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Intern høring - Landsstyresak - kjønnskvotering og andre 

rekrutteringstiltak for en jevnere kjønnsbalanse ved opptak til 

medisinstudiet 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 19. februar 2018. 

 

Styret i Norsk overlegeforening har behandlet saken per e-post. Styret vedtok følgende 

uttalelse:  

 

Det vises til utsendt høringsbrev ”Intern høring - Landsstyresak - kjønnskvotering og andre 

rekrutteringstiltak for en jevnere kjønnsbalanse ved opptak til medisinstudiet.” 

 

Overlegeforeningen deler bekymringen som kommer frem i høringsgrunnlaget. Siden 

begynnelsen av 1990-tallet har det vært en overvekt av kvinner på medisinstudiet i Norge, og 

trenden har fortsatt frem til i dag. Man ser nå en kvinneandel på de 4 medisinske fakultetene 

som har oversteget 70 %. Det går frem av dokumentet at andelen søkere har fulgt opptaket, noe 

som viser at det ikke nødvendigvis er kvaliteten på mannlige søkerne som har endret seg, men 

antall mannlige søkere. Det totale antall søkere virker også å ha vært stabilt.  

 

Trenden synes å være den samme blant de som studerer medisin i utlandet, men her er ikke 

tallgrunnlaget like godt. 

 

Overlegeforeningen mener og støtter at en jevnere representasjon av kjønn vil være med på å 

sikre kvaliteten på helsetjenestene, av mange grunner som er beskrevet nærmere i 

høringsgrunnlaget. 

 

Det er foreslått tre forskjellige strategier for å øke andelen av det underrepresenterte kjønn på 

studiet; 

 

Aktiv rekruttering:  

Overlegeforeningen mener at dette er et lite kontroversielt tiltak og bør tilstrebes. Imidlertid 

har det vært forsøkt ved flere andre typer studier og har vist seg lite effektivt på sikt. Dette bør 

derfor ikke være eneste tiltak. 

 

Andre opptaksordninger: 

Dette virker å være høyst usikre ordninger, som vil være resurskrevende og gi et usikkert 

resultat. Siden UiO har startet en pilot på dette kan man avvente og se på resultatene av denne 

før man konkluderer. Spørsmålet her er hva man ønsker å oppnå, et bedre opptakssystem for å 



bedre kvaliteten på søkerne og fremtidige leger, eller å øke andelen av det underrepresenterte 

kjønn som tas opp. Det kan godt være at det er hensiktsmessig for kvaliteten på søkerne å 

endre opptaksmodellen, men det er vel tvilsomt om det vil gjøre noe med formålet i denne 

høringen, som er å øke antall legestudenter av det underrepresenterte kjønn. 

 

Kjønnspoeng og kvotering: 

Det går frem av tallgrunnlaget at søkerne av begge kjønn er godt kvalifiserte. Å gi det 

underrepresenterte kjønn ekstra poeng virker som en mer uforutsigbar måte å øke andelen på, 

all den tid den kan gi en skjevfordeling som er uhensiktsmessig. Ved å kvotere inn en 40% 

andel av det underrepresenterte kjønn, vil man derimot sikre god kvalitet på søkerne slik det er 

i dag. Det vil ikke redusere poengkravet mye å kvotere, slik at kvaliteten blir opprettholdt. 

 

Overlegeforeningen støtter derfor å innføre kjønnskvotering slik at andelen av begge kjønn på 

medisinstudiene i Norge er minimum 40%. 

  

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Jon Helle (sign.) 
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