
   
 

Kommissorium: Rådgivningspanel for ligestilling 

Formål 

Rådgivningspanelet skal rådgive Health Ligestillingsudvalg i forhold til konkrete mulige indsatser og 
initiativer samt overordnede strategier og metoder til realisering af udvalgets formål som beskrevet i 
”Kommissorium for Health Ligestillingsudvalg”. 

Panelet nedsættes af Health Ligestillingsudvalg. Rådgivning og udredninger fra panelet rettes almindeligvis 
til Health Ligestillingsudvalg med henblik på at indgå i udvalgets ordinære arbejde, herunder udvalgets 
opgave ift. at bistå fakultetsledelsen på ligestillingsområdet. 

Forventningen er, at panelet med dets samlede ekspertise og viden på ligestillingsområdet kvalificerer og 
udvikler opgaveløsningen i Health Ligestillingsudvalg. 

Opgaver 

Rådgivningspanelet rådgiver Health Ligestillingsudvalg og fakultetsledelsen om strategi og initiativer inden 
for ligestillingsområdet. Konkret rådgiver panelet om: 

- Strategi for identifikation og afgrænsning af området og implementering af indsatser 
- Strømninger og aktuelle drøftelser og hændelser – lokalt, nationalt og internationalt 
- Metoder til indsamling af information og viden samt evaluering og fremstilling 
- Synspunkter ift. mulige indsatser, aktiviteter og kommunikation 

Panelet bidrager efter aftale til informationsmøder, symposier, konferencer, workshops mv. 

Sammensætning 

Rådgivningspanelet bidrager med forskelligartede synsvinkler på implementering af ligestilling på Health 
baseret på praktisk og teoretisk erfaring fra universitetsverdenen og det omgivende samfund. 

Panelet sammensættes af personer med viden om ligestilling, herunder personer med relevante nationale 
og internationale kontakter og netværk. Medlemmer kan være interne såvel som eksterne fagpersoner fra 
forskellige discipliner ikke begrænset til sundhedsvidenskab og kan desuden inkludere repræsentanter for 
studenter- og medarbejdergrupper (både videnskabeligt og teknisk-administrativt personale), der ikke er 
repræsenteret i Health Ligestillingsudvalg. 

Medlemmer identificeres og inviteres af Health Ligestillingsudvalg efter godkendelse af panelets 
sammensætning i fakultetsledelsen. Panelet forventes at have op mod 10 medlemmer med forskellige 
ekspertiser og interesser inden for ligestilling. Udpegningsperioden er 3 år, og medlemmerne kan 
genudpeges. 

Møder og sekretariatsbetjening 

Der afholdes årligt 1-2 møder med Health Ligestillingsudvalg. Rådgivningspanelet kan efter ønske også 
holde forberedende møder. Panelet sekretariatsbetjenes af fakultetssekretariatet på Health, der står for 
mødeforberedelse og bearbejdelse af endelige produkter, hvortil panelet bidrager med viden, input mv. 

Godkendt af fakultetsledelsen d. 1.marts 2022 


