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Oppfølging av trakassering med hovedvekt på seksuell 

trakassering ved UiO  

 
1. Innledning 

 

Seksuell trakassering har som kjent fått svært mye fokus i media den siste tiden, blant annet 

gjennom #metoo kampanjen og #stilleforopptak. I ulike bransjer både nasjonalt og internasjonalt 

er det meldt om flere tilfeller av seksuell trakassering, dessverre også i akademia. Ifølge en rapport 

fra Det juridiske fakultet skal flere der ha opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet og 

trakassering. Også andre steder ved UiO har det blitt rapportert om et antall saker om seksuell 

trakassering. En fersk rapport fra Universitet i Agder viser dessuten at 1 prosent av studentene sier 

at de har blitt utsatt for seksuell trakassering fra ansatte, 8 prosent fra medstudenter.  

 

Representantskapet i Universitets- og høgskolerådet (UHR) ønsker å styrke arbeidet mot 

trakassering i akademia, og gjennomføre en kartlegging i sektoren. UiO vil delta i 

sektorsamarbeidet. Parallelt er det viktig å øke innsatsen for hvordan UiO bedre kan forebygge og 

håndtere saker om seksuell trakassering ved vår egen institusjon.   

 

UiO aksepterer ingen form for seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet. 

Hverken studenter eller ansatte skal oppleve dette. UiO har en plikt til å forebygge og søke å hindre 

trakassering og seksuell trakassering. Ansvaret tas på det største alvor. Sommeren 2017 kom flere 

tilfeller av seksuell trakassering i akademia til syne i offentligheten. Det nye rektoratet valgte derfor 

å sette temaet tydelig på dagsorden allerede i første blogginnlegg 1. august i år. Hovedbudskapet 

lød slik: Det kan ikke bli sagt tydelig nok. Ingen på UiO - verken studenter, ansatte eller andre 

grupper skal måtte tåle diskriminering eller trakassering.1   

 

UiO har over lang tid bygget opp et system for håndtering og oppfølging av enkeltsaker.   

                                                           
1 http://www.uio.no/om/aktuelt/rektorbloggen/2017/uio-apner-dorene.html 
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Når det gjelder arbeidet med å forebygge seksuell trakassering følges dette nå enda tydeligere opp 

ved at det er nedsatt en ressursgruppe som skal utarbeide og jobbe med konkrete tiltak for å 

forebygge seksuell trakassering. 

 

Øvrige tiltak som er gjennomført som strakstiltak er rektor og universitetsdirektørens e-post av 23. 

november til alle ansatte, hvor de på vegne av UiO beklaget at ansatte har opplevd rasistisk eller 

seksuell trakassering. Eposten hadde sitt utspring i at LDO har kommet med en uttalelse som ga 

uttrykk for at UiO som arbeidsgiver ikke i tilstrekkelig grad har forebygget trakassering i en 

enkeltsak ved vår institusjon. Ledelsen var i eposten helt tydelig på at UiO ikke aksepterer 

trakassering i noen form, være seg på bakgrunn av hudfarge, etnisitet, kjønn, seksuell legning, 

funksjonsnedsettelse eller andre forhold. Videre ble lederansvaret for å sikre et godt og trygt 

arbeidsmiljø understreket. Ledere i hele organisasjonen har ansvar for umiddelbart å handle 

dersom det oppstår situasjoner hvor noen opplever trakassering ved UiO.  

 

2. Informasjon om hvordan UiO håndterer saker om seksuell trakassering  

 

2.1 Varslingssystemene  

UiO har varslingsprosedyrer2 som legger til rette for at man kan varsle om alvorlige kritikkverdige 

forhold, primært lovbrudd og brudd på allmenne etiske normer. Det er ingen formkrav til hvordan 

ansatte skal varsle, og det kan varsles muntlig eller skriftlig.  Ansatte kan videre varsle på et 

forhåndsdefinert nettskjema, som sendes Enhet for internrevisjon (EIR). EIR formidler varslingen 

til riktig enhet. Varslinger fra ansatte følges normalt opp i linjen. I alvorligere tilfelle eller der lokal 

enhet har ønske om det følges varslingssaken opp sentralt. 

 

Kritikkverdige forhold som gjelder den ansatte selv, skal den ansatte i utgangspunktet ta opp med 

sin leder eller dennes overordnede. Når det gjelder saker om seksuell trakassering håndteres disse i 

tråd med UiOs varslingsrutiner, som beskrevet nedenfor.  

 

Studenter kan varsle gjennom Si fra-systemet, også når det omhandler kritikkverdige forhold som 

gjelder studenten selv. Det er viktig å presisere at når det gjelder de alvorligste sakene, er det felles 

prosedyrer for oppfølging av varslinger i Si fra-systemet (saker i rød linje) for studenter og 

varslingssystemet for ansatte. 

 

Avdeling for personalstøtte (AP) samarbeider med Avdeling for fagstøtte (AF) om saker som 

gjelder både studenter og ansatte. I tillegg vurderer AP og EIR sammen hvem som bør håndtere 

konkrete varslingssaker, når EIR mottar varslingssaker som gjelder ansatte. 

 

Se lenke til felles innmelding for varslingsordningene: https://www.uio.no/om/hms/si-fra/  

 

2.2 Oversikt over saker ved UiO 

 
AP er ansvarlig for å følge opp og undersøke varslinger som omhandler ansatte ved UiO, og som 

mottas sentralt eller videresendes til AP etter at de er mottatt hos lokal enhet. Varslinger følges 

                                                           
2 http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/varsling/ 
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normalt opp i linjen. Det kan derfor være saker som har vært fulgt opp, lokalt uten at AP er 

orientert. AP har mottatt og håndtert 14 varslinger i perioden 2014-2017.  

 

EIR mottar varslinger fra studenter og ansatte. I perioden 2014-2017 mottok de 42 varslinger på 

ansatte. Det er imidlertid viktig å påpeke at mange av disse varslingene ikke nødvendigvis har 

omhandlet kritikkverdig adferd hos ansatte. To saker ble sendt til AP for videre håndtering og 

enkelte av de andre varslingene har kommet til AP som en annen sak på et senere tidspunkt, for 

eksempel ved at AP har gitt råd for videre personaloppfølging. 

 

 
2.3 Håndtering av saker om seksuell trakassering 

 

Saker om seksuell trakassering håndteres også i tråd med UiOs varslingsrutiner.  

 

Kort oppsummert så skal den som melder i fra om seksuell trakassering, bli innkalt til samtale 

umiddelbart etter at det er meldt i fra. Det er normalt nærmeste leder som gjennomfører samtalen, 

med mindre denne er en del av sakskomplekset. Leder bør ha med seg støtte, enten fra lokal HR-

funksjon eller fra AP. Dersom saken er alvorlig, er det et alternativ at AP håndterer saken. 

 

Den som melder i fra har rett til å ha med seg en rådgiver til samtalen. Den det varsles om skal også 

innkalles til samtale, både fordi det er viktig av hensyn til sakens opplysning, men også fordi 

vedkommende har rett til å få informasjon om anklager mot seg, jf. kontradiksjonsprinsippet. En 

sak skal være så godt opplyst som mulig, det kan derfor være aktuelt å gjennomføre samtaler med 

flere enn de som er direkte involverte. Dersom det foreligger dokumentasjon i saken, bør dette 

samles inn.  Når fakta er kartlagt, foretas en vurdering og konklusjon i saken. 

 

Dersom konklusjonen er at det har forekommet seksuell trakassering, skal det opprettes en egen 

personalsak og foretas en vurdering av reaksjon i tråd med statsansattelovens bestemmelser. Det 

kan i den forbindelse være aktuelt med advarsel, ordensstraff, oppsigelse eller avskjed. Dersom en 

student har grovt forstyrrende adferd skal det fremmes studentsak i henhold til universitets- og 

høyskoleloven § 4-8. Det er utarbeidet en egen veileder for advarsel, bortvisning og utestenging av 

student.3 Saken skal behandles i Den sentrale klagenemnda. 

 

UiO har gode rutiner og mye erfaring med håndtering av varslinger, men det er likevel behov for å 

se nærmere på hvordan dagens retningslinjer og prosedyrer knyttet til varsling om seksuell 

trakassering kan forbedres. Varslingsprosedyrene er under revidering.   

 

3. UiOs videre arbeid  

 

I arbeidet med å lage en ny handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold er det 

ønskelig at en av hovedmålsettingene skal være en økt innsats for å forebygge trakassering. Flere 

tiltak og aktiviteter er foreslått, der i blant skal det opprettes en ressursgruppe som skal arbeide 

med å lage en tiltaksplan for arbeidet med å forebygge seksuell trakassering. 

 

                                                           
3 https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/laeringsmiljo/si-fra-systemet/vanskelige-situasjoner/prosedyre-
etter-truende-adferd/advarsel-bortvisning-utestenging.html 
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3.1. Ressursgruppe 

Gruppens mandat er å gjennomgå gjeldende retningslinjer og prosedyrer, samt identifisere 

konkrete forebyggende tiltak og holdningsskapende aktiviteter. 

 

Det er tidligere prorektor og professor Ragnhild Helene Hennum som vil lede ressursgruppen. Hun 

vil i tillegg ha med seg administrative ressurser fra AP ved likestillingsrådgiver Hege E. Løvbak og 

advokat/seniorrådgiver Marianne C. Lindholm. Gruppen skal også bestå av dekan, kontorsjef, 

fakultetsdirektør, vitenskapelig ansatt og en representant fra vår interne bedriftshelsetjeneste 

(BHT). En del av gruppens arbeid vil være å gjennomføre workshop med en bredere 

sammensetning som studentrepresentanter, medlemmer fra UiO Doc, representanter fra 

verneorganisasjon og fagforeningene. 

 

Som en foreløpig plan er det foreslått at gruppen skal se på følgende mulige tiltak: 

 

• Lage en langsiktig plan som gjelder både ansatte og studenter  

• Utarbeide tiltak med grunnlag i forskningsbaserte og erfaringsbaserte argumenter 

• Oversikt over saker ved enhetene de siste 5 årene  

• Foreta en risikovurdering og vurdering av risikosituasjoner 

• Kompetanseutvikling for ledere  

• Skape arenaer for å løfte tematikken og ha erfaringsdialog 

• Vurdere å gjennomføre kvalitative undersøkelser 

• Nye retningslinjer, rutiner og regler 

• Forbedre informasjon 

 

3.2. Opplæring  

En annen viktig del i arbeidet er å gi opplæring til UiOs ledere innenfor følgende tema: 

 

 Hvordan forebygge og sikre et trygt og godt arbeids- og studiemiljø 

 Hvordan følge opp det øvrige arbeidsmiljøet parallelt med håndtering av vanskelige saker 

 Hvordan håndtere sakene (saksgangen)  

 Når opprette personalsak 

 Hvordan følge opp personalsak 

 Hvordan følge opp etter avslutning av saken 

 Konsekvenser  

 Samtaleteknikk 

 

Dette skal være en del av den ordinære lederopplæringen for alle ledere med personalansvar, i alle 

fall på nivå 1,2 og 3. 

 

3.3 Strakstiltak 

 

Sett i lys av den siste tidens økte oppmerksomhet og trykk både internt ved UiO og eksternt er det 

påregnelig å vente flere enkeltsaker ved UiO. Det må sikres riktig kompetanse og kapasitet for 

oppfølging av sakene. AP har et etablert støtteapparat for håndtering av enkeltsakene. Det blir 

viktig å bygge videre på og styrke dette apparatet, som besitter spisskompetansen ved UiO. Trolig 

bør APs støtteapparat tilføres noe ressurser i en periode for å sikre tilstrekkelig kapasitet. Videre vil 
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samarbeidet mellom AP og AF om studentsakene videreutvikles for å sikre god koordinering av 

enkeltsakene.  Siden sakene primært skal følges opp i lokal linje, blir det viktig å ha dialog med 

fakultetene om oppfølging av sakene. For å gi støtte til lokalt oppfølgingsapparat vil AP som 

strakstiltak utarbeide en informasjons- og kompetansepakke til enhetene om hvordan sakene 

konkret skal følges. Informasjons- og kompetansepakken vil bli gitt via etablerte ledernettverk ved 

UiO.  I tillegg vil AP gi konkret rådgivning i hvordan sakene best mulig kan følges opp.  

 

4. Informasjon om konkrete saker under oppfølging ved UiO 

 

Informasjon om konkrete saker presenteres i universitetsstyremøtet i lukket møte.  
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