteene. Erfaring viser at når det er flere eksterne medlemmer i en slik prosess,
kommer kvinner bedre ut.5 Eksterne personer i letekomiteer kan være personer fra andre
medisinske fagmiljøer, eller personer fra andre fakultet ved NTNU.

Stillingskategori

Professor
Professor II
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis II
Universitetslektor
Universitetslektor II
Totalt

2005

2006

1
11
4
2

2007

4
6
5
2
1
17

21

Herav kvinner

5
1
2
3
11

Tabell 5: Tilsetting uten forutgående utlysning (inkl. Universitetslektor selv om enkelte ikke har
doktorgrad)
Kostnad: Kostnaden forbundet med tiltaket er knyttet til egeninnsatsen til letekomiteen, evt.
honorar til eksterne medlemmer.
Periodisering av tiltaket: DMF bør begynne å bruke letekomiteer fra 2009.
Evaluering av tiltaket: Tiltaket bør evalueres forløpende ved ansettelser. I 2011 bør det vurderes
om letekomiteer har hatt noen betydning for å øke andelen kvinner som blir ansatt i
vitenskapelige stillinger.

4
5

Se NT-fakultetes ”utlysning” på Nettopp juni 2008 (en kartlegging av potensielle søkere før stillingen formelt lyses ut)
Fra koordineringsgruppen for likestilling ved Universitetet i Oslo, møte onsdag 11. oktober 2006
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1
2
7
1
1
1
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9. Tiltak: Prioritering av stipendiatsøknader med kvinnelige veiledere
Hvorfor: Det er i dag ved fakultetet overvekt av kvinnelige stipendiater, og bortsett fra enkelte
fagområdet er det derfor ingen behov for spesielt å prioritere kvinnelige søkere. I videre karriere
som ansatt i fast vitenskapelig stilling er det av stor betydning å ha veiledningserfaring. Å være
veileder er meritterende i tillegg til å bidra til økt produksjon. Å forfordele stipendiatsøknader
med kvinnelige veiledere vil derfor være et viktig tiltak.
Hvordan: Endre utlysningskriteriene, dvs. at det tillegges større vekt at prosjektet har en
kvinnelig veileder, og mindre vekt på veileders produksjon.
Kostnad: Ingen kostnader forbundet med tiltaket.
Periodisere tiltaket: Tiltaket bør iverksettes fra 2009.
Evaluering av tiltaket: Tiltaket bør evalueres forløpende ved ansettelser av stipendiater. I 2011
bør det vurderes om tiltaket har hatt noen betydning for å øke andelen kvinnelige veiledere
ved DMF.
10. Tiltak: 2-års PhD stipend øremerket kvinnelige studenter etter godkjent
Forskerlinje
Hvorfor: Forskerlinjegruppen er en utmerket basis for rekruttering av kvinnelige medisinere til
en forskerkarriere på lengre sikt. I et samarbeid mellom NTNU og Helse Midt-Norge er det
etablert 2 års stipend som er øremerket forskerlinjestudenter for at disse skal kunne sluttføre
sin doktorgrad. De er kortere enn de generelle PhD stipendene fordi mange av
forskerlinjestudentene ved embetseksamen allerede har kommet et godt stykke ut i sitt
doktorgradsarbeid. Et aktuelt tiltak for å øke kvinneandelen blant disse rekruttene, vil være å
øke antall stipend og øremerke halvparten for kvinnelige studenter.
Å øremerke PhD stipend til kvinnelige Forskerlinjestudenter vil skape større grad av
forutsigbarhet for studenten da man er minimum sikret lønn to år etter avsluttede studier, og
vil i tillegg være en ”gulrot” for kvinner til å velge Forskerlinjen. Det er en effektiv og
målrettet strategi for å øke innslaget av kvinnelige medisinere i forskning. Hensikten med
tiltaket er å overbevise talentfulle kvinner tidlig om at forskning er en attraktiv karrierevei, og
er en fremtid som kan konkurrere med et liv som sykehuslege/allmenpraktiker.
Rekruttering av Forskerlinjestudentene står her i en særstilling. De har signalisert en sterk
forskningsinteresse og de er dyktige, og det er enklere å rekruttere en Forskerlinjestudent til
forskning fremfor andre studenter.
Hvordan: Da det kun er 1-3 kvinnelige Forskerlinjestudenter som avslutter i perioden 2010-12,
vil det kun være snakk om 1-2 PhD stipend. Men på sikt, om kvinneandelen øker (Tiltak 1),
bør man øremerke minimum tre slike stipend i året.
Kostnad: Ressurser knyttet til tiltaket kan hentes fra øremerking av stipendiatstillinger tildelt fra
NTNU, strategiske rekrutteringstillinger. Evt. også jobbe for å få inn et slikt kriterium i
tildeling fra Samarbeidsorganet.
Periodisering av tiltaket: Tiltaket bør markedsføres fra 2009, og utlyses fra 2010 som et insentiv
for den/de som har siste år på Forskerlinjen da. Dette bør bli et permanent tiltak fra 2013.
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Evaluering av tiltaket: Tiltaket bør evalueres ut fra hvor mange kvinnelige søkere det er til
Forskerlinjen 2009. I tillegg bør den/de som får dette stipendet fra 2010 få ekstra oppfølging.
Det vil ta en stund før det er nok kvinnelige Forskerlinjestudenter til man kan gjøre en god
evaluering. Hele tiltaket bør evalueres fra 2013.
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Vedlegg
Gjeldende likestillingstiltak ved NTNU
Startpakker for kvinner i fast vitenskapelig stilling på mannsdominerte områder
Ordningen er avgrenset til institutter der kvinneandelen blant fast vitenskapelig ansatte er mindre
enn 20 %. Det kan søkes om drifts- og utstyrsmidler, samt lønnsmidler til forskningsassistanse.
NTNUs mentorprogram
Et mentorprogram er en ordning der en erfaren person med stor integritet og innflytelse i sine
miljøer (mentor) opptrer som veileder og samtalepartner for en person som ønsker en
karriereutvikling (adept).
Mentorer er kvinner og menn i professorstillinger. Adepter er kvinner i stipendiat og post.docstillinger.
Mål:

Strategisk karriereutvikling for kvinner
Legge til rette for nettverksutbygging
Skape gjensidig kunnskaps- og erfaringsutveksling

Kvalifiseringsstipend
Kvalifiseringsstipend for kvinner i førsteamanuensisstillinger
Mål:
Gi kvinner mulighet til å kvalifisere seg for professorkompetanse slik at andelen kvinner i
professorater ved NTNU økes.

Bidra til at flere kvinner får tilkjent professorkompetanse.
Professorstillinger øremerket kvinner
•
EFTA-domstolen 2003: fastslo at øremerking av vitenskapelige stillinger var i strid med
EØS-reglementet.
•
Endring av EØS-avtalen 2008 åpner for øremerking
o
KDs Stortingsmelding om forskerrekruttering
o
vil fokusere på likestillingstiltak i akademia
o
vil øremerke stipendiat- og post.doc-stillinger innen fag der kvinneandelen er spesielt lav.
Likestillingstiltak i utlysingstekster

Ifølge NTNUs Handlingsplan for 2007-2010 kan følgende tekst settes inn i utlysingstekster ved
utlysing av vitenskapelige stillinger:
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NTNU har et sterkt ønske om å øke antall kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner som ansettes i
mannsdominerte fagmiljø tilbys startpakker. I tillegg har vi kvalifiseringsstipend og mentorprogram
for kvinnelige forskere.
Ved DMF kan ovennevnte tekst brukes ved utlysing av faste vitenskapelige stillinger, men
målrettes ved utlysing av midlertidige stillinger og rekrutteringsstillinger (jfr. vedtak i dekanatet april
2008).
Ytterligere vedtatte tiltak (NTNUs Handlinsplan for likestilling 2007-2010):
Sentrale tiltak
•
Startpakker for kvinner i fast vitenskapelig stilling på mannsdominerte områder
(kvinneandel under 20 % ). Beløpet differensieres i forhold til fagområder (eks. eksperimentelle
fag).
•
Kvalifiseringsstipend for kvinner i førsteamanuensisstillinger. Stipendbeløp differensieres i
forhold til fagområde.
•
NTNUs mentorprogram for kvinner i rekrutteringsstillinger og i førsteamanuensisstillinger
•
Kurs i opprykksøknad til professor for kvinner i førsteamanuensisstillinger.
•
Tiltaksmidler til egen initierte aktiviteter på instituttnivå (seminarer, nettverksbygging).
•
NTNUs lederutviklingsprogram for faglig ledelse, med vekt på rekruttering av kvinner.
•
NTNUs likestillingstiltak brukes bevisst i utlysningsteksten til vitenskapelige stillinger, eks.
startpakker og kvalifiseringsstipend for synliggjøring av NTNUs satsing på likestilling
•
Søkere til vitenskapelige stillinger registreres på kjønn. I innstillingen skal det redegjøres
for kjønnsfordeling blant søkere, innstilte og tilsatte.
•
NTNUs likestillingskomité samarbeider med Institutt for tverrfaglige kulturstudier om
masteroppgaver, for å kartlegge og dokumentere relevant informasjon i likestillingsarbeidet.
•
Generasjonsskifte – bevisstgjøring og ansvarliggjøring i fagmiljøene. Likestillingsrådgiver
har løpende dialog med instituttledelsen om relevante tiltak.
Lokale tiltak
•
Ansvarlig for likestillingsarbeidet ved NTNU er universitetets ledere på alle nivå:
•
Opprettelse og aktivt bruk av letekomiteer for identifisering av kvinnelige søkere i forveien
av utlysning.
•
Direkte tilsetting av kvinnelige kandidater på strategisk viktig områder.
•
Instituttene styrker innsatsen på kultur- og miljø tiltak for å beholde godt kvalifisert kvinnelig
arbeidskraft.
•
Instituttlederne legger til rette, slik at det er mulig å kombinere karriere og familie (work-life
balance). Eksempel på det kan være hjemmekontor og fullverdig økonomisk kompensasjon for
fødselspermisjon, slik at de ikke risikere at avbryte stipendiatperioden.
•
Instituttene lager egne prosedyrer for kvalifikasjonskrav til professorat innen egne fagfelt.
Formålet er synliggjøring av betydningsfull informasjon i rekrutteringsarbeidet
•
Instituttledere/seksjonsledere/faggruppeledere, diskuterer karriereplaner med kvinnelige
stipendiater og kvinner i F&U stillinger i den årlige medarbeidersamtalen
•
Fagmiljøene inviterer til dialog med eksterne samarbeidspartnere innen samfunn og
næringsliv, om rekruttering av kvinner til faste og midlertidige vitenskapelige stillinger
•
Fagmiljøene retter sterkere fokus mot internasjonal rekruttering, for økt kvinneandel på alle
stillingsnivå
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