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Sak 10 - Kjønnskvotering og andre rekrutteringstiltak for en jevnere 

kjønnsbalanse ved opptak til medisin  

Landsstyret 2017 har i oversendelsessak til sentralstyret anmodet sentralstyret om å utrede 

spørsmål om kjønnskvotering ved opptak til medisinstudiet. I samråd med Norsk 

medisinstudentforening (Nmf) har sentralstyret vedtatt å sende spørsmål om kjønnskvotering 

ved opptak til medisinstudiet ut på høring og at saken legges frem for landsstyret 2018. 

Siden begynnelsen av 1990 – tallet har det stort sett vært kvinneflertall på medisinstudiene. 

Medisin er i ferd med å bli et kvinnedominert fag. Tall innhentet fra de norske medisinske 

fakultetene viser at andelen mannlige studenter som går første år medisin er synkende. 

Andelen kvinner som studerer medisin ved de fire norske fakultetene har i dag passert 70 %, 

og antallet er stadig økende. Det er en tilsvarende utvikling blant norske medisinstudenter i 

utlandet.  

Ved opptakene høsten 2015 og våren 2016, ble tilsammen 642 studenter tatt opp, hvorav 458 

(71 %) var kvinner. Ser en på søkertallene for primærsøkere i 2016, var 70,9 % av søkerne 

kvinner. Det vil si at de mennene som faktisk søker medisin, er like godt kvalifisert som 

kvinnene som søker. Det er vanskelig å angi nøyaktig kjønnsandel for de som studerer 

medisin i utlandet. Tall fra Lånekassen viser at Norge støtter 3146 medisinstudenter i 

utlandet. Av disse er 1927 medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf) per januar 

2018. Blant de 1551 medlemmene som er registrert i Legeforeningens medlemsregister per 

dato er det 62,7 % kvinner. 

Det er ønskelig med bedre kjønnsbalanse. Både legestudentene og de ferdig utdannede legene 

bør reflektere kjønnssammensetningen i befolkningen for øvrig.  

Det foreligger ulike strategier for å øke andelen menn på medisinstudiene: 

1. Aktiv rekruttering 

Aktiv rekruttering er det minst kontroversielle tiltaket for å øke andel menn. Samtidig er det 

et ressurskrevende tiltak som har vist ingen til moderat effekt ved andre studier. På NTNU 

har det vært arrangert "jentedager" siden 1990-tallet for ingeniørstudiene. Det er dessverre 

vanskelig å evaluere den konkrete effekten av disse dagene, da kvinner samtidig har fått to 

jentepoeng. I 2010 ble "Jentedagen" for første gang arrangert i det formatet vi kjenner til i 

dag. Siden 2010 har kvinneandelen for primærsøkere økt (5). En undersøkelse viser at av de 

250 som deltok på jentedagen i 2012, søkte 60 % seg til et teknologi- eller realfagsstudium 
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samme år. Arrangørene mener at midlene brukt på "Jentedagen" er vel anvendte penger. 

Samtidig må det nevnes at når jentepoengene ble avskaffet på industriell økonomi og 

teknologiledelse, sank kvinneandelen fra 52,0 til 18,7 %.  

På profesjonsstudiet for psykologi ved UiO var kun 11 % av avgangskullet menn. I 2015 og 

2016 ble det gjennomført "guttedag" for profesjonsstudiet i psykologi ved UiO. Guttedagen 

kostet ca. 350 000 kroner, og instituttet så ikke ønsket effekt av en slik rekrutteringsdag. 

Arrangørene av prosjektet sier at det er for sent å begynne å lokke til psykologistudiet de siste 

årene på videregående. For eksempel er det kun ca. 25 % menn som tar psykologi 1 og 2 på 

videregående. Dette tyder på at rekrutteringskampanjer burde rettes mot yngre elever, 

allerede på ungdomsskolen. 

Norsk sykepleierforbund student (NSF Student) har de siste årene hatt en aktiv facebook-

kampanje "Mann kan bli sykepleier" for å rekruttere flere menn til sykepleien. Innleggene 

deres når over 100 000, de får også mange tusen "likes", kommentarer og delinger. Likevel 

har det vært en beskjeden effekt av menn som studerer til å bli sykepleier; fra 10,3 % i 2010 

til 12,5 % i 2016. Noe av økningen antas å være på grunn av oljekrisen. 

2. Andre opptaksordninger 
I Danmark er det vist at flere menn blir tatt opp i den kvoten som vurderer motivasjon og 

personlige egenskaper, i tillegg til karakterer (kvote 2). Hvorfor det er slik vet man ikke. For 

tiden har UiO igangsatt en pilot som har til hensikt å få flere menn til medisinstudiet. Piloten 

er en kombinasjon av den danske modellen, det vil si kvote 2, EQ test og MCQ test. Piloten 

testes ut nå på en gruppe nåværende studenter. 

3. Kjønnspoeng og kvotering 
Til noen få studier der mannlige eller kvinnelige søkere er underrepresentert, gis det 

kjønnspoeng. I dag er det kun på dyrepleierutdanningen og veterinærstudiet i Norge det gis 

kjønnspoeng til menn. Ved psykologisk institutt har de regnet på hvor mange kjønnspoeng 

som må til for å oppnå henholdsvis 30, 40 og 50 % menn på studiet. Deres beregninger viser 

at det skal svært få tilleggspoeng til, fra 0,2 til 0,6 i ordinærkvoten. 

Det er rimelig å anta at det er enda mindre forskjeller på medisin, da det er ca. 5 søkere per 

plass for medisinstudiene i Norge (ca. 3000 søkere på 600 plasser). I 2012 sa Universitetet i 

Oslo (UiO) nei til kjønnspoeng for menn, fordi de ønsket å se om andre tiltak som aktiv 

rekruttering kunne øke andelen menn på studiet.  

Disse tiltakene har ikke vist effekt, derfor søkte UiO i 2016 sammen med UiB om å få lov til 

å kvotere inntil 30 % menn på psykologstudiet. Kvotering benyttes for å indikere at man må 

gi en gruppe ekstra fordeler i forhold til andre grupper for å få en sammensetning av personer 

innen en yrkesgruppe, organisasjon, geografisk område, etc som man ønsker. Relevante 

identiteter for kvotering kan f.eks. være kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet, 

religion eller geografisk tilhørighet. Kjønnskvotering er en betegnelse på en metode hvor man 

gir et av kjønnene en ekstra fordel ved for eksempel ansettelser/opptak til studier fordi man 

ønsker en bestemt fordeling mellom menn og kvinner. Kunnskapsdepartementet (KD) avslo 

søknadene, da positiv diskriminering av menn var i strid med daværende likestillingslov. Ny 

likestillingslov ble iverksatt 1.1.2018, der det åpnes for at positiv diskriminering/kvotering 

også kan omfatte menn. 
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Høring 

Rapport om grunnutdanning for leger – utvikling og harmonisering - ble behandlet av 

landsstyret 2016.   

Sentralstyret vedtok i august 2016 at rapporten med innarbeidet resolusjonsforslag fra Norsk 

medisinstudentforening  skal danne grunnlag for Legeforeningens politikk i spørsmål om 

medisinsk grunnutdanning. En av anbefalingene i rapporten er: Legeforeningen ber 

universitetene om å gjennomføre målrettede rekrutteringstiltak for å få kjønnsandelen for 

begge kjønn over 40 % på medisinstudiene i Norge. Dette bør i minst mulig grad gjøres 

gjennom kjønnspoeng og/eller kvotering. 

Som ledd i forberedelse av saken for landsstyret 2018 ble det i februar vedtatt å sende 

spørsmål om ulike tiltak for en bedre kjønnsbalanse i medisinstudiet på høring til alle 

organisasjonsledd i Legeforeningen med svarfrist 30. mars 2018.  

 

Det var bedt om høringsinstansenes synspunkter vedrørende kjønnskvotering og forslag til 

andre rekrutteringstiltak for en jevnere kjønnsbalanse ved opptak til medisinstudiet. 

Det var ønskelig at de vurderte om man burde vente med strukturelle virkemidler som 

kvotering/kjønnspoeng til man har sett evt. effekt av aktiv rekruttering, herunder 

infomateriell, egne "guttedager" etc. Det er innkommet 20 høringsuttalelser.  

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-landsstyresak-

kjonnskvotering-og-andre-rekrutteringstiltak-for-en-jevnere-kjonnsbalansen-ved-opptak-til-

medisinstudiet/  

 

De fleste av høringsinstansene synes det er uheldig med den ujevne kjønnsbalansen, men det 

foreligger ingen entydig enighet om virkemiddelbruk for å bedre balansen.  

 

I det følgende gis det en gjennomgang av tilbakemeldinger fra høringsinstansene som har 

svart:  

 

Positive til kvotering 

Rundt halvparten av høringsinstansene er positive til kvotering på minst 40 %. De peker på 

en reell bekymring når det gjelder utviklingen på medisinstudiet med en stor overvekt av 

kvinner. Utviklingen har vært synlig gjennom det siste tiår. De som er positive til kvotering 

mener at kjønnene bør være likere representert enn det tallene predikerer for fremtiden. De 

mener at kjønnskvotering for å oppnå jevnere kjønnsbalanse er en løsning som kan rette opp 

ubalansen raskt.  

 

Noen anser at kjønnskvotering er et nødvendig "onde", slik at ikke andelen menn kommer 

ned på kritisk nivå og at det dermed blir vanskelig å snu trenden. De uttrykker videre at det er 

et trangt nåløye å komme inn på medisin, slik at kjønnskvotering antageligvis ikke vil 

redusere kvaliteten på hver enkelt student, men vil gjøre noe med den totale 

sammensetningen på studiet og i legeyrket.  

 

En av høringsinstansene utrykker at dersom man ikke har nådd 40 % før 2020, må kvotering 

opp til 30 % av hvert kjønn innføres.  

 

Det understrekes imidlertid at kvotering ikke må være noen hvilepute og at fakultetene må 

arbeide aktivt med rekruttering til legeyrket.  

 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-landsstyresak-kjonnskvotering-og-andre-rekrutteringstiltak-for-en-jevnere-kjonnsbalansen-ved-opptak-til-medisinstudiet/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-landsstyresak-kjonnskvotering-og-andre-rekrutteringstiltak-for-en-jevnere-kjonnsbalansen-ved-opptak-til-medisinstudiet/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-landsstyresak-kjonnskvotering-og-andre-rekrutteringstiltak-for-en-jevnere-kjonnsbalansen-ved-opptak-til-medisinstudiet/
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Avventende til kvotering  

Enkelte av høringsinstansene mener at kvotering er et sterkt virkemiddel og at det i 

utgangspunktet burde unngås, og de støtter tiltak som aktiv rekruttering, informasjonsarbeid 

og «guttedager», og andre mulige tiltak. Samtidig er det viktig med gode rekrutteringstiltak 

rettet mot menn, da en kjønnskvotering ikke løser det faktum at menn ikke lenger søker seg 

inn på medisinstudiet. En av høringsinstansene mener at disse tiltakene må evalueres. 

Kriteriene for evalueringen bør fastsettes allerede nå. 

 

Dersom man ikke etter en angitt periode oppnår noen forbedring på kjønnsbalansen, bør det 

settes i gang ordninger for kvotering. Dersom tiltakene etter evalueringen ikke har hatt 

tilstrekkelig effekt på kjønnsbalansen på medisinstudiet er det ønskelig å støtte ordninger for 

kvotering av menn.  

 

En høringsinstans påpeker at det ikke foreligger noe dokumentasjon på at kjønnsubalanse i 

medisinstudiet har problematiske virkninger. Faktorer som etnisitet, klasse og språk spiller 

antakelig større rolle enn kjønn når det gjelder forståelse mellom pasient og behandler.  

 

Enkelte høringsinstanser uttaler at det er utfordrende at kvinneandelen har økt de de siste 

årene, men at skjevfordelingen har «flatet ut», i den forstand at den har holdt seg på 30/70.  

De viser også til at det tradisjonelt har vært en massiv overrepresentasjon av menn på 

medisinstudiet, og at det den gang ikke var noen aktuell problemstilling å kvotere inn 

kvinner. De anfører videre at de er skeptiske til å kvotere inn dårligere kvalifiserte menn 

foran bedre kvalifiserte kvinner, til tross for at søkermassen uansett er så velkvalifisert at det 

ikke vil utgjøre noen risiko for kvaliteten på de legene som utdannes. De uttrykker videre at 

hvis kvotering skulle være aktuelt, kunne man like gjerne tenke seg andre kvoteringskriterier 

enn kjønn f.eks. etnisitet, søkere fra distrikts-Norge osv.  

 

Et par høringsinstanser uttrykker at man bør ta opp studenter på bakgrunn av kompetanse og 

motivasjon heller enn på bakgrunn av kjønn, og er det slik at menn med kompetanse ikke 

søker seg til medisin, bør man heller satse på rekruttering av disse enn å kjønnskvotere 

mindre kvalifiserte menn inn på studiet. I situasjoner der man har like gode mannlige og 

kvinnelige søkere, men en kjønnsubalanse, kan man evt. prioritere de mannlige søkere for å 

oppnå de ønskede 30-40 % menn. To av høringsinstansene uttrykker at det avgjørende er at 

de som søker medisin brenner for faget, og at ikke kjønn er det viktige. Dersom kvotering 

innføres, vil nåløyet for jenter bli smalere og kreve enda mer for å komme inn. Andre 

virkemidler bør derfor benyttes.  

 

Positive virkemidler, som nevnt i høringsdokumentet, og evt. forsøk med utvidelse av 

opptakskriteriene til studiet, støttes. En høringsinstans støtter bruk av tilleggs/kjønnspoeng 

("lett" kvotering).   

 

Dersom situasjonen blir verre, er de som er skeptiske til kvotering villige til å se på dette på 

nytt. 

 

I situasjoner der man har like gode mannlige og kvinnelige søkere, men en kjønnsubalanse, 

kan man evt. prioritere de mannlige søkere for å oppnå de ønskede 30-40 % menn. 

 

En av høringsinstansene påpeker at en radikal kjønnskvotering ikke vil kunne bidra til en 

jevnere balanse mellom kvinner og menn når det gjelder rekruttering til forskningsstillinger 

og spesialiteter der kvinner er underrepresentert.  
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Det etterlyses at det settes inn mer målrettede rekrutteringstiltak for å påvirke kjønnsbalansen 

i forbindelse med opptak til studiene.  

 

Kjønnspoeng 

Det blir også anført at bruk av kjønnspoeng ikke er veien å gå da det raskt kan få motsatt 

effekt, overkompensasjon, fordi marginene mellom kvinner og menn er så små, ref. tidligere 

kommentarer i notatet om kjønnspoeng. Et par høringsinstanser støtter bruk av kjønnspoeng.  

 

Endringer i opptakssystem 

Når det gjelder alternative opptaksordninger uttrykker en av høringsinstansene at det er viktig 

å tenke nytt rundt det etablerte systemet, men at erfaringene internasjonalt er varierende. 

Videre er det ressurskrevende. Dersom det skal innføres et alternativt system, må vi være 

sikre på at det er effektivt, det må ha en tydelig hensikt og evalueres fortløpende. Dessuten 

må det være et likt opptakssystem ved alle de fire medisinske fakultetene, og fakultetene må 

lede arbeidet med dette.  

 

Behov for utredning  

Videre anmodes det om at det settes i gang et utredningsarbeid for å undersøke/få innsikt i 

hvorfor så få menn søker seg til studiet/yrket, samt utrede bruken av effektive 

rekrutteringstiltak. Noen av høringsinstansene, både de som er for og imot kvotering, mener 

at man bør undersøke hvorfor menn ikke søker medisin og hvorfor de er underrepresentert.  

 

Sentralstyrets vurdering 

Sentralstyret finner utviklingen urovekkende. Sentralstyret mener at det må iverksettes tiltak 

nå for sikre god kjønnsbalanse ved medisinstudiene i Norge i fremtiden. Sentralstyret støtter 

høringssvarene som går inn for kjønnskvotering i forbindelse med opptak til medisinstudiet. 

Andre virkemidler, som mer målrettede rekrutteringstiltak, må også vurderes, men 

sentralstyret ønsker ikke at andelen menn skal gå ned til et lavere nivå enn i dag, og ønsker 

derfor at andelen for begge kjønn bør være minst 40 %. Legeforeningen må være offensive 

overfor Kunnskapsdepartementet (KD) og de medisinske fakultetene for at dette skal bli 

implementert. 

 

Samtidig bør det settes i gang et utredningsarbeid som har til hensikt å få kunnskap om 

årsakene til at menn i mindre grad enn før søker seg til medisinstudiet.  

 

Sentralstyret anbefaler landsstyret å gjøre slikt vedtak:  

 

Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet og universitetene å sørge for en jevnere 

kjønnsbalanse i den medisinske grunnutdanningen ved å innføre kjønnskvotering der andelen 

bør være minst 40 % av hvert kjønn. Andre rekrutteringstiltak som utjevner ubalansen må 

også iverksettes samtidig.  

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

Etter fullmakt  

 

Geir Riise  Bjarne Riis Strøm 

generalsekretær fagdirektør 
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