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Likestilling og mangfold ved
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Denne rapporten er underlagsdokument for mål- og tiltaksplan for likestilling og mangfold. Den
viser faktagrunnlaget og hvilke vurderinger som arbeidsgruppa har gjort for å komme fram til
tiltak for å oppnå målet.

Bakgrunn og mandat
NTNUs strategi (2018 -2025) sier under kapittel om arbeidsmiljø og studentvelferd:



NTNU vektlegger og arbeider for mangfold og god kjønnsbalanse blant studenter og
ansatte.
Utviklingsmål: forbedre kjønnsbalansen i vitenskapelige toppstillinger.

Fakultets strategi har følgende mål:


Vi har bedre kjønnsbalanse, likestilling og mangfold blant studenter og ansatte.

For å oppnå en mer strukturert og langsiktig innsats for bedre kjønnsbalanse, likestilling og
mangfold har Fakultet for medisin og helsevitenskap nedsatt en arbeidsgruppe for å utforme
tiltaksplan for å nå målene for likestilling og mangfold.
Arbeidsgruppen har følgende mandat:


Det skal utformes lokal tiltaksplan for likestilling og mangfold ved fakultetet
(fra fakultetets handlingsplan knyttet til Strategi 2018-2025).

Første tiltaksplan skal utforme konkrete tiltak som bidrar til mangfold og likestilling blant
ansatte ved fakultetet.






Forslag til tiltaksplan legges fram for godkjenning av dekanen innen 15. mars 2019.
Innen 2019 må tiltaksplanen også inkludere tiltak for å rekruttere studenter til
helseutdanningene som speiler samfunnets mangfold.
Arbeidsgruppen må sørge for at planarbeidet er forankret i fakultetet og at
medbestemmelse ivaretas underveis.
Arbeidsgruppen ledes av fakultetets likestillingsombud Marit Hovdal Moan.
Gruppen sammensettes med representanter fra INB, ISB, IHA, HR-seksjonen, og fra
dekanens stab.

Mars/juli 2019

Fakultet for medisin og helsevitenskap

3

Likestilling og mangfold
Tiltaksplanene skal samsvare med NTNUs nye politikk for likestilling og mangfold (2018-2021).

Forankring av gruppens arbeid:
Lokalt samarbeidsutvalg ved MH (LOSAM) vedtok å etablere en arbeidsgruppe for likestilling og
mangfold i sitt møte 14. mars 2018. Fakultetets instituttledermøte ga sin tilslutning til gruppens
arbeid i møtet 16.10.2018. Gruppens mandat ble godkjent i LOSAM 24.10.2018.
Medlemmene i arbeidsgruppen er:










Brit Blekkan Fridtjofsen, forskningsrådgiver ved IKOM. Likestillingsombud i perioden
7.12.2018-1.3.2020. Leder arbeidsgruppa fra des. 2018
Marit Hovdal Moan, seniorrådgiver ved Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk, Midt-Norge. Likestillingsombud for MH fra februar 2017. I permisjon fra
des. 2018.
Marta Aandahl, HR-rådgiver/gruppeleder rekruttering ved MH.
Marianne Bjordal Havnes: forskningsrådgiver ved ISB frem til 1. januar 2019.
Forskningsrådgiver IGP, IV etter 1. januar 2019.
Øivind Rognmo, forskningsrådgiver ved ISB fra 1. januar 2019.
Jon Sørgaard, universitetslektor/ prosjektleder ved INB.
Gunhild Thunem, universitetslektor ved IHA.
Solrun Johanne Valen, organisasjonskoordinator/ seniorrådgiver i dekanens
ledergruppe.

Så langt har arbeidsgruppa hatt åtte møter - noen som lengre arbeidsmøter og andre på skype.

Tiltaksplan for likestilling og mangfold
I NTNUs politikk for likestilling og mangfold 2018-2021 fremheves mål om kjønnsbalanse
og mangfold både i studentmassen, i vitenskapelige toppstillinger og lederstillinger, samt blant
teknisk/administrativt ansatte. Dette er tre grupper som vil kreve til dels svært ulike
tiltakspakker for å nå målet om mangfold, herunder kjønnsbalanse.
Vi forstår «mangfold» som et paraplybegrep i denne sammenheng, der grad av kjønnsbalanse
er én av flere indikatorer på mangfold i en organisasjon. Andre relevante indikatorer på
mangfold er seksuell orientering, alder, etnisitet og sosial klasse.
Arbeidsgruppen vurderer det som nødvendig å utarbeide tre tiltaksplaner: én for vitenskapelige
ansatte, én for teknisk/administrativt ansatte, og én for studenter. Arbeidsgruppas
sammensetning må tilpasses oppgaven.
I første omgang vil arbeidsgruppen utarbeide forslag til konkrete tiltak for økt mangfold
i vitenskapelige toppstillinger, med særlig vekt på kjønnsbalanse. Med vitenskapelige
toppstillinger menes her professorstilling/dosent.
Arbeidsgruppen vil i neste runde følge opp med forslag til tiltaksplan for en mer mangfoldig
studentmasse, også her med særlig vekt på kjønnsbalanse.
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Den tredje tiltakspakken vil rette seg mot teknisk/administrativt ansatte.
Dekanen vedtar tiltaksplan etter drøfting i LOSAM og Instituttledermøte.

Tallmaterialet i denne rapporten
Metodiske utfordringer
Det har vist seg vanskelig å framskaffe entydige, konsistente tall som bakgrunn for rapporten.
Tall fra ulike kilder (bl.a. rapportering fra instituttene, data fra nettsider, personal/
lønnsstatistikk osv.) avviker. Det vil også være løpende endringer i personalsituasjonen, som
også fanges opp på ulikt tidspunkt, som har påvirket dette.
Vi har vurdert at tall hentet ut fra personal-/lønnsstatistikken ved fakultetet sannsynligvis gir
det mest korrekte bildet. Disse dataene gir også opplysninger om stillingsandeler, slik at vi har
et grunnlag for å beregne antall årsverk. Vi har ikke hatt tilgang til eller benyttet
lønnsopplysninger i dette materialet.
Vi har ikke hatt tilgang til materiale som viser andre sider ved mangfoldet enn det som er
direkte knyttet til kjønn. Andre opplysninger om mangfold er det vanskeligere å hente fra
personal- og lønnsstatistikk, både av praktiske grunner, men først og fremst på bakgrunn
av hva det er etisk, politisk og juridisk akseptabelt å registrere.
Det er behov for mer kunnskap om mangfold i egen organisasjon og om eventuelle utfordringer
knyttet til integrering. Likevel er arbeidsgruppas vurdering at våre miljø i varierende grad har
etnisk mangfold, og det er strategisk mål om større internasjonal andel i fagmiljøene.
For at det skal være mulig for fakultetet å følge med på utviklingen av likestilling, vil
arbeidsgruppa påpeke at det er behov for å ha mulighet til raskt og enkelt å hente ut pålitelige
tall. Når det gjelder mangfold ut over det som er direkte knyttet til kjønn, så vil dette måtte
følges opp basert på et annet kunnskapsgrunnlag.

Sammenligning av tall
Det er vanskelig å sammenligne tallmaterialet før og etter fusjonen, i hovedsak på grunn av
integrering av profesjonsutdanningene fra høgskolene.
På grunn av variasjonene og avvikene i det historiske materialet vi har sett på, har vi valgt å
holde dette utenfor rapporten. Tallene i rapporten gir derfor et øyeblikksbilde. Selv om vi kan
lære noe av den historiske utviklingen, er det dagens situasjon vi nå skal ha som utgangspunkt
for det videre arbeidet for å styrke likestilling og mangfold ved fakultetet.
Direkte sammenlikninger med resten av UH-sektoren er problematisk på grunn av ulikheter i
fagportefølje, og fakultets-/instituttstruktur. For vårt fakultet gjelder for eksempel
at flere tidligere høgskoleutdanninger på bachelornivå er integrert i ulike institutt, mens det ved
andre institusjoner er valgt andre måter og organisasjonsformer.
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Status for likestilling på vårt fakultet
Med forbeholdene beskrevet over, presenteres tallene.
På landsbasis
Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger i Norske statlige universiteter og høyskoler er økende.
Ifølge Avdeling for virksomhetsstyring ved NTNU, tabell i saksnotat til dekanmøtet 29. januar
2019, har kvinneandelen samlet sett gått fra 39 % til 47 % på ti år for ordinære vitenskapelige
stillinger.

(Tabell i saksdokument til dekanmøtet 29/1-2019)
På NTNU
Hovedmønsteret i den historiske utviklinga ved NTNU, og ved vårt fakultet, har gått i retning
av høyere kvinneandel i topp- og førstestillingene sammenlignet med tidligere. Dette gjelder de
fleste fakulteter og institutter, men til dels i svært varierende grad. NTNUs samlede kvinneandel
for stillingen stipendiat, postdoktor, førsteamanuensis og professor økte fra 32 til 39 prosent i
perioden 2008 til 2018. Veksten varierer innenfor ulike fagområder, og er størst innenfor
medisin og helsefag der andelen gikk fra 36 til 50 prosent. NTNU generelt har noe lavere
kvinneandel blant ansatte på topp- og førstestillingsnivå enn i sektoren som helhet.
Totalt sett ser det ut som NTNU er inne i en positiv utvikling, men forbedring av kjønnsbalansen
i faste vitenskapelige stillinger viser store variasjoner mellom instituttene. Det er ikke nok å se
på aggregerte tall, man må også se på hvordan det står til på de ulike fakultetene og
instituttene samt faggrupper.
På Fakultet for medisin og helsevitenskap:
Kvinneandelen i topp- og førstestillingene (toppstillinger er professor og dosent, førstestillinger
består av førsteamanuensis og førstelektor) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
er høyere enn for NTNU totalt. Ved MH ser vi en viss økning i kvinneandelen i toppstillingene
etter fusjonen. Økningen i kvinneandelen i førstestillingene har vært betydelig.
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‘Drop’ i kvinneandelen fra første- til toppstillinger ved de enkelte instituttene
Figur 1: Kvinneandel i første- og toppstillinger (etter antall hoder) målt i prosent.

Figuren viser kvinneandelen i første- og toppstillinger ved de enkelte instituttene, regnet etter
antall ansatte i stillingene. Vi ser at kvinneandelen i førstestillinger ved samtlige institutter
bortsett fra ett (ISB), er over 50 %, mens kvinneandelen i toppstillinger er over 50 % bare ved
ett institutt (IHA).
Disse tallene indikerer at det er et betydelig frafall av kvinner i overgangen fra første- til
toppstillinger.
Figur 2: Nedgang i kvinneandel fra første- til toppstillinger (etter antall hoder) målt i prosent.

Nedgangen i kvinneandel fra første- til toppstillinger varierer fra 86 % til 6 %.
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Antall ansatte og årsverk i toppstillinger; fordelt på kjønn
Figurene 3 og 4 viser fordelingen av toppstillinger ved fakultetet, fordelt på kjønn. Figur 3 viser
fordeling i antall tilsatte, figur 4 viser fordeling etter årsverk. Materialet viser at det er store
forskjeller mellom instituttene. Vi har ikke brukket ned tallene på faggruppenivå i denne
rapporten, men innenfor hvert institutt finner vi også til dels betydelige forskjeller mellom
faggruppene. Ved alle enhetene bortsett fra IHA er det flere menn enn kvinner tilsatt i
toppstillinger. Når det gjelder årsverk, utfører flere kvinner hele årsverk enn menn ved IPH, IHA
og INB.
Figur 3: Antall tilsatte i toppstillinger, fordelt etter kjønn

Figuren viser, i tillegg til forskjellen i antall tilsatte totalt i toppstillinger for de ulike instituttene,
betydelig forskjell mellom antall kvinner og menn i slike stillinger. Forskjellen er størst ved ISB
og IKOM.
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Figur 4: Antall årsverk i toppstillinger; fordelt etter kjønn

Bakgrunn for egen tiltaksplan
Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning, oppnevnt av Utdannings- og forskningsdepartementet i 2004, har skrevet følgende på sine nettsider:
“Et rekrutteringsgrunnlag med overvekt av kvinner kombinert med et pågående
generasjonsskifte i sektoren, kan gi inntrykk av en endringsprosess som vil gå av seg selv.
Likevel går prosessen altfor seint. Regjeringens tilstandsrapport for høyere utdanning
(2017) viste at med dagens utvikling vil det ta 22 år før vi oppnår kjønnsbalanse blant
professorer i Norge. Uten institusjonenes innsats de siste ti årene hadde trolig ikke utviklingen
vært der den er i dag. Likestilling kommer ikke av seg selv, og da er det nødvendige å ta grep.
Ved å la være å utnytte potensialet som finnes, går man glipp av viktig relevant forskning,
kompetanse og kunnskapsbygging.” (http://kifinfo.no/nb/content/tiltak).

Tiltak
Følgeforskning fra NTNUs BALANSE-prosjekt viser at de institutter som tar aktive grep for å
bedre kjønnsbalansen, har større og raskere fremgang enn de som ikke gjør det. Effektive tiltak
har vist seg å være: kartlegging av situasjon ned på faggruppenivå, bruk av letekomite ved
ansettelser, internasjonale utlysninger, og at ledelsen kontinuerlig har likestilling og mangfold
på agendaen (ref. Jostein Mårdalen, IMT, NV).
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Analysen fra «Likestilling nedenfra» kan kort oppsummeres som følger:
a. «Det skjer en forbedring av kvinneandelen i alle stillingskategorier i tiårsperioden, men utviklingen er ujevn
b. Forskjellen internt i fakultetene er til dels meget store
c. Når det gjelder andelen kvinner i professorstillinger, finnes det fortsatt en del
institutt der andelen er null. Alle fakulteter har utfordringer med institutter med
meget lav andel kvinnelige professorer.
d. 11 institutter har en andel av kvinner i professorstilling som er på 40 prosent eller
høyere. Disse instituttene befinner seg innenfor humaniora, helsefag og
samfunnsvitenskap og er gjennomgående forholdsvis små. Hovedpoenget er at
utviklingen er ujevn. Det er ikke bare betydelige fakultetsvise forskjeller men også
stor variasjon innen instituttene. Dermed er det viktig å ha fokus på
instituttnivået.»
ref: Knut H. Sørensen, Vivian A. Lagesen og Siri Ø. Sørensen, INSTITUTT
FOR TVERRFAGLIGE KULTURSTUDIER, NTNU, TRONDHEIM, En ujevn
utvikling, Kjønnsbalansen i vitenskap stillinger ved NTNU 204-2014,
Rapport 1/2016 fra «Likestilling nedenfra»
På bakgrunn av kartleggingen, NTNUs overordnede strategi: «Politikk for likestilling og
mangfold 2018 -2021» og kunnskap fra Balanseprosjektet, har arbeidsgruppen laget forslag til
delmål og tiltak for å oppnå økt mangfold i vitenskapelige toppstillinger.
Delmål og tiltak er utformet i eget dokument.
Utkast med mål, delmål og tiltak blir levert til instituttledermøte 2.april 2019.
Arbeidsgruppen vil arbeide videre med tiltak for økt mangfold i studentmassen og
teknisk/administrative ansatte.
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Vedlegg
Vedlegg 1: Delmål og tiltaksplan

Tiltaksplan for likestilling og mangfold
på
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Overordnet mål for tiltakspakke 1) vitenskapelige stillinger:
“økt mangfold i vitenskapelige stillinger, med særlig vekt på kjønnsbalanse”
Konkretisert:
MH-fakultetet skal ha en kultur som fremmer likestilling og mangfold.
MH –fakultetet skal, på alle nivå, ha minst 40% av det underrepresenterte kjønn i vitenskapelige
toppstillinger innen utgangen av strategiperioden (2025), der stillingen innebærer minst 50%
ansettelse.
Med vitenskapelig toppstilling menes her professorstilling/dosent.

Delmål og tiltak
Delmål 1) - ledergrupper på fakultet og institutt består av minst 40 % av det underrepresenterte kjønn
Tiltak:


Opplæring og bevisstgjøring på hvordan man kan påvirke til likestilling og mangfold
 Tema “likestilling og mangfold” på fakultetssamling
 Lete etter potensielle kandidater
 Opplæring til nøkkelpersoner ved institutt: instituttleder,
nestledere, fagenhetsledere, kontorsjef etc.
 Alle seminarer MH arrangerer, har en balansert representasjon av
foredragsholdere og personer med møtelederoppdrag (minst 40 % av det
underrepresenterte kjønn)
 Synliggjøre uformelle beslutningsarena
Eks: Institutt-ledergruppene beskriver hvordan kjønnsperspektiv ivaretas
ved oppnevning av ulike komiteer (Ikke bare ansettelseskomite)



Temaet likestilling og mangfold skal jevnlig være et tema i ledermøter ved fakultet
og instituttene
 Mangfolds-ledelse er innført som en obligatorisk del av årlig lederutviklingskurs
 Likestilling og mangfold er innført som obligatorisk del av MHs prosjektlederkurs
 HR bistår med rutiner for rekruttering av fagenhetsledere
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Delmål 2) - Krav om likestilling- og mangfoldshensyn er en integrert del av strategisk stillingsplanlegging
og bemanningsplanlegging
Tiltak:


I fagenheter med skeiv kjønnsballanse – kan dekan stille krav til institutt om å lyse ut ren
førsteamanuensisstilling, og ikke professorat/førsteamanuensis slik det ofte gjøres.
 Opplæring og bevisstgjøring hos alle involverte knyttet til bemanningsplanlegging og
ansettelser – i alle faser
 Fokus på likestilling/mangfolds-aspekter ved utforming av stillingsutlysning og
sammensetning av vurderingskomiteer
 Anonymisere søknader ved rekruttering
 Letekomite skal benyttes for å utjevne kjønnsforskjeller
 Likestillingsombud deltar på stillingsmøter

Delmål 3) MH har oversikt over lønnsforskjeller knyttet til kjønn og mangfold
Tiltak:



Gjennomgang av lønnsutvikling mht kjønn og mangfold hvert andre år
Etablere bedre system som kan gi tallmessige beskrivelser av mangfold

Delmål 4) - Utviklingsmulighet for alle vitenskapelige ansatte, med hensyn til opprykk, er likestilt.
Tiltak:



Økonomisk støtte for å opprettholde drift av prosjekt under foreldrepermisjon
Bruke mentorordning for å styrke mangfoldet i toppstillingene

Delmål 5) - nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering
Tiltak:
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Vedlegg 2: Ytterligere tallmaterialet for fakultetet – figur 5 -11
Antall ansatte og årsverk i førstestillinger; fordelt på kjønn
Figurene 5-6 viser fordelingen av førstestillinger ved fakultetet, fordelt på kjønn. Figur 5 viser
fordeling i antall tilsatte, figur 6 viser fordeling etter årsverk.
Materialet viser også her store forskjeller mellom instituttene. Vi har ikke brukket ned tallene
på faggruppenivå, men innenfor hvert institutt finner vi også til dels betydelige forskjeller
mellom faggruppene.
Figur 5: Antall tilsette i førstestillinger, fordelt etter kjønn

Det er betydelig forskjell mellom antall kvinner og menn i slike stillinger. Ved alle enhetene
bortsett fra ved ISB og Kavli-instituttet er det flere kvinner tilsatt enn menn. Den største
(relative) kvinneovervekten finner vi ved IHG, IHA og ISM. Også når det gjelder antall årsverk er
(den relative) kvinneovervekten størst ved IHG, IHA og ISM.
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Figur 6: Antall årsverk i førstestillinger, fordelt etter kjønn

Kvinneandel ved instituttene; toppstillinger
Kvinneandelen i toppstillinger ved instituttene framgår av tabellene og figurene 7-8. Figur 7
viser situasjonen for antall tilsatte, mens figur 8 viser kvinneandelen etter årsverk.
Når det gjelder antall tilsatte og kvinneandelen i toppstillinger, er det bare IHG som har en
kvinneandel over 50% (IHG 83%). Kvinneandelen er lavest ved ISB (4%). Regnet etter antall
årsverk, er kvinneandelen over 50% ved IHG (93%), INB (56%) og IPH (53%).
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Figur 7: kvinneandel i % etter antall tilsatte i toppstillinger (NTNU)

Figur 8: kvinneandel i % etter antall årsverk i toppstillinger (NTNU)
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Kvinneandel ved instituttene; førstestillinger
Kvinneandelen i førstestillinger ved instituttene framgår av figurene 9-10. Figur 9 viser
situasjonen for antall tilsatte, mens figur 10 viser kvinneandelen etter antall årsverk.
Samlet er kvinneandelen på førstestillingsnivå blant antall tilsatte ved fakultetet 61 %, mer enn
70 % høyere (26 prosentpoeng) enn kvinneandelen i toppstillingene. Kvinneandelen regnet ut
fra antall årsverk er samlet for fakultetet mer enn dobbelt så høy på førstestillings-nivå enn på
toppstillingsnivå.
Figur 9: kvinneandel i % etter antall tilsatte i førstestilling (NTNU)

Fig. 9: Kvinneandel i % etter antall tilsatte i førstestillinger (NTNU)
Ser vi på kvinneandelen ut fra antall årsverk er den enda høyere - 74 %. Ved seks av åtte
institutter er kvinneandelen over 50 %, høyest ved IHG (91 %), IHA (89 %) og ISM (80 %).
Den betydelige kvinneandelen på førstestillingsnivå i forhold til toppstillingsnivå viser ett av de
kritiske poengene ved likestillingsproblematikken:
I overgangen fra førstestillings- til toppstillingsnivå er det et betydelig frafall av kvinner. Dette
er et av de områdene som må følges opp i tiden framover.
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Figur 10: kvinneandel i % etter årsverk i førstestillinger (NTNU)

Fig. 10: Kvinneandel i % etter årsverk i førstestillinger (NTNU)

Figur 11: Kjønnsfordeling i første- og toppstillinger; MH-fakultetet
samlet
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Fig. 11: Kjønnsfordeling i første- og toppstillinger; MH-fakultetet
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