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Input til phd udvalgsmøde 30.05.2022, Stine Korreman. 

 

Punkt 3: KVINFO undersøgelse: 

Virkelig interessante resultater, som peger på, at der skal gøres noget omkring kulturen. For mig at se er 
det allervigtigste at gøre op med tavshedskultur – ikke mindst kolleger imellem, og i de lokale miljøer. 
Hvordan kan vi på phd skolen bidrage til det? Snakke om det på vejlederkursus?   

En enkelt kommentar: Der er en tendens til at det mest er TAP personale (hvor der er overvægt af kvinder?) 
der oplever visse af de konkrete eksempler på sexisme, hvorimod for VIP er andelen af mænd og kvinder 
der har oplevelserne ikke ligeså forskellige. Er der noget af det, som mere er et TAP-relateret emne end et 
kønsrelateret emne? (Altså at der en tendens til at TAP kan blive mere udsat for dårlig adfærd end VIP?) 

 

Punkt 4: Handleplan 2022-24: 

I forbindelse med fokusområde 5 (vejlederrollen) snakkede vi på et tidligere møde om at der i forbindelse 
med slut-evaluering af phd forløb også skal være evaluering af vejledning. Er der fulgt op på det, og skal det 
ind i handleplanen? 

I forhold til fokusområde 6 (internationalisering) undrer jeg mig over, at der ikke er et punkt der vedrører 
international rekruttering (det er tilsyneladende kun indskrivning, som der er fokus på). Her kan fx være 
forslag om opslag af stipendier på internationale portaler (såsom Euraxess, som foreslået at det 
internationale evalueringspanel, og som jeg selv har god erfaring med at bruge). Der kan også gøres mere 
for synlighed af phd opslag på AUs hjemmeside - lige nu kan de kun ses på phd skolens hjemmeside. På 
andre universiteter er de fx typisk også på job-portalen. 

 

Punkt 6: Orientering fra kursusudvalg: 

Omkring ny ECTS beregning har jeg følgende input:  

Vi oplever hos os, at den nye beregning giver problemer i forhold til eksterne (internationale fagspecifikke) 
kurser, hvor arrangøren ikke har lavet en ECTS beregning, og der ikke ligger en time-fastsættelse af tid til 
forberedelse. Her gives der nu kun ECTS for fremmøde timer. Dvs kurser der før gav fx 3.5 ECTS giver nu 
kun ca 1 ECTS, selvom der er samme grad af arbejde forbundet med det (med typisk rigtig meget 
forberedelse). For den type kurser kan vi ikke bare bede arrangørerne om at lave en ECTS beregning for at 
tilfredsstille vores system – hvordan kan vi få indarbejdet en fair ECTS beregning for den type kurser?  

(NB I handleplanen 2022-24 er der en intention om at facilitere internationale kurser – fokusområde 4.2 og 
også relevant for fokusområde 6. Ovenstående er en komplicerende forhindring for dette, mener jeg) 

Punkt 1, Bilag 1: input møde 30052022.pdf



Punkt 2: Orientering fra underudvalg for merit og
dispensation. 20 min

Det indstilles,at
- Ph.d.-udvalget drøfter underudvalgets forslag til nye retningslinjer for
ækvivalensvurdering
- Ph.d.-udvalget orienteres om sager siden sidst
- Ph.d.-udvalget godkender revideret kommissorium for underudvalgets arbejde.

Sagsfremstilling

Underudvalget for merit og dispensation har udarbejdet et forslag til nye retningslinjer for
ækvivalensvurdering. Underudvalget vil på mødet redegøre for forslaget. Ph.d.-udvalget
bedes kommentere forslaget, der efterfølgende vil blive taget op på et møde i ph.d.-
ledergruppen.

Ph.d.-administrationen har opdateret kommissoriet fra 2014 for underudvalgets arbejde.
Ph.d.-udvalget bedes godkende det reviderede kommissorium.

Ansvarlig/sagsbehandler
Underudvalg for merit og dispensation/ Lene Bøgh Sørensen

Bilag
1. Nye retningslinjer for ækvivalensvurdering
2. Revideret kommissorium. Underudvalg for merit og dispensation
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Underudvalget for merit og dispensationer v. Pernille, Britt, Rikke og Ole  
Nye retningslinjer for ækvivalensvurdering                                                                    20.05.2022 

 
 
Interne retningslinjer for ækvivalensvurdering 
 
 
1. Master 
Krav om gennemført master-/kandidatuddannelse sv.t. minimum 60 ECTS-point 
 
2. Førsteforfatterskaber:  
30 ECTS per artikel 

- Skal være accepted/publiceret i internationalt, peer-reviewed tidsskrift. Artikel skal 
vedlægges ansøgningen 

- Review tæller også. Fra ansøger og leder skal bidraget beskrives (max. 2 kan 
medtages) 

- Case report er som udgangspunkt ikke meriterende. Dog kan det medtages, hvis der 
er udført særligt tekniske og/eller videnskabelige undersøgelser. Det skal i så fald af 
ansøger og leder udførligt beskrives, hvad ansøger har bidraget til 

 
3. Medforfatterskaber:  
I udgangspunktet 15 ECTS per artikel (max. 2 kan medtages)  

- Der skal vedhæftes redegørelse for det egentlige bidrag (herunder udsagn fra leder 
om ansættelser/timetal i gruppen/laboratoriet) 

- Skal være udført efter endt bachelor 
- Medforfatterskab på case report/serie og review kan medtages 

 
4. Kurser: 
ECTS-point oversættes 1:1 

- Minimum på kandidatniveau 
- Skal være fagrelevante (hvis kurset er uden for health science, skal der redegøres 

hvorledes det er relevant) 
 
5. Særlige kompetencer 
Vurderes individuelt 

- F.eks. oplært i metode, der implementeres i gruppen 
- Evt. relevant erhvervserfaring/ansættelser 

o Skal have ydet et timemæssigt og intellektuelt væsentligt akademisk arbejde, 
som dokumenteres med en kort men fyldestgørende beskrivelse af arbejdet 
sammen med en udtalelse fra daværende leder om ansøgers selvstændige 
arbejde og evner 
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Ph.d.-administrat ion 
Aarhus Universi tet 
Katrinebjergvej 89 F 
8200 Aarhus N 

Tlf .:  +45 8715 0000 
E-mail :  health@au.dk 

Web: health.au.dk/om-
health/organisation/administrations

centret/forskeruddannelsen 
 

Notat 
 
Lene Bøgh Sørensen 
 
Dato:  21. maj 2022 

 

Side 1/2 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

 
Modtager(e): Ph.d.-udvalget  

 
 
 
 

Kommissorium for rådgivende udvalg under ph.d.-udvalget:  
Udvalg for godkendelse af merit og dispensationer 
 
 
Formål og opgaver 
Udvalget for merit og dispensationer har til formål at forberede sager til behandling i 
ph.d.-udvalget. 
 
Udvalget har følgende opgaver: 
 

• At udarbejde retningslinjer for godkendelse af ansøgninger om merit 
 

• At udarbejde retningslinjer for godkendelse af ansøgninger om dispensa-
tion 
 

• At rådgive i forhold til konkrete sager (atypiske sager, der falder uden for 
de formulerede for retningslinjer) 

 
Arbejdsform 
Administrationen ved Forskeruddannelsen sender alle sager i skriftlig høring blandt 
udvalgets medlemmer.  
Ph.d.-administrationen Health varetager sekretariatsbetjening af udvalget. 
 
Sammensætning 
Udvalget for merit og dispensationer udpeges af ph.d.-udvalget. Det består af 2 repræ-
sentanter for det videnskabelige personale og 2 repræsentanter for de ph.d.-stude-
rende. Udvalgets medlemmer skal være medlemmer af Ph.d.-udvalget, men ph.d.-stu-
derende fra Ph.d.-foreningen kan deltage som observatører, såfremt Ph.d.-udvalgets 
ph.d.-studerende ikke kan stille med to repræsentanter til udvalget. Disse har taleret, 
men ingen stemmeret, jf. Forretningsorden for Ph.d.-udvalget ved Health, Aarhus 
Universitet, § 1, stk. 2. 
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AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Notat 
 
Lene Bøgh Sørensen 
 
Dato:  21. maj 2022 

 

Side 2/2 

Udvalgets medlemmer vælger en formand iblandt sig, der har til opgave at koordinere 
udvalgets arbejde. 
 
 
 
Revideret den 21 maj 2022  
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Punkt 3: Trivselstema. Oplæg om Kvinfo undersøgelsen.
IKM. 30 min

Det indstilles at

- Ph.d.-udvalget drøfter KVINFO undersøgelsen og opfølgning på undersøgelsen på
baggrund af oplæg fra viceinstitutleder for forskning Ellen Magrethe Hauge. IKM

Sagsfremstilling

Viceinstitutleder for forskning på IKM Ellen Magrethe Hauge vil på mødet fortælle om den
undersøgelse af forskelsbehandling på baggrund af køn, og uønsket seksuel
opmærksomhed, som Danmarks videnscenter for køn og ligestilling (KVINFO) har
udarbejdet for IKM. IKM er igang med at følge op på de udfordringer, som rapporten har
peget på og undersøgelsens resultater og anbefalinger vil også blive brugt som afsæt for
fakultetets ligestillingsarbejde.
.
Ansvarlig/ sagsbehandler
Stine Sofia Korremann/ Lene Bøgh Sørensen

Bilag
KVINFO rapport IKM
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Introduktion 

Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet har henvendt sig til KVINFO med et ønske om at få 

undersøgt omfang og karakter af forskelsbehandling på baggrund af køn og uønsket seksuel op-

mærksomhed på instituttet. Det har vi i KVINFO gjort gennem en række indledende enkeltinterviews 

med ansatte, en spørgeskemaundersøgelse samt en række opfølgende fokusgruppeinterviews. Me-

tode og datagrundlag præsenteres senere i rapporten.   

Institut for Klinisk Medicin er en del af Department of Health på Aarhus Universitet. På instituttet 

udføres medicinsk forskning, og der er et tæt samarbejde med Aarhus Universitetshospital og Re-

gion Midtjylland, hvor mange af instituttets forskere også er ansat, samtidig med, at de er tilknyttet 

instituttet. Organiseringen betyder, at de ansatte har meget forskellig tilknytning til instituttet. Der er 

medarbejdere, der udelukkende arbejder på Institut for Klinisk Medicin, mens andre meget sjældent 

har direkte kontakt med instituttet.  

Institut for Klinisk Medicin er derfor ikke en velafgrænset organisatorisk enhed for alle ansatte. Det 

har vi taget højde for i designet af undersøgelsen ved udelukkende at inkludere medarbejdere, der 

er ansat mere end 30 % af tiden på instituttet.  

Instituttets organisation er vist i nedenstående organisationsdiagram 

 

Ledelsen på instituttet varetages af professorer, som det ses i diagrammet. Også institutledelse samt 

viceinstitutledelsen varetages af professorer, mens sekretariatsledelsen varetages af akademiske 

medarbejdere. 

I alt har 964 ansatte ved instituttet modtaget spørgeskemaet, og heraf har 508 besvaret det. Det 

giver en svarprocent på 52,7 %. Vi har desuden samlet set interviewet 26 personer fra Institut for 

Klinisk Medicin. 

Punkt 3, Bilag 1: KVINFO-rapport-IKM-280222.pdf
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Rapportens opbygning 

Vi præsenterer i denne rapport resultaterne af undersøgelsen. Vi inddrager anden forskning og an-

dre undersøgelser og sætter det i sammenhæng med den data, vi selv har indsamlet. Således sæt-

tes resultaterne ind i et bredere perspektiv. Rapporten indeholder følgende elementer: 

 

1. Køn i forskningsverdenen – en kort præsentation af litteratur 

2. Sammenfatning og konklusion 

3. Anbefalinger 

4. Sådan undersøger KVINFO 

5. Metode og datagrundlag 

6. De samlede resultater af undersøgelsen  

 

KVINFO, februar 2022. 

  

Punkt 3, Bilag 1: KVINFO-rapport-IKM-280222.pdf



5 

 

Køn i forskningsverdenen  

Gennem de seneste år der er sket en tilvækst af kvindelige forskere på de danske universiteter. 

Ifølge universiteternes indberetninger til Uddannelses- og Forskningsministeriet1 er antallet af kvin-

delige forskere steget med 80 % i perioden fra 2008 til 2018. Til trods for denne markante procentvise 

stigning er kønsfordelingen i forskerstillinger stadig langt fra lige, med næsten dobbelt så mange 

mandlige forskere som kvindelige forskere. Hvor der i 2018 var 3.829 kvindelige forskere ansat, var 

der 7.248 mandlige forskere ansat som videnskabeligt personale på universiteterne. Især ses en 

tendens til, at andelen af kvinder falder, jo længere op man bevæger sig på den akademiske karrie-

restige; et fænomen ofte refereret til som ”the leaky pipeline”. Eksempelvis var der i 2018 blot 34 % 

kvindelige lektorer og 23 % kvindelige professorer, selvom 50 % af de færdige ph.d.er var kvinder.   

Litteraturen, der undersøger underrepræsentationen af kvinder i de højeste akademiske stillinger, 

har blandt andet fokuseret på, om direkte eller indirekte kønsbias kan forklare forskelle i, hvordan 

forskningspræstationer vurderes. Blandt andet har studier undersøgt kønsbias i ansættelsessam-

menhænge. Moss-Racusin m.fl. (2012)2 fandt i et eksperimentet, hvor CV’er tilfældigt blev tildelt et 

mandligt eller kvindeligt navn, at CV’er med et mandligt navn blev vurderet væsentligt dygtigere og 

tildelt en højere startløn af både de mandlige og kvindelige forskningsmedarbejdere, der deltog i 

eksperimentet. På lignende vis har studier fundet, at en kvindelig ansøger må være 2,5 gange så 

produktiv som en mandlig ansøger for at få tildelt forskningsmidler3, og at artikler forfattet af kvinder 

modtager færre citeringer, end hvis artiklerne var skrevet af mænd4.  

Kønsbias kan således være en central komponent til at forstå glasloftet, kvinder møder i deres forsk-

ningskarriere. Kønnets betydning for forskerkarrierens forløb har en registerundersøgelse af DAM-

VAD5 kastet et nærmere blik på. Undersøgelsens resultater viser, at kvindelige forskere tjener gen-

nemsnitligt mindre end mandlige forskere på samme alder, kvinder forfremmes langsommere og har 

større sandsynlighed for at forlade universitetssektoren – særligt oplever kvindelige forskere dette i 

en øget grad efter at have fået børn. Dette står i kontrast til mandlige forskere, for hvem børn i 

markant mindre grad har konsekvenser for karrieren. Det tyder på, at kvindelige forskere oplever 

større konsekvenser ved at stifte familie end deres mandlige kollegaer. En anden dimension, hvor 

der ses en kønnet forskel, er på trivsel. Dette fremhæves i en undersøgelse af ligestilling ved Aarhus 

Universitet6. Her angiver de kvindelige forskere på Aarhus Universitet, på tværs af ansættelsesni-

veauerne, i højere grad end mænd stresssymptomer, og flere føler sig mindre sikre i deres ansæt-

telser end deres mandlige kollegaer. Derudover anser kvinder i højere grad arbejdstiden for værende 

for stor samtidig med, at de angiver en gennemsnitlig højere arbejdstid end de mandlige forskere på 

                                                           
1 UFM (2020): Mænd og kvinder på de danske universiteter – Danmarks Talentbarometer 2019. 
2 Moss-Racusin, Corinne A., Dovidio, John F., Brescoli, Victoria L., Graham, Mark J. & Handelsman, Jo 
(2012). Science faculty’s subtle gender biases favour male students, PNAS, 109(41), 16474-16479. 
3 Wennerås, C., and Wold, A. (1997). Nepotism and sexism in peer-review. Nature 387, 341–343. doi: 
10.1038/387341a0. 
4 Caplar, N., Tacchella, S., and Birrer, S. (2017): Quantitative evaluation of gender bias in astronomical publi-
cations from citation counts. Nat. Astron. 1:0141. doi: 10.1038/s41550-017-0141.  
5 DAMVAD Analytics (2018): Videnskabeligt personales karriereveje – En registerbaseret undersøgelse med 
udgangspunkt i ansættelser ved universiteterne i perioden 1999-2017. 
6 Nielsen, M. W., Vinther, U. L., Kalpazidou Schmidt, E., & Graversen, E. K. (2015): Ligestilling ved Aarhus 
Universitet: Status og Udfordringer. 
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samme ansættelsesniveau. Til trods for dette bruger kvindelige forskere mindre tid på forskningsak-

tiviteter og mere tid på eksempelvis administration og undervisning, som typisk regnes som mindre 

prestigefyldt end forskning og er mindre meritgivende i ansættelsesprocesser. 

Når det handler om universiteternes håndtering af ovenstående problematikker med kønsbias og 

ulighed mellem mandlige og kvindelige ansatte, fastslår forskere vigtigheden af, at forstå kønslige-

stilling som et organisatorisk problem, der skal løses på et organisatorisk niveau snarere end på 

individniveau. Et studie udført af Skewes m.fl. (2019)7 viser, at universitetsansatte med sexistiske 

holdninger, er blinde over for den sexisme8, de selv bidrager med i organisationen. Når denne blind-

hed for sexisme er kombineret med uklar kommunikation om politikker og målsætninger om køn, 

lader det de sexistiske holdninger stå uimodsagte og u-udfordrede. På den måde bliver det pålagt 

de universitetsansatte, der har en lav grad af sexistiske holdninger at tilskynde universitetet/organi-

sationen til at få gjort politikkerne om køn mere synlige i organisationen. 

Når man håndterer sager med seksuel chikane og krænkelser, skal man altså ikke kigge på den 

isolerede hændelse, men derimod forstå konteksten og sammenhængen, den er opstået i. Man skal 

også som ledelse være opmærksom på, at accepten af den ”hårde tone” eller ”frie omgangsform” 

kan lede til et gradvist skred i normer i organisationen. Forskerne bag bogen ’Sexism in Danish 

higher education: understand, exploring, acting’ præsenterer ’drip-drip’-effekten af sexisme. Her pro-

blematiseres de subtile sexistiske hændelser, som isoleret ikke virker skadelige, ikke overtræder 

personalepolitik, og ikke kan føres frem for domstol. Det kan være en hånd på låret eller en uønsket 

kommentar om flotte former i en tætsiddende kjole. Det er ikke hændelserne i sig selv, men derimod 

gentagelsen af hændelserne, der er skadeligt i det lange løb, fordi det skaber og opretholder en 

kultur, hvor denne adfærd ikke udfordres eller problematiseres. Den umiddelbare trækken på skuld-

rene af hændelserne gør grænseoverskridende adfærd normgivende og flytter grænserne for det 

normale i organisationen. Hvis der ikke i de tidlige stadier bliver sagt fra over for kulturen, bliver 

sexisme mere og mere normaliseret. Dette gradvise skred i normer danner gunstige forhold for hæn-

delser med misbrug af magtpositioner og seksuelle overgreb i organisationen. Med ’drip-drip’-effek-

ten vil den konstante flytning af grænser og normer for sexistisk opførsel skabe en  organisation, 

hvor sexisme og krænkende adfærd normaliseres og integreres som en del af kulturen ”hos os” – 

en ”virkelighed” for ”os”, hvor man er nødsaget til at acceptere krænkelser og sexisme som en del 

af dagligdagen, hvis man ønsker at være en del af arbejdspladsen/organisationen9. 

  

                                                           
7 Skewes, L., Skewes, J. C., & Ryan, K. M. (2019). Attitudes to sexism and gender equality at a Danish Uni-
versity. 
Women, Gender & Research, 28(1–2), 71–85. 
8 Sexisme betyder fordomme eller diskrimination på baggrund af køn 
9 Einersen et.al, 2021, 24-25. 
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Sammenfatning og konklusioner  

I det næste sammenfatter vi undersøgelsens resultater og præsenterer også KVINFOs konklusioner.  

Vi har i undersøgelsen sat fokus på:  

 Det generelle arbejdsklima – som vi analyserer for kønsforskelle 

 Forskelsbehandling på baggrund af køn, hvor vi spørger direkte til køns betydning 

 Uønsket seksuel opmærksomhed – som vi analyserer på baggrund af køn. 

 

Omfang og karakter af forskelsbehandling på baggrund af køn og uønsket sek-

suel opmærksomhed  

Vi har stillet en række spørgsmål, som vi klassificerer som forskelsbehandling på baggrund af køn 

og uønsket seksuel opmærksomhed. De overordnede resultater viser, at:  

- 24 % (73) af kvindelige respondenter har været udsat for mindst én form for forskelsbehand-
ling på baggrund af køn. 

- 8 % (17) af mandlige respondenter har været udsat for mindst én form for forskelsbehandling 
på baggrund af køn.  

- 19 % (56) af kvindelige respondenter har mindst én oplevelse med uønsket seksuel opmærk-
somhed. 

- 13 % (26) af mandlige respondenter har mindst én oplevelse med uønsket seksuel opmærk-
somhed. 

 

Lidt om det generelle arbejdsklima 

Flertallet af respondenterne, blandt både kvinder og mænd, svarer, at Institut for Klinisk Medicin er 

et trygt og behageligt sted at være, og at der ikke er en sexistisk omgangstone på instituttet, når vi 

spørger direkte til dette i spørgeskemaet.  

Hvis vi ser nærmere på nogle af de mere konkrete emner, vi har spurgt til, viser resultaterne blandt 

andet, at: 

 43 % (129) af kvinderne har oplevet at blive afbrudt, vendt øjne af eller ikke at blive lyttet til, 

mens det det gælder for 28 % (58) af mændene.  

o Hvis vi ser på positioner på instituttet, har 40 % (35) respondenter fra det teknisk/ad-

ministrative personale oplevet dette. De er dermed den gruppe af medarbejdere, hvor 

den største andel har oplevet dette. 

 25 % (75) af kvinderne har oplevet, at nogen på en ubehagelig måde har hævet stemmen 

over for dem. Det samme gælder for 16 % (33 mænd) af mændene. 

o Det gælder for 34 % (30) fra det teknisk/administrative personale. Dermed er de den 

gruppe ansatte, hvor den største andel har oplevet dette. For de øvrige grupper af 

ansatte er det 15-22 %. 

 23 % (69) af kvinderne har oplevet at blive udelukket fra faglige eller sociale fælleskaber. Det 

samme gælder for 12 % (25) af mændene.  

 18 % (54 kvinder) af kvinderne har oplevet at få spørgsmål om deres privatliv, der var uøn-

skede eller ubehagelige for dem. 
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o Her er de ph.d.-studerende den gruppe, hvor den største andel har været udsat for 

dette. Det gælder for 27 % (37) af de kvindelige ph.d.-studerende og 10 % (8) af de 

mandlige. 

Vi ser altså, at selvom både kvinder og mænd svarer, at de oplever en række problemer i det gene-

relle arbejdsklima, gælder det en større andel af kvinder end mænd. Desuden ser vi en variation i, 

hvilke grupper af ansatte, hvor den størst andel har haft oplevelserne. 

Endvidere viser undersøgelsen, at: 

 72 % (148) af mændene er meget enige/enige i, at der er plads til at sige fra over for upas-

sende adfærd, uden at det har konsekvenser for den, der siger fra. Det samme gælder for 

52 % (156) af kvinderne.  

o Her er 78 % (73) af professorerne meget enige/enige i udsagnet, mens det samme 

gælder for 54 % (116) af de Ph.d.-studerende, 58 % (23) Postdocs og 60 % (28) 

lektorer.  

 28 % (84) af kvinderne er meget enige/enige i, at kvinder har ringere mulighed for at avan-

cere på instituttet end mænd, mens det gælder for 6 % (12) af mændene. 

 10 % (21) af mændene svarer, at de er meget enige/enige i, at mænd har ringere mulighed 

for at avancere på instituttet end kvinder. Det samme gælder for 6 % (18) af kvinderne.  

Også her ser vi altså en kønsforskel i svarene. Det er ligeledes værd at bemærke, at der især med 

hensyn til at sige fra over for upassende adfærd, kan være en forskel alt efter, hvilken position man 

har på instituttet. I vores spørgsmål til arbejdsklima/arbejdsmiljø spørger vi udelukkende ind til, om 

respondenterne er enige eller uenige i udsagnene, hvilket som sådan ikke nødvendigvis fortæller os 

noget om konkrete oplevelser. Vi vender senere tilbage til, hvordan de, der har haft konkrete ople-

velser, har svaret på en række spørgsmål.  

 

Forskelsbehandling på baggrund af køn 

Hvis vi ser på de spørgsmål, hvor vi eksplicit spørger til forskelsbehandling på baggrund af køn, ser 

vi igen, at en større andel af kvinder end mænd svarer ’ja’ til de konkrete oplevelser, vi præsenterer 

dem for i spørgeskemaet:  

 14 % (42) af kvinderne svarer ’ja’ til, at de som ansat ved Institut for Klinisk Medicin har 

oplevet forventninger til, hvilke arbejdsopgaver de kan påtage sig på grund af deres køn. Det 

samme svarer 3 % (6) af mændene ’ja’ til. 

 11 % (33) af kvinderne svarer, at de har oplevet ikke at blive taget alvorligt i arbejdssammen-

hænge pga. deres køn. Ingen af mændene svarer ‘ja’ til dette. 

 9 % (27) af kvinderne svarer ’ja’ til at blive forbigået til karrierefremmende muligheder pga. 

deres køn. Det svarer 3 % (6) af mændene ’ja’ til. 
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Køn spiller en stor rolle på instituttet – særligt for kvinders karrierer  

Overordnet set viser resultaterne, at køn spiller en rolle på Institut for Klinisk Medicin, både eksplicit 

og implicit. Dette gælder særligt blandt det videnskabelige personale. I både interviewmateriale og 

spørgeskemabesvarelser beskrives det af flere, at kvinder bedømmes anderledes end mænd, sær-

ligt inden for forskningen. Det bliver italesat af både kvinder og mænd og bakkes op af andre under-

søgelser10. 

Det er også tydeligt, både i undersøgelsen og i viden om den danske forskningsverden generelt, at 

køn samtidig er knyttet til magt og positioner. På Institut på Klinisk Medicin ses dette for eksempel 

ved, at mens der er mange kvindelige ph.d.-studerende på instituttet, så er der markant færre kvin-

delige end mandelige professorer.  

Derudover er forskellen mellem køn også en vigtig faktor, når vi ser på forskningskarriere, børn og 

familie. I næste afsnit ser vi kort nærmere på forventningerne på instituttet i forhold til forskning og 

familieliv.  

 

Køn og forventninger til familieliv spiller en rolle for ansatte – herunder specielt barsel 

Resultaterne viser, at der på instituttet er en stærk antagelse om, at hvis de kvindelige forskere skal 

have børn, vil de have svært ved at klare en forskerkarriere, hvor det kræves en arbejdsuge på mere 

end 40 timer, for at følge med. Dette kan synes paradoksalt, når studier samtidig viser, at de kvin-

delige forskere både arbejder flere timer og skal være mere produktive for at få forskningsmidler, 

som vi så i litteraturgennemgangen.  

Der er i undersøgelsen givet eksempler på tidligere ansatte kvindelige forskere, der har forladt insti-

tuttet, da det for dem ikke var muligt at forene forskning med familieliv. Dem har vi ikke selv inter-

viewet, da vi ikke har haft adgang til dem, og vi ser derfor ikke nærmere på det i rapporten. Men 

nogle af de forklaringer vi har fået fra andre er for eksempel, at man ikke har fået opbakning fra sin 

ledelse i svære perioder med for eksempel sygdom, og at kvinder er mindre konkurrencebetonede 

og ikke i samme grad som mænd kan leve med midlertidige ansættelser, når de bliver forældre. Ens 

for forklaringerne er, at det bliver set som en sag for den individuelle kvinde og ikke som en del af et 

strukturelt problem.  

Der kommer i interview og kommentarer i spørgeskemaet en antagelse frem om, at børn og familie 

primært er et anliggende for kvinder. For eksempel kunne man spørge, om mænd ikke også har 

børn, og hvorfor det ikke påvirker deres forskerkarriere?  

Vi har i undersøgelsen spurgt respondenterne om deres oplevelser med barsel. Resultaterne viser, 

at 38 % (78) af mændene og 32 % (96) af kvinderne har været på barsel, eller har planlagt barsel, 

mens de har været ansat på Institut for Klinisk Medicin. Undersøgelsen viser, at barsel og konse-

kvenserne af at gå på barsel opleves forskelligt af de mandlige og kvindelige ansatte: 

 22 % (21) af kvinder, der har været på barsel, har oplevet at få kommentarer om, at det er 

dårligt for deres arbejde at tage barsel. Det samme gælder for 5 % (4) af mændene. 

                                                           
10 Nielsen, M. W., Vinther, U. L., Kalpazidou Schmidt, E., & Graversen, E. K. (2015): Ligestilling ved Aarhus 
Universitet: Status og Udfordringer. 

Punkt 3, Bilag 1: KVINFO-rapport-IKM-280222.pdf



10 

 

o Dette gælder for eksempel for 30 % (14) af de kvindelige ph.d.-studerende, der har 

været på barsel, mens det kun er gældende for 3 % (1) af de mandlige ph.d.-stude-

rende. 

 18 % (17) af kvinderne har oplevet, at deres barsel har påvirket deres arbejdsopgaver i ne-

gativ retning. Det samme gælder for 4 % (3) af mændene. 

 17 % (16) af kvinderne har oplevet at få kommentarer om, at det er fordelagtigt for deres 

forskning/arbejde at tage barsel. Det samme gælder for 10 % (8) af mændene.  

 12 % (12) af kvinderne har i forbindelse med deres barsel modtaget kommentarer, der be-

tvivler deres faglige ambitioner. Det samme er gældende for 3 % (2) af mændene. 

Selvom resultaterne ikke entydigt peger på, at det er en ulempe for kvinder at tage barsel, er det i 

langt højere grad kvinder end mænd, der oplever negative reaktioner på barsel. Vi har ikke spurgt 

ind til, hvor lang barselsperiode respondenterne har taget, og kan derfor ikke udlede, om længde på 

barsel er en faktor eller ej. Dog kan det siges, at hvis de ansatte på instituttet følger mønsteret for 

resten af samfundet, er det en realistisk formodning, at kvinder tager længere barsel end mænd, 

hvilket derfor kan have betydning for oplevelserne, som vi peger på i denne undersøgelse. Vi ser 

samtidig, at det særligt er de ph.d.-studerende, der er udsat for kommentarerer i forbindelse med 

deres barsel. 

Som vi så i litteraturgennemgangen, er kønnets indflydelse på en forskningskarriere ikke et isoleret 

fænomen på Institut for Klinisk Medicin. Et registerstudie fra Damvad viser for eksempel, at kvinde-

lige forskere med børn har større sandsynlighed for at forlade universitetssektoren end mandlige 

forskere. Studiet viser også, at mandlige forskere tjener mere end kvindelige forskere, og at kvinde-

lige forskere med børn tjener mindre end kvindelige forskere uden børn.11. 

Vi kan desuden pege på to væsentlige emner, der er kommet op i interview her i undersøgelsen, 

vedrørende barsel og børn:  

 Barsel leder til huller i CV’et og færre publikationer, hvilket har betydning for tildeling af forsk-

ningsmidler. 

 Forskningsophold på udenlandske universiteter kan være mere komplicerede for kvinder 

med børn, hvilket det ikke umiddelbart er for mænd med børn. 

Særligt i den kvalitative del af undersøgelsen er det kommet frem, at der er dilemmaer forbundet 

med barsel, som er relevante at se nærmere på.  En relevant overvejelse er, om kvinder i den føde-

dygtige alder rent faktisk bliver valgt fra, fordi der er en risiko for, at de skal på barsel? Det er helt 

tydeligt, at det ofte indgår i overvejelserne til for eksempel ph.d.-stillinger og andre forskningsstillin-

ger. Der er i undersøgelsen eksempler på kvinder, der specifikt er blevet spurgt til deres overvejelser 

omkring kommende børn. Der er ikke eksempler på, at mænd er blevet spurgt om det samme.  

Det er kommet frem i undersøgelsen, at der er usikkerhed blandt nogle om, hvordan finansiering af 

barsel i forskningsprojekter foregår. Der er ansatte på Institut for Klinisk Medicin, der har den opfat-

telse, at Institut for Klinisk Medicin ikke har en central barselsfond, der betaler barsel for forskere 

uden fastansættelse, og at en barselsorlov dermed er en ekstra udgift for et forskningsprojekt. Bar-

selsorlov er endvidere blevet omtalt som en barriere for kvindelige forskere i den fødedygtige alder.  

                                                           

11 DAMVAD Analytics (2018): Videnskabeligt personales karriereveje – En registerbaseret undersøgelse 

med udgangspunkt i ansættelser ved universiteterne i perioden 1999-2017. 
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Endvidere er der risiko for, at forskningen kan blive forsinket, grundet barsel blandt forskere, da en 

forsker i et projekt ikke umiddelbart lader sig erstatte af en barselsvikar. Strukturerne har altså stor 

betydning. Det essentielle her er, at det primært er kvinder, der bliver ramt af forventninger om at 

skulle på barsel. Dette til trods for, at barsel også er et anliggende for mænd, og undersøgelsen 

netop viser, at mandlige ansatte også tager barsel.12 

 

Uønsket seksuel opmærksomhed  

Vi har stillet en række spørgsmål om respondenternes oplevelser med uønsket seksuel opmærk-

somhed og seksuel tvang i spørgeskemaet. Mellem 0-5 personer har svaret ’ja’ til at være udsat for 

en af de hændelser, vi karakteriserer som seksuel tvang.  Af hensyn til respondenternes anonymitet 

går vi ikke ind i en nærmere analyse af disse hændelser, men noterer blot her, at sådanne episoder 

altså har fundet sted blandt ansatte på instituttet.   

Hvis vi ser på de øvrige oplevelser med uønsket seksuel opmærksomhed, viser resultaterne, at både 

kvinder og mænd har haft sådanne oplevelser. Dog har en større andel af kvinder end mænd svaret 

bekræftende til at have haft oplevelser med uønsket seksuel opmærksomhed. De tre hyppigste op-

levelser med uønsket seksuel opmærksomhed er:  

 Har du fået uønskede kommentarer om din krop, din seksualitet eller dit udseende? Det har 

12 % (36) af kvinderne svaret ’ja’ til. Det gælder for 7 % (14) af mændene. 

 Er du blevet tiltalt eller omtalt med seksuelle undertoner, som var uønsket for dig? Det har 

11 % (33) af kvinderne svaret ’ja’ til. Det gælder for 7 % (14) af mændene. 

 Har du været udsat for uønsket fysisk berøring? Det har 6 % (18) af kvinderne svaret ’ja’ til. 

Det gælder for 3 % (6) af mændene. 

Hvis vi ser på, hvem der har udsat andre for uønsket seksuel opmærksomhed, er det i 37 % af 

tilfældene en kollega. I 43 % af tilfældene er der tale om, at udøveren er i en form for magtposition i 

forhold til den, der har været udsat for den uønskede seksuelle opmærksomhed:  

 27 % er en ansat i en højere position, der ikke er egen leder/chef. 

 9 % er egen leder/chef. 

 7 % er ph.d.-vejleder.  

I 74 % af tilfældene er det en mand, der har udsat andre for uønsket seksuel opmærksomhed, i 18 

% af tilfældene er det en kvinde, mens det i 8 % af tilfældene har været både mænd og kvinder. 

I de kvalitative interview kommer det frem, at der på instituttet er mange historier om uønsket seksuel 

opmærksomhed, og at det ikke har de store konsekvenser at være udøver af uønsket seksuel op-

mærksomhed. Det gælder især for de personer, der er øverst i magthierarkiet. I interview kobles 

dette sammen med, hvilke personer der får tildelt forskningsmidler. Det er sådan, at forskningsmidler 

ofte gives til en enkelt person, selvom der er flere forskere involveret. Der er en klar fortælling blandt 

de ansatte på instituttet om, at hvis en person, der trækker mange forskningsmidler hjem, udsætter 

                                                           
12 Det er i denne sammenhæng nævneværdigt, at Institut for Klinisk Medicin imidlertid har etableret 
en barselsfond til at imødekomme udgifter forbundet med barsel. Ordningen træder i kraft, hvis de 
eksterne forskningsmidler ikke kan dække barslen. 
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andre for uønsket seksuel opmærksomhed, så vil det ikke have konsekvenser, da forskningsmid-

lerne altid vil være mest betydningsfulde for instituttet. Undersøgelsen her kan ikke pege på, hvor 

ofte det er tilfældet, men det er noget, der står meget tydeligt for ansatte på instituttet.  

Hvis vi ser på, hvilke sammenhænge den uønskede seksuelle opmærksomhed har fundet sted i, 

viser svarene, at det i 23 % af tilfældene har været til et socialt arrangement, hvor der er blevet 

drukket alkohol, 16 % har været til et møde på instituttet, 11 % har været til et seminar, en faglig tur 

eller lignende med kollegaer/chefer fra instituttet, og 11 % har været til en konference. 

 

Flertallet går ikke til ledelsen 

Vi har i undersøgelsen stillet spørgsmålet: Hvis du har haft oplevelser med forskelsbehandling på 

baggrund af køn, herunder uønsket seksuel opmærksomhed, har du så på noget tidspunkt delt dine 

oplevelser med ledelsen på Institut for Klinisk Medicin?  

20 personer svarer, at de er gået til ledelsen. 90 personer svarer, at de ikke er gået til ledelsen. De 

resterende har ikke haft oplevelser med forskelsbehandling på baggrund af køn eller uønsket sek-

suel opmærksomhed.  

Af hensyn til anonymiteten hos de 20 personer, der er gået til ledelsen, dykker vi ikke nærmere ned 

i deres svar. Helt overordnet kan det dog siges, at der er en nogenlunde ligelig fordeling mellem de, 

der er tilfredse med ledelsens håndtering, og de, der ikke er. 

De 90 personer, der ikke er gået til ledelsen, har besvaret en række spørgsmål om årsagerne hertil:   

 42 % (25) af kvinderne og 20 %(6) af mændene var bange for, at instituttet ikke ville tage 

deres oplevelser alvorligt. 

 30 % (18) af kvinderne og 20 % (6) af mændene var bange for, det ville få negativ indflydelse 

på deres karriere at gå til ledelsen.  

 27 % (16) af kvinderne og 13 % (4) af mændene svarer, at personen, der udsatte dem for 

deres oplevelser, har en indflydelsesrig position på instituttet, og de frygtede derfor for kon-

sekvenserne for dem selv. 

Det er dermed bemærkelsesværdigt, at meget få går til ledelsen med deres oplevelser, samt at 

årsagerne hertil blandt andet er frygt for, at det skal gå udover ens karriere. Det er også bemærkel-

sesværdigt, at det i højere grad er kvinder end mænd, der er er bange for, at det skal gå ud over 

deres karriere.  

Vi har også spurgt, om de ansatte ved, hvor de skal henvende sig, hvis de oplever forskelsbehand-

ling på baggrund af køn, herunder uønsket seksuel opmærksomhed. Det svarer 38 % (192) af re-

spondenterne, at de ved. 62 % (314) ved det ikke.   

 

Forskelsbehandling på baggrund af køn og uønsket seksuel opmærksomhed har konse-

kvenser for de udsatte 

Undersøgelsen viser, at 15 % (45) af de kvindelige respondenter har holdt sig fra specifikke personer 

på instituttet på grund af oplevelser med forskelsbehandling på baggrund af køn, herunder uønsket 

seksuel opmærksomhed. Det samme gælder for 3 % (6) af mændene. Vi ser også, at 7 % (21) af 

kvinderne har holdt sig fra specifikke sammenhænge på grund af disse oplevelser, hvilket gælder 

Punkt 3, Bilag 1: KVINFO-rapport-IKM-280222.pdf



13 

 

for 2 % (4) af mændene. Desuden har 7 % (21) af kvinderne oplevet at blive begrænset fagligt og 5 

% (15) af kvinderne har overvejet at opsige deres stilling på instituttet som reaktion på oplevelser 

med forskelsbehandling på baggrund af køn, herunder uønsket seksuel chikane. Det samme gør sig 

gældende for 1 % (2) af de mandlige respondenter. 

 

Vidner 

13 % (66) af respondenterne svarer ja til, at de har kendskab til eller personligt været vidne til, at 

nogle af deres kollegaer (efter deres opfattelse) har været udsat for uønsket seksuel opmærksom-

hed. Vi ser her ikke de store kønsforskelle: 14 % (42) af de kvindelige og 11 % (23) af de mandlige 

respondenter svarer ’ja’. Vi ser heller ikke de store udsving i forhold til positioner. 

 

Har man selv opført sig seksuelt grænseoverskridende? 

Vi har i spørgeskemaet spurgt respondenterne, om de selv har opført sig seksuelt grænseoverskri-

dende over for kollegaer. Det har en enkelt svaret ja til. I de kvalitative interview har enkelte respon-

denter givet udtryk for, at de er i tvivl om de har overtrådt kollegaers grænser med for eksempel 

kommentarer og vittigheder.  
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Anbefalinger 

På baggrund af undersøgelsen kommer KVINFO her med en række anbefalinger til Institut for Klinisk 

Medicin.  

 

Sæt fokus på kønsnormer og bias på instituttet 

Helt overordnet anbefaler KVINFO, at instituttet sætter fokus på kønsnormer og bias på instituttet. 

Den nuværende undersøgelse danner et solidt grundlag for at skabe incitament og momentum til 

forandringer – fordi der netop er tale om kulturforandringer, kan denne viden ikke skabe forandringer 

i sig selv. Kultur og strukturer skal adresseres med fokus på de bias og normer, som instituttet er 

præget af.  

KVINFO anbefaler, at Institut for Klinisk Medicin arbejder aktivt og strategisk med køn, og at ledelsen 

som kulturbærere går forrest i dette arbejde. Det er fra KVINFOs perspektiv meget vigtigt, da for-

skellige forestillinger, stereotyper og bias om kvinder og mænd har indflydelse på omgangstonen, 

omgangsformen og arbejdet på instituttet. Det ser vi i undersøgelsen. Her er det vigtigt at tage ud-

gangspunkt i viden og skabe bevidsthed om sammenhængene for at løse de problemer, der er. 

Disse kønsnormer og bias påvirker alt fra rekrutteringsprocesser til trivsel hos ansatte, og derfor er 

det et godt sted at starte.  

 

KVINFO anbefaler, at Institut for Klinisk Medicin: 

 Påbegynder et arbejde med at se på, hvordan kvinder og mænd opfattes på instituttet, og 

hvilke konkrete betydninger det har for den måde, kvinder og mænd kan have karrierer og 

trives på instituttet. Det er også væsentligt at se på, hvordan kønsstereotyper hos de ansatte 

påvirker arbejdsgangene og omgangsformen de ansatte imellem. Hertil er det væsentligt, at 

ledelsen selv gransker egne normer og blinde vinkler i forhold til kulturen og medvirker til at 

understøtte dialog og udvikling af et fælles sprog for sexisme. Hermed skabes også et fælles 

fundament at føre samtalen (fælles sprog) og et godt udgangspunkt for at fælles handling i 

forhold til at skabe forandringer. Dette bidrager også til at flytte ansvaret fra den enkelte.  

 Henter ekstern hjælp til dette arbejde. Det kan for eksempel være gennem et GenderLAB for 

alle ledere og forskningsledere. GenderLAB er et laboratorium, der kombinerer Design Thin-

king med forskning i normkritik og ubevidste bias. Formålet er at skabe innovative, konkrete 

og holdbare løsninger på komplicerede udfordringer og problemer. GenderLAB er udviklet af 

KVINFO og Copenhagen Business School (CBS) i samarbejde med The Royal Institute of 

Technology (KTH) i Stockholm and The GODESS Institute på Hanken School of Economics 

i Helsinki13. Det kan også være andre former for facilitering af arbejdet – det væsentlige er, 

at dem, der faciliterer, har kendskab til køn og kønsbias.  

  

                                                           
13 CBS: https://www.cbs.dk/en/knowledge-society/areas/diversity-and-difference/research-and-activities/net-
works-and-projects/learn-engage-create-with-genderlab-a-research-based-tool  
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Find ud af hvor på instituttet problemer særligt opstår – og gør op med tavs-

hedskultur 

KVINFO arbejder med kultur og struktur, når vi laver undersøgelser som denne, og vi arbejder ikke 

med at placere skyld hos enkelte. Samtidig sætter vi respondenternes anonymitet højt og går derfor 

ikke ind i enkeltsager. Det er dog vores klare indtryk, at der på Institut for Klinisk Medicin er steder, 

hvor forskelsbehandling på baggrund af køn og uønsket seksuel opmærksomhed i højere grad finder 

sted end andre. Det er også vores klare indtryk, at der i dele af organisationen er kendskab til dette, 

men at det ikke er noget, man som sådan taler åbent om, da det opfattes som en normal del af 

hverdagen.  

Ifølge kulturforsker Mille Mortensen er det problematisk at forholde sig tavs og ignorere disse hæn-

delser:  

”Tavshed og ignorance skaber god grobund for, at enkeltstående tilfælde af krænkende handlinger 

kan udvikle sig til en kulturel praksis, hvor alle bidrager til (ofte gennem tavshed eller latter) og selv 

bliver udsat for grænseoverskridende adfærd. Langsomt, men sikkert vænner arbejdsfællesskabet 

sig til, at den krænkende omgangsform er et grundvilkår, som alle må finde sig i, hvis de vil blive på 

arbejdspladsen. Det unormale bliver normalt.”14 

Det er vigtigt, at gøre op med denne tavshedskultur, både når det gælder de små dagligdags be-

mærkninger og vittigheder om kvinder eller mænd, og når det handler om uønsket seksuel opmærk-

somhed. Også når det er personer i magtfulde personer, der udsætter andre for det. Dette opgør 

med tavshedskulturen bør ikke lægges på skuldrene af de personer, der udsættes for det, eller andre 

individer. Det er selvfølgelig først og fremmest et ledelsesansvar, men det er også et fælles ansvar 

og noget, der kræver, at alle i organisationen bliver involveret, når kulturen skal forandres.  

Institut for Klinisk Medicin er en meget hierarkisk institution, særligt i forskningsdelen. Der er profes-

sorer, der har meget magt, og så er der samtidig en lang række ansatte i midlertidige stillinger. Vi 

ved blandt andet fra andre undersøgelser, at kvinder, der er løst-ansatte, praktikanter m.m. oftere 

udsættes for seksuel chikane og kan være have dårligere forudsætninger for at sige fra end personer 

fra andre grupper, fordi det at sige fra kan have betydning for deres næste forlængelse/kontrakt.   

Det er selvfølgelig indlejret i rollen som ph.d.-studerende og til dels postdocs, at det er midlertidige 

stillinger med et stort element af læring, og hvor man er afhængig af relationer til personer højere 

oppe i forskningshierarkiet. Der er ikke i sig selv noget galt i, at der er et stærkt hierarki. Problemet 

opstår dér, hvor der med hierarkiet også følger forskelsbehandling og uønsket seksuel opmærksom-

hed fra en ph.d.-vejleder eller en anden person i en mere magtfuld position.  Vi ser også, at mange 

frygter at henvende sig til ledelsen med deres oplevelser, fordi de er bange for, at det skal få negative 

konsekvenser for deres karriere. Det er udbredt fænomen på tværs af brancher, og graden af tilknyt-

ning til arbejdspladsen og stabilitet (altså hvor stabil en position man har) har afgørende betydning.  

 

KVINFO anbefaler, at Institut for Klinisk Medicin:  

 Bevidst arbejder med at gøre opmærksom på, hvad der er krænkende adfærd, og hvad der 

er uacceptabel adfærd i organisationen.  

                                                           
14 Mandag Morgen, oktober 2020: https://www.mm.dk/artikel/arbejdsmiljoeforsker-goer-op-med-tabuet-

%C2%A0og-start-med-dig-selv. 
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 Arbejder med at skabe forståelse i alle dele af organisationen og på alle hierarkiske niveauer, 

idet åbenhed og fælles ansvar er afgørende for de ønskede kulturforandringer. Her anbefaler 

KVINFO, at instituttet målrettet arbejder med ledende medarbejdere på instituttet, for eksem-

pel gennem workshops og læringssessioner. 

 

Udarbejd klare politikker og procedurer – og følg op  

Undersøgelsen her viser, at langt over halvdelen af de ansatte ikke ved, hvor de skal henvende sig, 

hvis de oplever forskelsbehandling på baggrund af køn eller uønsket seksuel opmærksomhed. Sam-

tidig peger resultaterne også på, at en stor gruppe af de ansatte, der har haft oplevelser, IKKE er 

gået til ledelsen og af forskellige årsager ikke har haft lyst til det, for eksempel af hensyn til egen 

karriere.  

 

KVINFO anbefaler, at Institut for Klinisk Medicin: 

 Fortsætter det arbejde, der er sat i gang med denne undersøgelse, bl.a. ved at tale åbent 

om forskelsbehandling på baggrund af køn, seksuel chikane og seksuel tvang. Her anbefaler 

KVINFO, at der løbende følges op på de indsatser, der sættes i gang, og i det hele taget 

følger udviklingen nøje gennem løbende målinger. 

 At ledelsen forebygger seksuel chikane og sexisme gennem tydelige og velkendte politikker 

og procedurer. Det kan for eksempel være med udgangspunkt i de allerede eksisterende 

politikker og en udvikling af disse i løbende dialog med medarbejderne. De eksisterende 

politikker tager allerede udgangspunkt i lovgivningen på området, hvilket KVINFO anser som 

positivt15. Undersøgelsen her tyder imidlertid ikke på, at politikkerne, som de ligger nu, har 

en forebyggende effekt, hvorfor vi anbefaler, at politikkerne kommer mere ud og leve blandt 

medarbejderne gennem løbende dialog og kontinuerlig fokus på problemstillingerne. Det er 

helt afgørende, at det er tydeligt for alle, hvad der er acceptabel og ikke-acceptabel adfærd, 

samt hvilke tiltag der sættes i værk, når der opstår situationer med uacceptabel adfærd.  

 Som arbejdsgiver sørger for, at instituttet løbende har adgang til relevant viden om forskels-

behandling på baggrund af køn og uønsket seksuel opmærksomhed, som der kan handles 

på (APV, trivselsmålinger osv.). Det er vigtigt, at man ikke antager, at forskelsbehandling på 

baggrund af køn og uønsket seksuel opmærksomhed ikke eksisterer, fordi man som ledelse 

ikke har kendskab til sagerne (se det efterfølgende afsnit Brug APV og trivselsmålinger fo-

kuseret på sexisme aktivt). Ofte arbejder ledelser med, at døren står åben, og at medarbej-

derne blot skal komme og fortælle om sagerne. Men det er vigtigt at vide, at ”den åbne dørs 

politik” kun virker, hvis ansatte føler sig trygge ved at gå til ledelsen16 – og i denne undersø-

gelse ser vi, at dette ikke ubetinget er tilfældet. Derfor skal der findes alternativer. Det kan 

for eksempel være at give ansatte adgang til ekstern anonym rådgivning.  

o Det er muligt for alle ansatte anonymt, og uden om ledelsen, at kontakte en erhvervs-

psykolog. Denne ordning skal kommunikeres ud i organisationen således at medar-

bejdere kender til ordningen17. KVINFO understreger her, at individuel adgang til en 

                                                           
15 https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/psykiskarbejdsmiljoe/kraenkendeadfaerd. Siden 

kan kun tilgås af ansatte på Institut for Klinisk Medicin 
16 Berlingske, oktober 2020: https://www.berlingske.dk/politik/forsker-ledere-har-en-rolle-i-at-stoppe-kraen-
kerkultur. 
17 https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/psykiskarbejdsmiljoe/psykologisk-raadgivning  
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psykolog ikke kan træde i stedet for, at Institut for Klinisk Medicin påtager sig ansva-

ret for at håndtere forskelsbehandling på baggrund af køn og seksuel chikane som 

et kulturelt og strukturelt problem.  

o Instituttet kan også nedsætte en ekstern gruppe af personer med faglige relevante 

kompetencer, som ansatte kan tage kontakt til, og som kan foretage undersøgelser 

af sager uden om universitetet. Fordelen ved denne form for eksterne model er, at 

ledelsen, der kan være biased på en lang række punkter, får mulighed for at lade 

andre undersøge sagerne og komme med eventuelle indstillinger til ledelsen og HR. 

Det vil også kunne føre til, at flere får deres sager håndteret, når de ikke skal frygte 

for professionelle eller sociale sanktioner ved at indberette en sag. 

  

Brug APV, trivselsmålinger m.m. aktivt  

Ser vi på nogle af de erfaringer, der er gjort fra forskellige arbejdspladser, kan APV, trivselsmålinger 

m.m. være et godt redskab til at forebygge og forandre, også når det handler om forskelsbehandling 

på baggrund af køn og seksuel chikane18. Men det sker ikke automatisk. Det kræver, at der bliver 

stillet relevante spørgsmål, og at der bliver fulgt godt op på processen. Med relevante spørgsmål 

mener vi her, at der stilles konkrete spørgsmål til oplevelser med for eksempel seksuel chikane19 i 

stedet for det spørgsmål, vi ser i mange medarbejderundersøgelser: ”Har du været udsat for seksuel 

chikane…?”. Vi ved fra forskningen, at det giver mere retvisende resultater at stille konkrete spørgs-

mål, som vi gør i denne undersøgelse.  

Det næste skridt er opfølgning på undersøgelserne. Her er det vigtigt, at der er kompetencer på 

instituttet, der kan følge op. Vi ser ofte, at opfølgning på seksuel chikane indberettet i målinger bliver 

mødt med en opfordring til at gå til ledelsen, hvilket som nævnt ikke altid er den mest holdbare 

løsning. I stedet for at betragte sådanne indberetninger som enkeltstående hændelser, opfordrer vi 

til at se det som en del af kulturen og noget, der skal handles på kollektivt frem for individuelt. An-

svaret til at handle skal ikke ligge på de personer, der har være udsat for forskelsbehandling på 

baggrund af køn eller uønsket seksuel opmærksomhed, men hos ledelsen og organisationen.  

 

KVINFO anbefaler, at Institut for Klinisk Medicin: 

 Udarbejder en nøje gennemtænkt plan for, hvordan man indarbejder spørgsmål om forskels-

behandling på baggrund af køn og uønsket seksuel opmærksomhed i fremtidige målinger 

som APV og trivselsmålinger.  

 Følger op på målingerne. Processen bør være inkluderende og transparent. Det gælder i 

øvrigt ikke kun oplevelser med uønsket seksuel opmærksomhed, men også andre former for 

krænkende handlinger, for eksempel mobning. 

 Afdækker om der på nuværende tidspunkt er de kompetencer på instituttet, der skal til for at 

skabe forandringer i organisationen på området og, hvis ikke, får ekstern rådgivning og et 

kompetenceløft20. 

 Sørger for, at målinger favner så bredt som muligt i forhold til tilknytningsgrad og midlertidige 

ansatte. Der er meget viden at hente om, hvordan en organisation ser ud for dem, som er 

                                                           
18 Arbejdsmiljønet, december 2020: https://arbejdsmiljonet.dk/Home/MedlemsbladGetFile/2028. 
19 Borchorst & Augustìn, 2017. 
20 Mandag Morgen, oktober 2020: https://www.mm.dk/artikel/arbejdsmiljoeforsker-goer-op-med-tabuet-
%C2%A0og-start-med-dig-selv. 
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længst fra ledelsen. Og denne viden er nødvendig, hvis man gerne vil forstå kulturen i orga-

nisationen. 

 

Arbejd med at sikre fair rekrutteringsprocesser, og sæt fokus på fastholdelse 

Rekruttering og fastholdelse er særskilt vigtigt, hvis Institut for Klinisk Medicin også fremover skal 

tiltrække de bedste forskere – hvor flertallet vil være kvinder, hvis den nuværende udvikling på me-

dicinstudierne fortsætter.  

Undersøgelsen viser ikke overraskende flere eksempler på, at køn, herunder kønsstereotyper, ube-

vidste bias og hverdagssexisme, kan have betydning i rekrutteringsprocesserne på bekostning af 

evner. Vi har primært spurgt til de ansattes egne oplevelser, men vi har også i interview spurgt 

bredere til, hvilken rolle køn spiller, når man rekrutterer. Det er velkendt i forskningslitteraturen, som 

refereret tidligere i rapporten, at køn har betydning for vurderingen af kvalifikationer; eksempelvis at 

mænds CV bedømmes bedre end kvinders CV, selv når den eneste forskel på CV’et er kønnet.  

Da forskningsansættelserne foregår decentralt ude i forskningsgrupperne, er det vigtigt, at det ikke 

kun er noget, der arbejdes med centralt i en HR-afdeling.  

 

KVINFO anbefaler, at Institut for Klinisk Medicin: 

 Afsøger og anvender metoder til at fair rekruttering, som både adresserer implicitte og ek-

splicitte bias i processen. Dette kan biddrage til at sikre processer til at arbejde konkret med 

at øge diversitet og åbenhed i rekrutteringen, så køn ikke (bevidst og ubevidst) spiller en 

væsentlig faktor, og kandidaterne i stedet vurderes på deres evner. En metode til dette kan 

være blind rekruttering, hvor eksempelvis navn, alder og køn ikke fremgår af ansøgningen. 

Blind rekruttering kan ikke stå alene som værktøj, og man kan med fordel anvende forskellige 

metoder for blød kvotering som effektivt blokerer for bias eksempelvis tie-break systemet, 

hvor man vælger kandidaten af en underrepræsenteret gruppe, hvis man har to eller flere 

lige kvalificerede kandidater21. En anden metode er treshold, hvor kandidater testes og skal 

score over en grænseværdi. Når værdien så er nået, kan man tage hensyn til repræsenta-

tion22.  

 Sørger for, at ansættelsesprocesser er åbne og gennemsigtige processer, hvor stillingsop-

slag eksempelvis ikke er udarbejdet med en særlig kandidat i tankerne eller slet ikke slås op. 

At sådanne processer er udbredte, er kortlagt og dokumenteret i en tidligere undersøgelse 

af ligestilling på Aarhus Universitet.23 

 Arbejder for, at regler om barselsorlov, særligt for Ph.d.-studerende, er kendt i organisatio-

nen, samt at information om muligheden for finansiering fra den centrale barselsfond på In-

stitut for Klinisk Medicin er kendt i organisationen, således, at det ikke bliver et konkurrence-

parameter, om man kan føde børn eller ej, når der skal ansættes yngre forskere til forsk-

ningsprojekter, og kandidaterne i stedet vurderes på deres evner.  

 

                                                           
21 Muhr, (2019), 213. 
22 Muhr, (2019), 214. 
23 Aarhus Universitet (2014): 
file:///C:/Users/B059280/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UDI5XXQZ/Ligestil-
ling_ved_Aarhus_Universitet_Status_og_udfordringer_FINAL_3.pdf  
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Vi hører i undersøgelsen kønsstereotype forklaringer, som indirekte kan bekræfte en fortælling om, 

at forskning er særligt indrettet til mænd og styres af maskuline idealer. Den slags fortællinger er 

kontraproduktive for arbejdet med ligestilling, hvis det bliver en selvopfyldende profeti. Det er forkla-

ringer som, at kvinder ikke er lige så konkurrenceorienterede som mænd, og at kvinder sætter sik-

kerhed i ansættelse højere og derfor ikke vælger en forskerkarriere, hvor der ofte er mange usikre 

ansættelser, særligt i starten af karriereforløbet.  

Men samtidig ser vi også i undersøgelsen, at der faktisk forekommer forskelsbehandling på bag-

grund af køn, som særligt rammer kvinderne. Noget der altså ikke er et valg for kvinderne. For at 

fastholde kvinder – og sikre de bedste talenter til instituttet – skal instituttet bevæge sig væk fra 

forklaringer om, at kvinder fravælger forskningskarrierer, fordi de er kvinder. Derimod bør instituttet 

se på de strukturelle udfordringer, der gør, at kvinder i højere grad fravælger forskningskarrierer. 

 

KVINFO anbefaler, at Institut for Klinisk Medicin: 

 Arbejder på at skabe forskerstillinger til yngre forskere, hvor der er større sikkerhed i ansæt-

telsen – dette er ikke stillinger kun til kvinder. Yngre forskere, uanset køn, er i en etablerings-

fase i privatlivet, samtidig med de skal etablere sig i forskningsverdenen.  

 Arbejder på at nedbringe antallet af midlertidige ansættelser, vikariater m.m.  

 

Undersøg hvorfor kvinder forlader Institut for Klinisk Medicin 

Som vi kan i litteraturstudiet, er der en ”Leaky Pipeline” i forskningsverdenen. Noget tyder på, at det 

også kan være tilfældet på Institut for Klinisk Medicin. I hvert fald er der tydelige kønsskævheder i 

toppen af organisationens hierarki, hvor flertallet af professorer er mænd, og hvor institutledelsen pt. 

også består af mænd. Derimod er der tilsyneladende ikke problemer med at tiltrække kvinder til 

eksempelvis ph.d.-positioner.  

Som det er nu, præsenterer respondenter forskellige forklaringer, som at kvinder hellere vil have 

sikre ansættelser og tage sig af familien. Det kan meget vel være rigtigt, men i brancher med tilsva-

rende usikre ansættelsesformer, udgør kvinder en større andel end mænd24. Det er vigtigt, at insti-

tuttet baserer deres indsatser på viden frem for antagelser. 

 

KVINFO anbefaler, at Institut for Klinisk Medicin: 

 Løbende afholder exitinterviews med yngre forskere, der forlader instituttet, selvom der var 

en mulighed for at blive, og at Institut for Klinisk Medicin indsamler viden fra ph.d.-stude-

rende, der enten ikke færdiggør deres ph.d. eller forlader forskningen efterfølgende.  

 

Eksterne faktorer  
Det er vigtigt at pointere, at KVINFO er bevidst om, at Institut for Klinisk Medicin er præget af en del 

strukturelle faktorer fra det omkringliggende samfund og i forskningsverdenen generelt, der i høj 

grad har indflydelse på instituttet. De tre vigtigste strukturelle faktorer, som vi identificerer, er:  

                                                           
24 KRAKA (2019):  http://kraka.dk/small_great_nation/prekariatet_hvordan_ser_det_ud_i_danmark og Dansk 
Magisterforening, 2019: https://dm.dk/media/35137/naar-ansaettelsen-paavirker-trygheden.pdf 
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 Fordeling af barselsorloven mellem forældre 

 Finansiering af barselsorlov i forskningsprojekter 

 Overvægt af kvindelige medicinstuderende gennem en årrække. 

Med hensyn til barselsorlov kommer lovgivningen i Danmark fremadrettet til at betyde, at en mulig 

barselsorlov ikke længere kan bruges som et argument for ikke at ansætte yngre kvinder i forsk-

ningsstillinger. Det kan dog ikke stå alene, da der også er andre barrierer for yngre kvinder i forsk-

ning, som vi blandt andet ser i den indledende litteraturgennemgang. Det handler for eksempel om 

tildeling af forskningsmidler, rekruttering og fastholdelse af kvindelige forskere m.m.  

Det er derfor vigtigt, at Institut for Klinisk Medicin sætter en række tiltag i gang allerede nu. Det er 

vigtigt at understrege, at det ikke er en let proces. Det drejer sig både om kultur, normer og strukturer, 

som er komplicerede at ændre, da det også kræver generelle forandringer inden for universitetsver-

denen og forskningen.  

 

Sådan undersøger KVINFO 

Når KVINFO undersøger forskelsbehandling på baggrund af køn og uønsket seksuel opmærksom-

hed i organisationer, tager vi udgangspunkt i, at forskelsbehandlingen som oftest er en del af kulturen 

og normerne i organisationen. Dette udgangspunkt gælder særligt, når der er tale om flere oplevelser 

med forskelsbehandling på grund af køn og uønsket seksuel opmærksomhed i organisationen. Frem 

for at se disse som en række enkeltstående, uafhængige hændelser forstår vi disse som en del af 

den kultur, der eksisterer i organisationen samt i konteksten af større samfundsstrukturer. 

En vigtig del af ikke at analysere tilfældene som enkeltstående er netop at se dem i konteksten af 

kulturen og normerne i organisationen. Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan normer indlejres og 

gør det svært at få øje på og håndtere sexisme. Hverdagssexisme er til stede som en del af sam-

fundet og kulturen i langt de fleste organisationer og arbejdspladser. Problemet opstår, når hver-

dagssexismen – for eksempel i form af sexistiske vittigheder eller ”friske bemærkninger” – accepte-

res som en naturlig del af hverdagen i organisationen. Herigennem bliver sexismen indlejret i orga-

nisationens kultur og traditioner og bliver normaliseret. Denne normalisering af en sexistisk kultur 

gør det vanskeligt at genkende sexismen, når den er blevet en nærmest usynlig norm på en arbejds-

plads.  

Sexisme findes både på individuelle, kulturelle og strukturelle niveauer. Forholder vi os til sager med 

seksuel chikane og krænkelser som isolerede hændelser, vil vi altså blot bevæge os på det indivi-

duelle niveau. På det kulturelle niveau skaber sexismen en kollektiv ”social virkelighed” i organisati-

onen, mens det strukturelle niveau forholder sig til samfundets normer, fordeling af magt, privilegier 

og uligheder, og hvordan de hver især påvirker hinanden25. Det er veldokumenteret i forskning og 

de mange undersøgelser af seksuel chikane internationalt såvel som i en dansk kontekst, at yngre 

kvinder er mere udsatte end ældre kvinder. Vi ved også, at seksuelle minoriteter er mere udsatte 

end heteroseksuelle, samt at kvinder er mere udsatte end mænd. Køn, alder og seksualitet hænger 

sammen med privilegier, som hænger sammen med magt.  

                                                           
25 Einersen et.at, 2021, 27. 
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Vi arbejder også med, at der er en sammenhæng mellem forskellige former for krænkelser. Det gør 

vi med udgangspunkt i forskningen i feltet, der blandt andet viser, hvordan én form for seksuel chi-

kane eksempelvis kan lede til andre former, og det at acceptere seksuel chikane i en organisation 

kan skabe rum for, at det formerer sig til andre og grovere hændelser26.  

I forlængelse af dette er de interne magthierarkier i en organisation vigtige at forholde sig til i en 

undersøgelse af sexisme og seksuelle krænkelser. Vi må derfor forstå sexisme, seksuel chikane og 

krænkelser i konteksten af de organisatoriske rammer, og hvordan magtfordelingen er, både i forhold 

til formel og uformel magt. Forskningen fortæller os, at hændelser med seksuel chikane kan forstås 

som udnyttelse af en organisations interne magtulighed. Det betones, at der er en forventning hos 

personer med formel eller uformel magt om, at deres adfærd over for personer lavere i magthierarkiet 

eller helt uden magt accepteres i kraft af de organisatoriske hierarkier27. Dette understøttes af un-

dersøgelser, som peger på, at mænd i en større udstrækning udsætter kvinder for seksuel chikane 

end omvendt, ligesom at magtfulde personer i højere grad udsætter personer uden magt for seksuel 

chikane28. 

Køn og kønsnormer er afgørende, når vi skal undersøge emner om sexisme og seksuel chikane. 

Det er derfor også et omdrejningspunkt i KVINFOs undersøgelser. Forskningen fortæller os, at for-

skellige køn opfatter seksuel chikane forskelligt. For eksempel er der en tendens til, at kvinder op-

fatter flere former for seksualiseret adfærd som seksuel chikane, mens mænd ikke beskriver de 

samme handlinger på en tilsvarende måde. Det gælder dog ikke for de mest grelle former, hvor der 

er større overensstemmelse mellem mænd og kvinder om at opfatte det som seksuel chikane.29  

Forskningen viser, at de dominerende kønsnormer på en arbejdsplads er væsentlige. For eksempel 

kan en kvinde på en mandsdomineret arbejdsplads, hvor der også kan herske maskuline normer, 

’stikke ud’ som minoritet og dermed være mere udsat og sårbar over for chikane. Det gælder også 

for mænd, der enten går imod eller ikke lever op til de fremherskende kønsidealer i den organisation, 

de er en del af. Forskning viser, at det er nødvendigt at rette sin opmærksomhed mod kønsnormer, 

hvis der skal ske ændringer.30 Det er derfor vigtigt at sætte fokus på køn og kønsnormers betydning 

i en undersøgelse som denne. 

 

Hvad siger loven – begreber og definitioner 

I vores forståelse af forskelsbehandling på baggrund af køn og uønsket seksuel opmærksomhed, 

som i loven kaldes sexchikane, er vi på linje med Ligebehandlingsloven og Arbejdsmiljøloven.  

 

Ligebehandlingsloven 

Ligebehandlingsloven beskæftiger sig med forskelsbehandling på baggrund af køn, der her er en 

bred betegnelse og blandt andet dækker over sexchikane og kønskrænkende adfærd. Ifølge loven 

                                                           
26 Kelly, 1989. 
27 Reinicke, 2018. 
28 Ibid.  
29 Ibid. 
30 Borchorst & Augustìn, 2017. 
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er forskelsbehandling på baggrund af køn forbudt, hvad end der er tale om direkte eller indirekte 

forskelsbehandling, hvilket defineres som følger:  

”Der foreligger direkte forskelsbehandling på baggrund af køn, når en person på grund af sit køn 

behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende 

situation. Direkte forskelsbehandling på baggrund af køn foreligger herunder ved enhver form for 

negativ forskelsbehandling i forbindelse med graviditet og under kvinders 14 ugers fravær efter føds-

len. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, 

der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af et køn ringere end personer af et andet køn, med-

mindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt 

formål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.”31 

Som nævnt betragtes sexchikane (som vi i undersøgelsen kalder uønsket seksuel opmærksomhed) 

ifølge Ligebehandlingsloven som forskelsbehandling på grund af køn, og det er derfor forbudt. Ifølge 

loven er der tale om sexchikane, ”når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller 

fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons 

værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt 

klima.”32 

Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets Vejledning om krænkende handlinger 

I Arbejdstilsynets Vejledning om krænkende handlinger, herunder seksuel chikane, står der, at ”I 

henhold til arbejdsmiljølovgivningen gælder det, at arbejdet i alle led skal planlægges, tilrettelægges 

og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på kort og lang sigt i forhold 

til krænkende handlinger. Det betyder, at krænkende handlinger ikke må forringe de ansattes sik-

kerhed eller sundhed på kort eller lang sigt, og at arbejdsgiver skal iværksætte effektive tiltag såle-

des, at der ikke sker en forringelse af de ansattes fysiske eller psykiske sundhed.”33  

Det vigtigste her er, at det er specificeret, at der et arbejdsgiveransvar for at forebygge seksuel 

chikane.  

I samme vejledning gives følgende eksempler på seksuel chikane. Listen er ikke udtømmende:  

 Uønskede berøringer 

 Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem 

 Sjofle vittigheder og kommentarer 

 Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner 

 Visning af pornografisk materiale 

  

                                                           
31 Danske love: https://danskelove.dk/ligebehandlingsloven.  
32 Ibid. 
33 Arbejdstilsynet, februar 2019: https://at.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/. 
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Metode og datagrundlag 

Undersøgelsen består af tre hovedelementer: 

 En forundersøgelse, der består af et litteraturstudie og kvalitative interview.  

 En spørgeskemaundersøgelse, der baserer sig på resultaterne af forundersøgelsen. 

 En kvalitativ undersøgelse, der følger op på og uddyber resultaterne af spørgeskemaunder-

søgelsen. 

Vi har altså i undersøgelsen benyttet os af mixed methods for til dels at undersøge omfanget og 

karakteren af forskelsbehandling på baggrund af køn, herunder uønsket seksuel opmærksomhed, 

på Institut for Klinisk Medicin, og dels for at få et indblik i respondenternes oplevelse af kulturen og 

arbejdsmiljøet på instituttet.  

 

Forundersøgelse 

Indledningsvist inviterede Institut for Klinisk Medicin sine ansatte til at kontakte KVINFO, hvis de 

enten havde lyst til at deltage i en kvalitativ forundersøgelse eller havde oplevelser med forskelsbe-

handling på baggrund af køn, herunder uønsket seksuel opmærksomhed, som de gerne ville dele 

med KVINFO. KVINFO har haft mulighed for at sende personer, der har henvendt sig, direkte videre 

til en psykolog. 

Formålet med forundersøgelsen var at kvalificere spørgeskemaundersøgelsen og få indblik i de an-

sattes oplevelser med kulturen og arbejdsmiljøet på Institut for Klinisk Medicin, herunder refleksioner 

om og oplevelser med forskelsbehandling på baggrund af køn og uønsket seksuel opmærksomhed. 

I alt gennemførte vi 15 telefoniske enkeltinterview med nuværende ansatte ved instituttet på tværs 

af køn og position. Interviewene i forundersøgelsen har peget på en række temaer og tendenser, 

der siden er blevet formuleret som spørgsmål, der indgår i spørgeskemaundersøgelsen. 

 

Spørgeskema 

Når KVINFO undersøger forskelsbehandling på baggrund af køn og uønsket seksuel opmærksom-

hed, tager vi blandt andet udgangspunkt i forskning om, hvordan man bedst afdækker seksuel chi-

kane. Vi henter særligt inspiration fra Sexual Experience Questionnaire (SEQ), der er anvendt i 

mange sammenhænge verden over. Formålet med spørgeskemaet SEQ er at måle den uønskede 

og/eller ubehagelige adfærd, som personer er udsat for, frem for personlige opfattelser af seksuel 

chikane.34  

Forskellen på at spørge generelt til seksuel chikane eller til konkrete hændelser med uønsket og/eller 

ubehagelig adfærd, har afgørende indflydelse på resultaterne af forskellige undersøgelser.  

Vi ved, at langt flere respondenter angiver sådanne oplevelser, når de er blevet spurgt direkte ind til 

konkrete hændelser. Netop fordi der kan være mange forskellige personlige opfattelser af, hvornår 

en adfærd har været uønsket nok, ubehagelig nok eller krænkende nok til, at hver enkelte svarper-

son kategoriserer det som seksuel chikane eller sexisme. 

                                                           
34 Borchorst & Augustìn, 2017. 
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Derfor opnår man et langt mere retvisende billede af omfanget og karakteren af seksuel chikane, 

når man stiller konkrete spørgsmål – hvilket KVINFO har gjort i nærværende undersøgelse. 

I SEQ opdeles seksuel chikane i følgende tre dimensioner:35 

 Kønskrænkende adfærd/kønschikane. 

 Uønsket seksuel opmærksomhed. 

 Voldelig seksuel adfærd/seksuel tvang. 

 

Med inspiration fra SEQ fokuserer vi i denne undersøgelse på tre temaer: 

 Forskelsbehandling på baggrund af køn, for eksempel nedladende kommentarer om ens 

køn. 

 Uønsket seksuel opmærksomhed, for eksempel uønsket fysisk berøring. 

 Seksuel tvang. 

Med udgangspunkt i forskning har vi således i denne undersøgelse stillet konkrete spørgsmål om 

forskellige typer oplevelser med forskelsbehandling på baggrund af køn og uønsket seksuel op-

mærksomhed. Det gør vi for at få et mere retvisende billede af både omfang og karakter. Undersø-

gelser, der stiller overordnede spørgsmål, som for eksempel ”Har du været udsat for forskelsbe-

handling på baggrund af dit køn?” eller ”Har du haft oplevelser med uønsket seksuel opmærksom-

hed?”, viser et mindre omfang af hændelser end undersøgelser, der stiller konkrete spørgsmål, som 

for eksempel ”Har du oplevet nedsættende kommentarer om din faglighed, der blev begrundet med 

dit køn?”  

Overordnede spørgsmål overlader det til respondenten selv at vurdere, hvad seksuel chikane eller 

kønnet forskelsbehandling er, og som tidligere nævnt er der her vidt forskellige fortolkninger af be-

greberne forskelsbehandling og seksuel chikane. 

Denne vigtige forskel i, hvordan man formulerer spørgsmålene i spørgeskemaet, illustreres tydeligt 

i en undersøgelse foretaget af Epinion for Fagbevægelsens Hovedorganisation. Direkte adspurgt 

svarer hver tiende kvinde og hver tyvende mand, at de har været udsat for seksuel chikane på deres 

nuværende eller tidligere arbejdsplads. Når der derimod spørges om konkrete episoder med kræn-

kende adfærd, så svarer hver tredje kvinde og hver fjerde mand, at de er blevet udsat for mindst én 

krænkende episode på deres nuværende eller tidligere arbejdsplads.36  

I bilag 1 er der en oversigt over de konkrete spørgsmål, som vi stiller i denne undersøgelse til ople-

velser med forskelsbehandling på baggrund af køn, seksuel chikane og seksuel tvang. Se endvidere 

bilag 2 for en gennemgang af andre undersøgelser af omfang og karakter af krænkelser i forskellige 

brancher. Det bemærkes, at variationen i måden at stille spørgsmål på og undersøgelsernes for-

skellige tidsangivelser gør, at denne undersøgelse ikke er direkte sammenlignelig med dem, vi præ-

senterer i bilag 2, eller med undersøgelser, der stiller et enkelt overordnet spørgsmål om seksuel 

chikane. 

KVINFO anvender ikke kun standardspørgsmål, når vi undersøger. Når vi taler om kultur og struktur 

i den enkelte organisation, er det netop vigtigt at tilpasse spørgeskemaet til den kontekst, vi bevæger 

os i. Det konkrete spørgeskema er blevet udarbejdet med udgangspunkt i, hvad Institut for Klinisk 

                                                           
35 Ibid. 
36 FH & Epinion, 2019:https://fho.dk/wp-content/uploads/2019/03/fhrapp-sexchikane-2019.pdf. 
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Medicin har ønsket med undersøgelsen, nemlig at undersøge omfanget og karakteren af forskels-

behandling på baggrund af køn, herunder uønsket seksuel opmærksomhed blandt ansatte ved in-

stituttet. 

Spørgsmålene er dels udviklet med udgangspunkt i forskning om, hvordan man undersøger for-

skelsbehandling på baggrund af køn og uønsket seksuel opmærksomhed i spørgeskemaer og dels 

på baggrund af den viden, vi har hentet hos informanterne i forundersøgelsen.  

 

Datagrundlag 

Efter aftale med ledelsen ved Institut for Klinisk Medicin blev spørgeskemaet sendt ud til ansatte 

med mere end 30 % ansættelsestid ved instituttet. I alt har 964 ansatte ved instituttet modtaget 

spørgeskemaet, og heraf har 508 besvaret det. Det giver en svarprocent på 52,7 %. 

I nedenstående tabel ser vi kønsfordelingen på respondenterne.  

Køn Antal Procent 

Kvinder 300 59% 

Mænd 206 41% 

Andre køn 2 0,4% 

 

Vi har ikke data for kønsfordelingen på instituttet som helhed, og vi forholder os derfor ikke til, om 

data er repræsentative. Da kun to personer har oplyst at have andre køn end kvinde/mand, præsen-

terer vi ikke data for disse to særskilt, af hensyn til deres anonymitet.  Nedenstående tabel viser 

respondenternes fordeling på positioner. 

Position  Antal Procent 

Ph.d.-studerende 214 42% 

Postdoc 40 8% 

Lektor 47 9% 

Professor 94 19% 

Teknisk/administrativt personale 88 17% 

Andet  25 5% 

Total 507 100% 

 

Vi har i forbindelse med udsendelse af spørgeskemaerne lavet en opgørelse over, hvilke positioner 

samtlige 964 potentielle respondenter har. Vi kan derfor udlede, hvor mange i de forskellige VIP-

stillingskategorier der har besvaret skemaet: 

 48 % af de 449 ph.d.-studerende37, der har modtaget skemaet, har besvaret det. 

                                                           
37 I undersøgelsen har 449 ph.d.-studerende modtaget spørgeskemaet. Disse er alle indskrevet på Graduate 
School of Health (Ph.d.-skolen) og er ph.d.-studerende i regi af Institut for Klinisk Medicin, dvs. har en ho-
vedvejleder fra Institut for Klinisk Medicin.  Af disse har 66 % en ansættelse, der ikke er på AU, men på ty-
pisk en klinisk hospitalsafdeling (hvorfra finansieringen af ansættelsen også finder sted). KVINFO har ikke 
været opmærksom på denne sondring før efter afslutningen på undersøgelsen og det indgår derfor ikke som 
en faktor i undersøgelsen. Vi ved således heller ikke hvor mange af de Ph.d-studerende, der har svaret, der 
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 54 % af 74 postdocs har besvaret skemaet. 

 72 % af 65 lektorer har besvaret skemaet.  

 58 % af 160 professorer har besvaret skemaet. 

Vi har ikke lavet samme fordeling for teknisk/administrativt personale og de, der har klassificeret sig 

selv som tilhørende gruppen ”Andet”. Følgegruppen ved Institut for Klinisk Medicin har godkendt 

spørgeskemaet, før det blev udsendt. 

 

Analyse af spørgeskemadata  

Vi præsenterer og analyserer den indsamlede data fra spørgeskemaundersøgelsen i rapporten for 

at skabe overblik og beskrive tendenser, omfang og karakteren af forskelsbehandling på baggrund 

af køn, herunder uønsket seksuel opmærksomhed. Vi bruger udelukkende deskriptiv statistik til 

dette. Dette betyder, at vi udelukkende beskriver og opsummerer vores indsamlede data, og dermed 

generaliserer vi ikke med afsæt i vores data. Vi kan ikke lave forudsigelser eller brede vores resul-

tater ud til den generelle population. I stedet bruger vi den deskriptive data til at sige noget om Institut 

for Klinisk Medicin. 

Analysen af kommentarer fra spørgeskemaets fritekstfelter blev udarbejdet ved hjælp af det kvalita-

tive analyseprogram NVivo. Kommentarerne blev kodet ad flere omgange i en løbende proces, for 

at identificere gennemgående tematikker i respondenternes beskrivelser på tværs af kommentarfel-

tet. Indledningsvis blev kommentarerne gennem den primære kodning navngivet og kategoriseret, 

for således at overskueliggøre datamaterialet. På baggrund heraf blev kommentarerne i den sekun-

dære kodning komprimeret til et mindre antal kategorier på baggrund af fælles temaer, relevans og 

hyppighed. Eksempelvis så vi, at barsel var et gennemgående tema, der indeholder kommentarer, 

der i den primære kodning blev kategoriseret såsom ”Konsekvenser for karriere og ansættelse” og 

”Opfordring til ikke at få børn”. Et andet eksempel er det gennemgående tema kønsbias, der blandt 

andet indeholder kodninger som ”Faglige kompetencer afskrives pga. køn” og ”Tilskrivning af nega-

tive karaktertræk pga. køn”.  

 

Fokusgruppeinterview 

På baggrund af de temaer, der har vist sig i såvel det kvantitative og kvalitative materiale (fritekstfel-

ter) i spørgeskemaet, har vi afslutningsvist afholdt fokusgruppeinterview. Formålet var at få et indblik 

i, hvad der ligger bag tallene fra spørgeskemaet og komme et spadestik dybere i kulturen blandt 

ansatte ved Institut for Klinisk Medicin – herunder hvilke muligheder og barrierer, der kan være for 

de ansatte afhængig af deres køn og position ved instituttet. 

I spørgeskemaet blev respondenterne afslutningsvist bedt om at tale stilling til, om de ville deltage i 

et opfølgende interview. Det svarede 29 personer ja til. 

Efter disse personers tilsagn har vi inddelt dem i en række fokusgrupper med hensyntagen til deres 

køn og position på instituttet. I alt har 11 personer deltaget, fordelt på tre fokusgrupper: 

 Kvindelige ph.d.-studerende (1 fokusgruppe) 

                                                           
har deres ansættelse uden for AU. KVINFO vurderer ikke, at dette har indflydelse på undersøgelsens resul-
tater.  
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 Kvindelige og mandlige teknisk-administrativt ansatte (1 fokusgruppe) 

 Mandlige professorer (1 fokusgruppe) 
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Undersøgelsens resultater 

I de næste kapitler går vi mere i dybden med undersøgelsens resultater. Vi følger her opbygningen 

i spørgeskemaet. Vi præsenterer resultater fra spørgeskemaet, hvor vi har analyseret resultaterne 

fordelt på henholdsvis køn og positioner.  

Vi ser også løbende på resultater fordelt på både køn og position. Vi går ikke lige så meget i dybden 

med denne analyse, da nogle af grupperne bliver meget små, når vi opdeler på flere baggrundsva-

riable, og derfor bliver resultaterne dels mere usikre, og dels opstår der en risiko for, at enkeltperso-

ner eller mindre grupper af personer kan genkendes. 

Vi inddrager kommentarer fra spørgeskemaet og resultater fra den kvalitative interviewundersøgelse 

løbende.  

 

Kulturen på instituttet 

I spørgeskemaundersøgelsen stiller vi blandt andet skarpt på de ansattes oplevelse og indtryk af 

omgangsformen og kulturen på Institut for Klinisk Medicin. I den forbindelse har vi bedt responden-

terne svare på, hvor enige/uenige de er i en række udsagn om arbejdet på instituttet, hvor vi desuden 

forholder dem konkrete scenarier. Resultaterne er præsenteret i figuren nedenfor. 
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Der er forskel på kvinders og mænds svar på flere af de oplistede holdningsspørgsmål, som vi kan 

se i figuren. 

Vi ser, at et stort flertal (90 %) er enige/meget enige i, at der er trygt og behageligt at være på 

instituttet. Dette gælder både kvinder og mænd, om end en lidt mindre andel kvinder end mænd har 

svaret, at de er meget enige/enige i det udsagn  

De øvrige spørgsmål, hvor der er forskel på kvinder og mænd, er:  

På Institut for Klinisk Medicin: 

 Kan man opleve personlige angreb, fx at blive råbt ad eller få skæld ud. Hver fjerde kvinde 

er enig eller meget enig i dette (24 procent), mens det for mændene gælder 15 procent.  

 Er der plads til at sige fra overfor upassende adfærd uden konsekvenser for den, der siger 

fra. Samlet set er 57 % enig/meget enig i det udsagn, men som vi ser på figuren, dækker det 

her tal over en stor forskel mellem mænd og kvinder. Hvor 72 % af mændene svarer, at de 

er enig/meget enig i udsagnet, svarer 52 % af kvinderne det samme. 

 Har kvinder ringere mulighed for at avancere end mænd. Vi ser, at 28 % af kvinderne er 

enig/meget enig, mens det for mændene er 6 %. Det interessante er, at til det omvendte 

scenarie – spørgsmålet om mænds muligheder for at avancere sammenlignet med kvinder 

– svarer 10 % af mændene, at de er enig/meget enig i, at det er sværere for mænd at avan-

cere. Omvendt mener 6 % af kvinderne dette. Det indikerer, at køn spiller en rolle for, hvordan 

man vurderer sit eget køns muligheder for avancement. Mændene synes i højere grad, de 

har ringere kår end kvinder, mens kvinderne i højere grad synes, at kvinder har ringere mu-

ligheder end mænd. 

En interessant pointe i svarene på disse spørgsmål er dog de forholdsvis store procentdele, som 

har svaret ’hverken/eller’ til en række spørgsmål, hvilket dog ikke er afbildet i figuren.  

Det fremgår blandt andet at: 

 42 % samlet set svarer ’hverken/eller’ til, hvorvidt kvinder har ringere mulighed for at avan-

cere end mænd. 

 30 % har svaret ’hverken/eller’ til spørgsmålet om, hvorvidt mænd har ringere mulighed for 

at avancere end kvinder. 

 54 % af respondenterne svarer ’hverken/eller’ til spørgsmål om, hvorvidt seksuelle relationer 

inden for instituttet begrænser ens karrieremuligheder. 

Vi konkluderer, at der på en række vigtige parametre er forskel i mænd og kvinders oplevelser af 

omgangsformen og kulturen på Institut for Klinisk Medicin. Overordnet set giver de mandlige respon-

denter i højere grad positive meldinger på kulturen og omgangstonen på instituttet end de kvindelige 

respondenter. Dette understøttes desuden af, at kvinderne overordnet set har flere ambivalente 

holdninger og i højere grad svarer ’hverken/eller’ til udsagn. Det gælder for eksempel: 

 Dobbelt så stor en andel af de kvindelige respondenter svarer ’hverken/eller’ (14 % kvinder, 

7 % mænd), når de bliver spurgt ind til, om der på Institut for Klinisk Medicin er en sexistisk 

omgangstone og omgangsform. 

 60 % af de kvindelige respondenter svarer ’hverken/eller’ til spørgsmålet om, hvorvidt sek-

suelle relationer begrænser ens karrieremuligheder. Til sammenligning svarer 45 % af de 

mandlige respondenter ’hverken/eller’. 
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 35 % af de kvindelige respondenter og 20 % af de mandlige respondenter svarer ’hverken/el-

ler’, når de bliver spurgt ind til, om der er plads til at sige fra over for upassende adfærd, uden 

at det har konsekvenser for den, der siger fra. 

 

Positioner 

Vi har i spørgeskemaet spurgt respondenterne, hvilken position de har på instituttet. Resultaterne 

for ovenstående spørgsmål er illustreret i figuren nedenfor, hvor procenterne er den andel af respon-

denter, der har svaret enig/meget enig til de forskellige udsagn.  
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Nogle af de interessante resultater her er:  

 

 Hvis vi ser på spørgsmålet om at kunne sige fra over for upassende adfærd, uden det har 

konsekvenser for den, der siger fra, følger resultaterne så at sige hierarkiet på instituttet.  

De ph.d.-studerende er den gruppe, hvor færrest svarer, at de er meget enige/enige i, at der 

plads til at sige fra over for upassende adfærd, uden at det har konsekvenser for den, der 

siger fra. Det er omkring halvdelen af de ph.d.-studerende (54 %), der er enig/meget enig i 

dette. For postdocs, lektorer og teknisk-administrativt ansatte svarer mellem 57-60 %, at de 

er enige eller meget enige. Blandt professorerne er 78 % meget enig/enig i, at man kan sige 

fra over for upassende adfærd uden det får konsekvenser for den, der siger fra.  

 Omtrent en femtedel af de adspurgte ph.d.-studerende, postdocs og lektorer er enige eller 

meget enige i, at man kan opleve personlige angreb på Institut for Klinisk Medicin. 13 % af 

professorerne svarer det samme. For det teknisk-administrative personale er det omkring 

hver fjerde (27 %), som svarer, at de er meget enige/enige i, at man kan opleve personlige 

angreb på instituttet.   

o Når vi laver analysen på køn og position, viser resultaterne, at 31 % af det kvindelige 

teknisk-administrative personale er meget enig/enig.  Det er dermed den gruppe, hvor 

den største andel har erklæret sig enige i, at man kan opleve personlige angreb.  

 Når vi ser på spørgsmålet om kvinders mulighed for at avancere på instituttet ligger resulta-

terne for samtlige grupper på, at mellem 17-24 % af respondenter i hver gruppe er meget 

enig/enig i, at kvinder har ringere mulig for avancere på instituttet end mænd. 

o Når vi inddrager både køn og position i analysen, ser vi, at 23 % af de kvindelige 

ph.d.-studerende er enige i det, mens det samme kun gælder for 8 % af de mandlige 

ph.d.-studerende. 46 % af de kvindelige professorer er meget enig/enig i udsagnet, 

mens det kun gælder for 6 % af de mandlige professorer.  

 

 

Konkrete oplevelser på Institut for Klinisk Medicin 

Vi har i spørgeskemaet også stillet en række konkrete spørgsmål til respondenternes oplevelser 

under deres ansættelse ved Institut for Klinisk Medicin. Vi spørger ind til disse oplevelser for at få 

indblik i de ansattes oplevelser og for at se, om der viser sig en forskel i svarene, afhængig af re-

spondenternes køn og position ved instituttet. 

Nedenstående figur giver et indblik i respondenternes svar på konkrete oplevelser med scenarier, 

som tilsammen fortæller os noget om omgangsformen og omgangstonen på Institut for Klinisk Me-

dicin. Resultaterne er analyseret på baggrund af køn. 
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Overordnet set er der en tydelig tendens, som vi ser på figuren, nemlig at der på alle parametre er 

flere kvinder end mænd, der har svaret ’ja’ til de konkrete oplevelser, vi har spurgt ind til i spørge-

skemaet. Der er mindst forskel fordelt på køn i forhold til at få at vide, at man taler for meget og at 

blive kaldt navne eller lignende, man oplevede som nedværdigende. Den hyppigste oplevelse for 

både mænd og kvinder er at blive afbrudt, vendt øjne af eller ikke blive lyttet til. Dette svarer 43 % af 

kvinderne og 28 % procent af mændene ’ja’ til. Omvendt er der færrest respondenter, der oplever at 

få at vide deres stemme er skinger, mens 5 % af kvinderne svarer ’ja’ til dette, er der ingen mænd, 

som oplever dette.  

Det fremgår desuden af figuren, at der, hvor flest respondenter, både mænd og kvinder, svarer ’ja’, 

også er der, hvor der er bemærkelsesværdigt store forskelle mellem mandlige og kvindelige respon-

denters svar. Ud over spørgsmålet om at blive afbrudt mm. fremhæver vi her et par andre eksempler: 

 25 % af kvinderne svarer 'ja’ til spørgsmålet om, hvorvidt nogen på en ubehagelig måde har 
hævet stemmen over for dig. Det gælder for 16 % af mændene. 

 23 % af kvinderne svarer ’ja’ til at blive udelukket fra sociale eller faglige fællesskaber. Det 
gælder for 12 % af mændene. 

 18 % af kvinderne svarer ’ja’ til at få spørgsmål om dit privatliv, som var uønskede eller ube-

hagelige for dig. Det gælder for 8 % af mændene.  
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Positioner 

Nedenstående figur viser resultaterne fordelt på positioner.  
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Nogle af de interessante resultater her er: 

 Hvis vi ser på spørgsmålet om at blive afbrudt, vendt øjne ad eller ikke blive lyttet til, har 40 

% af det teknisk-administrative personale oplevet dette og 26 % af lektorerne. 

o Når vi inddrager både køn og position, ser vi at 42 % af kvinderne blandt det teknisk-

administrative personale har oplevet dette (30 kvinder). Der er også mænd i denne 

gruppe, der har oplevet dette. 40 % af de kvindelige ph.d.-studerende har svaret ja til 

at have oplevet dette og 27 % af de mandlige ph.d.-studerende  

 34 % af det teknisk-administrative personale har været udsat for, at nogen på en ubehagelig 

måde har hævet stemmen over for dem. Det gælder for 15-22% i de øvrige grupper.  

o Det er både mænd og kvinder blandt det teknisk-administrative personale, der har 

oplevet dette.  

 Når vi ser på spørgsmålet omkring udelukkelse fra sociale eller faglige fællesskaber, gælder 

det for 32 % af lektorerne, mens de øvrige personalegrupper ligger på mellem 14-20 %. 

o Når vi analyserer resultaterne her på både køn og position, ser vi, at der ikke er køns-

forskelle blandt det teknisk-administrative personale og postdocs. Det er der i de øv-

rige grupper. For eksempel svarer 21 % af de kvindelige ph.d.-studerende ja til at 

have været udelukket for sociale eller faglige fællesskaber og 12 % af de mandlige. 

48 % af de kvindelige lektorer og 31 % af de kvindelige professorer har oplevet at 

blive udelukket, mens det gælder for 22 % af de mandlige lektorer og 10 % af de 

mandlige professorer.   

Det er værd at knytte en kommentar til spørgsmålet omkring at få spørgsmål om privatliv, som var 

uønskede og ubehagelige. Det har 21 % af de ph.d.-studerende været udsat for. Her viser resulta-

terne, at hele 27 % af de kvindelige ph.d.-studerende har oplevet dette, mens det samme gælder for 

10 % af de mandlige ph.d.-studerende.  
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Forskelsbehandling på baggrund af køn 

Nu har vi set nærmere på en række forskellige udsagn og oplevelser, hvor vi har analyseret resulta-

terne på køn. Næste skridt i spørgeskemaundersøgelsen har været at undersøge forskelsbehand-

ling på baggrund af køn, herunder sætter vi særligt fokus på barsel som en faktor i forskelsbehand-

ling.  

Vi har her stillet seks forskellige spørgsmål om forskelsbehandling på baggrund af køn. Det samlede 

resultat på tværs af de seks spørgsmål viser, at:  

- 73 kvindelige respondenter har været udsat for mindst en form for forskelsbehandling på 
baggrund af køn. Det svarer til 24 %. 

- 17 mandlige respondenter har været udsat for mindst en form for forskelsbehandling på bag-
grund af køn. Det svarer til 8 %. 

Der er altså markant flere kvinder end mænd, der har oplevet det, vi her klassificerer som forskels-

behandling på baggrund af køn.  

 

For alle spørgsmål gælder det, at større andele af de kvindelige end mandlige respondenter svarer, 

at de har haft oplevelser med de konkrete eksempler, som der spørges ind til. De mandlige respon-

denter svarer i et relativt begrænset omfang at have oplevet forskelsbehandling på baggrund af køn 

i de arbejdsmæssige sammenhænge, der spørges ind til. De hyppigste forekommende oplevelser 

fordelt på køn er: 
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 14 % af de kvindelige respondenter og 3 % af de mandlige respondenter svarer, at de har 

oplevet forventninger til, hvilke arbejdsopgaver de kan påtage sig pga. deres køn. 

 9 % af de kvindelige respondenter og 3 % af de mandlige respondenter svarer, at de har 

oplevet at blive forbigået karrierefremmende mulighed pga. deres køn. 

 9 % af de kvindelige respondenter og 2 % af de mandlige respondenter svarer, at de har 

oplevet at få nedsættende kommentarer om deres faglighed, der blev begrundet med deres 

køn. 

To svarkategorier indeholder ingen mandlige respondenter: 

 Ingen af de mandlige respondenter svarer, at de har oplevet ikke at blive taget alvorligt i 

arbejdsmæssige sammenhænge pga. deres køn. 11 % af de kvindelige respondenter svarer, 

at de har oplevet dette. 

 Ingen af de mandlige respondenter svarer, at de har oplevet, at deres faglige holdninger er 

blevet ignoreret, afvist eller overset pga. deres køn. 8 % af de kvindelige respondenter svarer, 

at de har oplevet dette. 

Respondenterne har haft mulighed for at uddybe deres besvarelse eller beskrive andre oplevelser, 

de har haft med forskelsbehandling på Institut for Klinisk Medicin. Kommentarer fra spørgeskemaets 

fritekstfelter beskriver blandt andet oplevelser af forskellige forventninger til kvinder og mænd. Kom-

mentarer beskriver eksempelvis oplevelser med: 

 At ens faglige kompetencer er blevet nedvurderet på grund af sit køn. 

 At det er sværere for kvinder at avancere i forskerkarrieren. F.eks. beskriver kommentarer, 

at kvinder skal præstere mere for at opnå samme resultat som deres mandlige kollegaer. 

 At blive tilskrevet negative karaktertræk grundet sit køn, f.eks. at man som kvinde vil blive 

betragtet som aggressiv, hvor mænd vil blive opfattet som selvsikker i samme arbejdsmæs-

sige sammenhæng. 
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Positioner 

I figuren nedenfor ses tallene for forskelsbehandling på baggrund af køn fordelt på stillingskategori-

erne. 

 

 

En generel tendens er, at lektorerne, som har besvaret spørgeskemaet, har betydeligt større andel 

oplevelser med 4 af de 6 scenarier, vi spørger ind til.  

Når vi laver analysen her og inddrager både køn og position, viser der sig nogle interessante ten-

denser. For eksempel: 

 15 % af de kvindelige ph.d.-studerende har oplevet forventninger til, hvilke arbejdsopgaver 

de kan påtage sig pga. deres køn. Det gælder for 3 % af de mandlige ph.d.-studerende. I 

samtlige andre positioner, er der en større andel kvinder end mænd, der har oplevet den 

slags forventninger.  
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 9 % af de kvindelige ph.d.-studerende har oplevet nedsættende kommentarer om deres fag-

lighed, der blev begrundet med deres køn. Det samme gælder for 4 % af de mandlige ph.d.-

studerende.  

 

Barsel 

I forundersøgelsen var barsel en tematik, der gik igen i informanternes fortællinger om forskelsbe-

handling. I Ligestillingsloven er forskelsbehandling på baggrund af barsel nævnt særskilt. I den for-

bindelse har vi i spørgeskemaet valgt at spørge ind til, om de har været på barsel eller skal på barsel, 

samt stillet en række konkrete spørgsmål om respondenternes oplevelser i forbindelse med deres 

barsel.  

Vi præsenterer neden for resultaterne fordelt på respondenternes køn. 

 

38 % af de mandelige respondenter og 32 % af de kvindelige respondenter svarer, at de har været 

på barsel, mens de har været ansat på Institut for Klinisk Medicin, eller at de skal på barsel inden for 

den nærmeste fremtid og har fortalt det til deres leder/vejleder. Det svarer til 77 mænd og 96 kvinder. 

De respondenter, der har svaret bekræftende på, at de enten har været på barsel eller skal på barsel 

inden for den nærmeste fremtid og har fortalt det til deres leder/vejleder, er efterfølgende blevet stillet 

konkrete spørgsmål til oplevelser i forbindelse med deres barsel. 
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15%
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30%

35%

40%

Mænd (N=206) Kvinder (N=300)

Har du været på barsel, mens du har været ansat på Institut for Klinisk 
Medicin, eller skal du på barsel inden for den nærmeste fremtid og har fortalt 

det til din leder/vejleder? 
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Mens en lidt større andel af de mandlige respondenter end de kvindelige respondenter svarer be-

kræftende på, at de har været eller skal på barsel, ses en større kønsforskel, når vi spørger til kon-

krete oplevelser, som respondenterne har haft i forbindelse med deres tidligere eller fremtidige bar-

sel. Som det fremgår af figuren, svarer de kvindelige respondenter i et større omfang end de mand-

lige respondenter bekræftende på de konkrete spørgsmål, vi stiller. 

De hyppigst forekommende oplevelser blandt de kvindelige respondenter er: 

 At få kommentarer om, at det er dårligt for deres forskning/deres arbejde at tage barsel (22 

% af de kvindelige respondenter og 5 % af de mandlige respondenter). 

 At barsel har påvirket deres arbejdsopgaver i en negativ retning (19 % af de kvindelige re-

spondenter og 4 % af de mandlige respondenter).  

Den hyppigste oplevelse er i de mandlige respondenters tilfælde at få kommentarer om, at det er 

fordelagtigt for deres forskning/deres arbejde at tage barsel (10 % af de mandlige respondenter og 

17 % af de kvindelige respondenter). 

I kommentarerne ses ligeledes en tendens til, at især kvinder beskriver at have oplevet negative 

kommentarer eller oplevelser i forbindelse med barsel. Det drejer sig blandt andet om:  

 At barsel har betydning for, hvorvidt de tilbydes ansættelse. Heriblandt beskriver responden-

ter at have fået upassende spørgsmål til deres planer om at få børn, eller at få at vide at de 

ikke var blevet ansat, hvis de havde fortalt, at de skulle på barsel. 

 At blive frarådet at få børn. 

 At opleve, at barsel påvirker deres karriere. Kommentarer beskriver eksempelvis at have 

oplevet, at barsel har haft betydning for, at de om de blev tildelt visse opgaver eller valgt til 

fastansættelser. 

 At barsel bliver talt om med negativ tone på instituttet. 

I fokusgruppeinterview blev barsel også nævnt i forbindelse med oplevelser af forskelsbehandling. 

Idet at kvindelige ansatte tager langt mere barsel end mandlige ansatte med Institut for Klinisk Me-

22%

19%

17%

12%

5%

4%

10%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

at få kommentarer om, at det er dårligt for din forskning/dit
arbejde at tage barsel

barslen har påvirket dine arbejdsopgaver i negativ retning

at få kommentarer om, at det er fordelagtigt for din
forskning/dit arbejde at tage barsel

at få kommentarer, der betvivler dine faglige ambitioner

Har du i forbindelse med din barsel oplevet at...

Mænd  (N=77)  Kvinder (N=96)
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dicin, får det større konsekvenser for kvinders forskningskarriere, da kvinder dermed er væk i læn-

gere tid. Et væsentligt emne er længden på barsel, der både kan være en barriere for kvinder, men 

også kan være en fordel i et forskningsprojekt, primært for ph.d.-studerende.  

Barsel af en vis længde kan være en barriere, fordi det kan betyde færre publikationer, som er es-

sentielle for at få forskningsmidler senere hen. Det kan også være en fordel i nogle projekter, fordi 

det betyder, at der er længere tid til at lave forskningsprojekter hen over en barsel.  

Vi har også spurgt samtlige respondenter, uanset om de har været på barsel eller ej, om de har 

oplevet, at en forventning om en eventuel barsel i fremtiden har været skadelig for deres karriere-

muligheder. Det svarer 5 % af kvinderne og 1,5 % af mændene ja til.  

 

Barsel og position på instituttet 

Hvis vi analyserer svarene vedrørende barsel på position, ser vi følgende resultater: 

 

Gruppen af postdocs, der har været på barsel, er den, hvor den største andel af respondenter med 

negative oplevelser i forbindelse med barsel. Hvis vi ser på spørgsmålet om, hvorvidt barsel er dårlig 

eller fordelagtigt for den enkeltes forskning eller arbejde, finder vi et en interessant kønsforskel. 

Samlet set er det 26 % af de ph.d.-studerende, der har besvaret spørgsmålet, der har oplevet kom-

mentarer om, at det er fordelagtigt at tage barsel. Til sammenligning er det ”kun” 17 % i samme 

gruppe, der har fået kommentarer om, at det er dårligt for deres forskning at tage barsel. Men mens 

17%

2%

17%

26%

10%

24%

12%

24%

12%

13%

9%

17%

9%

13%

13%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

at barslen har påvirket dine arbejdsopgaver i en negativ
retning (fx at blive fravalgt eller ikke givet de opgaver, du

normalt ville have fået)

at du ikke er blevet overvejet til en stilling, som du ellers var
kvalificeret til

at få kommentarer om, at det er dårligt for din forskning/dit
arbejde at tage barsel

at få kommentarer om, at det er fordelagtigt for din
forskning/dit arbejde at tage barsel

at få kommentarer, der betvivler dine faglige ambitioner

Har du i forbindelse med din barsel på Institut for Klinisk Medicin 
oplevet... 

Teknisk/admin (N=25) Professor (N=16) Lektor (N=23) Postdoc (N=17) Ph.d.-Studerende (N=84)
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30 % af de kvindelige ph.d.-studerende har modtaget kommentarer om, at det er dårligt for deres 

forskning, gælder det samme kun for 3 % af de mandlige ph.d.-studerende. Derimod har 18 % af de 

mandlige ph.d.-studerende, der har besvaret spørgsmålet, fået kommentarer om, at det er fordelag-

tigt for deres forskning/arbejde at tage barsel. Det gælder for 32 % af de kvindelige ph.d.-studerende.  
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Uønsket seksuel opmærksomhed 

Vi har i undersøgelsen stillet fem spørgsmål, der omhandler oplevelser med uønsket seksuel op-

mærksomhed. Hvis vi ser på resultaterne på tværs af de fem spørgsmål, viser resultaterne at:  

- 56 kvindelige respondenter har mindst en oplevelse med uønsket seksuel opmærksomhed. 
Det svarer til 19 %. 

- 26 mandlige respondenter har mindst en oplevelse med uønsket seksuel opmærksomhed. 
Det svarer til 13 %.  

 

Nedenstående figur afspejler resultaterne for respondenternes konkrete oplevelser med uønskede seksuel 

opmærksomhed, fordelt på mænd og kvinder.  

 

For samtlige af de konkrete oplevelser, vi spørger til, viser svarene, at de kvindelige respondenter 

er mere udsat end de mandlige respondenter. De hyppigste oplevelser med uønsket seksuel op-

mærksomhed for både kvindelige og mandlige respondenter er: 

 Uønskede kommentarer om respondentens krop, seksualitet eller udseende. Det har 12 % 

af de kvindelige respondenter og 7 % af de mandlige respondenter oplevet. 

 At blive tiltalt eller omtalt med seksuelle undertoner. Det har 11 % af de kvindelige respon-

denter og 7 % af de mandlige respondenter oplevet. 

Vi ser den mindste kønsforskel i svarene, når det kommer til oplevelser med 1) at få vist uønsket 

materiale med seksuelt indhold og 2) uønskede invitationer til at ses eller gå ud, hvor man oplevede, 

at der var seksuelle undertoner. Dette er ligeledes de oplevelser med uønsket seksuel opmærksom-

hed, som færrest har svaret ja til.  
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0,5%
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Har du fået uønskede kommentarer om din krop, din
seksualitet eller dit udseende?

Er du blevet tiltalt eller omtalt med seksuelle undertoner (fx
gennem vittigheder eller bemærkninger), som var uønsket

for dig?

Har du været udsat for uønsket fysisk berøring (fx massage,
omfavnelser eller kys)?

Har du fået uønskede invitiationer til at ses eller gå ud, hvor
du oplevede, at der var seksuelle undertoner?

Har nogen vist dig materiale med seksuelt indhold, som var
uønsket for dig (fx pornografiske billeder eller film)?

Oplevelser med uønsket seksuel opmærksomhed

Mand (N=206) Kvinde (N=300)
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Der er imidlertid dobbelt så stor andel af kvinder end mænd, der i spørgeskemaet svarer, at de har 

oplevet uønsket fysisk berøring. Her svarer 6 % af de kvindelige respondenter ’ja’ sammenlignet 

med 3 % af de mandelige respondenter. 

Der viser sig her betydelige forskellige, når vi tager højde for, hvilken position man indtager på insti-

tuttet:  

Dette illustreres i den nedenstående model: 

 

 15 % af lektorerne, 14 % af ph.d.-studerende og 8 % af postdocs har fået uønskede kom-

menter om deres krop, seksualitet eller udseende.  

o Her ser vi ikke den store forskel på kvinder og mænd inden for gruppen af ph.d.-

studerende, hvor 15 % af kvinderne og 13 % af mændene har modtaget uønskede 

kommentarer om deres krop, seksualitet eller udseende.  

 10 % af de ph.d.-studerende, 9 % af det teknisk-administrative personale og 8 % af postdocs 

er blevet tiltalt eller omtalt med seksuelle undertoner, som var uønsket. 
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seksualitet eller dit udseende?

Er du blevet tiltalt eller omtalt med seksuelle undertoner (fx
gennem vittigheder eller bemærkninger), som var uønsket

for dig?

Har du været udsat for uønsket fysisk berøring (fx massage,
omfavnelser eller kys)?

Har du fået uønskede invitiationer til at ses eller gå ud, hvor
du oplevede, at der var seksuelle undertoner?

Har nogen presset dig til nøgenhed eller blottet sig for dig?

Har nogen vist dig materiale med seksuelt indhold, som var
uønsket for dig (fx pornografiske billeder eller film)?

Uønsket seksuel opmærksomhed - fordelt på positioner

Teknisk/administrativt personale (N=88) Professor (N=94)

Lektor (N=44) Post.doc (N=40)

Ph.d.-studerende (N=214)

Punkt 3, Bilag 1: KVINFO-rapport-IKM-280222.pdf



44 

 

o Heller ikke her ser vi betydelige kønsforskelle mellem mandlige og kvindelige ph.d.-

studerende. 

 11 % af lektorerne har været udsat for uønsket fysisk berøring. Det samme har 8 % af post-

docs, 4 % af professorer og 4 % af ph.d.-studerende.  

 

Respondenternes kommentarer 

Respondenternes egne beskrivelser af oplevelser med uønsket seksuel opmærksomhed i forbin-

delse med deres ansættelse ved instituttet understøtter tallene i figuren ovenfor. Vi præsenterer her 

et kvalitativt indblik i oplevelserne gennem konkrete eksempler, som beskrives af respondenterne 

selv. Af hensyn til anonymitet citerer vi ikke respondenternes kommentarer direkte, men gengiver i 

stedet indholdet i anonymiseret form. 

Ud fra respondenternes kommentarer tegner der sig et billede af to tendenser.  

Den første tendens centrerer sig om uønskede kommentarer, bemærkninger eller vittigheder af 

blandt andet grænseoverskridende seksuel karakter og indhold, eller som er gået specifikt på re-

spondenternes udseende. Alle kommentarer, som beskriver sådanne oplevelser, er fra kvindelige 

respondenter, som enten er teknisk-administrativt personale eller ph.d.-studerende. 

I det kvalitative indhold finder vi ni kommentarer, der beskriver oplevelser med uønskede kommen-

tarer om respondenternes krop og udseende eller seksualiserede kommentarerer. 

Følgende er eksempler på respondenternes oplevelser på denne type oplevelse, som det fremgår 

af kommentarerne: 

 Spørgsmål omkring sexliv 

 Gentagende bemærkninger, der både nedladende og seksuelt betonede  

 Kommentarer om krop, kropstype og vægt 

 Kommentarer om, at man kun kommer frem pga. udseende og køn 

 Grænseoverskridende kommentarer og vittigheder fra forskningsdeltagere  

 Uopfordrede beskeder uden for arbejdstid. 

Den anden tendens drejer sig om uønsket fysisk berøring, som syv respondenter beskriver oplevel-

ser med. Modsat mønsteret ovenfor med de uønskede kommentarer, er oplevelserne med uønsket 

berøring fordelt bredt ud på stillinger og køn.  

Følgende er eksempler på respondenternes oplevelser med uønsket fysisk berøring, som det frem-

går af kommentarerne: 

 Forsøg på at give massage 

 Klap bagi  

 At blive taget på låret 

 Forsøg på kys. 
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Hvem har udsat andre for uønsket seksuel opmærksomhed – og hvor skete det 

Vi har i spørgeskemaet spurgt, hvilken position og køn den eller de, der har udsat respondenter for 

uønsket seksuel opmærksomhed, havde. Vi har også spurgt, hvor hændelserne fandt sted. Da det 

ikke er formålet med undersøgelsen at afdække enkeltsager, men netop at se på mønstre og struk-

turer, har vi ikke analyseret disse svar på de enkelte typer af hændelser. Vi har i stedet analyseret 

alle informationer om køn og position hos de har udsat andre for uønsket seksuel opmærksomhed 

samlet.  
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I modellerne ser vi, at oplevelser at respondenter har angivet at både kvinder og mænd samt begge 

køn, har udsat dem for uønsket seksuel opmærksomhed, dog er står mænd for langt den største del 

af hændelserne, nemlig 74 %.  

Hyppigst ses det, at den uønskede seksuelle opmærksomhed kommer fra en kollega (37 %) eller 

en ansat i en højere position (27 %).  

Respondenterne svarer at have oplevet det i flere forskellige sammenhænge, men det hyppigste 

svar er til et socialt arrangement, hvor der blev drukket alkohol (23 %). Den næsthyppigst angivne 

sammenhæng er til et møde i regi af ansættelse med instituttet (16 %).  

 

Konsekvenser  

Vi har i spørgeskemaet spurgt til, om oplevelser med forskelsbehandling på baggrund af køn, her-

under uønsket seksuel opmærksomhed, har haft konsekvenser for den enkelte. Med konsekvenser 

mener vi for eksempel, at man har ændret sin adfærd på grund af oplevelserne.  

Vi ser her, at der er flere kvinder end mænd, der har oplevet konsekvenser, hvilket formentlig hænger 

sammen med, at vi også ser, at flere kvinder end mænd oplever forskelsbehandling på grund af køn 

og uønsket seksuel opmærksomhed.  

15 % af kvinderne svarer, at de på grund af oplevelser med forskelsbehandling på baggrund af køn 

og/eller uønsket seksuel opmærksomhed har holdt sig fra specifikke personer på instituttet. Det er 

44 kvinder, der gør eller har gjort det.  

7 % af kvinderne har holdt sig fra specifikke sammenhænge, 7 % har oplevet at blive begrænset 

fagligt og 5 % har overvejet at opsige deres stilling.  

16%

11%

11%

23%

10%

8%

21%

I hvilken sammenhæng skete det?

Til et møde i regi af min ansættelse ved instituttet 16%

Til en konference 11%

Til et seminar, en faglig tur eller lignende med kollegaer/chefer fra instituttet 11%

Til et socialt arrangement, hvor der blev drukket alkohol 23%

Til et socialt arrangement, hvor der ikke blev drukket alkohol 10%

Under et forskningsforsøg 8%

Andet (uddyb) 21%
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Instituttets håndtering af oplevelser med forskelsbehandling på baggrund af 

køn og uønsket seksuel opmærksomhed 

Vi har i spørgeskemaet spurgt respondenterne, om de ved, hvor de kan henvende sig, hvis de op-

lever forskelsbehandling på baggrund af køn, herunder uønsket seksuel opmærksomhed. Det svarer 

38 % ja til at de ved, mens 62 % altså svarer, at det ved de ikke.  

Vi har også spurgt, om respondenterne har tillid til, at de kan få hjælp og opbakning fra ledelsen, 

hvis de er udsat for forskelsbehandling på baggrund af køn eller uønsket seksuel opmærksomhed. 

Det svarer 64 % ja til, 11 % svarer nej, mens de resterende svarer ”ved ikke”. 59 % af kvinderne 

svarer ja til, at de har tillid til, at de vil få hjælp og opbakning fra ledelsen, mens det samme er 

gældende for 72 % af mændene.  

Vi har også spurgt til konkrete erfaringer med og overvejelser om at gå til ledelsen med konkrete 

oplevelser. 20 personer har svaret, at de er gået til ledelsen med konkrete oplevelser. Af hensyn til 

de 20 personer, der er gået til ledelsens anonymitet, dykker vi ikke nærmere ned i deres svar. Helt 

overordnet kan det dog siges, at der er en nogenlunde ligelig fordeling mellem de, der er tilfredse 

med ledelsens håndtering, og de, der ikke er. 
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uønsket seksuel opmærksomhed ... 

Mænd (N=206) Samlet Kvinder (N=300)
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Vi har i undersøgelsen spurgt stillet spørgsmålet: Hvis du har haft oplevelser med forskelsbehandling 

på baggrund af køn, herunder uønsket seksuel opmærksomhed, har du så på noget tidspunkt delt 

dine oplevelser med ledelsen på Institut for Klinisk Medicin?  

Hvis vi derimod ser på svarene fra de 90 personer, der i skemaet har angivet, at de har haft oplevel-

ser, men ikke er gået til ledelsen, viser nedenstående figur de samlede svar og fordelingen på hen-

holdsvis kvinder og mænd. 2/3 af respondenterne er kvinder og 1/3 er mænd.  

 

 

Det er dermed bemærkelsesværdigt, at meget få går til ledelsen med deres oplevelser, samt at 

årsagerne hertil blandt andet er frygt for, at det skal gå udover ens karriere. Det er også bemærkel-

sesværdigt, at det i højere grad er kvinder end mænd, der er er bange for, at det skal gå ud over 

deres karriere.  

 

Vidne til andres oplevelser 

66 af respondenterne svarer ’ja’ til, at de har kendskab til eller personligt været vidne til, at nogle af 

deres kollegaer (efter deres opfattelse) har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed (13 %). 

42 af de kvindelige (14 %) og 23 af de mandlige respondenter svarer ’ja’ (11 %). 

I de kvalitative interview har vi hørt en del omtale af episoder, som enten respondenterne selv har 

været udsat for, som de har været vidner til eller har hørt omtalt.  
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Du var bange for, at det ville få negativ indflydelse på din
karriere

Personen, der udsatte dig for dine oplevelser, har en
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Hvis du ikke har delt dine oplevelser med ledelsen på Institut for 
Klinisk Medicin, var noget af følgende så årsagen eller 

medvirkende årsag? 

Mænd Samlet Kvinder
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Bilag 1: Spørgsmål fra spørgeskemaet 

Vi præsenterer her samtlige af de konkrete spørgsmål, vi stiller i spørgeskemaundersøgelsen. 

Holdningsspørgsmål 

1. Hvor enig er du i følgende udsagn? På Institut for Klinisk Medicin... 

a. er der trygt og behageligt at være 

b. er der en sexistisk omgangstone og omgangsform 

c. har mænd ringere mulighed for at avancere end kvinder 

d. har kvinder ringere mulighed for at avancere end mænd 

e. er der plads til at sige fra over for upassende adfærd, uden at det har konsekvenser 

for den, der siger fra 

f. kan man opleve personlige angreb (fx at blive råbt ad eller at få skæld ud) 

g. fremmer seksuelle relationer inden for instituttet ens karrieremuligheder 

h. begrænser seksuelle relationer inden for instituttet ens karrieremuligheder 

Generel omgangsform 

2. Har du i arbejdsmæssige sammenhænge i forbindelse med din ansættelse ved Institut for 

Klinisk Medicin oplevet at...  

a. blive afbrudt, vendt øjne ad eller ikke blive lyttet til? 

b. blive kaldt navne eller lignende, som du oplevede som nedværdigende? 

c. få spørgsmål om dit privatliv, som var uønskede eller ubehagelige for dig? 

d. få at vide, at du talte for meget? 

e. få at vide, at din stemme var skinger? 

f. blive udelukket fra sociale eller faglige fællesskaber? 

g. nogen på en ubehagelig måde har hævet stemmen over for dig? 

Forskelsbehandling på baggrund af køn 

3. Har du som ansat ved Institut for Klinisk Medicin oplevet… 

a. at blive fravalgt til bestemte typer af opgaver eller arbejdsgrupper pga. dit køn? 

b. forventninger til hvilke arbejdsopgaver, du kan påtage dig pga. dit køn? 

c. at blive forbigået til karrierefremmende muligheder pga. dit køn? 

d. nedsættende kommentarer om din faglighed, der blev begrundet med dit køn? 

e. ikke at blive taget alvorligt i arbejdsmæssige sammenhænge pga. dit køn? 

f. at dine faglige holdninger er blevet ignoreret, afvist eller overset pga. dit køn? 

Barsel 

4. Har du været på barsel, mens du har været ansat på Institut for Klinisk Medicin, eller skal du 

på barsel inden for den nærmeste fremtid og har fortalt det til din leder/vejleder? 

5. [Hvis ja] Har du i forbindelse med din barsel fra Institut for Klinisk Medicin oplevet... 

g. at barslen har påvirket dine arbejdsopgaver i en negativ retning (fx at blive fravalgt 

eller ikke givet de opgaver, du normalt ville have fået)? 

a. at du ikke er blevet overvejet til en stilling, som du ellers var kvalificeret til? 

b. at få kommentarer om, at det er dårligt for din forskning/dit arbejde at tage barsel? 

c. at få kommentarer om, at det er fordelagtigt for din forskning/dit arbejde at tage bar-

sel? 

d. at få kommentarer, der betvivler dine faglige ambitioner? 

Punkt 3, Bilag 1: KVINFO-rapport-IKM-280222.pdf



52 

 

6. Har du oplevet, at en forventning om, at du eventuelt skal på barsel i fremtiden, har været 

skadelig for dine karrieremuligheder på Institut for Klinisk Medicin (fx at du er blevet forbigået 

til en fastansættelse eller forfremmelse)? 

Uønsket seksuel opmærksomhed 

7. Har du fået uønskede kommentarer om din krop, din seksualitet eller dit udseende? 

a. [Hvis ja] Hvem udsatte dig for det? 

b. [Hvis ja] I hvilke(n) sammenhæng(e) skete det? 

8. Er du blevet tiltalt eller omtalt med seksuelle undertoner (fx gennem vittigheder eller bemærk-

ninger), som var uønsket for dig? 

9. Har nogen vist dig materiale med seksuelt indhold, som var uønsket for dig (fx pornografiske 

billeder eller film?) 

10. Har du fået uønskede invitationer til at ses eller gå ud, hvor du oplevede, at der var seksuelle 

undertoner? 

11. Har du været udsat for uønsket fysisk berøring (fx massage, omfavnelser eller kys)? 

12. Har nogen presset dig til nøgenhed eller blottet sig for dig? 

13. Er du blevet bedt om eller følt dig presset til seksuelle handlinger til gengæld for en belønning 

(fx attraktive arbejdsopgaver eller forfremmelse)? 

14. Er du blevet bedt om eller følt dig presset til seksuelle handlinger for at undgå sanktioner 

eller straf (fx fyring eller at blive frataget arbejdsopgaver eller karrieremuligheder)? 

15. Er du blevet tvunget til seksuelle handlinger? 

16. Har nogen forsøgt at tvinge dig til seksuelle handlinger? 

Svarer man ja til en oplevelse med uønsket seksuel opmærksomhed, bliver man efterfølgende 

spurgt til udøverens position og køn, samt i hvilken sammenhæng det skete. Dette er illustreret ved 

spørgsmål 6a og 6b, men er for overskuelighedens skyld udeladt i resten af spørgsmålene i dette 

bilag. 

Konsekvenser 

17. Har du på grund af oplevelser med forskelsbehandling på baggrund af køn, herunder uønsket 

seksuel opmærksomhed… 

a. overvejet at opsige din stilling på instituttet? 

b. holdt dig fra specifikke personer på instituttet? 

c. holdt dig fra specifikke sammenhænge (fx visse arrangementer eller faglige ture)? 

d. meldt dig syg? 

e. oplevet, at du er blevet begrænset fagligt (fx fordi du ikke længere ønskede at enga-

gere dig i bestemte netværk)? 

Udøver 

18. Har du selv opført dig seksuelt grænseoverskridende over for nogle af dine kollegaer på 

Institut for Klinisk Medicin? 

Vidne 

19. Har du kendskab til eller personligt været vidne til, at nogle af dine kollegaer (efter din opfat-

telse) har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed? 
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Håndtering af forskelsbehandling på baggrund af køn, herunder uønsket seksuel opmærk-

somhed, på Institut for Klinisk Medicin 

20. Ved du, hvor på Institut for Klinisk Medicin du kan henvende dig, hvis du oplever forskelsbe-

handling på baggrund af køn, herunder uønsket seksuel opmærksomhed? 

21. Har du tillid til, at du kan få hjælp og opbakning fra ledelsen, hvis du oplever forskelsbehand-

ling på baggrund af køn, herunder uønsket seksuel opmærksomhed? 

22. Hvis du har haft oplevelser med forskelsbehandling på baggrund af køn, herunder uønsket 

seksuel opmærksomhed, har du så på noget tidspunkt delt dine oplevelser med ledelsen på 

Institut for Klinisk Medicin? 

23. Er du tilfreds med ledelsens håndtering af din henvendelse? 

24. Hvis du ikke har delt dine oplevelser med ledelsen på Institut for Klinisk Medicin, var noget 

af følgende så årsagen eller medvirkende årsag? 
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Bilag 2: Andre undersøgelser på området 

For at give et billede af, hvor udbredt forskelsbehandling på baggrund af køn, herunder uønsket 
seksuel opmærksomhed, er på det danske arbejdsmarked, ser vi i det følgende nærmere på nogle 
af de undersøgelser, der for nylig er lavet i forskellige brancher, arbejdspladser og uddannelser. 

Vi præsenterer først to undersøgelser, FH (2019) og NFA (2019), der bredt undersøger oplevelser 
blandt danske lønmodtagere. Det gør vi særligt med fokus på vigtigheden af at stille konkrete frem 
for overordnede spørgsmål, når man undersøgelser seksuel chikane (uønsket seksuel opmærksom-
hed). 

Vi præsenterer dernæst et udpluk af KVINFOs nylige undersøgelser af forskelsbehandling på bag-
grund af køn, herunder seksuel chikane, for herefter at præsentere andre undersøgelser på området. 
De præsenterede undersøgelser stammer, ulig denne undersøgelse for Institut for Klinisk Medicin, 
ikke fra forskningsmiljøer og er derfor ikke direkte sammenlignelige med nærværende undersøgelse. 
Vi præsenterer dem for at give et billede af omfang og karakter af forskelsbehandling på baggrund 
af køn, herunder seksuel chikane, fra forskellige brancher i det danske samfund. 

Balance og Ligestilling – Fagbevægelsens Hovedorganisation (2019) 

Epinion har for Fagbevægelsens Hovedorganisation foretaget undersøgelsen Balance og Ligestilling 
blandt lønmodtagere i Danmark. 

Forskellen på resultater i undersøgelser om seksuel chikane, baseret på henholdsvis et enkelt over-
ordnet spørgsmål over for en række spørgsmål til konkrete oplevelser, illustreres tydeligt i denne 
undersøgelse. 

Direkte adspurgt svarer hver tiende kvinde og hver tyvende mand i undersøgelsen, at de har været 
udsat for seksuel chikane på deres nuværende eller tidligere arbejdsplads. Når der derimod spørges 
om konkrete episoder med krænkende adfærd, stiger tallene, så hver tredje kvinde og hver fjerde 
mand svarer, at de er blevet udsat for mindst én krænkende episode på deres nuværende eller 
tidligere arbejdsplads. 

Arbejdsmiljø og Helbred – Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2018) 

Den største undersøgelse af arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser, Arbejdsmiljø og Helbred, un-
dersøger også omfanget af seksuel chikane. Det gøres ved at stille det overordnede spørgsmål ”Har 
du været udsat for seksuel chikane inden for de seneste 12 mdr.?” 

Den seneste undersøgelse er fra 2018 og viser, at under 4 % af de adspurgte lønmodtagere oplyser, 
at de har været udsat for seksuel chikane det seneste år. Det Nationale Forskningscenter for Ar-
bejdsmiljø (NFA), der har foretaget undersøgelsen hvert andet år siden 2012, definerer ikke, hvad 
seksuel chikane er, og skriver i deres rapporter, at der ikke er en objektiv grænse for, hvad seksuel 
chikane er, men at det er uønsket og derfor ubehageligt. 

Resultatet her er altså forholdsvis lavt sammenlignet med resultaterne fra andre undersøgelser, vi 
ser på. Med udgangspunkt i forskning hænger dette sandsynligvis sammen med, at der er stillet et 
enkelt, overordnet spørgsmål, hvilket blandt andet åbner for, at respondenter selv definerer, hvad 
seksuel chikane er ud fra deres personlige opfattelse af begrebet. 

Dagbladet Politiken (2021) 

KVINFO og Analyse & Tal har undersøgt forskelsbehandling og uønskede seksuelle oplevelser 
blandt nuværende og tidligere ansatte på Dagbladet Politiken.  

Undersøgelsen viser, at 29 % af respondenterne én eller flere gange har haft verbale eller fysiske 
uønskede seksuelle oplevelser inden for de seneste tre år. Hver femte har overværet grænseover-
skridende adfærd. 
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SF (2021) 

KVINFO har undersøgt forskelsbehandling på baggrund af køn og seksualitet, herunder seksuel 

chikane, blandt alle nuværende medlemmer af SF. 

Undersøgelsen viser, at 26 % af de mandlige respondenter og 24 % af de kvindelige respondenter 

svarer, at de har været udsat for mindst én konkret oplevelse med forskelsbehandling på baggrund 

af køn og/eller seksualitet, som vi spørger til i undersøgelsen, mens 10 % af de mandlige respon-

denter og 13 % af de kvindelige respondenter svarer, at de har været udsat for mindst én konkret 

oplevelse med seksuel chikane. 

Undersøgelsen viser endvidere, at respondenter, der er homo-, bi- og panseksuelle eller har andre 

seksualiteter end heteroseksuel, er markant mere udsat for forskelsbehandling på baggrund af både 

køn og seksualitet, herunder seksuel chikane, end heteroseksuelle respondenter. 

Radikale Venstre (2021) 

KVINFO har undersøgt forskelsbehandling på baggrund af køn, herunder seksuel chikane, blandt 
nuværende og tidligere ansatte samt aktive medlemmer og folkevalgte i partiet Radikale Venstre. 

Her svarer 39 % af de kvindelige respondenter og 24 % af de mandlige respondenter, at de har haft 
mindst én konkret oplevelse, der er kategoriseret som forskelsbehandling på baggrund af køn, for 
eksempel nedladende vittigheder og historier om deres køn. 30 % af de kvindelige respondenter og 
15 % af de mandlige respondenter svarer endvidere, at de har haft mindst én konkret oplevelse, der 
er kategoriseret som seksuel chikane i undersøgelsen, for eksempel uønskede kommentarer om 
deres krop, seksualitet eller udseende. 

IT-professionelle og -studerende (2020) 

KVINFO har i samarbejde med IT-fagforeningen PROSA foretaget en undersøgelse af seksuel chi-
kane blandt fagforeningens medlemmer på arbejdspladser og IT-uddannelser.  

I undersøgelsen af de beskæftigede IT-professionelle svarer 44,5 % af de kvindelige respondenter, 
at de har været udsat for én eller flere krænkende handlinger. Det samme gør sig gældende for 12 
% af mændene. De tilsvarende tal i undersøgelsen af IT-studerende er 36,8 % for kvinder og 7,5 % 
for mænd. 

Praktikanter i medie- og kommunikationsbranchen (2020) 

KVINFO har ligeledes undersøgt omfanget og karakteren af seksuel chikane og krænkelser begået 
mod journalist-, fotojournalist- og kommunikationspraktikanter såvel som tv- og medietilrettelæg-
ningsstuderende i løbet af deres praktik. Alle studerende i undersøgelsen havde ved udsendelsen 
af spørgeskemaet netop afsluttet deres praktik.  

Af de 99 kvindelige respondenter svarer 51 %, at de har oplevet én eller flere konkrete former for 
seksuel chikane, som KVINFO spørger til i undersøgelsen, mens det samme gælder for 27 % af de 
i alt 44 mandlige respondenter. 

Samvær og kultur i ungdomspolitiske fællesskaber – Børns Vilkår og Sex & Samfund (2021) 

En nylig undersøgelse, der er foretaget af Børns Vilkår og Sex & Samfund og finansieret af Dansk 
Ungdoms Fællesråd, undersøger samværet og kulturen i de danske, politiske ungdomsforeninger. 

Undersøgelsen peger på, at der på tværs af dansk ungdomspolitik hersker en grænseoverskridende 
eller krænkende kultur. 46 % af de kvindelige medlemmer af en politisk ungdomsforening har for 
eksempel oplevet seksuelt grænseoverskridende adfærd eller krænkelser mindst én gang i løbet af 
de seneste to år, mens det gælder 24 % af mændene.  
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Kommunernes Landsforening (2020) 

Kommunernes Landsforening har foretaget en rundspørge blandt kommunalpolitikere om seksuelt 

grænseoverskridende adfærd. 

Her svarer 18 % af de kvindelige respondenter, at de i løbet af den nuværende valgperiode har 

været udsat for seksuelt grænseoverskridende adfærd i forbindelse med deres hverv som kommu-

nalpolitiker. Det tilsvarende tal for de mandlige respondenter er 3 %. 

I størstedelen af tilfældene svarer respondenterne, at de blev udsat for seksuelt grænseoverskri-

dende adfærd af en anden politiker. Det gælder for 75 % af tilfældene. Den næsthyppigste udøver 

er en borger (43 %). 

Advokatbranchen (2020) 

Djøf Advokat, der er fagforeningen for ansatte advokatfuldmægtige og advokater, og Danske Advo-
kater, der er en brancheforening for danske advokatvirksomheder, har via en rundspørge undersøgt 
omfanget og karakteren af sexisme, seksuelle krænkelser og mobning i advokatbranchen.  

Djøf Advokat offentliggjorde først en rundspørge til alle medlemmer af fagforeningen (advokater og 
advokatfuldmægtige), der viser, at hver tredje kvinde og hver ottende mand svarer, at de har oplevet 
én eller flere seksuelle krænkelser på deres nuværende arbejdsplads. Siden har Danske Advokater 
offentliggjort en tilsvarende undersøgelse, der når bredere ud i stillingsbetegnelserne i advokatbran-
chen, så for eksempel også administrativt personale og studerende er omfattet.  

Lægger man de to undersøgelser sammen, i alt 2.431 respondenter, svarer 18 % af kvinderne og 8 
% af mændene, at de har oplevet én eller flere former for seksuelle krænkelser på deres nuværende 
arbejdsplads, når der spørges til konkrete hændelser.  

Kvinder i advokatbranchen er ikke blot mere udsatte end mænd. De oplyser også at opleve flere 
forskellige typer af krænkelser end mænd. De mest hyppige hændelser, som kvinderne oplyser, er 
krænkende kommentarer/vittigheder med seksuelle undertoner (10,2 %) og uønskede berøringer 
(7,9 %). 

Film-, tv- og teaterbranchen (2020) 

Fire organisationer fra film-, tv- og teaterbranchen har undersøgt seksuel chikane og diskrimination 

i branchen. I alt 1.485 personer har besvaret rundspørgen, der konkluderer, at 40 % af alle respon-

denter svarer, at de har været udsat for diskrimination eller chikane. Opdelt på køn er det 59 % af 

kvinderne og 23 % af mændene.  

44 % af alle respondenter svarer, at de har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed, og her er det 

50 % af kvinderne og 23 % af mændene. 28 % af alle respondenter svarer, at de har oplevet fysisk 

eller psykisk vold.  

Undersøgelsen konkluderer endvidere, at kvinder, minoriteter, og de, der i undersøgelsen betegnes 

som atypisk ansatte, er mest udsat for grænseoverskridende adfærd. 

Elever i hotel- og restaurationsbranchen (2019) 

Institut for Menneskerettigheder har undersøgt omfanget af sexchikane mod elever i hotel- og re-
staurationsbranchen. I alt 357 elever har besvaret instituttets spørgeskema.  

Mere end hver tredje respondent (37 %) oplyser at have været udsat for uønskede tilnærmelser og 

krænkelser på sin praktikplads. Det gælder for 51 % af de kvindelige respondenter og 46 % af de 

mandlige respondenter. De mest hyppige hændelser er verbale krænkelser (24 %) og fysiske kræn-

kelser (22 %). 
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skolens ny handleplan 2022-2024. 20 min

Det indstilles at

- Ph.d.-udvalget kommenterer forslag til ny handleplan for Ph.d.-skolen 2022-2024

Sagsfremstilling

Ph.d. skoleledelsen har udarbejdet et udkast til en ny handlingsplan for ph.d.-skolen
2022-2024. (bilag 1 og 2) Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af :

1. Det internationale evalueringspanels rapport og anbefalinger 2021.
3. Rapporten, “Quality in the PhD Process” 2021
4. Ph.d.-skolens handleplan 2020-2022. (bilag 3)

Ph.d.-skoleleder Helene Nørrelund vil på mødet kort orientere om forslaget til den nye
handleplan for ph.d-skolen. Ph.d.-udvalget bedes kommentere forslaget. Forslaget til ny
handleplan indeholder et udkast til ny FP struktur, der er vedlagt som bilag 4.(uploades
mandag d. 23 maj)

Forslaget skal drøftes i fakultetsledelsen d. 7 juni 2022.

Ansvarlig/sagsbehandler
Helene Nørrelund/ Lene Bøgh Sørensen

Bilag
1 og 2 Forslag til ny handlingsplan for ph.d.-skolen 2022-2024 ( dansk og engelsk
version)
3. Ph.d.-skolens handleplan 2020-2022
4. Forslag til ændring i ledelsesstruktur og forskeruddannelsesprogrammer på Health
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Notat:  

Udkast til ny handlingsplan for ph.d.-skolen 2022-2024  

 

Ph.d. skoleledelsen har udarbejdet et udkast til en ny handlingsplan for ph.d.-skolen 2022-2024. 
Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af følgende:  

1. Det internationale evalueringspanels rapport og anbefalinger 2021.  

3. Rapporten, “Quality in the PhD Process” 2021  

4. Ph.d.-skolens handlingsplan 2022. (Bilag1.)  

 

Fokusområde 1. Struktur Ph.d.-skole    

Mål  

Fagligt målrettede forskningsprogrammer.  

Handlinger:  

1.1. Ph.d.-skolen ønsker at justere FP-strukturen og tilknytte specialiserede forskningsprogrammer til 
ph.d.-skolens overordnede FP programmer (Biomedicin, Klinisk medicin, Folkesundhed, Odontologi 
og retsmedicin).  

1.2 Etablering af ph. d. kurser og andre relevante aktiviteter i regi af de specialiserede 
forskningsprogrammer.  

 

Fokusområde 2. Planlægning af hensigtsmæssige ph.d.-forløb.   

Mål:  

Ph.d.-skolen vil forbedre de ph.d.-studerendes trivsel ved at gennemføre en række initiativer, der 
skal sikre en bedre onboarding af ph.d.-studerende og øge opmærksomheden omkring den ph.d.-
studerendes og vejlederens rolle og ansvar heri.   

Handlinger:   

2.1 Onboarding af ph.d.-studerende med fokus på  

a) Relation til vejleder. 

b) Planlægningsværktøjer til planlægning af ph.d.-forløbet og time management.  

c) Kendskab til AU’s ”Basic Principles for PhD education”.  

d) Refleksioner om karriereudvikling.    

e) Internationale ph.d.-studerende.  

f) Organsationsforståelse.  
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2.2 Obligatorisk forventningsafstemning, vejlederkontrakt og gennemgang af planlægningsværktøj 
ved 1ste evaluering.  

2.3 Mundtlig drøftelse af ph.d.-forløbet og drøftelse af evt. samarbejde efter endt indskrivning, 
herunder fremtidige publikationer, data og karriereplaner ved 3 evaluering.  

2.4. Konsolidering af rådgiverfunktionen. Ansættelse af ny ph.d.-rådgiver med gradvis overdragelse.  

2.5. Roadshow til regionshospitalerne (FP –lederne).  

 

Fokusområde 3. Ph.d.-studerendes undervisningskompetencer  

Mål:  

Ph.d. - skolen vil sikre, at alle ph.d.-studerende føler sig godt klædt på til at undervise og oplever, at 
de har relevante undervisningsopgaver.   

Handlinger:  

3.1. Etablering af tværfagligt undervisningspædagogisk kursus for ph.d.-studerende.  

3.2. Genopstart af Health match-making undervisningsdatabase.  

 

Fokusområde 4. Ph.d.-kurser og kursussamarbejde  

Mål.  

Relevante Ph.d. kurser på højt fagligt niveau.   

Handlinger:  

4.1. Ph.d. Skolen vil etablere flere internationale ph.d.-kursussamarbejder og udvide 
samarbejdskredsen med Circle –U universiteter.  

4.2. Ph.d.-skolen vil etablere et system til registrering af international kursusaktivitet. 

4.3. Ph.d.-skolen vil sammen med de øvrige ph.d.-skoler arbejde for at fjerne eksisterende barrierer 
for udbud af ph.d.-kurser på tværs af AU. 

4.4 Ph.d.-skolen vil undersøge om flere fastansatte kan bidrage med at undervise på ph.d. niveau, 
hvis undervisningstimer og ph.d.-kursusleder timer medregnes i VIP undervisningsforpligtelsen.  

 

Fokusområde 5:  Vejlederrollen og vejleder kompetencer  

Mål:  

Ph.d.-skolen vil igangsætte initiativer, der skal tydeliggøre vejlederrollen og sikre, at vejlederne er 
opdaterede i forhold til regler på ph.d.-området og vejleder kompetencer.  

Handlinger:  

5.1 Onboarding af nye vejledere på institutterne med fokus på roller og ansvar. 
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5.2 Kontinuerlig vejlederuddannelse. Obligatorisk kompetenceudvikling af erfarne ph.d.-vejledere. 

5.3 Udarbejde model for håndtering af utilfredsstillende ph.d.-forløb med opbakning på 
institutterne.  

5.4 Øge kendskabet til årsagerne til uhensigtsmæssige ph.d.-forløb og forebyggelse af sådanne 
forløb via FAQ i samarbejde med ph.d.-rådgiver.  

 

Fokusområde 6. Internationalt samarbejde    

Mål:  

Ph.d.-skolen vil arbejde systematisk med at understøtte muligheder for øget internationalt 
samarbejde, herunder se på eksisterende og nye midler til rekruttering af internationale ph.d. og til 
understøttelse af udlandsophold. Ph.d.-skolen vil tillige afklare muligheder for intensivering af 
double/joint grads samarbejder.   

Handlinger:   

6.1 Ph.d.-skolen vil fortsat have fokus på internationalisering ved indskrivning og 1 evaluering. 

6.2 Ph.d.- skolen vil evaluere rekrutteringsstipendierne mhp. at få viden om, hvor mange der 
omsættes til ph.d.-forløb. 

6.3. Ph.d.-skolen vil tage initiativ til en dialog med forskningsmiljøerne om, hvordan forskernes 
internationale netværk og SKOU professorerne kan bruges mere aktivt til at rekruttere 
internationale ph.d.-studerende.  

6.4. Ph.d.-skolen ønsker at afklare muligheder for rekruttering blandt internationale 
kandidatstuderende, der ikke opfylder krav i forbindelse med ækvivalens vurdering.  

6.5. Ph.d.-skolen vil afklare muligheder for double/joint ph.d.-gradssamarbejder med universiteter, 
der indgår i Circle –U samarbejdet.  

 

Fokusområde 7:  Transparente og retfærdige processer ifm. opslag.  

Mål:  

Ph.d.-skolen vil i samarbejde med den ph.d.-skolelederkredsen igangsætte initiativer, der skal 
bidrage til, at der på tværs af AU er samme forståelse af kriterier for habilitet, og for kommunikation 
i forbindelse med opslag.  

Handlinger:  

7.1. Tydeliggørelse af regler for habilitet på tværs af ph.d.-skolerne.  

7.2. Præcisering af kommunikation i forbindelse med opslag.  

Fokusområde 8. Branding af ph.d.-uddannelsen  

Mål:  

Ph.d.-skolen vil gennem en række initiativer gøre ph.d.-uddannelsen på Health mere kendt i 
omverdenen.  
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Handlinger: 

8.1 Etablering af junior ekspert liste. 

8.2. Etablering af kursus i offentlig kommunikation, der skal øge de ph.d.-studerendes mulighed for – 
og lyst til – at deltage i den offentlige debat.  

8.3. Offentliggørelse af alle forsvarede ph.d.-afhandlingers titel og abstract. 

8.4. Øge tilgængeligheden af ph.d.-kurser for eksterne parter.   
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Brief:  
Action plan 2022-2024, Graduate School of Health (draft version)  

The graduate school management team has drawn up a proposal for the Graduate School of Health 
action plan covering 2022-2024. The elements of the action plan are based on conclusions and 
recommendations stated in the following:  

1. The graduate school evaluation made by the international panel (report and recommendations, 
2021)  

2. The report “Quality in the PhD Process”, 2021  

3. The Graduate School of health action plan 2022 (bilag 1)  

 
Focus area 1: Structure of the Graduate School of Health 

Purpose: 

Professionally targeted research programmes 

Actions: 

1.1. The graduate school wants to adjust the general graduate programme structure and to affiliate 
specialized research networks to the programmes (Biomedicine, Clinical Medicine, Forensic 
Medicine, Odontology and Public Health).  

1.2 Set up of PhD courses and other relevant activities under the auspices of specialized research 
networks.  
 

Focus area 2: Planning of appropriate PhD studies   

Purpose: 

The graduate school will improve the well-being of PhD students by implementing initiatives to 
ensure a better onboarding of PhD students and increase awareness of the PhD students’ and the 
supervisors’ role in the onboarding process.    

2.1 Onboarding of PhD students with focus on  

a) Relationship to supervisor 
b) Planning tools for appropriate planning of the PhD study and time management 
c) Knowledge of “Basic Principles of PhD education at Aarhus University”    
d) Reflections about career development and opportunities  
e) International PhD students 
f) Organizational understanding  

2.2 Mandatory alignment of expectations, supervisor contract and review of planning tools at the 
first evaluation.   

2.3 Oral discussion at the third/last evaluation focusing on the PhD study and possible cooperation 
after the enrolment has ended, including future publications, data and career plans.  
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2.4 Consolidation of the PhD student counsellor task. Employment of new counsellor with gradual 
transfer of the task.  

2.5. Road show to the Central Denmark Region hospitals (Heads of Graduate Programmes).   

 
Focus area 3: PhD students’ teaching skills  

Purpose:  

The graduate school wants to ensure that all PhD students feel prepared for teaching assignments 
and find the teaching assignments relevant.    

Actions:  

5.1. Establish cross-faculty PhD course in teaching pedagogics/upgrade of teaching skills.  

5.2. Re-establish the graduate school’s match-making database for PhD student teaching assistance   

 

Focus area 4: PhD courses and course collaboration  

Purpose:  

Relevant PhD courses at a high, professional level.   

Actions:  

2.1. The graduate school wants to increase international PhD course collaboration, including 
extending the group of collaborators with the Circle-U universities. 

2.2. The graduate school wants to establish a system for registration of international course 
activities. 

2.3. In collaboration with the other AU graduate schools, the graduate school aims to remove 
existing barriers for offering cross-faculty PhD courses.  

2.4 The graduate school wants to examine whether more of the permanent staff can contribute to 
PhD level teaching if teaching hours and hours for course leading are included in the teaching 
obligation of the scientific staff. 

 

Focus area 5:  The supervisor role and supervisor competencies  

Purpose:  

The graduate school wants to offer initiatives that clarify the supervisor role and ensure that 
supervisors are updated on rules and regulations regarding the PhD programme and supervisor 
competencies. 

Actions:  

5.1 Onboarding of new supervisors at the departments, focusing on roles and responsibilities. 

5.2 Continuous supervisor education. Mandatory development of experienced supervisors’ 
competencies.   
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5.3 Developing a model for how to handle unsatisfactory PhD degree programmes studies, including 
support from the departments. 

5.4 Increase awareness of what causes unsatisfactory PhD degree programmes, and how to prevent 
such cases via an FAQ created in collaboration with the PhD counsellor. 

 

Focus area 6. International collaboration    

Purpose:  

The graduate school will work systematically to support the possibilities for increased international 
collaboration, including looking at existing and new means for recruitment of international PhD 
students and to support stays abroad. Also, the graduate school wants to clarify the possibilities for 
intensifying collaborations on double/joint PhD degree programmes. 
 
Actions:   

6.1 The graduate school will continue to focus on internationalization at time of enrolment and first 
evaluation.  

6.2 The graduate school wants to evaluate the recruitment scholarships in order to learn how many 
scholarships are leading to enrolment in a PhD programme at Health. 
 
 6.3. The graduate school wants to initiate a dialogue with the research environments on how the 
researchers’ international network and the Skou professors can be more actively involved in the 
recruitment of international PhD students. 

6.4. The graduate school wishes to clarify the possibilities for recruitment among international 
Master’s degree students who do not meet the requirements in connection with an equivalence 
assessment. 

6.5. The graduate school wants to clarify the possibilities for double/joint PhD degree collaboration 
with universities taking part in the Circle-U collaboration. 
 
 
Focus area 7:  Transparent and fair process in connection with PhD scholarship announcements  

Purpose:  

In collaboration with the other AU graduate schools, the graduate school wants to start initiatives 
that will contribute to a common understanding of criteria for disqualification/impartiality across 
AU, and how to communicate in connection with PhD scholarship announcements. 

Actions:  

7.1. Clarification of rules for disqualification/impartiality across AU graduate schools  

7.2. Clarification of communication in connection with PhD scholarship announcements.  
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Focus area 8. Branding the PhD education at Health  

Purpose:  

The graduate school wants to increase awareness of the PhD education at Health to the outside 
world through several initiatives.  

Actions: 

8.1 Establish a list of junior experts at Health. 

8.2. Establish a PhD course in communication to the public in order to increase the PhD students’ 
possibilities – and motivation – for participating in the public debate.  

8.3. Publication of title and abstract of all defended PhD dissertations at Health. 

8.4. Increase the accessibility of PhD courses for external parties.   
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Side 1 af 5 
 

I. Ph.d.-skolens handlingsplan for internationalisering af ph.d.-uddannelsen 2020-2022 
1. Længevarende udlandsophold og international rekruttering 

Aktivitetet Delmål  Involvering  Periode  Resultat/mål  Status til fakultetsledelsen 15.06.2021 
Internationale 
medvejledere i ph.d.-
projekter  

Dialog om prioritering i 
forbindelse med tildeling 
af fulde stipendier. 
 

Stipendieudvalg 
(27/5-20)   

2020-2022 Flere internationale 
medvejledere bidrager i 
2022 til internationalisering 
af ph.d.-forløb. 

Andelen af ansøgere med 
international medvejleder er steget 
væsentligt. I seneste runde havde 
84% af ansøgerne på Biomedicin en 
international medvejleder, på 
Folkesundhed var det 83% og på 
ClinFO 52%. 
 

Økonomisk støtte til 
længevarende 
udlandsophold (min 6 
måneder) 

Udkast til notat vedr.  
etablering af pulje til 
rejse- og 
opholdsstipendier på 
minimum 6 måneder.  

Fakultet, ph.d. 
adm.  

2020 Flere ph.d.-studerende har 
længerevarende 
udlandsophold.  

Det er ikke juridisk muligt at 
forlænge ph.d.-indskrivningen 
svarende til et langt udlandsophold, 
så opholdet skal kunne rummes 
inden for en sædvanlig 
indskrivning. Ph.d.-skolen skal 
overveje, om vi kan yde støtte i 
længere tid end 6 mdr. og om vi må 
yde støtte til f.eks børnepasning. 

Etablering af pulje til 
korte opholds- og 
rekrutteringsstipendier 

Forberedelse af protokol 
osv. 

Fakultet, ph.d.-
adm 

2021 Øge antallet af 
internationale ph.d.-
studerende ved HE. 

Der er afsat kr. 500.000/år. 

Joint - og double-degree 
aftaler  
 

1. Afklare muligheder for 
joint- eller double-degree 
aftaler med Skou 
professorer   
 
2. Muligheder for  joint- 
eller double-degree 
aftaler  - som f.eks viser 
sig i forbindelse med 
fakultetets øvrige 
samarbejdsinitiativer i 
Circle-U.  

Fak.sekretariat og 
ph.d. adm.   

2021-2022  Udspil om tættere 
samarbejde om joint- eller 
double-degree aftaler med 
udenlandske 
samarbejdspartnere i Circle-
U til videre drøftelse. 

Afventer udvikling i Circle-U 
samarbejdet. 

Punkt 4, Bilag 3: Ph.d.-skolens handleplaner 2020-2022.pdf



Side 2 af 5 
 

 

 

 

 

2. Kursussamarbejde med udenlandske universiteter 

 

 

 

 

Aktivitet  Delmål  Involvering  Periode  Resultat/mål Status til fakultetsledelsen 15.06.2021 
Intensivering af 
kursussamarbejde med 
NorDoc 
samarbejdspartnere. 
 

Synlig kursuskalender 
(Arcanic) og 
kursusøkonomi. 
 
 
 
Dialog med udvalgte 
NorDoc universiteter om 
friholdelse af pladser. 
 
Udvikling af fælles kurser i 
NorDoc regi 

Ph.d.-skoleledelse og 
–administration,  
NorDoc 
samarbejdspartnere 
(17/11-20) 
 
Ph.d.-skoleledelse, 
NorDoc 
samarbejdspartnere 
(2021) 
 
Ph.d.-skoleledelse, 
kursusledere, 
NorDoc 
samarbejdspartnere 
(2022) 

2020-2022 Alle ph.d.-studerende 
har i 2023 mindst eet af 
deres kurser i udlandet  
 

Forventer konsortieaftale i NorDoc 
pr 1/10 2021.  
Fælles NorDoc kursuskalender klar 
1/10 2021.  
 
Forskningsnetværkene på HE er 
informeret om vores nuværende 
kursusudbud indenfor området og 
NorDoc samarbejdet. Afventer 
kursuskalender. Er indstillede på 
udvikling af fælles kurser. 

Afklare muligheder for 
kursussamarbejde med 
Circle U.  
 

Synliggørelse af ph.d.-
kurser på Circle U 
universiteter 

Ph.d.-skoleledelse og 
-adm, 
Fakultetssekretariat,  
Circle U ph.d.-skoler 

2021 Alle ph.d.-studerende 
har i 2023 mindst eet af 
deres kurser i udlandet.  

Afventer udvikling af Circle-U 
samarbejdet. 
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3. Kursusportefølje 

 

Aktivitet  Delmål  Involvering  Periode  Resultat/mål   Status til fakultetsledelsen 15.06.2021 
Beskrivelse af ”det 
ideelle ph.d.-kursus” 
med udgangspunkt i 
nuværende 
kursusportefølje og 
ønske om øget 
internationalisering  

 
 

Konkrete værktøjer til kursus 
opbygning og afvikling, 
herunder:  
 
Afdækning af online muligheder 
– både hele kurser og 
undervisning, fx af 
gæsteforelæsere / 
internationale partnere. 
 
Involvering af gæsteforelæsere 
fra udlandet (inkl. Skou 
professorer)  

FP –ledere (19/3-
20), kursusudvalg 
(10/6-20), CESU 
(2/10-20) 
 
De tværfaglige 
forskningsnetværk 
på HE 

Efterår 2020  Oplæg til det videre 
arbejde med 
kursusportefølje og 
internationalisering. 

CED deltager i arbejdet med 
kursusporteføljen og tilbyder 
skræddersyede kurser til grupper af 
undervisere / kursusledere / 
forskningsnetværk.  
 
CED hjælper med praktisk 
anvendelse af ”Creston Zoom” til 
hybridundervisning. 

Etablering og 
evaluering af 
testkurser 
 

 

Tre kurser fra nuværende 
portefølje udvikles og afholdes 
som ”ideelle” kurser 

FP-ledere, 
kursusudvalg, 
CESU, 
kursusledere, 
kursister 

2021 Evaluering af testkurser 
og oplæg til det videre 
arbejde med kvalitet i 
og internationalisering 
af kursusporteføljen. 

Der er udvalgt et online kursus i 
statistik (PH), et hybridkursus i 
immunologi (BioMed) og det 
obligatoriske kursus i ansvarlig 
forskningspraksis (ClinFO). 

Administrativ 
understøttelse  

 

 

1.Systemunderstøttelse i 
kursuskalender (CARVE) og 
planner.  
2.Ny kursus økonomimodel  

Ph.d.-skoleledelse 
og –
administration 

2020-2021  Systemunderstøttelse 
på plads.  
 
 
 

Under udvikling 

Dialog med 
kursusledere 
 
Dialog med 
tværfaglige 
forskningsnetværk på 
HE 

 

Kursusudvikling Kursusledere, FP-
ledere, ph.d.-
skoleleder, 
forskningsnetværk 

2022 Relevant kursusudbud 
med fokus på 
elementer fra ”det 
ideelle ph.d.-kursus”. 
 
Internationale 
samarbejdspartnere 
står på relevante kurser 
for mindst 25 % af 
konfrontationstimerne i 
2023.  

Afventer NorDoc kursuskalender. 
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II. Ph.d.-skolens handlingsplan for tidlig og målrettet karriereafklaring 2020-2022 

Aktivitet Delmål  Involvering  Periode  Resultat/mål  
Afholdelse af MUS   Via månedsbrev øge 

opmærksomhed på MUS 
efterfulgt af rundspørge.   

Institutterne, ph.d.-
studerende, ph.d. adm  

2020/2021  Alle ph.d.-studerende har i 
2022 haft MUS /MUS 
lignende samtaler i ph.d. 
forløbet og APV-
kvalitetsscoren er 
gennemsnitligt mindst 4.  

Sammenhæng mellem 
ph.d.- forløb og 
efterfølgende ansættelse 
 

Tydeliggørelse af værdien 
af miljøskifte / 
udlandsophold i 
forbindelse med videre 
karriere på universitetet 
(post.doc). 
 
 
 
Drøftelser med regionen 
om:  
Forskningstid ved 
ansættelse efter ph.d.  
Stillinger skræddersyet til 
kandidater med en ph.d. 
grad. 
Ph.d.-vejlederes deltagelse 
på PhD Day 

Hovedvejledere (MUS), FP-
ledere (evalueringer), 
Månedsbrev (nov. 2020), 
karriererådgiver, 
undervisere karrierekursus 
 
 
 
 
 
Dialog mellem prodekan 
for forskning, Region 
Midtjylland, 
Lægeforeningen 
 

2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-2022  

Fortsat fokus på, at 
ansøgere redegør for 
miljøskifte ved 
indskrivningen til ph.d. i 
2021.  
Længere udlandsophold (> 
3 mdr.) hvis ønske om 
post.doc. 
 
 
Indgåelse af konkrete 
aftaler med Region 
Midtjylland i 2022, der skal 
sikre sammenhæng 
mellem ph.d.-forløb og 
ansættelse.   

Alumne netværk og 
mentorkorps.    
 
 

1. Slutevaluering 
iværksættes  

 

 

 

 

Ph.d.-skoleledelse (27/8-
20), Ph.d.-udvalg (5/10-20) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 2022 evaluerer alle ph.d.-
kandidater uddannelsen. 
Mindst halvdelen af 
kandidater med en ph.d.-
grad fra HE i 2022 ønsker 
at tage del i netværket. 
Alle ph.d.-studerende, som 
ønsker en mentor, kan i 
2022 tilbydes dette. 
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2. Etablering af 
alumnenetværk på basis af 
tilsagn i forbindelse med 
slutevaluering  
 
3.Inddrage alumner i 
mentorkorps 
 
 
4. Inddrage alumner i 
undervisningen på 
karrierekursus 

 
 
Kursusleder karrierekursus 

 Alumner bidrager i 2022 på 
karrierekurset.  
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UNIVERSITET 
HEALTH 

 
Forslag til ændring i ledelsesstruktur og forskeruddannelsesprogrammer 
på Health ph.d.-skole 

Ph.d.-skolen udvider med to ph.d.-programmer, så den overordnede struktur på ph.d.-
skolen følger institutstukturen. Dvs. at der fremadrettet vil være 5 ph.d.-programmer. 

FP-lederne (frikøbt fra institutterne) har ansvaret for ph.d.-forløbene, som er relateret 
til deres respektive ph.d.-programmer (Graduate programmes).1  

Forskningsnetværk kan knyttes til ph.d.-skolen som underprogrammer (subprogram-
mes). Underprogrammets fagspecifikke aktiviteter ledes af en program-koordinator, 
som er ansvarlig for, at der etableres kurser, seminarer osv. indenfor emnet.  
Alle ph.d.-kurser skal være tilgængelige for alle ph.d.-studerende og skal godkendes af 
ph.d.-udvalget inden det kan optages i ph.d.-skolens kursusporteføjle.  

Program-koordinatoren tilknyttes desuden én af ph.d.-skolens FP-ledere, som funge-
rer som sparringspartner og repræsentant for ph.d.-skolens ledelse.  

Program-koordinator modtager et funktionstillæg for funktionen.  

Indskrivning ved Healths ph.d.-skole: 
Alle ph.d.-studerende indskrives ved det institut, hvor hovedvejleder er ansat (som det 
også er tilfældet i dag). De ph.d.-studerende kan, hvis de ønsker det, blive tilknyttet et 
underprogram.2  

Alle ph.d.-studerende tildeles som udgangspunkt en grad i Health Science. Hvis de er 
tilknyttet et underprogram, kan de vælge at få graden med undertitel. 

Fordele ved ny struktur: 
• De ph.d.-studerende tilbydes fagligt målrettede programmer 
• Ph.d.-studerende kan få undertitel på deres ph.d.-grad (f.eks. Ph.d-grad inden 

for Sundhedsvidenskab med fokus på Neuroscience). 
• Forskningsnetværk, som bidrager aktivt til indholdselementer af ph.d.-uddan-

nelsen, kan få mere eksponering via ph.d.-skolen gennem ph.d.-kurser, semi-
narer og øvrige aktiviteter.  

• Antallet af ph.d.-studerende indenfor et givent område kan synliggøres via un-
derprogrammerne. 

• Høj fleksibilitet i den faglige struktur, hvor nye underprogrammer kan føjes til 
og ikke-fungerende underprogrammer kan fjernes. 

• Et ph.d.-program pr. institut giver bedre muligheder, at eksterne kandidater 
kan finde de rette ph.d.-programmer. 

• Ved at frikøbe tre personer (50% hver) til håndtering af FP-lederfunktionen på 
IKM, IOOS, Retsmedicin, skabes der mulighed for, at alle FP-ledere er forsk-
ningsaktive på det/et af de institutter de repræsenterer. 

• Håndtering af forløb (evalueringer, udlandsophold, komplicerede forløb osv.) 
varetages fortsat af FP-lederne – som er frikøbt til opgaven og har et stort 
kendskab til ph.d.-området – i tæt samarbejde med institutterne. 

  

 
1 Se bilag 1.0 
2 Se bilag 1.1 
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Struktur i dag: 
Ph.d.-skolen er i dag bygget op omkring tre forskeruddannelsesprogrammer, hhv.: 

• Folkesundhed 
• Biomedicin 
• ClinFO (et samlet program for institutterne for Klinisk Medicin, IOOS og 

Retsmedicin.  

Forskeruddannelsesprogramlederne (FP-lederne) er ansatte ved det institut de re-
præsenterer og er frikøbt til opgaven (ClinFOs FP-leder er ansat ved IKM, mens ko-
ordinator er ansat i administrationen). 

Forskningprogram Stilling Frikøbsgrad 

Public Health Professor 50% 

Biomedicine Professor 50% 

ClinFO Lektor 100% 

Specialkonsulent 75% 

Se diagram i bilag 2.0. 
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Bilag 1.0: Forslag til ny ledelsesstruktur: 
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Bilag 1.1: Forslag til ny faglig struktur: 
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Bilag 2.0: Nuværende ledelsesstruktur: 
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Punkt 5: Orientering fra ph.d.-foreningen 15 min

Det indstilles at

Ph.d.-foreningen orienterer om nyt fra ph.d.-foreningen

Sagsfremstilling

Ph.d.-foreningen vil på mødet orientere om følgende emner

1. Særlige problemstillinger for integrerede ph.d.'er (barsel og forsikring)
2. Alumni-netværk for færdige ph.d.'er

3. Problemstillinger i forhold til at få fri til forskning og ph.d.-forsvar, når man samtidig
har klinisk ansættelse

Ansvarlig/sagsbehandler
Britt Borg/ Lene Bøgh Sørensen

Punkt 6: Orientering fra kursus udvalg. 15 min

Det indstilles at

Kursusudvalget orienterer om nyt fra udvalget

Sagsfremstilling

Kursusudvalget vil på mødet orientere om følgende emner:

1. Godkendelse af kursusprogrammet for E 2022 (se bilag)
2. Ny ECTS beregning for kurser

Kursusudvalget ønsker en drøftelse af følgende emne:

Kursusudvalget ønsker en principiel drøftelse af vægtningen i kursusudbuddet og i ph.d.-
forløb mellem antallet af generiske kurser (formidling, præsentation, sprog, talent ,
karriere etc.) og videnskabelige kurser.

Ansvarlig/sagsbehandler
Kursusudvalget/lene Bøgh Sørensen

Bilag
Kursusprogrammet E2022

5 / 6



Journal no. Title Course leader
Number of 

seats
 ECTS Learning outcomes

B16/01 Bone Biology

Jesper Skovhus Thomsen 
and Thomas Levin 
Andersen 25 3,5

The students will obtain knowledge about bone cells and bone biology under physiological 
and pathophysiological conditions such as osteoporosis, rheumatology, rare bone diseases, 
cancer-induced bone diseases, and parathyroid and kidney diseases, as well as their current 
therapies. Moreover, the student will obtain basic knowledge about clinical and pre-clinical 
bone study design, in vitro cell cultures, serum bone markers, bone epidemiology, pre-
clinical and clinical computed tomography (CT) and DEXA, and bone pathology and 
histology. Finally, the students will learn to identify the strengths and weaknesses in their 
PhD-study, and network with fellow PhD students within the bone field.

B69/30 Flow cytometry
Charlotte Christie 
Petersen 16 2,3

Understanding the physics behind flow cytometry
Understanding the applications and limitations of flow cytometry
Practical knowledge and experience with flow cytometry experiment design
Understanding essential flow cytometry controls
Awareness of common (and not so common) pitfalls
Hands-on, practical experience with data analysis
Ability to critically evaluate flow cytometry results
Requirements for publication of flow cytometry experiments

B100/42 Laboratory animal science Astrid Gerd Holtet 25 2

The participants should obtain basic knowledge about the Laboratory animal science, which 
will make it possible for them to participate in research contributing to the humane use of 
laboratory animals ensuring high standards of animal welfare and quality in the performing, 
evaluating and reporting of laboratory animal experiments.
Insight into Danish legislation concerning animals used for scientific purposes, the ethical 
aspects working with laboratory animals as well as the principles of the 3 Rs.
Basic insight into the biology of laboratory animal, including normal/abnormal behaviour, 
housing, breeding, welfare and feeding.  
Basic insight into occupational health and safety when working with laboratory animals.
Practical experience with handling and euthanizing laboratory animals as well as minimally 
invasive injections and blood sampling techniques.
Basic knowledge of anaesthesia for minor procedures in common laboratory animals.

B116/19 Advanced course in Laboratory Animal Science Martin Kristian Thomsen 16 2,6

  Advanced insight into Danish and International legislation concerning animals used for 
scientific purposes, the ethical aspects of working with laboratory animals as well as the 
principles of the Three Rs.
  Detailed knowledge of different aspects of ethics and the Three Rs in relation to both 
ethical and welfare issues raised by the use of animals in scientific procedures.
  Knowledge of experimental design concepts, possible causes and elimination of bias, 
statistical analysis and information about where expertise can be found to assist with 
procedure, design, planning and the interpretation of results.  
  Insight into the use of animal models in biomedical research and their benefits and 
limitations.
  Insight into the importance of standardization of environmental, microbiological factors 
and use of humane endpoints.
  Knowledge about advanced experimental procedures such as microsurgery, anaesthesia, 
analgesia and euthanasia in rodent laboratory animals.
  Write an application for a procedure to the Danish Ministry of Health.
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B313/01 Sex differences in Metabolic and Cardiovascular disease Janne Lebeck 30 1,2

To provide insight on how sex influences different pathophysiological aspects of 
cardiovascular and metabolic disease.
To increase awareness and knowledge of the role of sex in metabolic and cardiovascular 
disease
To facilitate networking opportunities with fellow peers and international speakers with both 
basic, clinical and epidemiological research backgrounds
To provide opportunities for researchers to present their projects
To evaluate how Data Science can be relevant in the context of your basic and clinical 
research project

250/45, 46, 47 Responsible Conduct of Research - 3 courses in the fall

Grethe Elholm, Sebastian 
Frische and Rikke 
Nørregaard 30 1

Be familiar with the Danish Code of Conduct for Research Integrity as well as Aarhus 
University guidelines and Health standards of Responsible Conduct of Research
Be able to understand and discuss principles of research integrity and responsible conduct of 
research
Be able to identify, analyse and discuss cases of scientific misconduct and questionable 
research practices in the grey zone between misconduct and poor science
Know where to seek advice concerning responsible conduct of research

C85/21 Stereology  Jens Randel Nyengaard 24 2,1

After completion of the course, the student should be able to:
Understand and be able to implement random sampling, systematic sampling and smooth 
systematic sampling
Understand and be able to implement Cavalieri estimator and nucleator/rotator for volume 
estimation using section planes
Understand and be able to implement disector and fractionator for number/connectivity 
estimation using section planes
Understand and be able to implement length and surface estimation using isotropic or 
vertical section planes
Understand the effect of tissue deformation, over- and under projection and ratios on final 
conclusions

C104/21 From Gene to Function – Molecular Analysis of Disease Genes Peter Bross 16 3,1

Theoretical assessment of effects of gene variations
Protein structure, folding and trafficking and their disturbances in diseases
Methods for experimental investigations of effects of gene variations
Design and interpretation of cellular and in vitro experiments
Exercising and developing skills for communicating scientific knowledge

C119/96, 97, 98 Datamanagement & Stata - 3 courses in the fall Jakob Hjort 24 0,6

Having completed this course the student will be able to:
Handle research data in a way that live up to legal- as well as basic scientific requirements
Relate to the basic principles of data documentation
Relate to Stata’s user-interface and basic functionalities
Use Stata’s build-in help system
Build well-structured command-files (“do-files”) to enhance transparency and reproducibility

C171/13 Introduction MATLAB with examples from Health Science Irene Klærke Mikkelsen 30 2,8

After completion of the course, the student should be able to understand and be able to use:
The MATLAB program in general including editor, command window, and help
MATLAB data structures including matrices, cells and structs
Generic programming principles including loops, conditions, functions
MATLAB graphics for plotting and vitalization of data
MATLAB Debugging capability
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C190/06 Image diagnostic methods for evaluation of the musculosceletal system Maiken Stilling 25 2,2

Understand the most common radiologic methods
Understand the basic background for methods (physics, instruments)
Characterize risks of the methods
Understand the advantages and disadvantages/imitations of the methods
Obtain inspiration to new methods in research projects

C204/12 Basic and practical course in quantitative immunoassays Mette Bjerre 16 1,2
The participants obtain theoretical knowledge and practical skills required for development, 
troubleshoot, and validation of ELISA and TRIFMA assays.

C205/21 The Talented Researcher Kamille Smidt Rasmussen 24 2,2

By the end of the course, you should have learned about and strengthened your awareness 
of own strengths and challenges to enhance leadership in both work and your everyday life. 
You should have strengthened your project management skills to better control and plan 
your project and PhD-education with respect to deliverables, milestones and schedules.
As a specific outcome, all participants will have a plan with deliverables, milestones, and 
schedules for their PhD project.

C207/16 	Observational epidemiology: Studies of prognosis 	Peter Jepsen 24 0,6

After the course, the student will be able to:
·	Understand why we study prognosis
·	Understand the principles of survival analysis
·	Know the difference between hypothesis-testing studies and prediction studies
·	Interpret the result of a Cox regression
·	Recognise ’competing risks’ in studies of prognosis

C236/22

Introduction to Research Training in Health Sciences
(Students enrolled in the Research Honours Programme and Research Year will 
be prioritised) Kresten Keller 30 0,7

Introduction to basic, clinical, qualitative and epidemiological research
Gain knowledge on writing research protocols
Gain knowledge on writing successful applications
Introduction to structured literature search
Reflections on student-supervisor relationships
Introduction to ethics and regulations in animal and clinical research

C243/08 How to get published Søren Dinesen Østergaard 16 3

After the course, the participants should:
1.	Have a basic knowledge of most aspects of the publication process in health research
2.	Have improved their writing abilities
3.	Have learned how to perform peer-review
Altogether, this will increase the participants’ chances of publishing their scientific work.

C253/07
Prepare yourself on the movement from a PhD in Health to a career in non-
academia Vibeke Broe 24 2,1

After the course, the participants should have gained a basic understanding of business 
processes and some of the requirements companies have when employing PhDs. Also the 
participants should be able to identify their transferable skills achieved during doctoral 
training and be able to explain the value of these skills within as well as outside of academia. 
The participants will also be expected to reflect on their own possible career paths, and be 
able to apply the different aspects of the course when marketing their skills in different 
situations.

C254/07 An introduction to Good Manufacturing Practice (GMP)
Dirk Bender and Anja P. 
Einholm 24 1,2

Be familiar with basic principles and terms of GMP and its impact in Danish legislation
Be able to understand specific challenges arising from GMP
Know where to seek advice concerning further development of GMP skills

C262/17 Get ready to work with Biostatistics PhD Eva Greibe 24 0,7

How to test for assumptions for basic statistical tests
How to perform basic statistical tests
How to present results in tables
How to perform a sample size calculation

C262/18 Get ready to work with Biostatistics PhD Eva Greibe 24 0,7

How to test for assumptions for basic statistical tests
How to perform basic statistical tests
How to present results in tables
How to perform a sample size calculation
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C279/04 Personalised Medicine Deirdre Cronin Fenton 24 1

Define “personalised medicine” in disease diagnosis and treatment
Enumerate “omics” and how “omics” can be utilized in routine clinics
Describe the role of epigenetics in personalized medicine
Understand molecular pathology approaches as a tool in personalised medicine
Compare and contrast clinical epidemiology approaches to personalised medicine
Describe “big data” approaches to assess the effectiveness of precision medicine
Identify ethical issues related to personalised medicine in clinical practice and in clinical 
epidemiologic research

C285/04 Introduction to register-based research
Natalie Momen and 
Oleguer Plana-Ripoll 18 2,1

Describe commonly used Danish health registers and how they can be used in research
Identify different epidemiological designs used to investigate register data
Discuss strengths and limitations of register data
Describe how other sources of data, such as genetic data, cohort data and survey data can 
complement data in the registers
Perform simple data management tasks using artificial register data
Plan their own research using registers or to critically read publications from register-based 
studies

C296/02
Applying clinical epidemiological methods and Danish databases to study chronic 
disease

Deirdre Cronin Fenton,  
Mette Nørgaard, Christian 
F. Christiansen and Reimar 
W. Thomsen 24 2,1

The course includes lectures, exercises and computer labs on the following:
Identify and design a clinical epidemiologic research study using the Danish databases and 
registries – comparing and contrasting study designs in order to suitably address a research 
question
Identifying and ascertaining data from the Danish databases and registries
Assessing study validity and implementing validity checks
Data analysis including data cleaning and implementing survival analysis using Stata
Evaluating study findings, interpreting and reporting study findings

C305/02 What is research? Ontology, epistemology and methodology Rune Dall Jensen 15 2

Describe the fundamental concepts and positions in the philosophy of science
Articulate the research implications of the various philosophical positions on science
Position one’s research project in a philosophy of science discourse
Formulate research questions, based on various epistemologies
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C309/02 The science of stress and resilience Karen Johanne Pallesen 30 1,3

Present definitions of stress and major stress theories
Describe the signaling pathways of the fight-flight response
Explain the psychophysiological processes that correspond to commonly experienced stress 
symptoms such as increases in heart rate, sweaty palms and “the mind going blank”
Describe the signaling pathways of the freeze response
Describe current insight into the neurobiological foundations of resilience
Place fight/flight, freeze, and resilience in the context of evolution and explain why stress has 
become a big problem in modern societies
Give examples of observed associations between personality traits and stress threshold
Give examples on the association between genes and individual variation in stress/resilience
Explain how environmental/social factors can affect the stress threshold of the individual 
person, or alternatively, raise resilience
Explain how trauma (severe and/or long-term stress) can “lock” victims in fight-flight-freeze 
mode, simultaneously blocking processes involved in safe social engagement
Explain other mechanisms that link ongoing stress to somatic and psychiatric diseases (heart 
disease, diabetes, anxiety and depression).
Explain the processes that lead from long-term stress to inflammation. Why is this insight 
critical?
Explain how different stress reduction methods exert their effects (the psychophysiological 
mechanisms)
Discuss how clinical practice may benefit from scientific insights into the biology of stress

C311/01 Cardiovascular data sources and data quality in Denmark: potential and pitfalls Morten Schmidt 38 0,4

By the end of the course the student will be have an overview of cardiovascular data sources 
in Denmark, insights into their data quality, and tools to access data quality in their own 
research.

C312/01 Retire statistical significance: a critical approach to p-values Morten Schmidt 38 0,4
By the end of the course the student will be able to understand the pitfalls of p-values and 
interpretate research results in light of random error.

P98/23 Epidemiology II Christina C. Dahm 24 3,3

Advanced insight into epidemiological study design
Advanced insight into design and evaluation of epidemiological studies
Insight into DAGs
Insight into strategies for analyzing epidemiological data
Practical experience with analyses of epidemiological data

P155/28 Epidemiology I - Basic Principles of Epidemiology Bodil Hammer Bech 24 2

Define epidemiologic measures of occurrence and explain the difference between 
prevalence and incidence.
Define the following epidemiologic measures of association; relative risk, risk ratio, odds 
ratio, and rate ratio, risk difference and excess risk, including attributable risk and population 
attributable risk.
Define and describe strengths, weaknesses, and main applications of the designs; ecological, 
cross-sectional, follow up, case-control and intervention studies.
Define selection bias, information bias and confounding and be aware that evaluating the 
direction and strength of a possible bias or confounding is essential.
Learn to think along the lines that, when faced with data from an analytic epidemiologic 
study showing an association (or no association), this might reflect; random error, bias 
(systematic error), including selection bias or information bias, or confounding, or, if all 
other possibilities seem unlikely, causality.
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P255/07 Introductory course in questionnaire technique and clinimetrics Henrik Hein Lauridsen 25 2

Have knowledge about conceptualisation and operationalisation
Know the most important concepts related to questionnaire research
Know the basics of how to design a questionnaire and write items
Know the COSMIN taxonomy
Know the requirements for a questionnaire validation
Have the skills to find and select the most appropriate outcome measure
Have the skills to translate an international questionnaire into Danish
Have basic knowledge of the Cosmin taxonomy, validity and reproducibility
Have basic knowledge in how to develop a new measurement instrument

P256/04 Advanced course in questionnaire technique and clinimetrics Henrik Hein Lauridsen 25 2

Have the skills to complete the process of developing a new measurement instrument
Have basic knowledge about item reduction and factor analysis
Know how to perform a field test
Be able to define, determine and interpret a) validity, b) reproducibility, c) responsiveness 
and d) interpretation
Have an overview of the benefits of modern psychometric methods such as IRT and Rasch 
analyses
Be able to explain the basics of Rasch analysis

P265/05 Qualitative data analysis: Using Nvivo Annesofie Lunde Jensen 25 1,2

The students will learn how NVivo supports the qualitative study process from the beginning 
to the end. Having completed this course, the student will be able to use NVivo’s most 
important functions:
Create projects 
Describe units of analysis relevant for the students owns project 
Critical identify element (sources and cases) as a foundation for making queries
Create memos, annotations and links
Know how to use NVivo together with bibliographic software such as EndNote and RefWorks 
Code data in relation to different types of qualitative data analysis techniques 
Analyse data, visualise data analysis and make different kinds of queries 
Be able to explain and visualise the data analysis the students use in their own Ph.D.-project 
Know how to build models and make different kinds of graphic presentations and diagrams

P272/04 GIS in Health Sciences Jörg Schullehner 12 2

Describe the basic concepts of GIS
Identify the different types of spatial data
Retrieve spatial data from open sources and own surveys and load them into a GIS program
Design and apply simple spatial analyses and evaluate their results
Present spatial data in appropriate maps

P1050/38 - part 1 Basic Biostatistics Part 1 Erik Parner 75 2,4

Document and handle data needed for a statistical analysis
Chose a relevant statistical model for a given research question and evaluate the 
assumptions of the statistical analysis
Perform a statistical analysis based on the chosen model
Describe the results of the statistical analysis, and discuss the results in relation to the 
scientific question
Make simple calculations of sample sizes for the planning of a comparative study

P1050/38 - part 2 Basic Biostatistics Part 2 Erik Parner 75 2,8

Document and handle data needed for a statistical analysis
Chose a relevant statistical model for a given research question and evaluate the 
assumptions of the statistical analysis
Perform a statistical analysis based on the chosen model
Describe the results of the statistical analysis, and discuss the results in relation to the 
scientific question
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P264/04 Public and patient involvement in health research Annesofie Lunde Jensen 25 2,3

Summarise the theory and practice of PPI in the research cycle
Assess different approaches of PPI relevance and applicability in various study designs
Take an analytical and critical view on the processes and potential outcomes of PPI.
Plan, apply, and evaluate PPI in own study.

A132/25 PhD supervision  (supervisors) Mette Krogh Christensen 20 0

Describe and give reasons for own supervision practice.
Analyse and consider actual dilemmas in supervision.
Identify and argue for individual choices in managing one’s own supervisor role.
Write a supervisory letter in order to explicate values and traditions in the researcher 
community.
Apply communicative methods that underpin progression in the supervision meeting.
Give constructive text feedback and thus promote the PhD-student’s writing process.
Describe and give reasons for the ways in which talent identification and talent development 
takes place in the supervisor’s research environment.
Adapt the rules and regulations of the Graduate School of Health.
Discuss responsible conduct of research.

A227/23 Research Presenter - Educational Informatics Peter Musaeus 24 1,7

Apply rhetorical skills for preparing and delivering research presentations
Use reflective skills in evaluating performance in academic and research presentations
Produce and present effective scientific posters and talks
Apply tools for giving and receiving feedback

A293/04 The PhD-student as supervisor for undergraduate students – how and when? Mette Krogh Christensen 24 2

Discuss and reflect on requirements and responsibilities of different supervisor and co-
supervisor roles,
Provide feedback to undergraduate students’ written or oral presentation in a way that 
facilitate the undergraduate students’ learning process, and
Acquire knowledge about undergraduate students’ expectations and interests in order to 
balance supervisor’s control and undergraduate students’ own control of their projects

A294/04 The Reflective Teacher Kamilla Pedersen 24 2,4

Describe the characteristics of student-centred teaching and learning.
Describe the characteristics of reflective practice of teaching.
Identify, evaluate and reflect on teaching elements in their own teaching in order to enhance 
student learning.
Provide peer-feedback in teaching.
Plan, conduct and evaluate a specified lesson including give reasons for learning outcomes, 
student activities and teacher role in the lesson.
Develop a first draft towards a teaching portfolio.

A88/80 Struktureret litteratursøgning (FÅ) Janne Lytoft Simonsen 24 0,3

To enable the participants to assess the relevance, strengths and weaknesses of different 
search methods. To enable the participants to build a search strategy and select relevant 
information sources and search terms. To make the participants familiar with the concept of 
reference management software in general and EndNote in particular.

A103/92, 93, 94 Basic Course in Written English -3 courses in the fall Morten Pilegaard 25 2,6

Knowledge about guidelines and conventions governing the structuring of clinical research 
papers.
Knowledge of principles of cohesion and thematic structure in research papers.
Knowledge of some of the main differences between English and Danish syntax and 
grammar.
Ability to describe typical structural and linguistic features of poster, abstract and paper.
Ability to trace errors of syntax and grammar in English-language texts.
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A125/53, 54 Advanced Course in Written English - 2 courses in the fall Morten Pilegaard 20 2,6

Ability to use existing guidelines and conventions governing the structuring of clinical 
research papers.
Ability to analyse and describe typical structural and linguistic features of poster, abstract 
and paper.
Ability to apply principles of cohesion and thematic structuring in own texts.
Ability to analyse and produce select text types.
Ability to trace and correct errors of composition and grammar in English-language texts.

A127/17 Linear regression models for continuous and binary data Morten Frydenberg 24 2,9

Apply both linear normal and binary regression methods
Confidently read and understand the output of a regression analysis
Understand and evaluate the assumptions behind the model
Work with regression models that include interaction/effect modification
Communicate the main results of a regression analysis and the assumptions behind these as 
a part of a paper

A137/42 Literature search in medical databases (PhD) Annette Balle Sørensen 24 0,3

To enable the participants to perform qualified searches, systematic as well as citation 
searches, in relevant medical databases.
To introduce the participants to methods of scientific quality measurements, thus enabling 
them to understand the basic principles of research evaluation.
To present a brief overview of different aspects related to research publication such as 
ORCID, Forskerportalen.dk, Copyright etc.
To introduce the basic concept of reference management programs in general and – if 
requested – to make the participants familiar with the specific reference management 
program EndNote. The lessons will alternate between theory and exercises at the computer.

A297/03 Advanced R Florian Franck Privé 25 1,4

By the end of the course, participants should be able to:
Use RStudio with a better setup to be more efficient in their work
Version their code with Git to keep track of changes in their code
Understand more R as a programming language and write better, simpler code
Manipulate and visualise data with the tidyverse and R Markdown
Produce efficient R code
Develop an R package

A1000/82, 83 Welcome to the PhD study - 2 courses in the fall Graduate School Health 70 0 Introduction event for all newly enrolled PhD students at Health, Aarhus University.

A314/01 Introduction to Research Data Management, FAIR principles, and Open Access
Anne Vils and Annette 
Balle Sørensen 24 0,2

will understand the basic principles of RDM
will know the different aspects of the research data lifecycle
will know what constitutes a data management plan and be familiar with templates and 
specific tools for writing their own data management plan
will know about FAIR principles and how to make their own datasets as FAIR as possible
will know the different models of OA: gold, green, hybrid 
will be aware of potential OA requirements of funders
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Punkt 7: Orientering fra ph.d.-udvalgets formand. 10 min

Det indstilles, at
- Ph.d.-udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Ph.d.-udvalgets forperson Stine Sofia Korreman, vil på mødet orientere om status
på aktuelle opgaver og initiativer.

Ansvarlig/ sagsbehandler
Stine Sofia Korreman/ Lene Bøgh Sørensen

Punkt 8: Orientering fra ph.d.-skolelederen 10 min

Det indstilles, at
- Ph.d.-udvalget tager orienteringen til efterretning og kommenterer status

Sagsfremstilling
Ph.d.-skoleder Helene Nørrelund vil på mødet orientere om status på aktuelle
initiativer og opgaver på Ph.d.-skolen og ph.d.-området generelt.

Ansvarlig/ sagsbehandler
Helene Nørrelund/ Lene Bøgh Sørensen

Punkt 9: Evt.

Evt.

Louise Nygaard Kristensen overtager sekretariatsbetjeningen af Ph.d.-udvalget.
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