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REFERAT 

Referat Arbeidsmiljøutvalget 14. februar 2022 

1. Helse, miljø og sikkerhet – Årsrapport 2021 for Norges idrettshøgskole 
Verneleder la frem forslag til” Helse, miljø og sikkerhet – Årsrapport 2021 for Norges 
idrettshøgskole”.  

Vedtak: AMU godkjente rapporten og ba om at årsrapporten blir fremlagt for styret. 

 
2. BHT aktivitetsplan for NIH 2022 
NIH er pålagt å ha en aktivitetsplan for BHT aktiviteter per år. En slik plan er førende 
for hvilke HMS-aktiviteter BHT skal bistå NIH med kommende år. Forslaget til 
aktivitetsplan bygger på de behov NIH har for å gjennomføre lovpålagte HMS arbeid.  
 
Vedtak: AMU godkjenner forslag til BHT aktivitetsplan for 2022.  
 
3. Evalueringsrapport om Covid-håndtering som skal inngå i NIHs årsrapport til 
Kunnskapsdepartementet for 2021 
 
AMU hadde noen innspill, og ble gjort oppmerksom på fra HR at det er en 
oppsummering av denne rapporten som inngår i NIHs årsrapport.  
 
Vedtak: AMU godkjente evalueringsrapporten med noen justeringer.   
 
Jan Wangen 
Oslo 14. februar 2022 
 

Til:  Hege N. Østgaard (Akademikerne), Karen Christensen, Sigmund Anderssen, Karen 
Christensen, Lene Røe, Live Luteberget, Jan Wangen (sekretær AMU), Vigdis Engen 
(BHT) og Line F. Blekeli (HMS/HR)  

Fra: Jan Wangen, referent 
Emne: Referat arbeidsmiljøutvalget 
Dato: 14.02.2022 
Kopi Line Fiskerstrand Blekeli, Arkiv 



NORGES IDRETTSHØGSKOLE 
Administrerende direktør     23. februar 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAK 20/22:  Referat fra møte i Komité for forskerutdanning (KFU) 
 
 
Til styrets orientering er vedlagt referat fra tre møter i Komité for forskerutdanning 
(KFU) den 23. november, 14. desember 2021, 25. januar 2022 og en sak som har 
vært på skriftlig behandling.  
 
 
Saken tas til orientering 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Referat fra KFU programutvalgsmøte 23. november 2021 
2. Referat fra KFU ordinært møte 14. desember 2021 
3. Referat fra KFU programutvalgsmøte 25. januar 2022 

 
Referat fra saker på skriftlig behandling: 

4. Sak 22/08 Bedømmelseskomité – Gudmund Skjeldal 
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Referat fra KFU programutvalgsmøte – 23. november 2021 

Til: Kari Bø, Jørgen Jensen, Fiona Dowling , Kenneth Aggerholm, Vilde 
Handegard, Jan Åge Kristensen 

Fra: AFB v/Gro Styrmo 
Emne: Referat fra KFU programutvalgsmøte – 23. november, kl. 13 – 15.30 
  
Dato: 6.12.2021 

Kopi: Jorunn K. Sundgot-Borgen, Ørnulf Seippel, Marte Bentzen, Marte Dobbertin 
Gram, Anette Skilbred  

 

 

Tilstede: Kari Bø, Jørgen Jensen, Fiona Dowling , Kenneth Aggerholm, Vilde Handegard, 

Jan Åge Kristensen og Gro Styrmo (referent) 

 

Saksliste: 

1.Sak 21/92 Årlig rapportering – stipendiater 

2.Sak 21/93  Årlig programevaluering ph.d.-programmet 

3.Sak 21/94  Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid i NIHs  

ph.d. - program 2020/2021 

 

 

4.Sak 21/95  Søknad om opptak – Dana Kvietkute 

5.Sak 21/96  Klage på vedtak om avslag på godkjenning av eksternt  

kurs 

6.Sak 21/97 Bedømmelse – Christina Gjestvang 

7.Sak 21/98 Bedømmelse – Annika Bodemar 

8.Sak 21/99 Disputas – Dustin Nabhan 

 

 

 

Saker behandlet i KFU formøte: 

 

9.Sak 21/100  Søknad om godkjenning av eksternt kurs – Imre van 

Kraalingen 

 

 

          

 

 

 

 



Side 2 

Habilitet 

KFU har besluttet at sakslista ved starten av alle KFU møter skal vurderes i forhold til 
medlemmenes habilitet. Ved inhabilitet vil personen(e) forlate møtet under behandling av den 
aktuelle saken.  

 

1.Sak 21/92 Årlig rapportering – stipendiater 

 

L-KFU Kari Bø ga en oppsummering av resultatet fra ph.d.-kandidatenes års-rapportering 
2021. Rapporteringen omfatter at kandidatens hovedveileder sender inn egen rapport. 
Instituttleder skal kommentere og signere i eget punkt i kandidatens rapport. Instituttleder skal 
signere i rapporten fra hovedveileder. Kandidat og veileders frist for å rapportere var  
15. september, mens instituttleders frist var 30 september.  
 
Følgende er en oppsummering av status i årsrapportene som ble gjennomgått av L-KFU Kari 
Bø i møte: 
 
KFU opplever en gledelig utvikling når det gjelder innlevering av årsrapporter til tidsfrist. Dette 
kan henge sammen med endring i prosedyre hvor innleveringer fra i år først går til 
instituttledere som så videresender de samlede årsrapportene fra stipendiat og veileder med 
påtegning av egen oppfølging til KFU. Corona situasjonen har medført store endringer med 
innføring av helt nye studier i noen få prosjektplaner, men mange har måttet endre på 
fremdriftsplan. NIH har gitt forlengelse etter individuelle søknader fra stipendiat/veileder, og det 
ser ut til at de justerte fremdriftsplanene kan gjennomføres ut fra informasjon gitt i årets 
årsrapporter. Når det fortsatt er bekymring for fremdrift for noen kandidater, ser dette ut til å 
skyldes faktorer som ikke kan tilskrives den pågående pandemien. 
Totalt sett har 214 kandidater avlagt doktorgrad, 100 kvinner (47%) og 114 menn (53%). NIH 
har i rapporteringsperioden hatt 59 PhD kandidater i programmet hvorav en nå er ute av 
prgrammet pga disputas i oktober 2021 (ILF). Femti-åtte kandidater er i dr.gradsprogrammet 
nå; 17 på IIS, 10 på IFP, 23 på IIM og 9 på ILF. L-KFU vil bemerke at det ser ut til å være en 
nedadgående trend i antall dr. gradsstipendiater ved institusjonen, og at det bør diskuteres om 
dette er en ønsket utvikling. Kvinneandelen har gått opp (27 av 58 PhD kandidater er nå 
kvinner), og det store etterslepet i kjønnsfordeling ser ut til bedre seg. Det er imidlertid stor 
forskjell mellom instituttene; IIS: 6 kvinner av 17, IFP: 2 kvinner av 10, IIM: 15 kvinner av 23, 
ILF: 5 kvinner av 9. Til dette er å bemerke at NIH også har nesten dobbelt så mange ansatte 
mannlige som kvinnelige 1. amanuenser. Ut fra dette kan se ut å være nødvendig med økt 
bevissthet når det gjelder kjønnsperspektiv i ansettelser både av stipendiater og 1. 
amanuenser ved særlig to av instituttene.  
Ti av de 58 kandidatene i programmet har levert avhandlingene til bedømming eller har fått 
positiv bedømming av avhandlingen, 6 av disse er kvinner. En kandidat har fått underkjent 
avhandlingen. 
 
L-KFU bemerker at det er svært mange veiledere som har en responstid på 2-4 uker på 
innsendte manuskripter fra dr. gradsstudentene. Dette kan anses som svært lang tid i forhold 
til fremdrift når det gjelder publisering. 
 
IIS: her er det bemerkninger av alvorlig grad ved progresjon og gjennomføring for tre 
kandidater. Instituttleder, veileder og L-KFU har vært i inngrep om disse kandidatene. En er 
ikke lenger ansatt ved NIH, noe som vanskeliggjør oppfølgingen. I tillegg er det også fra KFUs 
side stilt spørsmål om fremdrift ved en annen kandidat. 
 
IFP: det er bemerkninger av alvorlig grad ved 5 kandidater. L-KFU vil gå i dialog med 
instituttleder/veileder om disse kandidatene. Instituttleder stiller spørsmål om gjennomføring er 
mulig for en av kandidatene. L-KFU bemerker at en av de utenlandske kandidatene fortsatt 
ikke har levert oversikt over gjennomførte kurs og heller ikke har meldt seg opp til NIHs kurs 
eller Fag -og metodeeksamen.  
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IIM: ved IIM har 3 kandidater store forsinkelser i datainnsamling pga pandemien og ytterligere 
3 forsinkelser grunnet sykdom og/ eller mammaperm. En av de sistnevnt har måttet endre de 
to siste prosjektene i avhandlingen. Det ser likevel ikke ut til å være fare for fremdrift i de 
samlede prosjektene bortsett fra for en av kandidatene. L-KFU vil følge opp disse med 
instituttleder. 
 
ILF: her der det bemerkning av alvorlig grad ved 2 kandidater. Begge har avsluttet 
stipendiatperioden og er i full stilling utenfor NIH. L-KFU vil gå i dialog med instituttleder om 
videre oppfølging. 
 
L-KFU Kari Bø og Gro Styrmo (AFB) var i FL den 2. november og presenterte tilbakemeldinger 
fra rapporteringen. De har også avtalt møter for oppfølging med alle instituttlederne og har så 
langt gjennomført møte med professor Reidar Säfvenbom (ILF) og professor Sigmund A. 
Anderssen (IIM).  
 
I møtet med FL tok L-KFU også opp følgende: 
 
KFU opplever at det har kommet et økt antall forespørsler om fravik fra opptakskrav fastsatt i 
forskriften. Dette gjelder både krav om 2 årig master og karakterkrav på ≥ B/2.5. Slike saker 
skaper mye ekstra arbeid både for KFUs medlemmer og for AFB.  
 
I tillegg er det økt forespørsel om utenlandske ph.d.- studenter med studieplass ved 
utenlandske institusjoner skal kunne overføres og tas opp ved NIHs dr.gradsprogram. Dette 
medfører en rekke prinsipielle diskusjoner og eventuelt endring i forskriften. For å opptas ved 
dr.gradsprogrammet kreves 2-årig master med karakteren B eller bedre. Mange utenlandske 
studenter går rett fra Bachelor til ph.d. eller konverterer en masterutdanning underveis til ph.d. 
Mange har også kun 1. åring master uten samme fordypning i hverken metode, statistikk og 
vitenskapsteori eller omfang og kvalitet på masteroppgaven. I en rekke engelsk talende land 
(Australia, UK og USA) betaler ph.d.-studenter (utenlandske studenter i enda større grad enn 
andre) en meget høy avgift (fee) for å være student. Denne kan være 300.000 Nkr per år. Det 
er derfor stor etterspørsel og økonomisk politikk for en rekke universiteter å tilknytte seg ph.d.- 
studenter og særlig utenlandske. Det at man er opptatt som ph.d.- student ved utenlandske 
universiteter er derfor i seg selv ingen kvalitetssikring av en dr.gradsstudent. Det vil også være 
forståelig om utenlandsstudenter heller vil søke seg til norske institusjoner for å bedre sin egen 
økonomi.  
 
En annen side ved slike opptak er bedømming og eventuell tilpassing av utdannings-
programmet fra gammel institusjon opp mot NIHs ph.d.- program, noe som vil medføre et stort 
ekstra arbeid for administrasjonen i hvert enkelt tilfelle. Et spørsmål vil også være om de må 
delta på NIHs obligatoriske kursportefølje eller om de kan gjennomføre tilsvarende i sitt 
hjemland. Dersom kun en deltaker ikke snakker norsk, vil kursene måtte gå på engelsk. Det 
sistnevnte er antakelig ikke det som medfører størst problemer da det kanskje kan forventes at 
man i fremtiden kun vil gi kurs på dr. gradsnivå på engelsk. I Norge har det imidlertid vært, og 
er en pågående, offentlig debatt om behov for norsk som akademisk språk. 

 

Vedtak sak 21/92: 

 
KFU tar L-KFUs orientering om ph.d.-kandidatenes års-rapportering 2020 til etterretning. 
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2.Sak 21/93  Årlig programevaluering ph.d.-programmet 

 

Årlig programevaluering ble gjennomført høst 2021 og ferdigstilt september. 47 kandidater 
(78%) har besvart alle spørsmålene i undersøkelsen. KFU gjennomgikk hele undersøkelsen i 
møte. KFU la spesielt merke til at som svar på spørsmålet om tilfredshet med det sosiale 
miljøet blant stipendiatene på NIH svarer 53 % at de er nøytrale. KFU vurdere at dette er et 
høyt tall, men at det kan ha sammenheng med Korona. KFU ber AFB om å sende 
undersøkelsen til NIHSPO til orientering og til instituttlederne for oppfølging.  
 
KFU vil følge opp å informere stipendiatene om muligheter for utenlandsopphold. 
KFU ser at det bør legges til et kommentarfelt etter hvert hovedpunkt i undersøkelse og ber 
AFB om å følge opp dette.  
 

Vedtak sak 21/93: 

 
KFU tar resultater fra årlig spørreundersøkelse om programkvalitet i ph.d.-programmet, 
gjennomført i høst 2021 blant alle ph.d.-kandidater opptatt i doktorgradsprogrammet, til 
etterretning.  

 

 

3.Sak 21/94  Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid i NIHs  

ph.d.- program 2020/2021 
 

KFU gjennomgikk forslag til årsrapport for ph.d.-programmet for studieåret 2020/2021. 
Rapporten har vært lagt frem for FL og skal etter at den er behandlet i KFU/programutvalget, 
legges frem for og behandles i styremøte den 16. desember. 
 

Vedtak sak 21/94: 

 
KFU/programutvalget anbefaler at årsrapport om kvalitetsarbeid i NIHs ph.d.-program for 
2020/2021 legges frem for styret. 

 

 

4.Sak 21/95  Søknad om opptak – Dana Kvietkute 

 

Dana Kvietkute (ILF) søker opptak til ph.d.-programmet. KFU har tidligere oppnevnt en 
sakkyndig komité som skal vurdere hennes forskningsprosjekt In pursuit of psycholsocial well-
being: Exploring community gardening experience among people with eating disorders, og om 
det kvalifiserer til opptak. Komitéen er ledet av førsteamanuensis Petter Erik Leirhaug og med 
professor Solfrid Bratland Sanda og senior lecturer Kaye Richards som medlemmer 
(sak 21/63). Komiteens har oversendt sin sakkyndige vurdering som gir Dana Kvietkutes ph.d.-
prosjekt en samlet karakter 5 og konkluderer: 
 
……………..Whilst the above suggests weaknesses, they are offered as consideration in 
developing the research, and not to be seen as a reason not to undertake the study itself. They 
are offered as points for reflection to help continue to review the project objectives and 
strengthen its rationale and positioning. Our conclusion is that the research proposal and 
project plan qualifies for admission to NIHs Ph.D.-program.  
 
Dana Kvietkute er tilsatt som stipendiat ved ILF fra 1.09.2021 til 31.08.2025. Kvietkute har 
mastergrad i Enviromental psychology fra Høgskolen i Innlandet i februar 2021 med 
snittkarakter A. 
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Planlagt hovedveileder vil være professor Simon Kennedy Beames, medveiledere 
førsteamanuensis Marte Bentzen og professor Finn Skårderud. 
 

Vedtak sak 21/95: 

 
KFU tar Dana Kvietkute opp på NIHs doktorgradsprogram forutsatt at kommentarene i den 
sakkyndige vurderingen tas til følge. KFU oppnevner professor Simon Kennedy Beames som 
hovedveileder (andel veiledning 60%), førsteamanuensis Marte Bentzen som medveileder 
(andel veiledning 30%) og professor Finn Skårderud som medveileder (andel veiledning 10%). 

  

 

5. Sak 21/96 Klage på vedtak om avslag på godkjenning eksternt kurs 

 
KFU behandlet i septembermøte søknad fra Linn Engdahl-Høgåsen om godkjenning av 
eksternt kurs i Pedagogisk basiskompetanse – 200 timer - gjennomført ved Bjørknes Høyskole 
i 2021 (sak 21/66). Engdahl-Høgåsen søkte om å få godkjent kurset som del av det 
obligatoriske opplæringsprogrammet. Dokumentasjon på gjennomført og bestått kurs var 
vedlagt søknaden. KFU ba emne ansvarlig for PhD643 Universitets- og høgskolepedagogikk 
om en faglig uttalelse, men dette ble ikke mottatt.  
 
KFU avslo søknaden og fattet følgende vedtak: 
  
KFU avslår søknad fra Linn Engdahl-Høgåsen om å godkjenne kurs i Pedagogisk   
basiskompetanse fra Bjørknes Høyskole og at kurset kan inngå som del av hennes  
obligatoriske opplæringsprogram. KFU legger til grunn at kurs som skal inngå i  
opplæringsprogrammet er gjennomført på institusjon som tildeler ph.d.-grad og er på  
universitetsnivå. 

 

Linn Engdahl-Høgåsen klaget på KFUs vedtak. Klagen inneholdt også en uttalelse fra emne 
ansvarlig for PhD643 Universitets- og høgskolepedagogikk som skriver: 
Linn Engdahl-Høgåsens kurs i Pedagogisk basiskompetanse tilsvarer læringsutbytte-
beskrivelsene og læringsmålene for kurset UH PED 643 med god marginal og  
Engdahl-Høgåsen bør derfor bli fritatt fra kravet å gjennomføre kurset.  
 
KFU behandlet klagen i møte den 26. oktober 2022. KFU fikk ikke ferdigbehandlet klagen i 
møte. KFU fattete følgende vedtak (sak 21/85): 
 
KFU vedtar å fortsette behandling av klage fra Linn Engdahl-Høgåsen. Saken er kompleks og 
KFU har bedt om innspill fra NOKUT i det videre arbeidet med å ferdigstille behandling av 
klagen. 
 
KFU mottok den 5 november svar fra NOKUT som skriver: 
NOKUT akkrediterer ikke UH-pedagogiske kurs. Det varierer nok mellom institusjonene 
hvordan de gir uttelling for dette, noen gir studiepoeng, mens andre tilby ulike kurs av et vist 
arbeidsomfang i timer.  
 
Når det gjelder godskriving av denne type kurs i en grad er dette en faglig vurdering dere som 
institusjon kan gjøre, jf universitets- og høyskoleloven § 3-5, jf godkjenningsforskriften. 
Godkjenningen er en faglig vurdering av om studenten har oppnådd et bestemt faglig nivå, 
enten gjennom annen utdanning eller annen kompetanse. Det vil si oppnådd et læringsutbytte 
tilsvarende det som kreves for de aktuelle emnene. En slik godkjenning innebærer at det gis 
uttelling i studiepoeng tilsvarende dette faglige nivået.  
 
Jeg legger også ved et tidligere rundskriv fra KD som kan være til hjelp. 
 
I tillegg var følgende dokumenter vedlagt saken: 
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1)   Nasjonale veiledende retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse 
2) NOKUTs Veiledning om akkreditering av studietilbud – høyere utdanning  

§ 2-3 Studietilsynsforskriften: Krav til fagmiljø (1) og (2) 
3) Universitets- og Høgskoleloven § 3-5 e Faglig godkjenning av utdanning fra annen 

institusjon som er regulert av denne loven. 
 
Etter en grundig prosess har KFU sluttførte behandling av Linn Engdahl-Høgåsens klage. 
På bakgrunn av uttalelse med faglig vurdering fra emne ansvarlig, innhentet informasjon fra 
NIHs studieavdeling og utfyllende redegjørelse fra NOKUT fattet KFU følgende vedtak: 

 

Vedtak sak 21/96: 

 

KFU godkjenner Linn Engdahl-Høgåsens kurs i Pedagogisk basiskompetanse (200 timer) 
gjennomført ved Bjørknes Høyskole som tilsvarende til emnet PhD643 Universitets- og 
høgskolepedagogikk (2 sp) som kan inngå i det obligatoriske opplæringsprogrammet.  

 
 

6.Sak 21/97  Bedømmelse – Christina Gjestvang 

 

KFU har tidligere oppnevnt en bedømmelseskomité for Christina Gjestvang sin 
doktoravhandling Fitness clubs. A venue for public health? (sak 21/37). Komitéen har vært 
ledet av professor May Arna Risberg og med opponentene professor Elling Tufte Bere  
(1. opponent) og universitetslektor Karl Andreas Stenling, Umeå universitet (2. opponent). 
Komitéen har oversendt vedlagte bedømmelse som konkluderer:  
 
In general, this work is of a suitable standard to be considered for a PhD and worthy of public 
defense. 
 
Disputas er planlagt for 17. februar 2022. Kandidat og komite ønsker at disputas foregår på 
norsk. 

 

Vedtak sak 21/97: 

 
KFU gir Christina Gjestvang anledning til å fremstille seg for prøveforelesning og disputas for 
ph.d.-graden i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole og innvilger at dette kan foregå på 
norsk.  

 

 

7. Sak 21/98 Bedømmelse – Annika Bodemar 

 

KFU har tidligere oppnevnt en bedømmelseskomité for Annika Bodemar sin doktoravhandling 
Aspiring leaders at sport events 
Perception and performance of their leadership roles 
 
Komitéen er ledet av professor Ørnulf Seippel og med associate professor Charlotta Levay, 
Lund University School of Economics and Management og førsteamanuensis Anne Tjønndal, 
Nord universitet som medlemmer (sak 20/111). Komitéen har frist til 17 november for 
innsending av sin bedømmelse. Bedømmelsen vil bli ettersendt til KFU eller lagt frem i møte.    
 
Komitéen har oversendt vedlagte uttalelse som konkluderer: 
Avhandlingen har flere sterke sider. Den tar opp et viktig og interessant tema, den presenterer 
et fornuftig forskningsdesign og det er samlet inn mye data som også er beskrevet på en god 
måte. Vi får presentert viktige innsikter i casene som studeres. Samtidig inneholder 
avhandlingen så mange svakheter at komiteen mener at den ikke innfrir de kravene som stilles 
til en PhD, og vi kan med det ikke anbefale at den kan forsvares i offentlig disputas i sin 
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nåværende form. Kandidaten gis derfor tre måneder til å omarbeide avhandlingen. Innstillingen 
er enstemmig.  
 
Oppsummert er de fire utfordringer som peker seg ut: Svak forankring i tidligere forskning, uklar 
bruk av teori, mangelfulle metoderefleksjoner og en noe knapp framstilling av analyser og 
hovedfunn. Til sammen gjør dette at vi får en utilstrekkelig forståelse av hvordan institusjonelle 
forhold virkelig gjør en forskjell for hvordan unge ledere i de to arrangementene håndterer og 
opplever sin situasjon: Hva er det ved de to institusjonene (hvilke kjennetegn) som gjør at de 
unge lederne handler ulikt og opplever dem som forskjellige.  
 
To av artiklene er allerede publisert, og selv om vi finner svakheter også i disse, mener vi det er 
kappen og de to upubliserte artiklene, og da særlig artikkel 4, som bør utbedres før en ny 
levering. Vår anbefaling når det gjelder artikkel 4 er at det formuleres et tydeligere 
forskningsspørsmål som så følges opp og besvares gjennom analyse av empirien fra 
avhandlingen. Artikkelen bør ha et tydeligere fokus på et utvalg teoretiske begrep som 
diskuteres på en grundig måte. Det er bra å diskutere ulike perspektiv, men eventuell kritikk av 
tidligere forskning bør underbygges bedre, motsetninger mellom uforenelige ansatser må 
erkjennes, og det bør komme frem hvilken tidligere forskning som studien søker å bidra til og 
hva dette bidraget eventuelt består av. Med andre ord, det må framgå hva vi vet om feltet dersom 
artikkelens forskningsspørsmål skal bidra til og hvordan utforskningen av dette 
forskningsspørsmålet fører forskningsfronten på feltet videre.  
 
I kappen savner vi fremfor alt teoretisk integrasjon. Med dette mener vi en nyansert diskusjon 
av hvordan ulike perspektiv, begreper og teorier som tas opp i de ulike artiklene forholder seg til 
hverandre i avhandlingsprosjektet. Det gjøres noen forsøk på slik integrasjon ved å vise til at 
forskjellige perspektiver bygger på ulike analysenivå og anvendes for å analysere ulike 
spørsmål, slik som i tabell 1 (s. 14) og i tabell 5 (s. 59). Men vi stiller oss spørrende til at de ulike 
perspektivene kan forenes på denne måten. Det kritiske ledelsesperspektivet står i et 
motsetningsforhold til de øvrige perspektivene på en måte som forfatteren ikke riktig tar inn over 
seg – hverken i kappen eller i delstudiene. Kandidaten bør altså redegjøre bedre for hvordan 
ulike perspektiv, teorier og begrep som tas opp i artiklene henger sammen og utvikle dette til en 
mer åpen og nyansert diskusjon av hvordan disse egentlig forholder seg til hverandre. Kappen 
kan også være det rette stedet å diskutere det overgripende forskningsspørsmålet som reises 
(men ikke behandles skikkelig i artikkel 4): Hva vil et mer kritisk perspektiv på ledelse skulle 
kunne bidra med når det gjelder å forstå de unge ledernes erfaringer av å arbeide i store 
idrettsarrangement? Når det gjelder metodedelen i kappen er vår anbefaling at Bodemar 
posisjonerer seg tydeligere vitenskapsteoretisk. Delen om kvalitetsvurderinger bør også 
forbedres slik at det inngår refleksjoner om resultatenes overførbarhet og gyldighet. 
 
Kommisjonen ser frem til å motta en revidert avhandling innen tre måneder. 

 

Vedtak sak 21/98: 

 

KFU gir Annika Bodemar anledning til omarbeiding av ph.d.-avhandlingen i tråd med  
bedømmelseskomitéens anbefalinger. Annika Bodemar gis en frist på 3 måneder på arbeidet  
(iht. ph.d.-forskriften § 15.2). 

 

 

8.Sak 21/99 Disputas – Dustin Nabhan 

 

KFU har tidligere oppnevnt en bedømmelseskomité for Dustin Nabhans doktoravhandling  
Preventive medicine in elite sport: the role of the periodic health (sak 21/55). Komitéen har  
vært ledet av førsteamanuensis Jostein Steene-Johannessen og med professor Tim Meyer,  
Institute of Sports and preventive Medicine, Saarland University (1st opponent) og associate  
professor Babette Marie Pluim, Academic Centre for Evidence based Sports medicine (ACES),  
Amsterdam (2nd opponent) som medlemmer. Komiteen har oversendt sin bedømmelse som  
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konluderer: 
The evaluation committee unanimously recommends acceptance of the thesis for public 
defense, and we look forward to a further discussion of the research at the defense. 
The evaluation committee recommends that the thesis defense is conducted in English 
language. 

 

Disputas er planlagt for 27 januar 2022. 
 
Dustin Nabhan ble tatt opp i NIHs doktorgradsprogram 6.11.2018 og har hatt professor Roald 
Bahr som hovedveileder og professor Robert LaPrade som medveileder.  
 

Vedtak sak 21/99: 

 

KFU gir Dustin Nabhan anledning til å fremstille seg for prøveforelesning og disputas for ph.d.- 
graden i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole. 

 

 

Saker behandlet i KFU formøte: 

 

9.Sak 21/100  Søknad om godkjenning av eksternt kurs – Imre van 

Kraalingen 

 

Imre van Kraalingen har søkt om godkjenning av eksternt ph.d.-kurs Digitalization and 
Epistemic Change som tilbys ved USN, går over ett semester og gir 5 studiepoeng. 
Kurset er tematisk relevant for Kraalingens doktorgradsprosjekt ift teoretisk tilnærming.  Kurset 
skal inngå i den frivalgte delen av det obligatoriske opplæringsprogrammet.  
 

Vedtak sak 21/100: 

 
KFU godkjenner at tildelte studiepoeng fra ph.d.-kurset Digitalization and Epistemic Change  
(5 stp) kan inngå i frivalgt del av Imre van Kraalingens obligatoriske opplæringsprogram. 



Norges idrettshøgskole Postadresse: Besøksadresse: Tel.: (+47) 23 26 20 00 
Norwegian School P. O. BOX 4014 – Ullevål Stadion Sognsv. 220 Org.nr.: 971526033 
of Sport Sciences NO-0806  OSLO 0863  OSLO www.nih.no 

 

Referat ordinært KFU møte - 14 desember 2021 

Til: Kari Bø, Jørgen Jensen, Fiona Dowling , Kenneth Aggerholm, Marte 
Dobbertin Gram, Jan Åge Kristensen 

Fra: AFB v/Gro Styrmo 
Emne: Referat ordinært KFU møte – 14 desember, kl. 13 – 15.30, på Zoom 
  
Dato: 14.12.2021 

Kopi: Jorunn K. Sundgot-Borgen, Ørnulf Seippel, Marte Bentzen, Vilde Handegard, 
Anette Skilbred  

 

 

Tilstede: Kari Bø, Jørgen Jensen, Fiona Dowling, Marte Dobbertin Gram, Jan Åge 

Kristensen 

Fraværende: Kenneth Aggerholm, Vilde Handegard 

 

 

 

Saksliste: 

 

1.Sak 21/101 Søknad om opptak - Emilie Mass Dalhaug 

2.Sak 21/102 Sakkyndig komite – ph.d.-prosjekt Pia Wedege 

3.Sak 21/103 Bedømmelseskomité – Ove Hukset Sollie 

4.Sak 21/104 Bedømmelseskomité – Kethe M. Engen Svantorp-Tveiten 

5.Sak 21/105 Ph.d.-kurs – krav om minimum antall deltakere  

6.Sak 21/106 Møtekalender KFU – vårsemester 2022 

7.Sak 21/107 Midtveisevaluering – Anouk Urhausen   
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Habilitet 

KFU har besluttet at sakslista ved starten av alle KFU møter skal vurderes i forhold til 
medlemmenes habilitet. Ved inhabilitet vil personen(e) forlate møtet under behandling av den 
aktuelle saken. Kari Bø forlot møtet under behandling av sak 21/101 og Jørgen Jensen ved  
sak 21/103. 

 

1.Sak 21/101 Søknad om opptak - Emilie Mass Dalhaug 

 

Emilie Mass Dalhaug søker opptak på NIHs doktorgradsprogram med ph.d.-prosjektet The 
gender gap in sport medicine research: Pregnacy, health, training and motherhood in elite 
athletes. Dalhaug er tilsatt i stipendiatstilling ved IIM fra 10.01.2022 – 18.04.2022 (25%) og 
deretter i 100% fra 19.04.2022 – 25.03.2025. Hun er finansiert med midler fra NKS,  
NOK 2,4 mill. Finansieringsbehov utover dette finansieres av NIH (overhead- og 
driftskostnader). Prosjektet har i den forbindelse vært sakkyndig vurdert og trenger ikke ny 
vurdering knyttet til søknad om opptak på NIHs doktorgradsprogram. 
 
Professor Lene Anette H. Haakstad skal være hovedveileder, professor Kari Bø, medveileder. 
 
Emilie Mass Dalhaug har mastergrad fra NIH i januar 2017 med snittkarakter A. 
 

Vedtak sak 21/101: 

 
KFU tar opp Emilie Mass Dalhaug i NIHs doktorgradsprogram. KFU oppnevner professor Lene 
Anette H. Haakstad som hovedveileder (andel veiledning 70%), professor Kari Bø som 
medveileder (andel veiledning 30%). 

 

 

2.Sak 21/102: Sakkyndig komite – ph.d.-prosjekt Pia Wedege 

 

Pia Wedege (IIS) har endret sitt ph.d.-prosjekt. Nytt prosjekt har arbeidstittel Mind the gap—
How can peer mentorship bridge the gap in rehabilitating individuals with an acquired brain 
injury? Prosjektet må vurderes av en sakkyndig komité og følgende personer er foreslått til 
komitéen: 
professor Åse Strandbu 
professor Sigmund Andersen 
professor Rune Giske, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger (UiS).  
 
Komiteen dekker prosjektet til Wedege på følgende måte: 
Åse Strandbu – erfaren forsker og svært kyndig med kvalitative metoder som er sentralt i Wedege sitt 
prosjekt 
Sigmund Andersen – erfaren forsker og med god bakgrunn i helse og medisinsk forskning som også er 
sentralt i prosjektet. 
Rune Giske – erfaren forsker med god bakgrunn i idrettspsykolog og forskning på fysisk aktivitet. Har 
også god kunnskap om det teoretiske underlaget i prosjektet (eks. motivasjonsteorier). 

 

CV og publikasjonsliste for Rune Giske var vedlagt saken. 
 

Vedtak sak 21/102: 

 

KFU oppnevner følgende sakkyndige komité som skal vurdere Pia Wedege sitt nye ph.d.-
prosjekt: 
Professor Åse Strandbu, NIH/FOBU 
Professor Sigmund A. Anderssen, NIH/IIM 
Professor Rune Giske, UiS 
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3.Sak 21/103: Bedømmelseskomité – Ove Hukset Sollie 

 

Ove Sollie (IFP) har levert avhandlingen Determinants of performance in male and female 
adolescent competitive cross-country skiers, og han søker om å få den bedømt.  
Instituttleder Klavs Madsen har foreslått følgende bedømmelseskomité: 
 
Professor Gøran Paulsen, NIH/IFP, leder 
Professor Florentina Johanna Hettinga, Northumbria University, The Department of Sport, 
Exercise and Rehabilitation, Newcastle, UK 
Associated professor Kerry McGawley, Department of Health Sciences, Mid Sweden 
University 
 
Kort begrunnelse for komitéens sammensetning: 
The collective qualifications and research backgrounds of the proposed committee clearly 
covers the specific research area investigated in this PhD thesis. The two opponents have 
different research backgrounds, however they will complement each other nicely. Dr 
McGawley has published several papers in the specific area of this current PhD, namely cross-
country skiing and exercise training. She has the specific qualifications in the sport discipline 
and all aspects of exercise physiology including the various technologies and methodologies.  
Professor Hettinga is international recognized and has published an extensive amount of 
research in the area of the physiology and performance analysis. Hettinga has a more basic 
exercise physiology and biomechanics profile compared to McGawley, but has also several 
more applied publications in different sports.  
Both opponents are experienced as evaluators and furthermore, both opponents are 
experienced in working with athletes and coaches, and thus, understand the importance of 
making the transition from ‘research to practical applications’ that is a key aspect of the current 
candidates PhD. 
 
Ove Hukset Sollie ble tilsatt som stipendiat 01.03.2017. Han har hatt førsteamanuensis 
Thomas Losnegard som hovedveileder.  
 

Vedtak sak 21/103: 

 
KFU oppnevner følgende komité for Ove Hukset Sollie sin doktoravhandling som skal 
bedømme prøveforelesning, doktoravhandling og forsvar av denne for graden ph.d. i 
idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole: 
Professor Gøran Paulsen, NIH/IFP, leder 
Professor Florentina Johanna Hettinga, Northumbria University, The Department of Sport, 
Exercise and Rehabilitation, Newcastle, UK 
Associated professor Kerry McGawley, Department of Health Sciences, Mid Sweden 
University 

 

 

4.Sak 21/104 Bedømmelseskomité – Kethe M. Engen Svantorp-Tveiten 

 

Kethe M. Engen Svantorp-Tveiten (IIM) planlegger å levere avhandlingen Reducing risk for 
eating disorder development and muscle building supplement use in adolescents  
til bedømming før jul. Følgende personer er foreslått til bedømmelseskomitéen: 

 

Førsteamanuensis Frank Abrahamsen, NIH/IIS, leder 
Associate professor Zali Yager, Victoria University, Melbourne, Australia 
Professor Lars Wichstrøm, NTNU 
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Kethe M. Engen Svantorp-Tveiten ble tilsatt i stipendiatstilling ved IIM 13.09.2016. Professor 
Jorunn Sundgot-Borgen har vært hovedveileder og professor Monica Torstveit, UiA 
medveileder.  
 

Vedtak sak 21/104: 

 
KFU oppnevner følgende komité for Kethe M. Engen Svantorp-Tveiten sin doktoravhandling 
som skal bedømme prøveforelesning, doktoravhandling og forsvar av denne for graden ph.d. i 
idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole: 
Førsteamanuensis Frank Abrahamsen, NIH/IIS, leder 
Associate professor Zali Yager, Victoria University, Melbourne, Australia 
Professor Lars Wichstrøm, NTNU 

 

 

5.Sak 21/105 Ph.d.-kurs – krav om minimum antall deltakere  

 

PhD645 Qualitative methodology er planlagt gjennomført i perioden 24. - 27. januar 2022. 
Så langt er det kun en intern og muligens en ekstern deltager som ønsker å delta på kurset.  
Instituttleder Lone Friis Thing, mener at det er for kostnadskrevende å gjennomføre kurset 
med så få deltagere og foreslår at kurset flyttes til høstsemesteret 2022. Det er ønskelig at 
KFU diskuterer om det bør være et krav til minimum antall deltagere for at et ph.d.-kurs skal 
gjennomføres. Dette bør i så fall stå i utlysningsteksten med kursinformasjon. På lavere grad 
har det vært grense på minimum 5 deltagere for at kurs skal bli gjennomført som planlagt.  
 
KFU trenger å høste mere erfaring om deltagelse til kurs. Dersom det over tid viser seg at det 
er vanskelig å fylle opp de obligatoriske ph.d.-kursene med et tilfredsstillende antall 
kursdeltagere, bør tiltak vurderes. En mulighet er å inngå samarbeide med UiO (som NIH 
allerede har en generell samarbeidsavtale med). I så fall bør dette først utredes grundigere.  
 

Vedtak sak 21/105: 

 
KFU ønsker å følge nøye med på antall deltagere til ph.d.-kursene i det obligatoriske 
opplæringsprogrammet. KFU vil utrede et videre samarbeide med UiO, dersom 
deltagerantallet til ph.d.-kursene er for lavt.  

 

 

6.Sak 21/106 Møtekalender KFU – vårsemester 2022 

 

Følgende er forslag til KFUs møtekalender for vårsemesteret 2022: 
1. 25 januar - programutvalgsmøte 
2. 22 februar - ordinært møte 
3. 22 mars – programutvalgsmøte 
4.   3 mai – ordinært møte 
5. 14 juni – programutvalgsmøte 

 
Møtetidspunkt kl. 13 – 15:30 i møterom Katnosa. 
 

Vedtak sak 21/106: 

 
KFU vedtar den foreslåtte møtekalenderen for KFU for vårsemesteret 2022. 
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7.Sak 21/107 Midtveisevaluering – Anouk Urhausen 

 

Anouk Urhausen (IIM) planlegger å gjennomføre midtveisevaluering i løpet av vinteren 2022. 
Hovedveileder professor May Arna Risberg har forespurt følgende personer om å være i 
komiteen: 
Ortoped på A-hus, Per-Henrik Randsborg 
Professor Grethe Myklebust, NiH/IIM 
 
Hovedveileder fungerer som komiteens administrator.  
 
Ifølge rutiner for midtveisevaluering skal KFU orienteres om komiteens sammensetning.  
Anouk Urhausen startdato i ph.d.-programmet var 24.08.2020 og med sluttdato 20.08.2023. 
Tittel på hennes ph.d.-prosjekt: 
Knee function and osteorarthritis 10 years after operative and nonoperative treatment after 
anterior cruciate ligament rupture. 
 
For å høste erfaring med midtveisevaluering vil KFU gjerne følge med på gjennomføring og 
etterspør dato for Anouk Urhausens midtveisevaluering.  
 

Vedtak sak 21/107: 

 
KFU tar informasjon om komité for midtveisevaluering for Anouk Urhausen til orientering. 



Besøksadresse: Sognsveien 220, Oslo  
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Telefon: +47 23 26 20 00, postmottak@nih.no 
www.nih.no 

REFERAT 

Sak 22/08 Bedømmelseskomité – Gudmund Skjeldal 

Gudmund Skjeldal planlegger i løpet av kort tid å levere sin avhandling «Kjærlighed, «Sportsgribbe» 

og «Cirkusartister»: Amatørførestillingar i norsk idrettsoffentlegheit 1866-1907 til bedømming. 

Instituttleder Lone Friis Thing sendte I går inn følgende forslag til bedømmelseskomite:Professor 

Ørnulf Seippel, NIH, leder 

Professor Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska högskolan (KTH Royal Institute of Technology), 

Stockholm 

Førsteamanuensis Kerstin Bornholdt, Universitet i Sørøst-Norge 

Lenke til Sverker Sørlin, ligger på https://www.kth.se/profile/sorlin?l=en  

Lenke til Kerstin Bornholdt: https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/tilsette/kerstin-bornholdt 

Kort begrunnelse for komiteens sammensetning: 

Sverker Sørlin er merittert og høgst produktiv professor med doktorgrad i idehistorie fra 1988 

(Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet).  
Nå professor i miljøhistorie, ved avdeling for teknikk- og vitenskapshistorie på Kungliga Tekniske 

högskolan i Stocholm. Han har publisert innen vitenskaps-, og miljøhistorie, humanøkologi, europeisk 

Idehistorie innbefattet også idrettshistorie, innovasjonsstudier samt om den høyere utdanningens 

historie og politikk, og humanioras legitimitet. Forfatterskapet omfatter også essayistikk og populær-

vitenskap. Sørlin er også aktiv innen rådgivning og utredning av forskningspolitikk og miljøpolitikk. 

Kerstin Bornholdt disputerte i 2011 ved Universitet i Oslo (Between Exhausting Sports and Swinging 
Rhytm. An Inquiry into Medical Knowledge Production  
about Women’s Sports and Women’s Gymnastics in the Interwar years). Hun har publisert innenfor 

felter av både kroppshistorie, kjønnhistorie, medisinhistorie  

og idrettshistorie og leder nå forskningsgruppen Body movement-meaning, ved universitetet i Sørøst-

Norge.  

Flere kvinnelige professorer i idehistorie ved UiO er blitt spurt; ingen av dem hadde anledning i 2022. 

Bedømmelsesutvalget er sammensatt således at det har kompetanse innenfor kryssfeltet mellem 

idehistorie og idrettsfeltet. Utvalget inneholder begge kjønn og kommer fra flere Institutter fra ulike 

land.  

 

Til: Fiona Dowling, Jørgen Jensen, Kenneth Aggerholm, Jorunn K. Sundgot-Borgen, Vilde 
Handegard, Jan Åge Kristensen 

Fra: Gro Styrmo 

Emne: Referat - sak på skriftlig behandling i KFU 

Dato: 02.02.2022 

Kopi: Ørnulf Seippel, Trine Stensrud, Marte Bentzen, Olivier Seynnes, Marte D. Gram, Anette 
Skilbred 

https://www.kth.se/profile/sorlin?l=en
https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/tilsette/kerstin-bornholdt


Besøksadresse: Sognsveien 220, Oslo  
Postadresse: Pb 4014 Ullevål Stadion, 0806 Oslo  
Telefon: +47 23 26 20 00, postmottak@nih.no 
www.nih.no 

Gudmund Skjeldal ble tilsatt som stipendiat ved IIS 2.05.2018. Hovedveileder er professor Matti 

Goksøyr og medveileder professor Sigmund Loland. 

Vedtak sak 22/08: 

KFU godkjenner ikke den foreslåtte bedømmelseskomiteen for Gudmund Skjeldal doktoravhandling. 

Førsteamanuensis Kerstin Bornholdt, Universitet i Sørøst-Norge tilfredsstiller ikke ph.d.-forskriftens 
krav til omfang av selvstendig egenproduksjon av vitenskapelig arbeider etter avlagt doktorgrad, 
ref.  §14 Oppnevning av bedømmelseskomite…..Det skal stilles samme krav til medlemmer av 
bedømmelseskomité som hovedveileder ……  (jf § 7.1)…. KFU ber om et nytt forslag. 
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Referat - programutvalgsmøte KFU - 25 januar 2022 

Til: Fiona Dowling, Jørgen Jensen, Jorunn K. Sundgot-Borgen, Kenneth 
Aggerholm, Vilde Handegard, Jan Åge Kristensen 

Fra: AFB v/Gro Styrmo 
Emne: Referat fra KFU programutvalgsmøte – 25 januar, kl. 13 – 14.30, på Zoom 
  
Dato: 26.01.2022 

Kopi: Trine Stensrud, Ørnulf Seippel, Marte Bentzen, Olivier Seynnes, Marte 
Dobbertin Gram, Anette Skilbred  

 

 

Tilstede: Fiona Dowling, Jørgen Jensen, Jorunn K. Sundgot-Borgen, Kenneth Aggerholm, 

Marte Dobbertin Gram, Jan Åge Kristensen og Gro Styrmo (referent) 

Fraværende: Vilde Handegard 

 

Saksliste: 

 

1.Sak 22/01  Opptakskrav i utlysningstekster for stipendiatstillinger 

2.Sak 22/02  Midtveisevaluering – estimert tidspunkt for gjennomføring 

3.Sak 22/03  Mal emnerapport – emneansvarlig 

4.Sak 22/04  Sakkyndig vurdering – ph.d.-prosjekt Pia Wedege 

5.Sak 22/05  Presisering av regelverk - ant. artikler i avhandlingen 

6.Sak 22/06  Kurs i forskningsveiledning 

7.Sak 22/07  Emneevaluering – PHD640 Introduksjonskurs  
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Habilitet 

KFU har besluttet at sakslista ved starten av alle KFU møter skal vurderes i forhold til 
medlemmenes habilitet. Ved inhabilitet vil personen(e) forlate møtet under behandling av den 
aktuelle saken.  

1.Sak 22/01  Opptakskrav i utlysningstekster for stipendiatstillinger 

 

I KFUs desember møte ble det reist spørsmål om hvilke opptakskrav til ph.d.-programmet som 
formidles i utlysning av ledige stipendiatstillinger ved NIH. KFU ønsket å gjennomgå 
informasjonen som formidles i utlysningstekstene særlig opp mot ph.d.-forskriftens 
opptakskrav.  
Vedlagt sakspapirene var utlysningstekster for syv stipendiatstillinger ved NIH fra 2021. Under 
punkt om kompetansekrav/Competence and selection process beskrives opptakskravene 
gjennomgående med at det stilles krav om mastergrad og at karakterkravet er B eller bedre, 
uten at omfanget av utdanningen eller karakterkravet utdypes videre.  
 
I ph.d.-forskriften § 5.1 Vilkår for opptak, står følgende: 
 
«For opptak til ph.d.‐utdanningen må søkeren normalt ha en femårig mastergrad, jamfør 
beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Institusjonen (NIH) kan etter særskilt 
vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak.  
Institusjonen (NIH) kan stille ytterligere krav til kvalifikasjoner etter kriterier som er åpent 
tilgjengelig og i tråd med institusjonens rekrutteringspolitikk og faglige profil.  

 
For å bli opptatt til doktorgradsprogrammet ved NIH, må søkeren normalt ha oppnådd 
en toårig mastergrad (120 studiepoeng) i idrettsvitenskap/ graden idrettskandidat eller 
ha annen utdanning på samme nivå med idrett i fagkretsen, eller på annen måte kunne 
dokumentere idrettsfaglig kunnskap og innsikt på tilsvarende nivå. En mastergrad 
innen et annet fagområde med idrettsfaglig masteroppgave, kan være et eksempel på 
dette.  
Søkere til doktorgradsstudiet skal ha oppnådd minimum gjennomsnitts-karakteren B/2.5 
eller bedre i mastergraden/hovedfagsstudiet. Unntak fra dette kravet kan i særskilte 
tilfeller fravikes for søkere som på bakgrunn av en helhetsvurdering, kan dokumentere 
omfattende idrettsvitenskapelig kunnskap med særlig vekt på FoU-arbeid.  
I særskilte tilfeller vil også søkere med en mastergrad som ikke direkte er  
knyttet til idrettsvitenskap, men som kan dokumenteres relevant for  
vitenskapelig belysning av idrettsfaglige problemstillinger, kunne bli tatt opp på 
programmet. Dette vil kunne være spesielt relevant i tilfeller hvor slik kompetanse 
vurderes særlig viktig for prosjektets forskningsmessige verdi og kvalitet i 
gjennomføringen…………………………………..» 

 

KFU diskuterte opptakskravene i utlysningstekstene opp mot kravene som fremgår i ph.d.-
forskriften. KFU kom frem til at det er behov for å ha en mal med blant annet krav til 
kvalifikasjoner for opptak til ph.d.-programmet, som gjenspeiler ph.d.-forskriften i utlysning av 
stipendiatstillinger. L-KFU vil legge frem et forslag til mal i KFUs programutvalgsmøte den  
22. mars. 
 

Vedtak sak 22/01: 

 
KFU vedtar å utvikle en mal for utlysning av stipendiatstillinger med blant annet krav til 
kvalifikasjoner for opptak til ph.d.-programmet. L-KFU Fiona Dowling vil legge frem et forslag i 
KFUs programutvalgsmøte den 22 mars.  
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2.Sak 22/02  Midtveisevaluering – estimert tidspunkt for gjennomføring 

 
KFU har besluttet at aktuelle instituttledere, veiledere og kandidater skal få tilsendt en oversikt 
over estimert tidspunkt for gjennomføring av midtveisevaluering, og at dette innføres som en 
fast rutine ved oppstart av vår- og høstsemester januar og august/september (vedtak sak 
21/20). 
 

Vedlagt sakspapirene var en oversikt over estimert tidspunkt for midtveisevaluering og 
avslutningsseminar for ph.d.-kandidater som er tatt opp på nytt ph.d.-program (dvs. fra 1. 
august 2020). Oversikten vil bli sendt ut til aktuelle instituttledere, veiledere og kandidater etter 
KFUs gjennomgang. 
 
KFU har også estimert tidspunkt for gjennomføring av første avhandlingsseminar til vår- 
eventuelt høstsemester 2022. På bakgrunn av Coronasituasjonen forventes ytterligere 
forsinkelser i kandidatens progresjon og dermed forskyvning i kandidatenes sluttdato. KFU vil 
følge med på dette. Informasjon om estimert tidspunkt for avhandlingsseminar er formidlet til 
emne ansvarlig professor Grethe Myklebust.  
 
Til informasjon var også vedlagt beskrivelse av gjennomføring av midtveisevaluering og 
emnebeskrivelse for avhandlingsseminar. 
 

Vedtak sak 22/02: 

 
KFU tar oversikt med estimert tidspunkt for midtveisevaluering og avhandlingsseminar for 
kandidater opptatt i ph.d.-programmet fra 1. august 2020 til etterretning.  

 

 

3.Sak 22/03  Mal emnerapport – emneansvarlig 

 

Emneansvarlig skal etter gjennomført emne skrive en emnerapport. Emnerapporten inngår i 
den årlige kvalitetsrapporten om status i ph.d.-programmet. Så langt er det ikke laget en felles 
mal for emnerapportering på ph.d.-nivå. Det vil være hensiktsmessige at det rapporteres etter 
en felles mal på samme måte som det gjøres på lavere grads studier. Vedlagt er mal for 
emnerapportering på MA-nivå. KFU vil gjennomgå malen i møtet og gjøre eventuelle 
nødvendige tilpasninger for rapportering på ph.d. 

 

Vedtak sak 22/03: 

 
KFU vedtar å ta i bruk fremlagt mal for emnerapport for emneansvarlig i ph.d.-programmet, 
med de justeringene som fremkom i møte.  

 

 

4. Sak 22/04 Sakkyndig vurdering – ph.d.-prosjekt Pia Wedege 

 

KFU oppnevnte i desember møtet en sakkyndig komité som skulle vurdere Pia Wedeges nye 
ph.d.-prosjekt med arbeidstittel Mind the gap—How can peer mentorship bridge the gap in 
rehabilitating individuals with an acquired brain injury? (sak 21/102). Komitéen har vært ledet 
av professor Sigmund A. Anderssen og med professor Åse Strandbu og professor Rune Giske 
(UiS) som medlemmer. Komiteen har sendte inn sin evaluering den 21. januar og gir ph.d.-
prosjektet en samlet karakter 5 og konkluderer: 
 
Prosjektets sterke side er at det framstår som gjennomtenkt og gjennomførbart og vil bidra 
med ny kunnskap i forskningsfeltet og i tillegg for praksisfeltet. En annen styrke er  
at dataproduksjonen ikke bare inkluderer den som skal rehabiliteres, men også mentor og 
foreldre (triangulering av data kilder).  



Side 4 

 
Prosjektbeskrivelsen kunne inneholdt noen flere refleksjoner om hvilken type kunnskap som 
kan frambringes gjennom de foreslåtte metodene.  
 

Vedtak sak 22/04: 

 
KFU godkjenner Pia Wedeges nye ph.d.-prosjekt som skal inngå i hennes ph.d.-utdanning og 
forutsetter at Wedege tar kommentarene i den sakkyndige vurderingen til etterretning i det 
videre arbeidet med prosjektet.  

 
 

5.Sak 22/05  Presisering av regelverk - ant. artikler i avhandlingen 

 
Det er kommet tilbakemeldinger om at det er uklarheter om krav til antall artikler og 
førsteforfatterskap i doktoravhandlingen. KFU ønsker derfor å presisere gjeldene regelverk på 
dette området. Ved innføring av nytt ph.d.-program fra august 2020, ble kravet til antall artikler 
i avhandlingen endret og redusert fra minimum fire til minimum tre artikler (ph.d.-forskriftens § 
10.1 Krav til avhandlingen) 
 
For kandidater opptatt i doktorgradsprogrammet før 1. august 2020, fremgår følgende i ph.d.-
forskriften § 10.1 Krav til avhandlingen: 
«…………KFU anbefaler følgende veiledende retningslinjer for kappen ved en artikkel-
basert avhandling (ph.d.): 
Omfanget av avhandlingen skal bestå av kappen og arbeider tilsvarende minimum fire 
publiserbare artikler. Kandidaten skal være 1. forfatter på minimum tre (3) av 
artiklene…….»  

 

For kandidater opptatt i doktorgradsprogrammet fra 1. august 2020, fremgår følgende i ph.d.-
forskriften § 10.1 Krav til avhandlingen: 
«………….KFU anbefaler følgende veiledende retningslinjer for kappen ved en artikkel- 
basert avhandling (ph.d.):  
Omfanget av avhandlingen skal bestå av kappen og arbeider tilsvarende minimum tre 
(3) publiserbare forskningsartikler i relevante vitenskapelige tidsskrifter med kandidaten 
som førsteforfatter. Minst to (2) av artiklene skal være innsendt for publisering og minst 
en (1) skal være akseptert for publisering. Ved innlevering av en avhandling basert på 
mer enn tre (3) forskningsartikler stilles det ikke krav om førsteforfatterskap på arbeider 
utover tre (3) artikler……» 
 

Vedtak sak 22/05: 

 

KFU tar presiseringen av krav til antall artikler i doktoravhandlingen til orientering. 

 

 

6.Sak 22/06  Kurs i forskningsveiledning 

 
KFU har invitert til nytt kurs i forskningsveiledning. Primærgruppen for kurset er veiledere med 
nåværende og fremtidig ansvar for ph.d.-studenter og som ikke tidligere har kurs i 
forskningsveiledning. I den forbindelse henvises det til følgende krav i ph.d.-forskriften  
(§ 7 Veiledning): 
….For å kunne oppnevnes som hoved- eller medveileder må man kunne dokumentere bestått 
kurs i forskningsveiledning. Kravet om bestått kurs i forskningsveiledning gjelder for alle 
hoved- og medveiledere. Veiledere med lang praksis som hoved- og medveileder for ph.d. 
kandidater kan unntas fra dette kravet… 

 



Side 5 

Kursansvarlig er Arne Skodvin, førsteamanuensis emeritus ved UiO, institutt for pedagogikk, 
det utdanningsvitenskapelige fakultet, som har holdt tilsvarende kurs for NIH tidligere. Kurset 
vil gjennomføres 8. og 9. mars, 2022 kl. 9 – 16 og 4. mai kl. 12 - 16 (omfang: 25 timer). 
 
Det har vært stor interesse for kurset og kurset er nå fullt (15 påmeldte). 
 

Vedtak sak 22/06: 

 
KFU tar informasjon om kurs i forskningsveiledning til orientering. 

 

 

7.Sak 22/07  Emneevaluering – PHD640 Introduksjonskurs 

 

Emneevaluering av PHD640 Introduksjonskurs er gjennomført i etterkant av kurset. Vedlagt er 
kursevalueringen til KFUs informasjon. 
 

Vedtak sak 22/07: 

 
KFU tar Emneevaluering av PHD640 Introduksjonskurs til orientering. 

 



NORGES IDRETTSHØGSKOLE 
Administrerende direktør      10. mars 2022 

 
 
 
 
 

 
Sak 20/22:  Protokoller fra møte i Studieutvalget  
 
Til styrets orientering er vedlagte protokoll fra møte i Studieutvalget 01.februar 2022.   
 
Styret tar saken til orientering.  
 
Vedlegg:  
 

1. Protokoll SU-møte 01.februar 2022.  
 
 
 
 
 



STUDIEUTVALGET 
 

Møte tirsdag 1. februar 2022 kl. 1230-1400 på teams 

 

Til stede: Elin Kolle (leder), Bjarne Rud (IFP), Dag Vidar Hanstad (IIS), Jostein Steene- 
Johannessen (IIM), Per Midthaugen (ILF) Kristin With Bergseth (studentrepresentant), 
Andrea Kallum (studentrepresentant), Anja Rynning Veum (sekretær) 

 

Andre til stede: Grethe Nilsen (STA), Helge Schwitters (STA), Johnny Berre (STA), Kristin 
Vindhol Evensen (ILF/ULIM, til stede i SU-sak 8/22) 

 

Saksliste: 

SU-sak 01/22  O-saker: 

 
a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 23. november 
b) Aktuelle saker fra FL 
c) OVP 2022 – virksomhetsområde utdanning og læringsmiljø 
d) Ressursberegningsmodell studier 

 

Vedtakssaker: 

 

SU-sak 02/22 Tildeling av satsningsmidler til styrking av undervisningskvalitet 
  
SU- sak 03/22 Periodisk evaluering av studieprogram – tidsplan 
 
SU-sak 04/22 Masterrevisjon – emneplaner 

 
SU-sak 05/22 Endring av programplan – IKU 
 
SU-sak 06/22 Søknad om 4. gangs forsøk på eksamen (LUKKET) 

 
SU-sak 07/22 Endringer i veiledningsavtale masteroppgave 
 

Diskusjonssaker: 
SU-sak 08/22 Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold 
 

 

NIH, 1. februar 2022 

Anja Rynning Veum 

Studiesjef 

 

 



SU-sak 01/22  O-Saker 

a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 23. november  
Ingen kommentarer til protokollen.  

 
b) Aktuelle saker fra FL  

Den foreslåtte utsettelsen av innføring tosensorordning har vært et aktuelt tema i FL.  

c) OVP 2022 – virksomhetsområde utdanning og læringsmiljø 
Kort gjennomgang av strukturen i OVP og beskjed om at noe av dette vil komme tilbake til SU 
for diskusjon og vedtak i løpet av året.  

d) Ressursberegningsmodell - studier 
Informasjon om prosess knyttet til utvikling av ressursberegningsmodell for NIHs studier.  

 
Vedtakssaker: 

SU-sak 02/22  Tildeling satsningsmidler til styrking av undervisningskvalitet 

 
Satsningsmidler til styrking av undervisningskvaliteten på NIH lyses normalt ut to ganger i 
året. De siste årene har utlysningen satt et øvre tak for søknader på 100 000,- kroner. 

Det ble i forbindelse med utlysningen i november og søknadsfrist 15. desember 2021 levert 
tre søknader. Søknadene er vurdert av NIHLS med utgangspunkt i utlysningen: 

Midlene vil først og fremst bli tildelt prosjekter som tar sikte på å: 

• Utvikle, prøve ut og evaluere nyskapende studentaktive læringsformer og tilhørende 
vurderingsformer 

• Skape godt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og 
vurderingsformer 

• Dokumentere, dele og spre ny kunnskap, praksiser og erfaringer med 
overføringsverdi til andre emner/studieprogrammer ved NIH (og andre 
utdanningsinstitusjoner) 

I tillegg til de vanlige tildelingskriteriene ønsker Studieutvalget (SU) i utlysningen høsten 
2021 å prioritere søknader som følger opp NIHs strategiske plan for 2021-2025. 

NIHLS vurderinger og anbefalinger  

P 1/22: Test av digitale verktøy i lærerutdanningen, kroppsøving og idrettsfag 

Prosjektet skal teste ut bruk av spill og VR-briller for å lage undervisningsopplegg som kan 
brukes i kroppsøving og idrettsfag, samt studentenes egen undervisning i lærerutdanningen. 
Prosjektbeskrivelsen er tydelig og god, og dekker alle kriteriene i utlysningen godt, samt at 
prosjektet passer godt inn i NIHs gjeldende strategiplan. Et ekstra pluss er at studenter 
involveres aktivt i kunnskapsutvikling. Instituttet bidrar selv med betydelige ressurser. NIHLS 
mener at prosjektet er nøkternt budsjettert og virker relevant og spennende. Vil kunne ha 
overføringsverdi til andre fagområder. Anbefales støttet med 35 000,- kroner. 

P 2/22: Innovasjon og tilknytning til arbeidslivet på masterutdanningen 

Prosjektet skal i korte trekk bidra til å skape en bedre tilknytning til arbeidsliv og øke 
masterstudentenes innsikt i innovasjonsmuligheter, samt innsikt i hvordan egen kompetanse 
kan benyttes i arbeidslivet. Bygger videre på et allerede eksisterende samarbeid IFP har 
med Igloo innovasjon. I prosjektet dekkes blant annet NIHs strategiske mål om samarbeid 
med eksterne partnere og mer samarbeid mellom fagmiljø om emne- og programutvikling. I 
prosjektbeskrivelsen er koblingen til læringsutbytter gjort på et mer generelt programnivå. 
Prosjektet er tydelig innrettet mot tilknytning til og samarbeid med arbeidslivet, noe som har 
en sentral plass i årets OVP. Instituttet bidrar godt inn i prosjektet som bygger videre på 



allerede eksisterende arbeid og metodikk. Overføringsverdi til andre fagmiljøer er her en del 
av prosjektbeskrivelsen. Anbefales støttet med inntil 50 000,- kroner.  

P 3/22 Skjønnlitteratur og film i undervisningen 

Prosjektet tar sikte på å presentere skjønnlitteratur og film som relevante kilder for 
studentenes dannelse og mulighet til å tenke kritisk. Er ikke spesifikt koblet til læringsutbytter 
på emne og programnivå, men det vises i søknaden til at prosjektet kan bidra til å fremme 
NIH-strategiens mål om at NIHs programmer skal fremme studentenes kritiske tenkning. Vi 
skjønner intensjonen i søknaden og prosjektlederne har kompetanse innenfor området. Det 
er trolig ikke utstrakt bruk av skjønnlitteratur og film i våre studieprogrammer, så prosjektet 
kan i så måte kanskje bidra til at flere får øynene opp for denne muligheten.  

NIHLS oppfatter P1/22 og P2/22 som bedre forankret i kriterier enn P3, og anbefaler SU å 
støtte P1 og P2 i denne omgang.  

Vedtak SU-sak 02/22:  

SU gir tilslutning til vurderingen fra NIHLS og ønsker å støtte P1 og P2 med de beløp 
det er søkt om.  

 

 
SU-sak 03/22  Periodisk evaluering av studieprogram – tidsplan 

Periodisk evaluering av studieprogrammer ved NIH er en oppfølging av forskrift om 
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdannings § 2-1 (2): 
"Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. 
Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er 
relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene skal være 
offentlige".  

Periodisk evaluering skal inngå som et ledd i det systematiske studiekvalitetsarbeidet ved 
NIH.  

Studietilbud med mindre omfang enn 60 studiepoeng skal kun gjennomføre periodisk 
evaluering hvis fagmiljøet etterspør dette eller hvis det systematiske kvalitetsarbeidet 
avdekker forhold som gir grunnlag for at SU kan vedta en periodisk evaluering. Planen kan 
avvikes dersom spesielle forhold tilsier det. 

SU gjør endelig vedtak om hvilke studieprogram som skal undergå periodisk evaluering 
hvert år basert på denne tidsplanen. Planen legger opp til periodisk evaluering av 
studieprogrammer med et omfang fra 60 studiepoeng og oppover ca. hvert 6. år. SU justerte 
den opprinnelig vedtatte tidsplanen i SU-sak 33/18. 

SU gjorde senest i SU-sak 02/21 en liten endring i tidsplanen, der BATI og BASPM ble 
skjøvet til 2022. Programmene skulle i utgangspunktet gjennomført periodisk evaluering i 
2021, men ble erstattet av BATHP og BAFL. Gjeldende tidsplan er som følger: 



 

(Fargekode: grønt = gjennomført, gult = i prosess) 

 

Vedtak SU-sak 03/22: 

SU vedtar den foreslåtte tidsplanen og ber om at det iverksettes periodisk evaluering 
av studieprogrammene BASPM og BATI i 2022.  

 
SU-sak 04/22  Masterrevisjonen - emneplaner  

Bakgrunn for vedtak av nye emneplaner  
  
Styret vedtok i Styresak 62/21 i møte 28.10.2021 å opprette tre nye masterprogram med 
oppstart i studieåret 2022/2023. Det nåværende masterprogrammet i Idrettsvitenskap legges 
ned og erstattes med:  

• Master i idrettsmedisin   
• Master i idrettsfysiologi og bevegelseslære  

• Master i idrett og samfunnsvitenskap – med fem studieretninger:    
• Kultur og samfunn  

• Sport Management   
• Idrettspsykologi   
• Idrett og Trenerrollen   
• Pedagogikk   

  
Ved opprettelse av nye studieprogram ved NIH, må forslagene svare til en rekke kriterier fastlagt i 
«Veileder for etablering av nye studier ved NIH», vedtatt av SU 21.03.2018. Retningslinjene legger til 
grunn at emneplaner for alle emner som inngår i de nye studieprogrammene skal legges ved 
søknaden om opprettelse.   

 

  
Kilde: Retningslinjer for etablering av nye studier ved NIH  

  
Studieprogrammene som ble vedtatt opprettet besvarte de øvrige 12 punktene i retningslinjene, men  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fysisk aktivitet og funksjonshemming (påbygning) FAF X
Praktisk-pedagogisk utdanning (påbygning) PPU X X
Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (påbygning) IKU X
Idrett og samfunn (årsenhet) IS X
Bachelor i friluftsliv (BAFL) X
Bachelor i trening, helse og prestasjon (BATHP) X
Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (BATI) X
Bachelor i Sport Management (BASPM) X
Bachelor i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (BAFKI)
5-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MAFKI) X
Master i idrettsvitenskap (MAIVI) X
Master i idrettsfysioterapi (MAIF) X
European Master in Health and Physical Activity (EMHPA) X
Personlig trener (videreutdanning på 60 studiepoeng) PT X
Ph.d X X



grunnet forsinkelser i arbeidet var det ikke mulig å vedta emneplaner på det tidspunktet. Styret vedtok 
derfor å opprette studieprogrammene under forutsettelse at de nye emneplanene blir vedtatt av SU i 
første møtet i 2022.  
  

 Dette er mulig innenfor NIHs regelverk, ettersom følgende punkt utgjør prosedyrene for endring av 
program – og emneplaner:  

Kilde: NIHs prosedyrer for endring og oppretting av program- og emneplaner  
  
De innstilte emnene har gjennom hele arbeidet ligget til grunn for den vedtatte programstrukturen i de 
nye masterprogrammene. Vedlegg X,Y,Z viser hvordan de foreslåtte emnene bidrar til at studentene 
skal tilegne seg læringsutbyttene for studieprogrammet. Master i idrett og samfunnsvitenskap består 
av fem studieretninger med ulik faglig profil. Ettersom innholdet i retningene varierer har 
studieretningene i tillegg til programmets læringsutbytter også studieretningspesifikke læringsutbytter. 
Derfor leveres det 5 matriser for læringsutbytter, én for hver studieretning.  
  
  
Ved å godkjenne de innstilte emneplanene bekrefter SU at forutsetningene for Styrets vedtak om 
etablering av ovennevnte studieprogram er innfridd.    
  
 
  

Vedtak SU-sak 04/22:  

Studieutvalget godkjenner de vedlagte emneplanene og bekrefter at forutsetninger for 
etablering av nye studieprogram i Styresak 04/21 er innfridd.  

SU ber om at de kommentarer som framkom i møtet følges opp av Studieavdelingen.   

 
 
SU-sak 5/22  Endring av programplan - IKU 

SU skal i henhold til sitt mandat §3 (2) godkjenne endringer i programplaner, så fremt disse 
ikke har betydelige ressursmessige konsekvenser eller krever endringer i regelverk fastsatt 
av Styret eller departementet. 

Fagmiljøet har gjort noen endringer i emneplaner og programplan som innebærer at de ber 
om SUs godkjenning av reviderte læringsutbytter på programnivå.  

Vedtak SU-sak 05/22: 

SU godkjenner endringer i programplan for IKU. 

 
 
SU-sak 6/22  LUKKET: Søknad om fjerde gangs forsøk til eksamen 

Sakspapirer sendt til SU og vedtak gjort skriftlig. 



SU-sak 07/22 Endringer i veiledningsavtale masteroppgave                          

Det er gjort noen endringer i avtalen vedrørende presiseringer knyttet til personvern. I tillegg 
er tid til veiledning justert i hht arbeidstidsmanual. Det er gjort endringer på 
innleveringsdatoer. Vedlegg til sak 7a viser endringene, vedlegg 7b viser avtale slik den nå 
foreligger.  
 
 

Vedtak SU-sak 07/22 

SU godkjenner ny kontrakt for veiledning av masteroppgave.  

Studieavdelingen tar ansvar for å distribuere avtalen ut.  

 

 
 
Diskusjonssaker: 

SU-sak 8/22  Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold 

Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering ved Norges idrettshøgskole 2021-2025 
var til behandling som høringsdokument i SU-sak 13/21. Handlingsplanen ble vedtatt i 
Styresak 11/21 der også navn og sammensetting av Utvalget for likestilling og mangfold 
(ULM) ble justert. ULIM la i SU-møte 31/21 fram følgende punkter til diskusjon: 
 
- Alle emner skal vurdere å inkludere litteraturkilder knyttet til mangfold der dette er faglig 

relevant, og disse skal knyttes opp mot emnets læringsutbytte. Vurderinger av 
litteraturvalg skal inngå i emnerapporten (Ansvar: Programleder og emneansvarlig). 

 

- Det skal legges til rette for mer åpenhet rundt usynlig funksjonshemming. Universell 
utforming av digitale læremidler skal være standarden ved NIH, og det vil i praksis si at 
PowerPoint, Word, PDF, videoer og tekstsider i Canvas skal hensynta dette. I tillegg skal 
undervisning tilpasses til studenters individuelle behov via f. eks UPT (Ansvar: 
STA/NIHLS/UPT/Vitenskapelige ansatte). 

 

- Valg av bevegelsesaktivitetene i NIHs studier skal gjenspeile det mangfoldet som 
studentene møter i sin hverdag. Dette inkluderer aktiviteter utover tradisjonelle nordiske 
bevegelsesaktiviteter (Ansvar: Programledere og emneansvarlige). 

I SU-møtet ble representantene fra instituttene bedt om å ta med punktene tilbake til 
fagmiljøene for diskusjon før det igjen ble tatt tilbake til SU. Med utgangspunkt i diskusjoner 
og innspill fra instituttene tas dette opp på nytt i SU.  

SU-sak 8/22: 

Saken ble diskutert i møtet. Under følger en kort oppsummering.  

 
Kristin oppfrisker SU om punktene i saksframlegget før instituttene presenterte sentrale 
poenger fra sine diskusjoner. 
 
IIM: Mener at mangfold og litteratur kan ses på mange måter – det viktigste dog at 
læringsutbyttene nås. Men støtter at man hensyntar dette perspektivet når man setter opp 
litteratur i emnene. Det må videre gjøres tilgjengelig ressurser sentralt for å følge opp punkt 
2 om Universell utforming. Punkt 3: her er de aktiviteter som benyttes nødvendigvis også 



knyttet til målgrupper for studiene og oppnåelse av læringsutbytter. Kristin kommenterer her 
at vi kanskje må se litt framover for å se på framtidens brukergrupper (være litt i forkant). 
 
IFP: Mange positivt innstilt i utgangspunktet, men det stilles også spørsmål rundt relevansen 
til «alternative bevegelsesformer». Må nok løftes til et høyere nivå enn emneansvarlig for å 
få gjennomslag i fagmiljøene bredt. Tradisjonelle vinteraktiviteter står f.eks. sterkt både 
kulturelt og i fagmiljøet. Uklart hvordan vi skal angripe problemstillingen.  
 
IIS: Åpen for å gå inn i litteraturvurderingen innenfor dette perspektivet. Om noe skal inn på 
idrettene må vel noe ut? Alle emneansvarlige har fått beskjed om å gå gjennom 
litteraturlister og aktiviteter i emnene. Er i god prosess, men skjer ikke over natta.  
 
IFP: Ikke motforestillinger ved dette instituttet heller, men forståelse for at vi kanskje bør 
framstå som mer åpne. Åpen for å lete mer etter balanse i litteraturen. Kvaliteten må 
allikevel veie tungt med tanke på oppnåelse av læringsutbytte. Aktiviteter er noe enklere å 
forholde seg til på ILF siden det der er mer fokus på et mangfold av aktiviteter. Også fornøyd 
med at de prøver å følge NIHLS-rådene om universell utforming, og mener at det har blitt 
bedre etter at det ble litt mer fokus rundt dette institusjonelt.  
 
Oppsummert: Mangfold i litteraturvalg har det blitt mer oppmerksomhet rundt nå, men 
læringsutbytte og kvalitet vil veie tungt i de faglige vurderinger som gjøres. Arbeidet med 
universell utforming er i gang, og følges videre opp både sentralt av NIH og av den enkelte. 
Innføring av digitalt verktøy som skal hjelpe studenter og ansatte med dette er snart på 
plass. Mangfold i aktiviteter bør kanskje løftes litt høyere i organisasjonen.  
 
Eventuelt:  

Det vises til sak fra Khrono om midler til studentassistenter. Nye midler til sektoren er 
varslet. NIH får ifølge artikkelen 395 000,- som skal gå til faglig og sosial aktivitet. Vi venter 
på tildelingsbrev med føringer. Forrige års hastetildeling ble ikke benyttet fullt ut av NIH, som 
måtte tilbakeføre en del av de øremerkede midlene. Det blir derfor viktig å ha en bedre intern 
oppfølging av tildelingen.  
 

 

 



Norges idrettshøgskole 
Administrerende direktør    15. mars 2022 
 
 
 
Sak 20/22: Referater fra møte i Utvalg for likestilling, inkludering og mangfold  
 
Vedlagt følger referat fra møte avholdt i Utvalg for likestilling, inkludering og mangfold 
15. februar 2022.   
 
 
 
Styret tar referatet til orientering. 
 



 

 
 

      REFERAT 
 
Møte i Utvalg for likestilling, inkludering og mangfold 15. februar 2022 

 
Til stede:  Lars Tore Ronglan (leder) 

Kristin Vindhol Evensen (repr. ansatte i undervisnings- og 
forskerstillinger) 

  Kristin Bergseth (studentrepresentant) 
                     Børre Rossing Tollefsen (repr. ansatte i tekniske- og     

                                administrative stillinger) 
 
Fra adm.:   Line Fiskerstrand Blekeli (sekretariat) 
                                Dapaabi Konlan (referent) 
…………………………………………………………………………………………... 
 

1. Sak 01/22: Årsrapport likestilling og mangfold 2021 
Sekretær la frem forslag til årsrapport for utvalg for likestilling og mangfold 2021 
tirsdag 15. februar 2022.  
 
 
Vedtak: ULM hadde mindre merknader til rapporten som er rettet opp. ULM ba om at 
årsrapporten blir fremlagt for styret. 
 
 



Norges idrettshøgskole 
Administrerende direktør     10. mars 2022 
 
 
 
Sak 21/22 Referat fra IDF 
 
 
Vedlagt følger referat fra møte avholdt med fagforeningene (IDF) 24. februar 2022.  
 
 
Styret tar saken til orientering. 
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Møtereferat 24. februar 2022 

mellom arbeidsgiver (NIH) og arbeidstakerorganisasjonene NTL, FF og 
Akademikerne 

 
Til stede:   
   Unn-Hilde Grasmo-Wendler (Administrerende direktør) 
   Line F. Blekeli                       (Fung. HR sjef) 
                                Hege Nymo Østgaard          (Akademikerne - vara) 

Christian Thue Bjørndal    (FF) 
   Beate Marie Kristensen    (NTL) 
                                Lone Friis Thing     (instituttleder IIS på sak 1) 
    

Dapaabi Konlan  (referent) 
__________________________________________________________________ 
1. Lønnsplassering ved nyansettelser i vitenskapelige stillinger  

FF hadde spørsmål knyttet til lønnsfastsettelse ved nyansettelser i vitenskapelige 

stillinger: 

• FF ønsker svar på hvorfor og hvordan nyansatte kan lønnsplasseres langt 

utover det spennet som ble angitt i utlysning? 

Instituttleder Lone Friis Thing redegjorde for saken ved IIS 

På generelt grunnlag er leder som fastsetter lønn ved kontraktinngåelse. Og at 

lønnen som tilbys skal være innenfor det lønnsspennet stillingen lyses ut i med 

mindre det står spesifikt at høyere lønn kan vurderes ved særskilt godt kvalifiserte 

søkere. I det konkrete tilfellet som var nevnt var også stillingen lyst ut som 

førsteamanuensis hvor det var mulig å ansette i et høyere lønnstrinn. Av den grunn 

ble lønnsplassering vurdert korrekt i den nevnte stillingen.  

 

• FF ønsker å bli orientert om hva arbeidsgiver tenker om den aktuelle 

lønnsplasseringen mtp NIHs helhetlige lønnspolitikk. 

 

AG påpekte at det ikke er ønskelig og hensiktsmessig at administrasjonen innehar en 

«vaktbikkjefunksjon» opp mot faglig virksomhet. En slik rolle støtter ikke opp om 

samarbeid, men skaper frustrasjon hos begge parter. Administrasjonen har full tillit til 

at instituttlederne ser helheten og agerer etter NIHs lønnspolitikk. Det er 

Instituttlederne som sitter med helhetsbildet og de vil måtte ta de strategiske 

vurderingene som er knyttet opp til lønnsplassering. Naturligvis vil administrasjonen 

fungere som rådgiver opp mot instituttlederne innenfor lønnsplassering og vil gjøre 

instituttlederne oppmerksom på uforholdsmessige store avvik 

I tillegg kan det være hensiktsmessig å vurdere en mer dynamisk lønnspolitikk ved 

NIH, noe som også vil gagne nåværende ansatte.  

Partene påpekte at de også ønsker en mer dynamisk lønnspolitikk, men at man må 

være nøye med utlysninger slik at den følger lønnspolitikken til høgskolen. NTL 

påpeker at åpenhet er viktig, og at lønnsplassering gjenspeiler ansvaret i stillingen.  
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Det vurderes om det skal foretas en revisjon av lønnspolitikken før kommende lokale 

lønnsforhandlinger 2022.  

D- saker: 

1. Revisjon reglement FoU-termin 

AG la frem reviderte retningslinjer knyttet til FoU-termin, forslaget er utarbeidet av FL. 

Ansvaret for tildelingen av FoU-termin ligger til instituttleder.  

Partene trakk frem ønske om transparente prosesser hvor retningslinjen praktiseres 

tilnærmet likt, og at vedtak på tildelt FoU-termin arkiveres i P360.  

Konklusjon:  
Partene hadde ikke innspill til fremlagt forslag til av reglementet FoU-termin. 

 

2. Endring i PhD-forskriften 

Gro Styrmo la frem forslag til endringer i PhD-forskriften. Det er lagt opp til to 
endringer hvor den ene er knyttet til predefinere prosjektet og beskrivelse av 
fagmiljøet, og den andre endringer går på kontinuitet i veiledning ved avgang som 
følge av aldersgrense. I tillegg er det foretatt noen endringer i reglementet som følge 
av endringer i forskriften.  
 

Konklusjon:  
Partene hadde ikke innspill til fremlagt forslag til endringene i PhD-forskriften. 

 
 
I-saker 
 

1. Gjennomgang av styresaksliste for styremøte 10. mars 2022 

Administrerende direktør gikk gjennom sakslisten til styremøte.  

Sak 8/22       Budsjett  

Sak  9/22: Tildelingsbrev NIH 2022 

Sak 10/22: Rapportering 2021 overordnet virksomhetsplan 

Sak 11/22: Årsrapport 2021-2022 og årsregnskap 2021 

Sak 12/22: Årsrapport likestilling og mangfold 2021 

Sak 13/22: Årsrapport helse, miljø og sikkerhet 2021 

Sak 14/22: Miljørapport 2021 – Grønt NIH 

Sak 16/22: Årsrapport 2021 – Etisk komite for idrettsvitenskapelig forskning  

Sak 17/22: Årsrapport 2021 – Senter for idrettsskadeforskning 
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Sak 18/22: Årsrapport 2021 - Senter for barne- og ungdomsidrett  

Sak 19/22: Årsrapport 2021 - Handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger 

ved Norges idrettshøgskole for 2021 

Sak  20/22:   Diverse referater og protokoller. 

Organisasjonene hadde ingen kommentar til sakene.  

 

Eventuelt 

Det er ønskelig fra AG sin side å gjenopprette velferdskomiteen. 

I henhold til Statens personalhåndbok kan statlige institusjoner nytte inntil 526 kr per 

ansatt per år til velferdstiltak. Det er opp til den enkelte virksomhet å fastsette egne 

retningslinjer for bruk av velferdsmidler, men midlene kan ikke nyttes til individuell 

stønad eller gave. 

Det er virksomhetens ledelse og representanter for de tillitsvalgtes organisasjoner 

som bestemmer hvordan velferdsmidlene skal benyttes jf. Hovedavtalens § 19. 

Formålet med velferdskomiteen skal arrangere ulike aktiviteter for ansatte som skal 

bidra til å styrke fellesskapet og tilhørigheten til NIH. 

AG ber partene innen 10. mars fremme en kandidat per forening som skal utgjøre 

velferdskomiteen sammen med en representant fra AG. Når komiteen oppnevnes, får 

de i oppgave å lage en plan for 2022 med tilhørende budsjett. I henhold til Statens 

personalhåndbok vil dette utgjøre 123 084 (234 årsverk * 526 kr).  

Forslag til budsjett med tilhørende aktiviteter drøftes på neste IDF. 

 

Oslo, 24. februar 2022 

Dapaabi Konlan 

https://lovdata.no/litteratur/sph-2022/kap8.19


NORGES IDRETTSHØGSKOLE 
Administrerende direktør     23. februar 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAK 20/22:  Referat fra møte i Komité for forskerutdanning (KFU) 
 
 
Til styrets orientering er vedlagt referat fra tre møter i Komité for forskerutdanning 
(KFU) den 23. november, 14. desember 2021, 25. januar 2022 og en sak som har 
vært på skriftlig behandling.  
 
 
Saken tas til orientering 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Referat fra KFU programutvalgsmøte 23. november 2021 
2. Referat fra KFU ordinært møte 14. desember 2021 
3. Referat fra KFU programutvalgsmøte 25. januar 2022 

 
Referat fra saker på skriftlig behandling: 

4. Sak 22/08 Bedømmelseskomité – Gudmund Skjeldal 
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Referat fra KFU programutvalgsmøte – 23. november 2021 

Til: Kari Bø, Jørgen Jensen, Fiona Dowling , Kenneth Aggerholm, Vilde 
Handegard, Jan Åge Kristensen 

Fra: AFB v/Gro Styrmo 
Emne: Referat fra KFU programutvalgsmøte – 23. november, kl. 13 – 15.30 
  
Dato: 6.12.2021 

Kopi: Jorunn K. Sundgot-Borgen, Ørnulf Seippel, Marte Bentzen, Marte Dobbertin 
Gram, Anette Skilbred  

 

 

Tilstede: Kari Bø, Jørgen Jensen, Fiona Dowling , Kenneth Aggerholm, Vilde Handegard, 

Jan Åge Kristensen og Gro Styrmo (referent) 

 

Saksliste: 

1.Sak 21/92 Årlig rapportering – stipendiater 

2.Sak 21/93  Årlig programevaluering ph.d.-programmet 

3.Sak 21/94  Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid i NIHs  

ph.d. - program 2020/2021 

 

 

4.Sak 21/95  Søknad om opptak – Dana Kvietkute 

5.Sak 21/96  Klage på vedtak om avslag på godkjenning av eksternt  

kurs 

6.Sak 21/97 Bedømmelse – Christina Gjestvang 

7.Sak 21/98 Bedømmelse – Annika Bodemar 

8.Sak 21/99 Disputas – Dustin Nabhan 

 

 

 

Saker behandlet i KFU formøte: 

 

9.Sak 21/100  Søknad om godkjenning av eksternt kurs – Imre van 

Kraalingen 

 

 

          

 

 

 

 



Side 2 

Habilitet 

KFU har besluttet at sakslista ved starten av alle KFU møter skal vurderes i forhold til 
medlemmenes habilitet. Ved inhabilitet vil personen(e) forlate møtet under behandling av den 
aktuelle saken.  

 

1.Sak 21/92 Årlig rapportering – stipendiater 

 

L-KFU Kari Bø ga en oppsummering av resultatet fra ph.d.-kandidatenes års-rapportering 
2021. Rapporteringen omfatter at kandidatens hovedveileder sender inn egen rapport. 
Instituttleder skal kommentere og signere i eget punkt i kandidatens rapport. Instituttleder skal 
signere i rapporten fra hovedveileder. Kandidat og veileders frist for å rapportere var  
15. september, mens instituttleders frist var 30 september.  
 
Følgende er en oppsummering av status i årsrapportene som ble gjennomgått av L-KFU Kari 
Bø i møte: 
 
KFU opplever en gledelig utvikling når det gjelder innlevering av årsrapporter til tidsfrist. Dette 
kan henge sammen med endring i prosedyre hvor innleveringer fra i år først går til 
instituttledere som så videresender de samlede årsrapportene fra stipendiat og veileder med 
påtegning av egen oppfølging til KFU. Corona situasjonen har medført store endringer med 
innføring av helt nye studier i noen få prosjektplaner, men mange har måttet endre på 
fremdriftsplan. NIH har gitt forlengelse etter individuelle søknader fra stipendiat/veileder, og det 
ser ut til at de justerte fremdriftsplanene kan gjennomføres ut fra informasjon gitt i årets 
årsrapporter. Når det fortsatt er bekymring for fremdrift for noen kandidater, ser dette ut til å 
skyldes faktorer som ikke kan tilskrives den pågående pandemien. 
Totalt sett har 214 kandidater avlagt doktorgrad, 100 kvinner (47%) og 114 menn (53%). NIH 
har i rapporteringsperioden hatt 59 PhD kandidater i programmet hvorav en nå er ute av 
prgrammet pga disputas i oktober 2021 (ILF). Femti-åtte kandidater er i dr.gradsprogrammet 
nå; 17 på IIS, 10 på IFP, 23 på IIM og 9 på ILF. L-KFU vil bemerke at det ser ut til å være en 
nedadgående trend i antall dr. gradsstipendiater ved institusjonen, og at det bør diskuteres om 
dette er en ønsket utvikling. Kvinneandelen har gått opp (27 av 58 PhD kandidater er nå 
kvinner), og det store etterslepet i kjønnsfordeling ser ut til bedre seg. Det er imidlertid stor 
forskjell mellom instituttene; IIS: 6 kvinner av 17, IFP: 2 kvinner av 10, IIM: 15 kvinner av 23, 
ILF: 5 kvinner av 9. Til dette er å bemerke at NIH også har nesten dobbelt så mange ansatte 
mannlige som kvinnelige 1. amanuenser. Ut fra dette kan se ut å være nødvendig med økt 
bevissthet når det gjelder kjønnsperspektiv i ansettelser både av stipendiater og 1. 
amanuenser ved særlig to av instituttene.  
Ti av de 58 kandidatene i programmet har levert avhandlingene til bedømming eller har fått 
positiv bedømming av avhandlingen, 6 av disse er kvinner. En kandidat har fått underkjent 
avhandlingen. 
 
L-KFU bemerker at det er svært mange veiledere som har en responstid på 2-4 uker på 
innsendte manuskripter fra dr. gradsstudentene. Dette kan anses som svært lang tid i forhold 
til fremdrift når det gjelder publisering. 
 
IIS: her er det bemerkninger av alvorlig grad ved progresjon og gjennomføring for tre 
kandidater. Instituttleder, veileder og L-KFU har vært i inngrep om disse kandidatene. En er 
ikke lenger ansatt ved NIH, noe som vanskeliggjør oppfølgingen. I tillegg er det også fra KFUs 
side stilt spørsmål om fremdrift ved en annen kandidat. 
 
IFP: det er bemerkninger av alvorlig grad ved 5 kandidater. L-KFU vil gå i dialog med 
instituttleder/veileder om disse kandidatene. Instituttleder stiller spørsmål om gjennomføring er 
mulig for en av kandidatene. L-KFU bemerker at en av de utenlandske kandidatene fortsatt 
ikke har levert oversikt over gjennomførte kurs og heller ikke har meldt seg opp til NIHs kurs 
eller Fag -og metodeeksamen.  



Side 3 

 
IIM: ved IIM har 3 kandidater store forsinkelser i datainnsamling pga pandemien og ytterligere 
3 forsinkelser grunnet sykdom og/ eller mammaperm. En av de sistnevnt har måttet endre de 
to siste prosjektene i avhandlingen. Det ser likevel ikke ut til å være fare for fremdrift i de 
samlede prosjektene bortsett fra for en av kandidatene. L-KFU vil følge opp disse med 
instituttleder. 
 
ILF: her der det bemerkning av alvorlig grad ved 2 kandidater. Begge har avsluttet 
stipendiatperioden og er i full stilling utenfor NIH. L-KFU vil gå i dialog med instituttleder om 
videre oppfølging. 
 
L-KFU Kari Bø og Gro Styrmo (AFB) var i FL den 2. november og presenterte tilbakemeldinger 
fra rapporteringen. De har også avtalt møter for oppfølging med alle instituttlederne og har så 
langt gjennomført møte med professor Reidar Säfvenbom (ILF) og professor Sigmund A. 
Anderssen (IIM).  
 
I møtet med FL tok L-KFU også opp følgende: 
 
KFU opplever at det har kommet et økt antall forespørsler om fravik fra opptakskrav fastsatt i 
forskriften. Dette gjelder både krav om 2 årig master og karakterkrav på ≥ B/2.5. Slike saker 
skaper mye ekstra arbeid både for KFUs medlemmer og for AFB.  
 
I tillegg er det økt forespørsel om utenlandske ph.d.- studenter med studieplass ved 
utenlandske institusjoner skal kunne overføres og tas opp ved NIHs dr.gradsprogram. Dette 
medfører en rekke prinsipielle diskusjoner og eventuelt endring i forskriften. For å opptas ved 
dr.gradsprogrammet kreves 2-årig master med karakteren B eller bedre. Mange utenlandske 
studenter går rett fra Bachelor til ph.d. eller konverterer en masterutdanning underveis til ph.d. 
Mange har også kun 1. åring master uten samme fordypning i hverken metode, statistikk og 
vitenskapsteori eller omfang og kvalitet på masteroppgaven. I en rekke engelsk talende land 
(Australia, UK og USA) betaler ph.d.-studenter (utenlandske studenter i enda større grad enn 
andre) en meget høy avgift (fee) for å være student. Denne kan være 300.000 Nkr per år. Det 
er derfor stor etterspørsel og økonomisk politikk for en rekke universiteter å tilknytte seg ph.d.- 
studenter og særlig utenlandske. Det at man er opptatt som ph.d.- student ved utenlandske 
universiteter er derfor i seg selv ingen kvalitetssikring av en dr.gradsstudent. Det vil også være 
forståelig om utenlandsstudenter heller vil søke seg til norske institusjoner for å bedre sin egen 
økonomi.  
 
En annen side ved slike opptak er bedømming og eventuell tilpassing av utdannings-
programmet fra gammel institusjon opp mot NIHs ph.d.- program, noe som vil medføre et stort 
ekstra arbeid for administrasjonen i hvert enkelt tilfelle. Et spørsmål vil også være om de må 
delta på NIHs obligatoriske kursportefølje eller om de kan gjennomføre tilsvarende i sitt 
hjemland. Dersom kun en deltaker ikke snakker norsk, vil kursene måtte gå på engelsk. Det 
sistnevnte er antakelig ikke det som medfører størst problemer da det kanskje kan forventes at 
man i fremtiden kun vil gi kurs på dr. gradsnivå på engelsk. I Norge har det imidlertid vært, og 
er en pågående, offentlig debatt om behov for norsk som akademisk språk. 

 

Vedtak sak 21/92: 

 
KFU tar L-KFUs orientering om ph.d.-kandidatenes års-rapportering 2020 til etterretning. 

 

 

 

  



Side 4 

2.Sak 21/93  Årlig programevaluering ph.d.-programmet 

 

Årlig programevaluering ble gjennomført høst 2021 og ferdigstilt september. 47 kandidater 
(78%) har besvart alle spørsmålene i undersøkelsen. KFU gjennomgikk hele undersøkelsen i 
møte. KFU la spesielt merke til at som svar på spørsmålet om tilfredshet med det sosiale 
miljøet blant stipendiatene på NIH svarer 53 % at de er nøytrale. KFU vurdere at dette er et 
høyt tall, men at det kan ha sammenheng med Korona. KFU ber AFB om å sende 
undersøkelsen til NIHSPO til orientering og til instituttlederne for oppfølging.  
 
KFU vil følge opp å informere stipendiatene om muligheter for utenlandsopphold. 
KFU ser at det bør legges til et kommentarfelt etter hvert hovedpunkt i undersøkelse og ber 
AFB om å følge opp dette.  
 

Vedtak sak 21/93: 

 
KFU tar resultater fra årlig spørreundersøkelse om programkvalitet i ph.d.-programmet, 
gjennomført i høst 2021 blant alle ph.d.-kandidater opptatt i doktorgradsprogrammet, til 
etterretning.  

 

 

3.Sak 21/94  Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid i NIHs  

ph.d.- program 2020/2021 
 

KFU gjennomgikk forslag til årsrapport for ph.d.-programmet for studieåret 2020/2021. 
Rapporten har vært lagt frem for FL og skal etter at den er behandlet i KFU/programutvalget, 
legges frem for og behandles i styremøte den 16. desember. 
 

Vedtak sak 21/94: 

 
KFU/programutvalget anbefaler at årsrapport om kvalitetsarbeid i NIHs ph.d.-program for 
2020/2021 legges frem for styret. 

 

 

4.Sak 21/95  Søknad om opptak – Dana Kvietkute 

 

Dana Kvietkute (ILF) søker opptak til ph.d.-programmet. KFU har tidligere oppnevnt en 
sakkyndig komité som skal vurdere hennes forskningsprosjekt In pursuit of psycholsocial well-
being: Exploring community gardening experience among people with eating disorders, og om 
det kvalifiserer til opptak. Komitéen er ledet av førsteamanuensis Petter Erik Leirhaug og med 
professor Solfrid Bratland Sanda og senior lecturer Kaye Richards som medlemmer 
(sak 21/63). Komiteens har oversendt sin sakkyndige vurdering som gir Dana Kvietkutes ph.d.-
prosjekt en samlet karakter 5 og konkluderer: 
 
……………..Whilst the above suggests weaknesses, they are offered as consideration in 
developing the research, and not to be seen as a reason not to undertake the study itself. They 
are offered as points for reflection to help continue to review the project objectives and 
strengthen its rationale and positioning. Our conclusion is that the research proposal and 
project plan qualifies for admission to NIHs Ph.D.-program.  
 
Dana Kvietkute er tilsatt som stipendiat ved ILF fra 1.09.2021 til 31.08.2025. Kvietkute har 
mastergrad i Enviromental psychology fra Høgskolen i Innlandet i februar 2021 med 
snittkarakter A. 
 



Side 5 

Planlagt hovedveileder vil være professor Simon Kennedy Beames, medveiledere 
førsteamanuensis Marte Bentzen og professor Finn Skårderud. 
 

Vedtak sak 21/95: 

 
KFU tar Dana Kvietkute opp på NIHs doktorgradsprogram forutsatt at kommentarene i den 
sakkyndige vurderingen tas til følge. KFU oppnevner professor Simon Kennedy Beames som 
hovedveileder (andel veiledning 60%), førsteamanuensis Marte Bentzen som medveileder 
(andel veiledning 30%) og professor Finn Skårderud som medveileder (andel veiledning 10%). 

  

 

5. Sak 21/96 Klage på vedtak om avslag på godkjenning eksternt kurs 

 
KFU behandlet i septembermøte søknad fra Linn Engdahl-Høgåsen om godkjenning av 
eksternt kurs i Pedagogisk basiskompetanse – 200 timer - gjennomført ved Bjørknes Høyskole 
i 2021 (sak 21/66). Engdahl-Høgåsen søkte om å få godkjent kurset som del av det 
obligatoriske opplæringsprogrammet. Dokumentasjon på gjennomført og bestått kurs var 
vedlagt søknaden. KFU ba emne ansvarlig for PhD643 Universitets- og høgskolepedagogikk 
om en faglig uttalelse, men dette ble ikke mottatt.  
 
KFU avslo søknaden og fattet følgende vedtak: 
  
KFU avslår søknad fra Linn Engdahl-Høgåsen om å godkjenne kurs i Pedagogisk   
basiskompetanse fra Bjørknes Høyskole og at kurset kan inngå som del av hennes  
obligatoriske opplæringsprogram. KFU legger til grunn at kurs som skal inngå i  
opplæringsprogrammet er gjennomført på institusjon som tildeler ph.d.-grad og er på  
universitetsnivå. 

 

Linn Engdahl-Høgåsen klaget på KFUs vedtak. Klagen inneholdt også en uttalelse fra emne 
ansvarlig for PhD643 Universitets- og høgskolepedagogikk som skriver: 
Linn Engdahl-Høgåsens kurs i Pedagogisk basiskompetanse tilsvarer læringsutbytte-
beskrivelsene og læringsmålene for kurset UH PED 643 med god marginal og  
Engdahl-Høgåsen bør derfor bli fritatt fra kravet å gjennomføre kurset.  
 
KFU behandlet klagen i møte den 26. oktober 2022. KFU fikk ikke ferdigbehandlet klagen i 
møte. KFU fattete følgende vedtak (sak 21/85): 
 
KFU vedtar å fortsette behandling av klage fra Linn Engdahl-Høgåsen. Saken er kompleks og 
KFU har bedt om innspill fra NOKUT i det videre arbeidet med å ferdigstille behandling av 
klagen. 
 
KFU mottok den 5 november svar fra NOKUT som skriver: 
NOKUT akkrediterer ikke UH-pedagogiske kurs. Det varierer nok mellom institusjonene 
hvordan de gir uttelling for dette, noen gir studiepoeng, mens andre tilby ulike kurs av et vist 
arbeidsomfang i timer.  
 
Når det gjelder godskriving av denne type kurs i en grad er dette en faglig vurdering dere som 
institusjon kan gjøre, jf universitets- og høyskoleloven § 3-5, jf godkjenningsforskriften. 
Godkjenningen er en faglig vurdering av om studenten har oppnådd et bestemt faglig nivå, 
enten gjennom annen utdanning eller annen kompetanse. Det vil si oppnådd et læringsutbytte 
tilsvarende det som kreves for de aktuelle emnene. En slik godkjenning innebærer at det gis 
uttelling i studiepoeng tilsvarende dette faglige nivået.  
 
Jeg legger også ved et tidligere rundskriv fra KD som kan være til hjelp. 
 
I tillegg var følgende dokumenter vedlagt saken: 
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1)   Nasjonale veiledende retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse 
2) NOKUTs Veiledning om akkreditering av studietilbud – høyere utdanning  

§ 2-3 Studietilsynsforskriften: Krav til fagmiljø (1) og (2) 
3) Universitets- og Høgskoleloven § 3-5 e Faglig godkjenning av utdanning fra annen 

institusjon som er regulert av denne loven. 
 
Etter en grundig prosess har KFU sluttførte behandling av Linn Engdahl-Høgåsens klage. 
På bakgrunn av uttalelse med faglig vurdering fra emne ansvarlig, innhentet informasjon fra 
NIHs studieavdeling og utfyllende redegjørelse fra NOKUT fattet KFU følgende vedtak: 

 

Vedtak sak 21/96: 

 

KFU godkjenner Linn Engdahl-Høgåsens kurs i Pedagogisk basiskompetanse (200 timer) 
gjennomført ved Bjørknes Høyskole som tilsvarende til emnet PhD643 Universitets- og 
høgskolepedagogikk (2 sp) som kan inngå i det obligatoriske opplæringsprogrammet.  

 
 

6.Sak 21/97  Bedømmelse – Christina Gjestvang 

 

KFU har tidligere oppnevnt en bedømmelseskomité for Christina Gjestvang sin 
doktoravhandling Fitness clubs. A venue for public health? (sak 21/37). Komitéen har vært 
ledet av professor May Arna Risberg og med opponentene professor Elling Tufte Bere  
(1. opponent) og universitetslektor Karl Andreas Stenling, Umeå universitet (2. opponent). 
Komitéen har oversendt vedlagte bedømmelse som konkluderer:  
 
In general, this work is of a suitable standard to be considered for a PhD and worthy of public 
defense. 
 
Disputas er planlagt for 17. februar 2022. Kandidat og komite ønsker at disputas foregår på 
norsk. 

 

Vedtak sak 21/97: 

 
KFU gir Christina Gjestvang anledning til å fremstille seg for prøveforelesning og disputas for 
ph.d.-graden i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole og innvilger at dette kan foregå på 
norsk.  

 

 

7. Sak 21/98 Bedømmelse – Annika Bodemar 

 

KFU har tidligere oppnevnt en bedømmelseskomité for Annika Bodemar sin doktoravhandling 
Aspiring leaders at sport events 
Perception and performance of their leadership roles 
 
Komitéen er ledet av professor Ørnulf Seippel og med associate professor Charlotta Levay, 
Lund University School of Economics and Management og førsteamanuensis Anne Tjønndal, 
Nord universitet som medlemmer (sak 20/111). Komitéen har frist til 17 november for 
innsending av sin bedømmelse. Bedømmelsen vil bli ettersendt til KFU eller lagt frem i møte.    
 
Komitéen har oversendt vedlagte uttalelse som konkluderer: 
Avhandlingen har flere sterke sider. Den tar opp et viktig og interessant tema, den presenterer 
et fornuftig forskningsdesign og det er samlet inn mye data som også er beskrevet på en god 
måte. Vi får presentert viktige innsikter i casene som studeres. Samtidig inneholder 
avhandlingen så mange svakheter at komiteen mener at den ikke innfrir de kravene som stilles 
til en PhD, og vi kan med det ikke anbefale at den kan forsvares i offentlig disputas i sin 
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nåværende form. Kandidaten gis derfor tre måneder til å omarbeide avhandlingen. Innstillingen 
er enstemmig.  
 
Oppsummert er de fire utfordringer som peker seg ut: Svak forankring i tidligere forskning, uklar 
bruk av teori, mangelfulle metoderefleksjoner og en noe knapp framstilling av analyser og 
hovedfunn. Til sammen gjør dette at vi får en utilstrekkelig forståelse av hvordan institusjonelle 
forhold virkelig gjør en forskjell for hvordan unge ledere i de to arrangementene håndterer og 
opplever sin situasjon: Hva er det ved de to institusjonene (hvilke kjennetegn) som gjør at de 
unge lederne handler ulikt og opplever dem som forskjellige.  
 
To av artiklene er allerede publisert, og selv om vi finner svakheter også i disse, mener vi det er 
kappen og de to upubliserte artiklene, og da særlig artikkel 4, som bør utbedres før en ny 
levering. Vår anbefaling når det gjelder artikkel 4 er at det formuleres et tydeligere 
forskningsspørsmål som så følges opp og besvares gjennom analyse av empirien fra 
avhandlingen. Artikkelen bør ha et tydeligere fokus på et utvalg teoretiske begrep som 
diskuteres på en grundig måte. Det er bra å diskutere ulike perspektiv, men eventuell kritikk av 
tidligere forskning bør underbygges bedre, motsetninger mellom uforenelige ansatser må 
erkjennes, og det bør komme frem hvilken tidligere forskning som studien søker å bidra til og 
hva dette bidraget eventuelt består av. Med andre ord, det må framgå hva vi vet om feltet dersom 
artikkelens forskningsspørsmål skal bidra til og hvordan utforskningen av dette 
forskningsspørsmålet fører forskningsfronten på feltet videre.  
 
I kappen savner vi fremfor alt teoretisk integrasjon. Med dette mener vi en nyansert diskusjon 
av hvordan ulike perspektiv, begreper og teorier som tas opp i de ulike artiklene forholder seg til 
hverandre i avhandlingsprosjektet. Det gjøres noen forsøk på slik integrasjon ved å vise til at 
forskjellige perspektiver bygger på ulike analysenivå og anvendes for å analysere ulike 
spørsmål, slik som i tabell 1 (s. 14) og i tabell 5 (s. 59). Men vi stiller oss spørrende til at de ulike 
perspektivene kan forenes på denne måten. Det kritiske ledelsesperspektivet står i et 
motsetningsforhold til de øvrige perspektivene på en måte som forfatteren ikke riktig tar inn over 
seg – hverken i kappen eller i delstudiene. Kandidaten bør altså redegjøre bedre for hvordan 
ulike perspektiv, teorier og begrep som tas opp i artiklene henger sammen og utvikle dette til en 
mer åpen og nyansert diskusjon av hvordan disse egentlig forholder seg til hverandre. Kappen 
kan også være det rette stedet å diskutere det overgripende forskningsspørsmålet som reises 
(men ikke behandles skikkelig i artikkel 4): Hva vil et mer kritisk perspektiv på ledelse skulle 
kunne bidra med når det gjelder å forstå de unge ledernes erfaringer av å arbeide i store 
idrettsarrangement? Når det gjelder metodedelen i kappen er vår anbefaling at Bodemar 
posisjonerer seg tydeligere vitenskapsteoretisk. Delen om kvalitetsvurderinger bør også 
forbedres slik at det inngår refleksjoner om resultatenes overførbarhet og gyldighet. 
 
Kommisjonen ser frem til å motta en revidert avhandling innen tre måneder. 

 

Vedtak sak 21/98: 

 

KFU gir Annika Bodemar anledning til omarbeiding av ph.d.-avhandlingen i tråd med  
bedømmelseskomitéens anbefalinger. Annika Bodemar gis en frist på 3 måneder på arbeidet  
(iht. ph.d.-forskriften § 15.2). 

 

 

8.Sak 21/99 Disputas – Dustin Nabhan 

 

KFU har tidligere oppnevnt en bedømmelseskomité for Dustin Nabhans doktoravhandling  
Preventive medicine in elite sport: the role of the periodic health (sak 21/55). Komitéen har  
vært ledet av førsteamanuensis Jostein Steene-Johannessen og med professor Tim Meyer,  
Institute of Sports and preventive Medicine, Saarland University (1st opponent) og associate  
professor Babette Marie Pluim, Academic Centre for Evidence based Sports medicine (ACES),  
Amsterdam (2nd opponent) som medlemmer. Komiteen har oversendt sin bedømmelse som  
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konluderer: 
The evaluation committee unanimously recommends acceptance of the thesis for public 
defense, and we look forward to a further discussion of the research at the defense. 
The evaluation committee recommends that the thesis defense is conducted in English 
language. 

 

Disputas er planlagt for 27 januar 2022. 
 
Dustin Nabhan ble tatt opp i NIHs doktorgradsprogram 6.11.2018 og har hatt professor Roald 
Bahr som hovedveileder og professor Robert LaPrade som medveileder.  
 

Vedtak sak 21/99: 

 

KFU gir Dustin Nabhan anledning til å fremstille seg for prøveforelesning og disputas for ph.d.- 
graden i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole. 

 

 

Saker behandlet i KFU formøte: 

 

9.Sak 21/100  Søknad om godkjenning av eksternt kurs – Imre van 

Kraalingen 

 

Imre van Kraalingen har søkt om godkjenning av eksternt ph.d.-kurs Digitalization and 
Epistemic Change som tilbys ved USN, går over ett semester og gir 5 studiepoeng. 
Kurset er tematisk relevant for Kraalingens doktorgradsprosjekt ift teoretisk tilnærming.  Kurset 
skal inngå i den frivalgte delen av det obligatoriske opplæringsprogrammet.  
 

Vedtak sak 21/100: 

 
KFU godkjenner at tildelte studiepoeng fra ph.d.-kurset Digitalization and Epistemic Change  
(5 stp) kan inngå i frivalgt del av Imre van Kraalingens obligatoriske opplæringsprogram. 



Norges idrettshøgskole Postadresse: Besøksadresse: Tel.: (+47) 23 26 20 00 
Norwegian School P. O. BOX 4014 – Ullevål Stadion Sognsv. 220 Org.nr.: 971526033 
of Sport Sciences NO-0806  OSLO 0863  OSLO www.nih.no 

 

Referat ordinært KFU møte - 14 desember 2021 

Til: Kari Bø, Jørgen Jensen, Fiona Dowling , Kenneth Aggerholm, Marte 
Dobbertin Gram, Jan Åge Kristensen 

Fra: AFB v/Gro Styrmo 
Emne: Referat ordinært KFU møte – 14 desember, kl. 13 – 15.30, på Zoom 
  
Dato: 14.12.2021 

Kopi: Jorunn K. Sundgot-Borgen, Ørnulf Seippel, Marte Bentzen, Vilde Handegard, 
Anette Skilbred  

 

 

Tilstede: Kari Bø, Jørgen Jensen, Fiona Dowling, Marte Dobbertin Gram, Jan Åge 

Kristensen 

Fraværende: Kenneth Aggerholm, Vilde Handegard 

 

 

 

Saksliste: 

 

1.Sak 21/101 Søknad om opptak - Emilie Mass Dalhaug 

2.Sak 21/102 Sakkyndig komite – ph.d.-prosjekt Pia Wedege 

3.Sak 21/103 Bedømmelseskomité – Ove Hukset Sollie 

4.Sak 21/104 Bedømmelseskomité – Kethe M. Engen Svantorp-Tveiten 

5.Sak 21/105 Ph.d.-kurs – krav om minimum antall deltakere  

6.Sak 21/106 Møtekalender KFU – vårsemester 2022 

7.Sak 21/107 Midtveisevaluering – Anouk Urhausen   
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Habilitet 

KFU har besluttet at sakslista ved starten av alle KFU møter skal vurderes i forhold til 
medlemmenes habilitet. Ved inhabilitet vil personen(e) forlate møtet under behandling av den 
aktuelle saken. Kari Bø forlot møtet under behandling av sak 21/101 og Jørgen Jensen ved  
sak 21/103. 

 

1.Sak 21/101 Søknad om opptak - Emilie Mass Dalhaug 

 

Emilie Mass Dalhaug søker opptak på NIHs doktorgradsprogram med ph.d.-prosjektet The 
gender gap in sport medicine research: Pregnacy, health, training and motherhood in elite 
athletes. Dalhaug er tilsatt i stipendiatstilling ved IIM fra 10.01.2022 – 18.04.2022 (25%) og 
deretter i 100% fra 19.04.2022 – 25.03.2025. Hun er finansiert med midler fra NKS,  
NOK 2,4 mill. Finansieringsbehov utover dette finansieres av NIH (overhead- og 
driftskostnader). Prosjektet har i den forbindelse vært sakkyndig vurdert og trenger ikke ny 
vurdering knyttet til søknad om opptak på NIHs doktorgradsprogram. 
 
Professor Lene Anette H. Haakstad skal være hovedveileder, professor Kari Bø, medveileder. 
 
Emilie Mass Dalhaug har mastergrad fra NIH i januar 2017 med snittkarakter A. 
 

Vedtak sak 21/101: 

 
KFU tar opp Emilie Mass Dalhaug i NIHs doktorgradsprogram. KFU oppnevner professor Lene 
Anette H. Haakstad som hovedveileder (andel veiledning 70%), professor Kari Bø som 
medveileder (andel veiledning 30%). 

 

 

2.Sak 21/102: Sakkyndig komite – ph.d.-prosjekt Pia Wedege 

 

Pia Wedege (IIS) har endret sitt ph.d.-prosjekt. Nytt prosjekt har arbeidstittel Mind the gap—
How can peer mentorship bridge the gap in rehabilitating individuals with an acquired brain 
injury? Prosjektet må vurderes av en sakkyndig komité og følgende personer er foreslått til 
komitéen: 
professor Åse Strandbu 
professor Sigmund Andersen 
professor Rune Giske, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger (UiS).  
 
Komiteen dekker prosjektet til Wedege på følgende måte: 
Åse Strandbu – erfaren forsker og svært kyndig med kvalitative metoder som er sentralt i Wedege sitt 
prosjekt 
Sigmund Andersen – erfaren forsker og med god bakgrunn i helse og medisinsk forskning som også er 
sentralt i prosjektet. 
Rune Giske – erfaren forsker med god bakgrunn i idrettspsykolog og forskning på fysisk aktivitet. Har 
også god kunnskap om det teoretiske underlaget i prosjektet (eks. motivasjonsteorier). 

 

CV og publikasjonsliste for Rune Giske var vedlagt saken. 
 

Vedtak sak 21/102: 

 

KFU oppnevner følgende sakkyndige komité som skal vurdere Pia Wedege sitt nye ph.d.-
prosjekt: 
Professor Åse Strandbu, NIH/FOBU 
Professor Sigmund A. Anderssen, NIH/IIM 
Professor Rune Giske, UiS 
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3.Sak 21/103: Bedømmelseskomité – Ove Hukset Sollie 

 

Ove Sollie (IFP) har levert avhandlingen Determinants of performance in male and female 
adolescent competitive cross-country skiers, og han søker om å få den bedømt.  
Instituttleder Klavs Madsen har foreslått følgende bedømmelseskomité: 
 
Professor Gøran Paulsen, NIH/IFP, leder 
Professor Florentina Johanna Hettinga, Northumbria University, The Department of Sport, 
Exercise and Rehabilitation, Newcastle, UK 
Associated professor Kerry McGawley, Department of Health Sciences, Mid Sweden 
University 
 
Kort begrunnelse for komitéens sammensetning: 
The collective qualifications and research backgrounds of the proposed committee clearly 
covers the specific research area investigated in this PhD thesis. The two opponents have 
different research backgrounds, however they will complement each other nicely. Dr 
McGawley has published several papers in the specific area of this current PhD, namely cross-
country skiing and exercise training. She has the specific qualifications in the sport discipline 
and all aspects of exercise physiology including the various technologies and methodologies.  
Professor Hettinga is international recognized and has published an extensive amount of 
research in the area of the physiology and performance analysis. Hettinga has a more basic 
exercise physiology and biomechanics profile compared to McGawley, but has also several 
more applied publications in different sports.  
Both opponents are experienced as evaluators and furthermore, both opponents are 
experienced in working with athletes and coaches, and thus, understand the importance of 
making the transition from ‘research to practical applications’ that is a key aspect of the current 
candidates PhD. 
 
Ove Hukset Sollie ble tilsatt som stipendiat 01.03.2017. Han har hatt førsteamanuensis 
Thomas Losnegard som hovedveileder.  
 

Vedtak sak 21/103: 

 
KFU oppnevner følgende komité for Ove Hukset Sollie sin doktoravhandling som skal 
bedømme prøveforelesning, doktoravhandling og forsvar av denne for graden ph.d. i 
idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole: 
Professor Gøran Paulsen, NIH/IFP, leder 
Professor Florentina Johanna Hettinga, Northumbria University, The Department of Sport, 
Exercise and Rehabilitation, Newcastle, UK 
Associated professor Kerry McGawley, Department of Health Sciences, Mid Sweden 
University 

 

 

4.Sak 21/104 Bedømmelseskomité – Kethe M. Engen Svantorp-Tveiten 

 

Kethe M. Engen Svantorp-Tveiten (IIM) planlegger å levere avhandlingen Reducing risk for 
eating disorder development and muscle building supplement use in adolescents  
til bedømming før jul. Følgende personer er foreslått til bedømmelseskomitéen: 

 

Førsteamanuensis Frank Abrahamsen, NIH/IIS, leder 
Associate professor Zali Yager, Victoria University, Melbourne, Australia 
Professor Lars Wichstrøm, NTNU 
 



Side 4 

Kethe M. Engen Svantorp-Tveiten ble tilsatt i stipendiatstilling ved IIM 13.09.2016. Professor 
Jorunn Sundgot-Borgen har vært hovedveileder og professor Monica Torstveit, UiA 
medveileder.  
 

Vedtak sak 21/104: 

 
KFU oppnevner følgende komité for Kethe M. Engen Svantorp-Tveiten sin doktoravhandling 
som skal bedømme prøveforelesning, doktoravhandling og forsvar av denne for graden ph.d. i 
idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole: 
Førsteamanuensis Frank Abrahamsen, NIH/IIS, leder 
Associate professor Zali Yager, Victoria University, Melbourne, Australia 
Professor Lars Wichstrøm, NTNU 

 

 

5.Sak 21/105 Ph.d.-kurs – krav om minimum antall deltakere  

 

PhD645 Qualitative methodology er planlagt gjennomført i perioden 24. - 27. januar 2022. 
Så langt er det kun en intern og muligens en ekstern deltager som ønsker å delta på kurset.  
Instituttleder Lone Friis Thing, mener at det er for kostnadskrevende å gjennomføre kurset 
med så få deltagere og foreslår at kurset flyttes til høstsemesteret 2022. Det er ønskelig at 
KFU diskuterer om det bør være et krav til minimum antall deltagere for at et ph.d.-kurs skal 
gjennomføres. Dette bør i så fall stå i utlysningsteksten med kursinformasjon. På lavere grad 
har det vært grense på minimum 5 deltagere for at kurs skal bli gjennomført som planlagt.  
 
KFU trenger å høste mere erfaring om deltagelse til kurs. Dersom det over tid viser seg at det 
er vanskelig å fylle opp de obligatoriske ph.d.-kursene med et tilfredsstillende antall 
kursdeltagere, bør tiltak vurderes. En mulighet er å inngå samarbeide med UiO (som NIH 
allerede har en generell samarbeidsavtale med). I så fall bør dette først utredes grundigere.  
 

Vedtak sak 21/105: 

 
KFU ønsker å følge nøye med på antall deltagere til ph.d.-kursene i det obligatoriske 
opplæringsprogrammet. KFU vil utrede et videre samarbeide med UiO, dersom 
deltagerantallet til ph.d.-kursene er for lavt.  

 

 

6.Sak 21/106 Møtekalender KFU – vårsemester 2022 

 

Følgende er forslag til KFUs møtekalender for vårsemesteret 2022: 
1. 25 januar - programutvalgsmøte 
2. 22 februar - ordinært møte 
3. 22 mars – programutvalgsmøte 
4.   3 mai – ordinært møte 
5. 14 juni – programutvalgsmøte 

 
Møtetidspunkt kl. 13 – 15:30 i møterom Katnosa. 
 

Vedtak sak 21/106: 

 
KFU vedtar den foreslåtte møtekalenderen for KFU for vårsemesteret 2022. 
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7.Sak 21/107 Midtveisevaluering – Anouk Urhausen 

 

Anouk Urhausen (IIM) planlegger å gjennomføre midtveisevaluering i løpet av vinteren 2022. 
Hovedveileder professor May Arna Risberg har forespurt følgende personer om å være i 
komiteen: 
Ortoped på A-hus, Per-Henrik Randsborg 
Professor Grethe Myklebust, NiH/IIM 
 
Hovedveileder fungerer som komiteens administrator.  
 
Ifølge rutiner for midtveisevaluering skal KFU orienteres om komiteens sammensetning.  
Anouk Urhausen startdato i ph.d.-programmet var 24.08.2020 og med sluttdato 20.08.2023. 
Tittel på hennes ph.d.-prosjekt: 
Knee function and osteorarthritis 10 years after operative and nonoperative treatment after 
anterior cruciate ligament rupture. 
 
For å høste erfaring med midtveisevaluering vil KFU gjerne følge med på gjennomføring og 
etterspør dato for Anouk Urhausens midtveisevaluering.  
 

Vedtak sak 21/107: 

 
KFU tar informasjon om komité for midtveisevaluering for Anouk Urhausen til orientering. 



Besøksadresse: Sognsveien 220, Oslo  
Postadresse: Pb 4014 Ullevål Stadion, 0806 Oslo  
Telefon: +47 23 26 20 00, postmottak@nih.no 
www.nih.no 

REFERAT 

Sak 22/08 Bedømmelseskomité – Gudmund Skjeldal 

Gudmund Skjeldal planlegger i løpet av kort tid å levere sin avhandling «Kjærlighed, «Sportsgribbe» 

og «Cirkusartister»: Amatørførestillingar i norsk idrettsoffentlegheit 1866-1907 til bedømming. 

Instituttleder Lone Friis Thing sendte I går inn følgende forslag til bedømmelseskomite:Professor 

Ørnulf Seippel, NIH, leder 

Professor Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska högskolan (KTH Royal Institute of Technology), 

Stockholm 

Førsteamanuensis Kerstin Bornholdt, Universitet i Sørøst-Norge 

Lenke til Sverker Sørlin, ligger på https://www.kth.se/profile/sorlin?l=en  

Lenke til Kerstin Bornholdt: https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/tilsette/kerstin-bornholdt 

Kort begrunnelse for komiteens sammensetning: 

Sverker Sørlin er merittert og høgst produktiv professor med doktorgrad i idehistorie fra 1988 

(Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet).  
Nå professor i miljøhistorie, ved avdeling for teknikk- og vitenskapshistorie på Kungliga Tekniske 

högskolan i Stocholm. Han har publisert innen vitenskaps-, og miljøhistorie, humanøkologi, europeisk 

Idehistorie innbefattet også idrettshistorie, innovasjonsstudier samt om den høyere utdanningens 

historie og politikk, og humanioras legitimitet. Forfatterskapet omfatter også essayistikk og populær-

vitenskap. Sørlin er også aktiv innen rådgivning og utredning av forskningspolitikk og miljøpolitikk. 

Kerstin Bornholdt disputerte i 2011 ved Universitet i Oslo (Between Exhausting Sports and Swinging 
Rhytm. An Inquiry into Medical Knowledge Production  
about Women’s Sports and Women’s Gymnastics in the Interwar years). Hun har publisert innenfor 

felter av både kroppshistorie, kjønnhistorie, medisinhistorie  

og idrettshistorie og leder nå forskningsgruppen Body movement-meaning, ved universitetet i Sørøst-

Norge.  

Flere kvinnelige professorer i idehistorie ved UiO er blitt spurt; ingen av dem hadde anledning i 2022. 

Bedømmelsesutvalget er sammensatt således at det har kompetanse innenfor kryssfeltet mellem 

idehistorie og idrettsfeltet. Utvalget inneholder begge kjønn og kommer fra flere Institutter fra ulike 

land.  

 

Til: Fiona Dowling, Jørgen Jensen, Kenneth Aggerholm, Jorunn K. Sundgot-Borgen, Vilde 
Handegard, Jan Åge Kristensen 

Fra: Gro Styrmo 

Emne: Referat - sak på skriftlig behandling i KFU 

Dato: 02.02.2022 

Kopi: Ørnulf Seippel, Trine Stensrud, Marte Bentzen, Olivier Seynnes, Marte D. Gram, Anette 
Skilbred 

https://www.kth.se/profile/sorlin?l=en
https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/tilsette/kerstin-bornholdt


Besøksadresse: Sognsveien 220, Oslo  
Postadresse: Pb 4014 Ullevål Stadion, 0806 Oslo  
Telefon: +47 23 26 20 00, postmottak@nih.no 
www.nih.no 

Gudmund Skjeldal ble tilsatt som stipendiat ved IIS 2.05.2018. Hovedveileder er professor Matti 

Goksøyr og medveileder professor Sigmund Loland. 

Vedtak sak 22/08: 

KFU godkjenner ikke den foreslåtte bedømmelseskomiteen for Gudmund Skjeldal doktoravhandling. 

Førsteamanuensis Kerstin Bornholdt, Universitet i Sørøst-Norge tilfredsstiller ikke ph.d.-forskriftens 
krav til omfang av selvstendig egenproduksjon av vitenskapelig arbeider etter avlagt doktorgrad, 
ref.  §14 Oppnevning av bedømmelseskomite…..Det skal stilles samme krav til medlemmer av 
bedømmelseskomité som hovedveileder ……  (jf § 7.1)…. KFU ber om et nytt forslag. 

 

 

 



Norges idrettshøgskole Postadresse: Besøksadresse: Tel.: (+47) 23 26 20 00 
Norwegian School P. O. BOX 4014 – Ullevål Stadion Sognsv. 220 Org.nr.: 971526033 
of Sport Sciences NO-0806  OSLO 0863  OSLO www.nih.no 

 

Referat - programutvalgsmøte KFU - 25 januar 2022 

Til: Fiona Dowling, Jørgen Jensen, Jorunn K. Sundgot-Borgen, Kenneth 
Aggerholm, Vilde Handegard, Jan Åge Kristensen 

Fra: AFB v/Gro Styrmo 
Emne: Referat fra KFU programutvalgsmøte – 25 januar, kl. 13 – 14.30, på Zoom 
  
Dato: 26.01.2022 

Kopi: Trine Stensrud, Ørnulf Seippel, Marte Bentzen, Olivier Seynnes, Marte 
Dobbertin Gram, Anette Skilbred  

 

 

Tilstede: Fiona Dowling, Jørgen Jensen, Jorunn K. Sundgot-Borgen, Kenneth Aggerholm, 

Marte Dobbertin Gram, Jan Åge Kristensen og Gro Styrmo (referent) 

Fraværende: Vilde Handegard 

 

Saksliste: 

 

1.Sak 22/01  Opptakskrav i utlysningstekster for stipendiatstillinger 

2.Sak 22/02  Midtveisevaluering – estimert tidspunkt for gjennomføring 

3.Sak 22/03  Mal emnerapport – emneansvarlig 

4.Sak 22/04  Sakkyndig vurdering – ph.d.-prosjekt Pia Wedege 

5.Sak 22/05  Presisering av regelverk - ant. artikler i avhandlingen 

6.Sak 22/06  Kurs i forskningsveiledning 

7.Sak 22/07  Emneevaluering – PHD640 Introduksjonskurs  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 2 

Habilitet 

KFU har besluttet at sakslista ved starten av alle KFU møter skal vurderes i forhold til 
medlemmenes habilitet. Ved inhabilitet vil personen(e) forlate møtet under behandling av den 
aktuelle saken.  

1.Sak 22/01  Opptakskrav i utlysningstekster for stipendiatstillinger 

 

I KFUs desember møte ble det reist spørsmål om hvilke opptakskrav til ph.d.-programmet som 
formidles i utlysning av ledige stipendiatstillinger ved NIH. KFU ønsket å gjennomgå 
informasjonen som formidles i utlysningstekstene særlig opp mot ph.d.-forskriftens 
opptakskrav.  
Vedlagt sakspapirene var utlysningstekster for syv stipendiatstillinger ved NIH fra 2021. Under 
punkt om kompetansekrav/Competence and selection process beskrives opptakskravene 
gjennomgående med at det stilles krav om mastergrad og at karakterkravet er B eller bedre, 
uten at omfanget av utdanningen eller karakterkravet utdypes videre.  
 
I ph.d.-forskriften § 5.1 Vilkår for opptak, står følgende: 
 
«For opptak til ph.d.‐utdanningen må søkeren normalt ha en femårig mastergrad, jamfør 
beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Institusjonen (NIH) kan etter særskilt 
vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak.  
Institusjonen (NIH) kan stille ytterligere krav til kvalifikasjoner etter kriterier som er åpent 
tilgjengelig og i tråd med institusjonens rekrutteringspolitikk og faglige profil.  

 
For å bli opptatt til doktorgradsprogrammet ved NIH, må søkeren normalt ha oppnådd 
en toårig mastergrad (120 studiepoeng) i idrettsvitenskap/ graden idrettskandidat eller 
ha annen utdanning på samme nivå med idrett i fagkretsen, eller på annen måte kunne 
dokumentere idrettsfaglig kunnskap og innsikt på tilsvarende nivå. En mastergrad 
innen et annet fagområde med idrettsfaglig masteroppgave, kan være et eksempel på 
dette.  
Søkere til doktorgradsstudiet skal ha oppnådd minimum gjennomsnitts-karakteren B/2.5 
eller bedre i mastergraden/hovedfagsstudiet. Unntak fra dette kravet kan i særskilte 
tilfeller fravikes for søkere som på bakgrunn av en helhetsvurdering, kan dokumentere 
omfattende idrettsvitenskapelig kunnskap med særlig vekt på FoU-arbeid.  
I særskilte tilfeller vil også søkere med en mastergrad som ikke direkte er  
knyttet til idrettsvitenskap, men som kan dokumenteres relevant for  
vitenskapelig belysning av idrettsfaglige problemstillinger, kunne bli tatt opp på 
programmet. Dette vil kunne være spesielt relevant i tilfeller hvor slik kompetanse 
vurderes særlig viktig for prosjektets forskningsmessige verdi og kvalitet i 
gjennomføringen…………………………………..» 

 

KFU diskuterte opptakskravene i utlysningstekstene opp mot kravene som fremgår i ph.d.-
forskriften. KFU kom frem til at det er behov for å ha en mal med blant annet krav til 
kvalifikasjoner for opptak til ph.d.-programmet, som gjenspeiler ph.d.-forskriften i utlysning av 
stipendiatstillinger. L-KFU vil legge frem et forslag til mal i KFUs programutvalgsmøte den  
22. mars. 
 

Vedtak sak 22/01: 

 
KFU vedtar å utvikle en mal for utlysning av stipendiatstillinger med blant annet krav til 
kvalifikasjoner for opptak til ph.d.-programmet. L-KFU Fiona Dowling vil legge frem et forslag i 
KFUs programutvalgsmøte den 22 mars.  

 

  



Side 3 

2.Sak 22/02  Midtveisevaluering – estimert tidspunkt for gjennomføring 

 
KFU har besluttet at aktuelle instituttledere, veiledere og kandidater skal få tilsendt en oversikt 
over estimert tidspunkt for gjennomføring av midtveisevaluering, og at dette innføres som en 
fast rutine ved oppstart av vår- og høstsemester januar og august/september (vedtak sak 
21/20). 
 

Vedlagt sakspapirene var en oversikt over estimert tidspunkt for midtveisevaluering og 
avslutningsseminar for ph.d.-kandidater som er tatt opp på nytt ph.d.-program (dvs. fra 1. 
august 2020). Oversikten vil bli sendt ut til aktuelle instituttledere, veiledere og kandidater etter 
KFUs gjennomgang. 
 
KFU har også estimert tidspunkt for gjennomføring av første avhandlingsseminar til vår- 
eventuelt høstsemester 2022. På bakgrunn av Coronasituasjonen forventes ytterligere 
forsinkelser i kandidatens progresjon og dermed forskyvning i kandidatenes sluttdato. KFU vil 
følge med på dette. Informasjon om estimert tidspunkt for avhandlingsseminar er formidlet til 
emne ansvarlig professor Grethe Myklebust.  
 
Til informasjon var også vedlagt beskrivelse av gjennomføring av midtveisevaluering og 
emnebeskrivelse for avhandlingsseminar. 
 

Vedtak sak 22/02: 

 
KFU tar oversikt med estimert tidspunkt for midtveisevaluering og avhandlingsseminar for 
kandidater opptatt i ph.d.-programmet fra 1. august 2020 til etterretning.  

 

 

3.Sak 22/03  Mal emnerapport – emneansvarlig 

 

Emneansvarlig skal etter gjennomført emne skrive en emnerapport. Emnerapporten inngår i 
den årlige kvalitetsrapporten om status i ph.d.-programmet. Så langt er det ikke laget en felles 
mal for emnerapportering på ph.d.-nivå. Det vil være hensiktsmessige at det rapporteres etter 
en felles mal på samme måte som det gjøres på lavere grads studier. Vedlagt er mal for 
emnerapportering på MA-nivå. KFU vil gjennomgå malen i møtet og gjøre eventuelle 
nødvendige tilpasninger for rapportering på ph.d. 

 

Vedtak sak 22/03: 

 
KFU vedtar å ta i bruk fremlagt mal for emnerapport for emneansvarlig i ph.d.-programmet, 
med de justeringene som fremkom i møte.  

 

 

4. Sak 22/04 Sakkyndig vurdering – ph.d.-prosjekt Pia Wedege 

 

KFU oppnevnte i desember møtet en sakkyndig komité som skulle vurdere Pia Wedeges nye 
ph.d.-prosjekt med arbeidstittel Mind the gap—How can peer mentorship bridge the gap in 
rehabilitating individuals with an acquired brain injury? (sak 21/102). Komitéen har vært ledet 
av professor Sigmund A. Anderssen og med professor Åse Strandbu og professor Rune Giske 
(UiS) som medlemmer. Komiteen har sendte inn sin evaluering den 21. januar og gir ph.d.-
prosjektet en samlet karakter 5 og konkluderer: 
 
Prosjektets sterke side er at det framstår som gjennomtenkt og gjennomførbart og vil bidra 
med ny kunnskap i forskningsfeltet og i tillegg for praksisfeltet. En annen styrke er  
at dataproduksjonen ikke bare inkluderer den som skal rehabiliteres, men også mentor og 
foreldre (triangulering av data kilder).  



Side 4 

 
Prosjektbeskrivelsen kunne inneholdt noen flere refleksjoner om hvilken type kunnskap som 
kan frambringes gjennom de foreslåtte metodene.  
 

Vedtak sak 22/04: 

 
KFU godkjenner Pia Wedeges nye ph.d.-prosjekt som skal inngå i hennes ph.d.-utdanning og 
forutsetter at Wedege tar kommentarene i den sakkyndige vurderingen til etterretning i det 
videre arbeidet med prosjektet.  

 
 

5.Sak 22/05  Presisering av regelverk - ant. artikler i avhandlingen 

 
Det er kommet tilbakemeldinger om at det er uklarheter om krav til antall artikler og 
førsteforfatterskap i doktoravhandlingen. KFU ønsker derfor å presisere gjeldene regelverk på 
dette området. Ved innføring av nytt ph.d.-program fra august 2020, ble kravet til antall artikler 
i avhandlingen endret og redusert fra minimum fire til minimum tre artikler (ph.d.-forskriftens § 
10.1 Krav til avhandlingen) 
 
For kandidater opptatt i doktorgradsprogrammet før 1. august 2020, fremgår følgende i ph.d.-
forskriften § 10.1 Krav til avhandlingen: 
«…………KFU anbefaler følgende veiledende retningslinjer for kappen ved en artikkel-
basert avhandling (ph.d.): 
Omfanget av avhandlingen skal bestå av kappen og arbeider tilsvarende minimum fire 
publiserbare artikler. Kandidaten skal være 1. forfatter på minimum tre (3) av 
artiklene…….»  

 

For kandidater opptatt i doktorgradsprogrammet fra 1. august 2020, fremgår følgende i ph.d.-
forskriften § 10.1 Krav til avhandlingen: 
«………….KFU anbefaler følgende veiledende retningslinjer for kappen ved en artikkel- 
basert avhandling (ph.d.):  
Omfanget av avhandlingen skal bestå av kappen og arbeider tilsvarende minimum tre 
(3) publiserbare forskningsartikler i relevante vitenskapelige tidsskrifter med kandidaten 
som førsteforfatter. Minst to (2) av artiklene skal være innsendt for publisering og minst 
en (1) skal være akseptert for publisering. Ved innlevering av en avhandling basert på 
mer enn tre (3) forskningsartikler stilles det ikke krav om førsteforfatterskap på arbeider 
utover tre (3) artikler……» 
 

Vedtak sak 22/05: 

 

KFU tar presiseringen av krav til antall artikler i doktoravhandlingen til orientering. 

 

 

6.Sak 22/06  Kurs i forskningsveiledning 

 
KFU har invitert til nytt kurs i forskningsveiledning. Primærgruppen for kurset er veiledere med 
nåværende og fremtidig ansvar for ph.d.-studenter og som ikke tidligere har kurs i 
forskningsveiledning. I den forbindelse henvises det til følgende krav i ph.d.-forskriften  
(§ 7 Veiledning): 
….For å kunne oppnevnes som hoved- eller medveileder må man kunne dokumentere bestått 
kurs i forskningsveiledning. Kravet om bestått kurs i forskningsveiledning gjelder for alle 
hoved- og medveiledere. Veiledere med lang praksis som hoved- og medveileder for ph.d. 
kandidater kan unntas fra dette kravet… 

 



Side 5 

Kursansvarlig er Arne Skodvin, førsteamanuensis emeritus ved UiO, institutt for pedagogikk, 
det utdanningsvitenskapelige fakultet, som har holdt tilsvarende kurs for NIH tidligere. Kurset 
vil gjennomføres 8. og 9. mars, 2022 kl. 9 – 16 og 4. mai kl. 12 - 16 (omfang: 25 timer). 
 
Det har vært stor interesse for kurset og kurset er nå fullt (15 påmeldte). 
 

Vedtak sak 22/06: 

 
KFU tar informasjon om kurs i forskningsveiledning til orientering. 

 

 

7.Sak 22/07  Emneevaluering – PHD640 Introduksjonskurs 

 

Emneevaluering av PHD640 Introduksjonskurs er gjennomført i etterkant av kurset. Vedlagt er 
kursevalueringen til KFUs informasjon. 
 

Vedtak sak 22/07: 

 
KFU tar Emneevaluering av PHD640 Introduksjonskurs til orientering. 

 



NORGES IDRETTSHØGSKOLE 
Administrerende direktør  10. mars 2022

Sak 22/22:  Protokoller fra møte i Studieutvalget  

Til styrets orientering er vedlagte protokoll fra møte i Studieutvalget 01.februar 2022. 

Styret tar saken til orientering. 

Vedlegg: 

1. Protokoll SU-møte 01.februar 2022.



STUDIEUTVALGET 
 

Møte tirsdag 1. februar 2022 kl. 1230-1400 på teams 

 

Til stede: Elin Kolle (leder), Bjarne Rud (IFP), Dag Vidar Hanstad (IIS), Jostein Steene- 
Johannessen (IIM), Per Midthaugen (ILF) Kristin With Bergseth (studentrepresentant), 
Andrea Kallum (studentrepresentant), Anja Rynning Veum (sekretær) 

 

Andre til stede: Grethe Nilsen (STA), Helge Schwitters (STA), Johnny Berre (STA), Kristin 
Vindhol Evensen (ILF/ULIM, til stede i SU-sak 8/22) 

 

Saksliste: 

SU-sak 01/22  O-saker: 

 
a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 23. november 
b) Aktuelle saker fra FL 
c) OVP 2022 – virksomhetsområde utdanning og læringsmiljø 
d) Ressursberegningsmodell studier 

 

Vedtakssaker: 

 

SU-sak 02/22 Tildeling av satsningsmidler til styrking av undervisningskvalitet 
  
SU- sak 03/22 Periodisk evaluering av studieprogram – tidsplan 
 
SU-sak 04/22 Masterrevisjon – emneplaner 

 
SU-sak 05/22 Endring av programplan – IKU 
 
SU-sak 06/22 Søknad om 4. gangs forsøk på eksamen (LUKKET) 

 
SU-sak 07/22 Endringer i veiledningsavtale masteroppgave 
 

Diskusjonssaker: 
SU-sak 08/22 Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold 
 

 

NIH, 1. februar 2022 

Anja Rynning Veum 

Studiesjef 

 

 



SU-sak 01/22  O-Saker 

a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 23. november  
Ingen kommentarer til protokollen.  

 
b) Aktuelle saker fra FL  

Den foreslåtte utsettelsen av innføring tosensorordning har vært et aktuelt tema i FL.  

c) OVP 2022 – virksomhetsområde utdanning og læringsmiljø 
Kort gjennomgang av strukturen i OVP og beskjed om at noe av dette vil komme tilbake til SU 
for diskusjon og vedtak i løpet av året.  

d) Ressursberegningsmodell - studier 
Informasjon om prosess knyttet til utvikling av ressursberegningsmodell for NIHs studier.  

 
Vedtakssaker: 

SU-sak 02/22  Tildeling satsningsmidler til styrking av undervisningskvalitet 

 
Satsningsmidler til styrking av undervisningskvaliteten på NIH lyses normalt ut to ganger i 
året. De siste årene har utlysningen satt et øvre tak for søknader på 100 000,- kroner. 

Det ble i forbindelse med utlysningen i november og søknadsfrist 15. desember 2021 levert 
tre søknader. Søknadene er vurdert av NIHLS med utgangspunkt i utlysningen: 

Midlene vil først og fremst bli tildelt prosjekter som tar sikte på å: 

• Utvikle, prøve ut og evaluere nyskapende studentaktive læringsformer og tilhørende 
vurderingsformer 

• Skape godt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og 
vurderingsformer 

• Dokumentere, dele og spre ny kunnskap, praksiser og erfaringer med 
overføringsverdi til andre emner/studieprogrammer ved NIH (og andre 
utdanningsinstitusjoner) 

I tillegg til de vanlige tildelingskriteriene ønsker Studieutvalget (SU) i utlysningen høsten 
2021 å prioritere søknader som følger opp NIHs strategiske plan for 2021-2025. 

NIHLS vurderinger og anbefalinger  

P 1/22: Test av digitale verktøy i lærerutdanningen, kroppsøving og idrettsfag 

Prosjektet skal teste ut bruk av spill og VR-briller for å lage undervisningsopplegg som kan 
brukes i kroppsøving og idrettsfag, samt studentenes egen undervisning i lærerutdanningen. 
Prosjektbeskrivelsen er tydelig og god, og dekker alle kriteriene i utlysningen godt, samt at 
prosjektet passer godt inn i NIHs gjeldende strategiplan. Et ekstra pluss er at studenter 
involveres aktivt i kunnskapsutvikling. Instituttet bidrar selv med betydelige ressurser. NIHLS 
mener at prosjektet er nøkternt budsjettert og virker relevant og spennende. Vil kunne ha 
overføringsverdi til andre fagområder. Anbefales støttet med 35 000,- kroner. 

P 2/22: Innovasjon og tilknytning til arbeidslivet på masterutdanningen 

Prosjektet skal i korte trekk bidra til å skape en bedre tilknytning til arbeidsliv og øke 
masterstudentenes innsikt i innovasjonsmuligheter, samt innsikt i hvordan egen kompetanse 
kan benyttes i arbeidslivet. Bygger videre på et allerede eksisterende samarbeid IFP har 
med Igloo innovasjon. I prosjektet dekkes blant annet NIHs strategiske mål om samarbeid 
med eksterne partnere og mer samarbeid mellom fagmiljø om emne- og programutvikling. I 
prosjektbeskrivelsen er koblingen til læringsutbytter gjort på et mer generelt programnivå. 
Prosjektet er tydelig innrettet mot tilknytning til og samarbeid med arbeidslivet, noe som har 
en sentral plass i årets OVP. Instituttet bidrar godt inn i prosjektet som bygger videre på 



allerede eksisterende arbeid og metodikk. Overføringsverdi til andre fagmiljøer er her en del 
av prosjektbeskrivelsen. Anbefales støttet med inntil 50 000,- kroner.  

P 3/22 Skjønnlitteratur og film i undervisningen 

Prosjektet tar sikte på å presentere skjønnlitteratur og film som relevante kilder for 
studentenes dannelse og mulighet til å tenke kritisk. Er ikke spesifikt koblet til læringsutbytter 
på emne og programnivå, men det vises i søknaden til at prosjektet kan bidra til å fremme 
NIH-strategiens mål om at NIHs programmer skal fremme studentenes kritiske tenkning. Vi 
skjønner intensjonen i søknaden og prosjektlederne har kompetanse innenfor området. Det 
er trolig ikke utstrakt bruk av skjønnlitteratur og film i våre studieprogrammer, så prosjektet 
kan i så måte kanskje bidra til at flere får øynene opp for denne muligheten.  

NIHLS oppfatter P1/22 og P2/22 som bedre forankret i kriterier enn P3, og anbefaler SU å 
støtte P1 og P2 i denne omgang.  

Vedtak SU-sak 02/22:  

SU gir tilslutning til vurderingen fra NIHLS og ønsker å støtte P1 og P2 med de beløp 
det er søkt om.  

 

 
SU-sak 03/22  Periodisk evaluering av studieprogram – tidsplan 

Periodisk evaluering av studieprogrammer ved NIH er en oppfølging av forskrift om 
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdannings § 2-1 (2): 
"Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. 
Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er 
relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene skal være 
offentlige".  

Periodisk evaluering skal inngå som et ledd i det systematiske studiekvalitetsarbeidet ved 
NIH.  

Studietilbud med mindre omfang enn 60 studiepoeng skal kun gjennomføre periodisk 
evaluering hvis fagmiljøet etterspør dette eller hvis det systematiske kvalitetsarbeidet 
avdekker forhold som gir grunnlag for at SU kan vedta en periodisk evaluering. Planen kan 
avvikes dersom spesielle forhold tilsier det. 

SU gjør endelig vedtak om hvilke studieprogram som skal undergå periodisk evaluering 
hvert år basert på denne tidsplanen. Planen legger opp til periodisk evaluering av 
studieprogrammer med et omfang fra 60 studiepoeng og oppover ca. hvert 6. år. SU justerte 
den opprinnelig vedtatte tidsplanen i SU-sak 33/18. 

SU gjorde senest i SU-sak 02/21 en liten endring i tidsplanen, der BATI og BASPM ble 
skjøvet til 2022. Programmene skulle i utgangspunktet gjennomført periodisk evaluering i 
2021, men ble erstattet av BATHP og BAFL. Gjeldende tidsplan er som følger: 



 

(Fargekode: grønt = gjennomført, gult = i prosess) 

 

Vedtak SU-sak 03/22: 

SU vedtar den foreslåtte tidsplanen og ber om at det iverksettes periodisk evaluering 
av studieprogrammene BASPM og BATI i 2022.  

 
SU-sak 04/22  Masterrevisjonen - emneplaner  

Bakgrunn for vedtak av nye emneplaner  
  
Styret vedtok i Styresak 62/21 i møte 28.10.2021 å opprette tre nye masterprogram med 
oppstart i studieåret 2022/2023. Det nåværende masterprogrammet i Idrettsvitenskap legges 
ned og erstattes med:  

• Master i idrettsmedisin   
• Master i idrettsfysiologi og bevegelseslære  

• Master i idrett og samfunnsvitenskap – med fem studieretninger:    
• Kultur og samfunn  

• Sport Management   
• Idrettspsykologi   
• Idrett og Trenerrollen   
• Pedagogikk   

  
Ved opprettelse av nye studieprogram ved NIH, må forslagene svare til en rekke kriterier fastlagt i 
«Veileder for etablering av nye studier ved NIH», vedtatt av SU 21.03.2018. Retningslinjene legger til 
grunn at emneplaner for alle emner som inngår i de nye studieprogrammene skal legges ved 
søknaden om opprettelse.   

 

  
Kilde: Retningslinjer for etablering av nye studier ved NIH  

  
Studieprogrammene som ble vedtatt opprettet besvarte de øvrige 12 punktene i retningslinjene, men  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fysisk aktivitet og funksjonshemming (påbygning) FAF X
Praktisk-pedagogisk utdanning (påbygning) PPU X X
Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (påbygning) IKU X
Idrett og samfunn (årsenhet) IS X
Bachelor i friluftsliv (BAFL) X
Bachelor i trening, helse og prestasjon (BATHP) X
Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (BATI) X
Bachelor i Sport Management (BASPM) X
Bachelor i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (BAFKI)
5-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MAFKI) X
Master i idrettsvitenskap (MAIVI) X
Master i idrettsfysioterapi (MAIF) X
European Master in Health and Physical Activity (EMHPA) X
Personlig trener (videreutdanning på 60 studiepoeng) PT X
Ph.d X X



grunnet forsinkelser i arbeidet var det ikke mulig å vedta emneplaner på det tidspunktet. Styret vedtok 
derfor å opprette studieprogrammene under forutsettelse at de nye emneplanene blir vedtatt av SU i 
første møtet i 2022.  
  

 Dette er mulig innenfor NIHs regelverk, ettersom følgende punkt utgjør prosedyrene for endring av 
program – og emneplaner:  

Kilde: NIHs prosedyrer for endring og oppretting av program- og emneplaner  
  
De innstilte emnene har gjennom hele arbeidet ligget til grunn for den vedtatte programstrukturen i de 
nye masterprogrammene. Vedlegg X,Y,Z viser hvordan de foreslåtte emnene bidrar til at studentene 
skal tilegne seg læringsutbyttene for studieprogrammet. Master i idrett og samfunnsvitenskap består 
av fem studieretninger med ulik faglig profil. Ettersom innholdet i retningene varierer har 
studieretningene i tillegg til programmets læringsutbytter også studieretningspesifikke læringsutbytter. 
Derfor leveres det 5 matriser for læringsutbytter, én for hver studieretning.  
  
  
Ved å godkjenne de innstilte emneplanene bekrefter SU at forutsetningene for Styrets vedtak om 
etablering av ovennevnte studieprogram er innfridd.    
  
 
  

Vedtak SU-sak 04/22:  

Studieutvalget godkjenner de vedlagte emneplanene og bekrefter at forutsetninger for 
etablering av nye studieprogram i Styresak 04/21 er innfridd.  

SU ber om at de kommentarer som framkom i møtet følges opp av Studieavdelingen.   

 
 
SU-sak 5/22  Endring av programplan - IKU 

SU skal i henhold til sitt mandat §3 (2) godkjenne endringer i programplaner, så fremt disse 
ikke har betydelige ressursmessige konsekvenser eller krever endringer i regelverk fastsatt 
av Styret eller departementet. 

Fagmiljøet har gjort noen endringer i emneplaner og programplan som innebærer at de ber 
om SUs godkjenning av reviderte læringsutbytter på programnivå.  

Vedtak SU-sak 05/22: 

SU godkjenner endringer i programplan for IKU. 

 
 
SU-sak 6/22  LUKKET: Søknad om fjerde gangs forsøk til eksamen 

Sakspapirer sendt til SU og vedtak gjort skriftlig. 



SU-sak 07/22 Endringer i veiledningsavtale masteroppgave                          

Det er gjort noen endringer i avtalen vedrørende presiseringer knyttet til personvern. I tillegg 
er tid til veiledning justert i hht arbeidstidsmanual. Det er gjort endringer på 
innleveringsdatoer. Vedlegg til sak 7a viser endringene, vedlegg 7b viser avtale slik den nå 
foreligger.  
 
 

Vedtak SU-sak 07/22 

SU godkjenner ny kontrakt for veiledning av masteroppgave.  

Studieavdelingen tar ansvar for å distribuere avtalen ut.  

 

 
 
Diskusjonssaker: 

SU-sak 8/22  Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold 

Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering ved Norges idrettshøgskole 2021-2025 
var til behandling som høringsdokument i SU-sak 13/21. Handlingsplanen ble vedtatt i 
Styresak 11/21 der også navn og sammensetting av Utvalget for likestilling og mangfold 
(ULM) ble justert. ULIM la i SU-møte 31/21 fram følgende punkter til diskusjon: 
 
- Alle emner skal vurdere å inkludere litteraturkilder knyttet til mangfold der dette er faglig 

relevant, og disse skal knyttes opp mot emnets læringsutbytte. Vurderinger av 
litteraturvalg skal inngå i emnerapporten (Ansvar: Programleder og emneansvarlig). 

 

- Det skal legges til rette for mer åpenhet rundt usynlig funksjonshemming. Universell 
utforming av digitale læremidler skal være standarden ved NIH, og det vil i praksis si at 
PowerPoint, Word, PDF, videoer og tekstsider i Canvas skal hensynta dette. I tillegg skal 
undervisning tilpasses til studenters individuelle behov via f. eks UPT (Ansvar: 
STA/NIHLS/UPT/Vitenskapelige ansatte). 

 

- Valg av bevegelsesaktivitetene i NIHs studier skal gjenspeile det mangfoldet som 
studentene møter i sin hverdag. Dette inkluderer aktiviteter utover tradisjonelle nordiske 
bevegelsesaktiviteter (Ansvar: Programledere og emneansvarlige). 

I SU-møtet ble representantene fra instituttene bedt om å ta med punktene tilbake til 
fagmiljøene for diskusjon før det igjen ble tatt tilbake til SU. Med utgangspunkt i diskusjoner 
og innspill fra instituttene tas dette opp på nytt i SU.  

SU-sak 8/22: 

Saken ble diskutert i møtet. Under følger en kort oppsummering.  

 
Kristin oppfrisker SU om punktene i saksframlegget før instituttene presenterte sentrale 
poenger fra sine diskusjoner. 
 
IIM: Mener at mangfold og litteratur kan ses på mange måter – det viktigste dog at 
læringsutbyttene nås. Men støtter at man hensyntar dette perspektivet når man setter opp 
litteratur i emnene. Det må videre gjøres tilgjengelig ressurser sentralt for å følge opp punkt 
2 om Universell utforming. Punkt 3: her er de aktiviteter som benyttes nødvendigvis også 



knyttet til målgrupper for studiene og oppnåelse av læringsutbytter. Kristin kommenterer her 
at vi kanskje må se litt framover for å se på framtidens brukergrupper (være litt i forkant). 
 
IFP: Mange positivt innstilt i utgangspunktet, men det stilles også spørsmål rundt relevansen 
til «alternative bevegelsesformer». Må nok løftes til et høyere nivå enn emneansvarlig for å 
få gjennomslag i fagmiljøene bredt. Tradisjonelle vinteraktiviteter står f.eks. sterkt både 
kulturelt og i fagmiljøet. Uklart hvordan vi skal angripe problemstillingen.  
 
IIS: Åpen for å gå inn i litteraturvurderingen innenfor dette perspektivet. Om noe skal inn på 
idrettene må vel noe ut? Alle emneansvarlige har fått beskjed om å gå gjennom 
litteraturlister og aktiviteter i emnene. Er i god prosess, men skjer ikke over natta.  
 
IFP: Ikke motforestillinger ved dette instituttet heller, men forståelse for at vi kanskje bør 
framstå som mer åpne. Åpen for å lete mer etter balanse i litteraturen. Kvaliteten må 
allikevel veie tungt med tanke på oppnåelse av læringsutbytte. Aktiviteter er noe enklere å 
forholde seg til på ILF siden det der er mer fokus på et mangfold av aktiviteter. Også fornøyd 
med at de prøver å følge NIHLS-rådene om universell utforming, og mener at det har blitt 
bedre etter at det ble litt mer fokus rundt dette institusjonelt.  
 
Oppsummert: Mangfold i litteraturvalg har det blitt mer oppmerksomhet rundt nå, men 
læringsutbytte og kvalitet vil veie tungt i de faglige vurderinger som gjøres. Arbeidet med 
universell utforming er i gang, og følges videre opp både sentralt av NIH og av den enkelte. 
Innføring av digitalt verktøy som skal hjelpe studenter og ansatte med dette er snart på 
plass. Mangfold i aktiviteter bør kanskje løftes litt høyere i organisasjonen.  
 
Eventuelt:  

Det vises til sak fra Khrono om midler til studentassistenter. Nye midler til sektoren er 
varslet. NIH får ifølge artikkelen 395 000,- som skal gå til faglig og sosial aktivitet. Vi venter 
på tildelingsbrev med føringer. Forrige års hastetildeling ble ikke benyttet fullt ut av NIH, som 
måtte tilbakeføre en del av de øremerkede midlene. Det blir derfor viktig å ha en bedre intern 
oppfølging av tildelingen.  
 

 

 



Norges idrettshøgskole 
Administrerende direktør 10. mars 2022

Sak 22/22: Referater fra møte i Utvalg for likestilling, inkludering og mangfold  
Vedlagt følger referat fra møte avholdt i Utvalg for likestilling, inkludering og mangfold 

15. februar 2022.

Styret tar referatet til orientering. 



 

 
 

      REFERAT 
 
Møte i Utvalg for likestilling, inkludering og mangfold 15. februar 2022 

 
Til stede:  Lars Tore Ronglan (leder) 

Kristin Vindhol Evensen (repr. ansatte i undervisnings- og 
forskerstillinger) 

  Kristin Bergseth (studentrepresentant) 
                     Børre Rossing Tollefsen (repr. ansatte i tekniske- og     

                                administrative stillinger) 
 
Fra adm.:   Line Fiskerstrand Blekeli (sekretariat) 
                                Dapaabi Konlan (referent) 
…………………………………………………………………………………………... 
 

1. Sak 01/22: Årsrapport likestilling og mangfold 2021 
Sekretær la frem forslag til årsrapport for utvalg for likestilling og mangfold 2021 
tirsdag 15. februar 2022.  
 
 
Vedtak: ULM hadde mindre merknader til rapporten som er rettet opp. ULM ba om at 
årsrapporten blir fremlagt for styret. 
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