
1 
 

Likestillingsredegjørelse 
AS Med-Lab 

Fürst Medisinsk Laboratorium har som mål å fremme likestilling, sikre like muligheter og 
rettigheter og å hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller 
adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og kombinasjoner av disse grunnlagene. 
 

Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling 
 

Kjønnsbalanse 
Tabell 1 viser kjønnsbalansen i AS Med-Lab, antall midlertidig ansatte, gjennomsnittlig uttak av 
foreldrepermisjon og antall deltidsansatte. Tabell 2 viser kjønnsbalansen i rekrutteringen.  
 
Tabell 1: Kjønnsbalanse 2022 

Kjønnsbalanse Midlertidig ansatte 
 

Foreldrepermisjon 
 

Faktisk deltid 
 

Ufrivillig deltid 
 

Antall 
(% av alle ansatte) 

Antall 
(% av alle midl. ansatte) 

Gjennomsnitt antall uker 
Antall 
(% av ansatte i 
deltidsstilling) 

Antall 
 

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

302 
(82%) 

65 
(18%) 

19 
(70%) 

8 
(30%) 

34,2 19,95 54 
(96%) 

2 
(4%) 

0 0 

 
Tabell 2: Rekruttering 2022 (tall hentet fra vårt interne rekrutteringssystem, Webcruiter) 

 
Søkere  
Antall  
(% av alle søkere) 

 
Rekruttering 
Antall  
(% av alle ansatt i 2022) 

Kvinner Menn Kvinner Menn 

791 
(76%) 

248 
(24%) 

38  
(69%) 

17  
(31%) 

 

 
I AS Med-Lab er majoriteten av de ansatte bioingeniører, eller har annen helsefaglig bakgrunn. 
Bioingeniørutdannelse er det flest kvinner som velger, noe som kan forklare kjønnsbalansen blant 
de ansatte. Andelen kvinner og menn i midlertidige stillinger gjenspeiler også søkermassen. Våre 
ledere har fokus på å ansette flere menn i stillingstyper der majoriteten av ansatte er kvinner, men 
ansettelsene skjer på bakgrunn av kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Som vi ser av tabell 2 
er det flest kvinnelige søkere. 
 
Våre mannlige ansatte tar i all hovedsak kun ut fedrekvoten, og her ser vi en liten økning i antall 
uker i forhold til 2021, da gjennomsnittet var på 16,67 uker. Da det er ikke satt i gang konkrete 
tiltak i løpet av 2022 kan dette tyde på at flere familier selv velger å fordele felleskvoten noe mer 
enn tidligere. Antall uker hos kvinner er stabil.  
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Antall ansatte i deltidsstillinger er primært knyttet til tilrettelegging. AS Med-Lab tilstreber å 
redusere bruken av midlertidige- og deltidsstillinger, og begrunner bruken av slike stillinger i å 
legge til rette for den ansatte samt å sikre optimal drift. 
 
Kjønnsbalansen viser at majoriteten av våre ansatte er kvinner, noe som kan begrunnes med den 
høye andelen kvinner i helsefaglige yrker, samt at balansen gjenspeiler vår søkermasse. 
 

  

Lønns - og arbeidsvilkår 
Kartlegging av lønns- og arbeidsvilkår ble utført for året 2021 i likestillingsredegjørelsen i 2022, og 
blir kartlagt på nytt i 2024. Videre følger tabell 3 som viser kartleggingen for 2021, med tilhørende 
kommentarer. 

Ansatte er fordelt i stillingsgrupper ut ifra en helhetsvurdering basert på kompetanse, ansvar, 
arbeidsforhold og anstrengelse, med prinsippet: «Likt arbeid og arbeid av lik verdi». Vurderingen 
er gjort i samarbeid med tillitsvalgt.  
 
Tabell 3: Tilstand for kjønnslikestilling. Beregningene er utført med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdirs) 
kartleggingsverktøy. Deltidslønning er regnet om til heltidsekvivalenter. 

 
Stillings-
gruppe  

 
Kjønnsfordeling  
Antall fordelt på ulike 
stillingsgrupper  

Lønnsforskjeller  
Kvinners andel av menns lønn oppgis i prosent  

Kvinner  Menn  
Kontante ytelser  Naturalytelser  

Sum kontante 
ytelser  

Avtalt lønn /  
fastlønn  

Uregelmessige 
tillegg  

Bonuser  
  

Overtids-
godtgjørelser  

Sum 
skattepliktige 
naturalytelser 

Total   304 64   77,8% 76,7%   133,5%  102,7%  89%  32,2% 

Gruppe 1  5  5  71,0%  69,4%  0%  100%  0%  81,4%  

Gruppe 2  46 31  85,6%  85,6%  71,1%  100%  142,4%  61,8%  

Gruppe 3  39  3  N/A*            

Gruppe 4  138  23  99,0%  102,3%  81,3%  100%  61,1%  87,5%  

Gruppe 5  76  2  N/A*            

* Kan ikke publiseres grunnet for få menn i gruppen  

 

Ut ifra kartleggingsarbeidet foretatt for 2021 ble det ikke avdekket urovekkende lønnsforskjeller. 
De forskjellene som er kan forklares med variasjon i kompetanse, ansvar og arbeidsforhold. 
Gruppe 2 skiller seg ut i at den omfatter flere ulike kompetanser og andre fagområder enn 
helsepersonell, inkludert IT. I denne gruppen er det en større andel menn, som kan forklares med 
en høy andel menn i IT-faglig utdanning. De gruppene som omfatter bredt vil bli vurdert gruppert 
på nytt ved neste kartlegging. På bakgrunn fjorårets redegjørelse ble det konkludert med at det 
ikke foreligger diskriminering mellom kvinner og menn når det gjelder lønnsforskjeller. 
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Del 2: Vårt arbeid for likestilling og mot 
diskriminering 
 

Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot 
diskriminering 

• Prinsipper mot diskriminering og for likestilling er nedfelt i våre etiske retningslinjer, som 
alle ansatte informeres om.  

• Varslingssystem for kritikkverdige forhold er etablert, og personalhåndbok veileder og 
beskriver rutiner for varsling. 

• Personalpolitiske retningslinjer for likestilling og å hindre diskriminering er beskrevet i vår 
personalhåndbok. 

• Metode for kontinuerlig arbeid for likestilling og mot diskriminering er beskrevet i egen 
prosedyre i vårt kvalitetssystem.  

 

Slik jobber vi for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis 
Vi arbeider aktivt, målrettet og planmessig for likestilling og mot diskriminering. 

• Et likestillingsutvalg er nedsatt og sikrer kontinuerlig oppfølging av arbeidet. Utvalget 
inkluderer representanter fra arbeidsgiver (HR) og representanter fra ansatte (tillitsvalgt, 
vernetjenesten, teamleder, ansattes representant i styret, kvalitet- og prosjektstyring). 
Likestillingsutvalget møtes minst fire ganger årlig. 

• Likestillingsarbeidet behandles av ledelsen.  

• Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sine kartleggings- og analyseverktøy er 
benyttet i arbeidet. 

 
I løpet av et år foregår blant annet følgende: 

1. Kartlegging: 

• Tilstand for kjønnslikestilling kartlegges av HR i samarbeid med ansattes 
representanter. 

• Risiko for diskriminering kartlegges av likestillingsutvalget.  
2. Årsaksanalyse: 

• Tilstand for kjønnslikestilling gjennomgås av HR og ansattes representant.  

• Likestillingsutvalg vurderer årsaker og foreslår tiltak på bakgrunn av kartleggingen av 
risiko for diskriminering og likestillingshindre, og utarbeider handlingsplan. 

3. Iverksettelse av tiltak: 

• Handlingsplan godkjennes av ledelsen. 

• Tiltak iverksettes i henhold til handlingsplan. 
4. Evaluering av arbeidet og resultater: 

• Arbeidet evalueres, og status for tiltak i handlingsplan gjennomgås av 
likestillingsutvalget.  

 
 
 
 



4 
 

Slik jobber vi for å identifisere risiko for diskriminering og hindre for likestilling 
• Likestillingsutvalget har kartlagt risiko for diskriminering og hindre for likestilling i samtlige 

diskrimineringsgrunnlag for personalområdene: Rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, 
forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og 
familieliv, samt arbeid mot trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. 

• Den enkelte avdeling har vurdert og rapportert eventuell risiko for diskriminering, som 
inkluderes i likestillingsutvalgets analyse.  

• HR har kartlagt kjønnslikestilling i første kvartal 2023 i samarbeid med tillitsvalgt. 
 

Vi oppdaget følgende risikoer for diskriminering og hindre for likestilling 
Majoriteten av ansatte i AS Med-Lab er kvinner, dette gir utslag i kjønnsbalansen. Det er ikke 
identifisert risiko for diskriminering eller hindre for likestilling mellom kjønn. 

Basert på kartleggingen av risiko for diskriminering i samtlige diskrimineringsgrunnlag har 
fokusområder for videre arbeid blitt valgt. Prioriteringen er gjort basert på identifisert grad av 
risiko i hvert personalområde. 

Kartleggingen viste at våre hovedutfordringer er høyere risiko for trakassering i enkelte 
arbeidssituasjoner. Potensiale for forebygging av diskriminering er identifisert i rekruttering, med 
ukjent risiko.  
 

Vi fant følgende mulige årsaker til risikoer og hindre, og satte i gang følgende tiltak  
På bakgrunn av årsaksanalyse definerer vi følgende tiltak: 

• Mulig årsak til risiko for trakassering i enkelte arbeidssituasjoner kan være økt eksponering 
til eksterne omgivelser.  

o Tiltak for utarbeidelse av retningslinjer for håndtering og forebygging av 
trakassering eller diskriminering for ansatte i utsatte arbeidssituasjoner utvides til å 
omfatte flere. Målet er økt trygghet hos ansatte i møte med eventuelle situasjoner, 
ved konkrete retningslinjer. 

• Mulig årsak til ubevisst diskriminering ved rekruttering kan være behov for oppdatering 
eller formidling av retningslinjer. 

o Tiltak for å forebygge diskriminering ved rekruttering vil være å vurdere behov og 
eventuelt oppdatere strategi, videreutvikling av retningslinjer for rekruttering og 
vurdere gjennomgang annonsetekst-maler.  

Følgende tiltak videreføres til neste periode: 

• En årsak til uoppdaget og ubevisst diskriminering eller trakassering kan være ubevisst 
diskriminering i arbeidsmiljøet, og uvisshet om hva som bør varsles om. Det er ønskelig 
med videre bevisstgjøring om hva diskriminering er for å forebygge risiko for ubevisst 
diskriminering.   

o Tiltak for å forebygge ubevisst diskriminering vil være bevisstgjøring ved å heve 
kompetanse om diskriminering og likestillingsarbeidet. Lunsjforedrag for alle 
ansatte om likestilling og diskriminering vurderes, samt kurs/kompetanseheving for 
ledere. 
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Resultater av arbeidet  
I perioden 2022 og videre har vi jobbet for å avdekke eventuell uoppdaget risiko for diskriminering 
og sette likestillingsarbeidet på agenda i virksomheten. Tiltak for perioden er påbegynt, noen er 
ferdigstilt, og andre vil videreføres til neste periode. Følgende tiltak er iverksatt: 

• Personalpolitiske retningslinjer og maler er blitt gjennomgått med tanke på samtlige 
diskrimineringsgrunnlag. Oppdatert intervjumal med mer nyansert veiledning for 
intervjuspørsmål for rekruttering er tatt i bruk. 

• Likestillingsarbeid har vært agenda på samling for tillitsvalgte, vernetjeneste og enkelte 
ledere.  

• Retningslinjer for håndtering og forebygging av trakassering eller diskriminering for ansatte 
i utsatte arbeidssituasjoner er utarbeidet og implementert. 

• I medarbeiderundersøkelsen blir det stilt spørsmål om i hvilken grad ansatte opplever at 
arbeidsplassen behandler menn og kvinner likt. 

• Likestillingsarbeidet er på agenda i flere fora, som har bidratt til bevisstgjøring.  
 
I tillegg foregår blant annet følgende aktiviteter:  

• Likestillingsutvalget har hevet sin kompetanse om likestillingsarbeid med webinar fra 
Likestillingsombudet. 

• Prosjekt for universell utforming av virksomhetens informasjonsmateriell pågår, inkludert 
Fürstpasient, svarbrev og hjemmesider, og skal tilrettelegge for at informasjon beregnet 
for allmennheten er tilgjengelig for alle. 

 
 
Erfaringer fra prosessen 
Handlingsplanen for perioden 2022 har omfattet mer enn hva som var gjennomførbart innenfor 
perioden, og vi ser et behov for tydeligere og konkrete målsetninger og ansvarsavklaring. For 
perioden 2023 har vi derfor ut ifra kartleggingen valgt fokusområder. Prioriteringen er gjort basert 
på identifisert grad av risiko i hvert personalområde. Mål og ansvar for tiltakene er bearbeidet og 
definert i handlingsplan for neste periode.  
 

Forventninger til arbeidet fremover 
Implementering av likestillingsarbeidet i kvalitetssystemet fortsetter i 2023, og vil kunne 
systematisere arbeidet ytterligere, og tilrettelegge for målrettet oppfølging av arbeidet igjennom 
året.  
 
Vi forventer at arbeidet vil kunne bidra til å fremme likestilling, forebygge diskriminering og 
tilrettelegge for like muligheter i arbeidslivet. 
 


