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Kvinneandel i ulike stillingskategorier 2005, 
og sammenlignet med menn (per 190505)

Stillings-
kategori

Totalantall Kvinnandel
%

% spesialister
M         K

% doktorgrad
M          K

O.sh.l 5428 28 94      93 19       10
U.sh.l 3800 50 17      12 3         3
Turnusl. 864 54 0         0 0         0
Prim.h.t. 4305 32 60      40 2         2
Priv.spes 899 23 99      99 9         6
Bedriftsl 250 38 60      46 5         2
Vit.stilling 680 34 51      42 55       21
Adm.stilling 317 31 71      59 18        7

O.sh.l = overordnede sykehusleger, U.sh.l = underordnede sykehusleger



Kvinneandel og antall kvinner blant 
leger under 67 år i Norge

Historikk 1930-2005, prognose 2005-2020
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Spesialiteter med størst og minst kvinneandel 2005

Spesialitet Totalt antall % kvinner
1995 2005 1995 2005

Hud og veneriske sykd 143 201 25 35

Barne- og ungdomspsyk 114 215 52 65
Fødselshjelp og kvinnesykd 466 803 28 38
Psykiatri 835 1354 27 36

Patologi 142 227 29 35
Kjevekir og munnhulesykd 28 32 4 6
Urologi 102 184 0 5
Ortopedisk kirurgi 254 557 2 5
Fordøyelsessykdommer 141 206 2 5
Thoraxkirurgi 71 101 1 3



Oppsummering om kvinneandelen i medisin

Siden Norges første kvinnelige lege, Marie Spångberg, ble uteksaminert i 1893 
har kvinneandelen økt langsomt fram til ca 1975. Siden har økningen vært på
mellom et halvt og ett prosentpoeng per år. 36,4 % kvinner i 2005 er fortsatt lavt 
i nordisk sammenheng (Finland 52 %).
Kvinneandelen er svært ulik i forskjellige spesialiteter. Kvinner velger 
spesialiteter med lav/ingen vaktbelastning og/eller spesialiteter som er knyttet til 
kvinner, barn og eldre. Fastlønn heller enn privatpraksis hvis mulig.
Blant allmennleger (26% kvinner), i lederstillinger (17%) og i vitenskapelige 
stillinger (34%), herunder professor I-stilling (9%) er veksten i kvinneandelen de 
siste 10 år svakere enn i resten av legepopulasjonen.  
Over 60 % av medisinstudentene er nå kvinner, og kvinneandelen for leger under 
67 år vil passere 50 % i 2016. 
Barne- og ungdomspsykiatri oppnådde 50 % kvinner blant godkjente spesialister 
allerede i 1985. Neste spesialitet med kvinneflertall blant godkjente spesialister 
blir trolig fødselshjelp og kvinnesykdommer omkring 2010, deretter følger 
psykiatri, hud- og veneriske sykdommer og patologi, samt enkelte andre 
laboratoriefag. 
Hvis dagens trender var stabile, ville de fleste spesialiteter trolig ha oppnådd 
kvinneflertall i løpet av 2020-tallet, men innen kirurgiske fag vil dette ikke skje 
før tidligst etter 2030 – om det noen gang skjer.
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Kvinneandelen øker, men hvordan få
flere kvinner i ledelse?

Kvinner utgjør et stort uutnyttet lederpotensial.
Bare 17% av leger i lederstillinger er kvinner.

Det er bakgrunnen for prosjektet ”Frist meg inn i ledelse”, som 
skal motivere og rekruttere flere kvinner til ledende stillinger i 
helsevesenet.

Initiativ fra Legeforenningens likestillingsutvalg under ledelse
av dr. med. Torunn Janbu, overlege i ortopedi v/ Rikshospitalet,
leder Oslo legeforening, Dnlfs visepresident og nyvalgt 
president. 

Samarbeid mellom Helse Sør, Helse Øst og Legeforeningen.

Samlinger med teoretisk og praktisk innhold

http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=70820&subid=0&PHPSESSID=4121670fa1ca5ea887109197612f4afd
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