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Legeyrket – fra mannsbastion 
til kvinnefront?815

Hvordan vil en stigende andel kvinnelige leger påvirke kjønnsfordelin-
gen i spesialitetene samt utøvelsen av de medisinske fagene og helse-
tjenesten?

Dette er temaet som reises på likestillings-
utvalgets konferanse på Soria Moria Hotell 
og Konferansesenter 27. april.

– Målet for konferansen er å skape disku-
sjon om effekter av en ny og endret kjønns-
fordeling blant leger, samt øke bevisstgjø-
ring om kjønnsrepresentasjon i spesialitets-
strukturen, sier Tom Sundar, ny leder for 
likestillingsutvalget. Han legger til at konfe-
ransen vil være et viktig bidrag til Legefor-
eningens engasjement i likestillings-
spørsmål.

Konferansen, som finansieres av Lege-
foreningen, har til hensikt å belyse nye 
trender og likestillingsaspekter knyttet til en 
endret legepopulasjon karakterisert ved 
flere kvinner. Målgruppen er først og fremst 
yngre leger, men innbydelse er sendt bredt 
ut til alle fagmiljøer samt til relevante 
beslutningstakere.

Tall fra Legeforeningen og norske uni-
versiteter viser at ca. 60 % av de nye medi-
sinstudentene de siste årene er kvinner. Det 
gjelder studieplasser i Norge så vel som 
i utlandet. Forutsatt at trenden holder seg, 
vil kvinneandelen blant leger under 67 år 
i Norge passere 50 % i 2016. I 2004 var 
denne andelen 35 %.

Utviklingen er den samme i en rekke 
vesteuropeiske land, bl.a. i Finland, som 
i flere år har hatt over 50 % kvinneandel 
blant yrkesaktive leger. Innen britisk 
medisin har den økte kvinneandelen satt 
fart i en ny debatt om legerollen, spesiali-
tetsvalg og arbeidstid (1).

Vil stimulere til debatt
– Innebærer denne utvikingen et genera-
sjonsskifte? I så fall, hvordan vil legeyrket 
og legeprofesjonens profil endre seg? Dette 
er spørsmål som har mer enn bare akade-
misk interesse, sier Sundar. – Herunder 
ligger også problemstillinger knyttet til bl.a. 
spesialitetsvalg, lønnsforhold, permisjons-
ordninger og rekruttering til lederstillinger, 
påpeker han.

– Målet for konferansen er å stimulere en 
konstruktiv debatt om endringer og konse-
kvenser som følge av den voksende andelen 
kvinnelige leger, sier Tom Sundar. Han 
føyer til at andre temaer som vil bli disku-
tert er hvordan fagene, behandlingstilbudet 
og helsefaglige prioriteringer vil påvirkes 
av den nye trenden: Vil pasientene få det 
bedre, og vil legene bli bedre?

Konferansen er tenkt som et debattska-
pende tiltak som forhåpentligvis kan 
avstedkomme helse- og utdanningspolitiske 
innspill til Legeforeningen. Den er godkjent 
som tellende valgfritt kurs i åtte timer i alle 
spesialiteter.

– Vi håper på bred deltakelse, sier 
Sundar, og opplyser at Legeforeningen 
tilbyr reisestipend som ved tidligere likestil-
lingskonferanser.

For mer informasjon, kontakt Ragni 
Skille Berger i Legeforeningens sekretariat: 
ragni.skille.berger@legeforeningen.no

Lise B. Johannessen

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
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Kunngjøringer

Godkjenning 
av utdanningsinstitusjon
I tråd med Legeforeningens anbefaling har 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av 
leger og legefordeling vedtatt at Lister 
DPS, Sørlandet sykehus HF godkjennes 
som utdanningsinstitusjon i psykiatri. God-
kjenning gis i relasjon til spesialistreglene 
i psykiatri, og gjelder for inntil to år av spe-
sialistutdanningen. Tjenesten er godkjent 
for tjenesteområdene allmennpsykiatrisk 
poliklinikk og intermediær tjeneste.

Vedtaket gjelder fra 6.2. 2006

Marie Spångberg-prisen
Eiliv Flere kvinnelige leger skaper ny debatt 
om legerollen, spesialitetsvalg og arbeids-
tid. Illustrasjonsfoto

Lund er oppnevnt som leder for komi-
teen for innstilling til Marie Spångberg-pri-
sen. Øvrige medlemmer er Anna Luise 
Kirkengen og Johanne Sundby. Varamed-
lemmer er Siri Vangen og Edvin Schei.

Formålet med prisen er å stimulere kvin-
nelige leger til vitenskapelig innsats ved 
å prisbelønne den mest verdifulle vitenska-
pelige originalartikkel i norsk eller interna-
sjonalt tidsskrift. Utnevningen gjelder for 
perioden 1.1. 2006–31.12. 2009.

Legeforeningens 
helse- og omsorgsutvalg
Sentralstyret har oppnevnt følgende med-
lemmer til Legeforeningens koordinerende 
helse- og omsorgsutvalg for perioden 1.1. 
2006–31.12. 2007: Øystein Melbø Chris-
tiansen (leder), Erik Falkum, Tone Sparr 
og Jørn R. Nissen-Meyer.

Årsmøte
Foreningen for leger 
i vitenskapelige stillinger 
avholder sitt 16. ordinære 
årsmøte torsdag 27.4. 2006 
kl 1700 i Auditorium LA21, 
Laboratoriesenteret, St. Olavs Hospital 
i Trondheim.

Medlemmer som har forslag til saker 
som ønskes behandlet på årsmøtet må 
melde disse snarest mulig til LVS kontor, 
Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo – senest 
innen 29.3. 2006.

I tilknytning til årsmøtet vil det bli avholdt 
en konferanse med tittel «Vind i seilene for 
medisinsk forskning?»

Program for konferansen er sendt alle 
LVS medlemmer og ligger på foreningens 
hjemmeside: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=6890


