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Sak 42/22:  Protokoller fra møte i Studieutvalget  
 
Til styrets orientering er vedlagte protokoller fra møter i Studieutvalget 8.mars og 19.april   
 
Styret tar saken til orientering.  
 
Vedlegg:  
 

1. Protokoll SU-møte 8.mars 
2. Protokoll SU-møte 19.april 

 
 
 
 
 



STUDIEUTVALGET 
 
Møte tirsdag 8. mars 2022 kl 1300-1515 på Mylla 
 
Til stede: Elin Kolle (leder), Bjarne Rud (IFP), Anne Marte Pensgaard (IIS), Jostein Steene-
Johannessen (IIM – på zoom), Per Midthaugen (ILF), Kristin With Bergseth 
(studentrepresentant), Andrea Kallum (studentrepresentant), Anja Rynning Veum (sekretær) 
Andre til stede: Johnny Berre (STA), Mona Sannerud Moe (SEVU), Grethe Nilsen (STA), 
Helge Schwitters (STA) 
 
Saksliste: 
SU-sak 09/22  O-saker: 

 
a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 01. februar 
b) Aktuelle saker fra FL 
c) Endring av sted for skiundervisning 
d) Utstedelse av vitnemål fremover 

 
 

Vedtakssaker: 
 

SU-sak 10/22 Studiebarometeret 2021 
 
SU-sak 11/22 Programplan KRD1 

 
 Eventuelt 
  
 
 
 

 
 
NIH, 8. mars 2022 
Anja Rynning Veum 
Studiesjef 

  



SU-sak 09/22  O-Saker 
a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 1. februar  

Gjennomgang av saksliste og oppfølgingssaker fra forrige SU-møte. Ingen spesielle 
kommentarer. Ikke oppfølgingssaker.  

 
b) Aktuelle saker fra FL  
c) Muntlig orientering ved prorektor om aktuelle saker som er diskutert i FL. Ridderrennet går 

av stabelen som ordinært. KD-støtte til læringsassistenter. 100 000,- til sosiale tiltak. 60 000,- 
NIHLS og resten til instituttene. Skal bidra til at studieprogresjonen opprettholdes. Skal 
brukes i løpet av året. Hovedsakelig bruk av læringsassistenter/studentassistenter i ulike 
formater og sammenhenger. SHoT-undersøkelsen (studentenes helse- og trivselsundersøkelse) 
har foreløpig en lav svarprosent blant våre studenter. Tiltak med stand og sosiale medier er 
nå planlagt.  
 

d) Endring av sted for skiundervisning 
Skiundervisningen har vært delt de siste årene, med frivillig om man ønsker å dra til Ål. Etter 
møte med aktivitetsundervisere og instituttleder, samt med hensyn til NIHs økonomiske 
situasjon er det bestemt at skiundervisningen til neste år (og de nærmeste årene) arrangeres 
lokalt (NIH og Tryvann).  
 

e) Utstedelse av vitnemål fremover 
Digitale vitnemål blir standarden fra inneværende semester. Unntak for internasjonale 
studenter eller ved henvendelse til administrasjonen. Vitnemålsportalen og studentweb vil 
være distribusjonskanaler.  

 
 
Vedtakssaker: 
SU-sak 10/22  Studiebarometeret 2021 
Innledning 
Studiebarometeret er en årlig spørreundersøkelse om studiekvalitet som gjennomføres av 
NOKUT hver høst på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen dekker så godt 
som alle norske universiteter og høyskoler, totalt inngår omtrent 1800 studieprogrammer. 
Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.  
Undersøkelsen distribueres til alle studenter på bachelor- og masterprogram (høsten på 
andre studieår). Studiebarometeret omfatter 74 000 studenter i 2021.  
Resultatene deles med institusjonene gjennom institusjonsrapporter og rapporter for hvert 
studieprogram som inngår i undersøkelsen. I tillegg mottas rådata som kan benyttes til 
ytterligere analyser. Resultater offentliggjøres også på nettstedet studiebarometeret.no.  
Gjennomføring NIH 
Distribusjon av undersøkelsen skjer på e-post og SMS på datoer som institusjonene 
orienteres om i god tid. Det er derfor mulig å tilrettelegge for lokale aktiviteter som skal bidra 
til høy svarinngang på undersøkelsen. I 2021 endte vi med følgende svarinngang på NIH: 
Tabell 1: Svarprosenter Studiebarometeret 2021, studieprogramfordelt.  

BAFL BASPM BATI BATHP BAFKI MAIVI NIH 

100 % 30 % 52 % 39 % 100 % 45 % 52 % 

 



Fra en jevnt bra svarinngang i 2020 var det litt tilbake til normale tall i 2021. Men det er 
uansett gledelig å se programmer med svært høy svarprosent. Både BAFL og BAFKI hadde 
100% svar. Svarprosenten på nasjonalt nivå ligger normalt rundt 40%, noe man også 
oppnådde i år.  
Resultater 
Studiebarometeret består av en rekke spørsmål omkring ulike aspekter ved studiekvalitet. 
Noen spørsmål går igjen ved hver gjennomføring, mens det også gjerne er et spesialfokus 
som endres hyppig. I 2021 var det ekstra spørsmål om digital undervisning og læringsmiljø 
under koronapandemien. 
Standardspørsmålene er innenfor ulike kategorier som undervisning, vurdering, læringsmiljø 
etc. Gjennomsnittsverdiene for svar på spørsmål innenfor en kategori gjøres om til en 
indeksverdi som skal uttrykke status for studieprogrammet innenfor det aktuelle 
kvalitetsområdet. Måleskalaen går typisk fra 1-5 der 5 er et uttrykk for at respondenten er 
svært fornøyd med tilstanden.  
Den overordnede tilfredsheten er som tidligere år god, mens vi har de største utfordringene 
på områder som tilbakemelding og veiledning, bruk av digitale verktøy og tilknytning til 
arbeidslivet. Disse indeksverdiene pekte seg også negativt ut i 2020.  
Resultatene må vurderes i lys av at Studiebarometeret gjennomføres midtveis i tredje 
semester, men mye av det som gis tilbakemelding på vil uansett tidspunkt for gjennomføring 
være nyttig og relevant informasjon til programledere og institusjon. I NIHs systematiske 
kvalitetsarbeid forventes at programledere følger opp resultatene for sine studieprogrammer. 
Oppfølgingsbehovet vil ikke være fullt så relevant for MAIVI grunnet en nylig revisjon av 
programmet, samt BAFKI som er inne i en avviklingsfase til fordel for 5-årig studieløp i 
programmet LUPE.  

 
Figur 1: Indeksverdier NIH for standard indekser i Studiebarometeret 2021. 

Vedlagt i saken er institusjonsrapporten for NIH, og endringene fra 2020 viser en liten 
nedgang innenfor noen områder. Nedgangen må ses i lys av at NIH skåret svært bra i 2020 
på mange av indeksene.  



Det er videre verd å merke seg at vi som institusjon skårer høyere enn landsgjennomsnittet 
på nesten alle de ordinære indeksverdiene. Resultatene for NIH for de indeksverdiene som 
benyttes i Studiebarometeret er fordelt på studieprogram i tabellen under. 
Tabell 2: Indeksverdier Studiebarometeret 2021, studieprogramfordelt 

 
Selv om NIH sammenlignet med landsgjennomsnittet kommer greit ut av det, er det altså 
fortsatt en del å gå på innenfor områder som Tilbakemelding og veiledning, Bruk av digitale 
verktøy og Tilknytning til arbeidslivet isolert sett.  
Tidsbruk på studier har vært en gjentagende utfordring for institusjonen. Denne varierer 
mellom studieprogrammene, og vi hadde i 2020 nærmet oss landsgjennomsnittet på 33,9 
(2020) timer. For NIH sin del har vi hatt en utvikling fra 25,6 (2018), 27,2 (2019), 31,2 (2020) 
til 28,3 (2021). Nedgangen kom som et resultat av langt mindre omfang på egenstudier. På 
landbasis oppgir studentene i 2021 at de i snitt bruker 33,9 timer på studier. Det bør i denne 
sammenheng nevnes at gjennomsnittet for utdanningsområdet idrett var 26,8 timer, noe som 
er blant de laveste innenfor utdanningsområdene i Studiebarometeret.   
Tabell 3: Tidsbruk på studier og arbeid, studieprogramfordelt. Studiebarometeret 2021.  

Tidsbruk 2021 BAFL BASPM BATI BATHP BAFKI MAIVI NIH 

Organisert av NIH 18,2 9,9 8,8 14,4 21,6 8,3 14,4 

Egenstudier 10,2 7,7 9,8 15,4 12,1 21,0 13,9 

Total tidsbruk 
studier 

28,2 17,6 18,6 29,8 33,7 29,3 28,3 

Betalt arbeid 4,5 9,8 7,6 9,2 10,5 13,1 9,7 

 
Oppfølging 
Programspesifikke rapporter er sendt til programledelse, samt lastet opp i NIHs rapportarkiv i 
forbindelse med at NOKUTs sperrefrist for offentliggjøring av data fra Studiebarometeret 
gikk ut 8. februar. Rapportene ligger også tilgjengelig på NIHs nettsider. Resultatene er også 
presentert i faglig ledergruppe (FL).  
I styresak 11/20 ble Studiebarometeret og rapport fra arbeidsgruppa som ble nedsatt av SU 
fulgt opp med konkrete krav til oppfølging av resultater fra undersøkelsen. I tillegg til at 
rapporten fra arbeidsgruppa skulle følges opp på institutt- og programnivå, ble det også 
vedtatt terskelverdier som automatisk trigger krav om oppfølging. Vedtaket i styret på dette 
punktet var: 

BAFL BASPM BATI BATHP BAFKI MAIVI NIH
Undervisning 3,8 3,9 3,8 4,1 4,1 3,9 4,0

Tilbakemelding og veiledning 3,3 3,4 3,4 3,5 3,3 3,5 3,4
Faglig og sosialt læringsmiljø 4,0 3,8 4,1 4,2 4,3 3,7 4,0

Fysisk læringsmiljø og infrastruktur 3,9 3,7 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9
Organisering 3,4 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,7

Vurderingsformer 3,9 4,0 4,0 4,3 3,7 3,8 3,9
Medvirkning 3,5 3,9 3,7 3,8 3,3 3,3 3,5

Studieprogrammets evne til å inspirere 3,7 3,6 3,7 4,2 4,0 3,8 3,9
Eget engasjement 3,3 3,0 3,7 3,7 3,7 3,9 3,7

Forventninger 4,0 3,4 3,8 4,1 3,9 3,9 3,9
Bruk av digitale verktøy 3,4 3,8 3,6 3,7 3,4 3,6 3,5

Tilknytning til arbeidslivet 3,7 3,7 3,2 3,3 3,7 2,4 3,3

Overordnet tilfredshet 3,9 4,2 4,1 4,4 4,2 3,9 4,1

Sosialt og fysisk miljø under koronapandemien 3,7 3,9 4,0 4,2 4,1 3,8 4,0
Nettundervisning under koronapandemien 3,3 3,0 3,0 3,1 2,8 3,1 3,0



• Styret ønsker at indeksresultater fra Studiebarometeret på institusjons- eller 
programnivå med en absolutt verdi lavere enn 3.0 skal utløse krav om konkret 
oppfølging fra NIH og/eller aktuelt fagmiljø.  

• Styret ønsker at indeksresultater fra Studiebarometeret på institusjons- eller 
programnivå med negative avvik på 0,4 eller mer sammenlignet med 
landsgjennomsnittet skal utløse krav om konkret oppfølging fra NIH og/eller aktuelt 
fagmiljø. 

 

Når det gjelder indeksverdiene på institusjonsnivå var det ingen verdier lavere enn 3.3 
denne gangen. NIH lå heller ikke under landsgjennomsnittet på noen indekser. 
For enkeltprogrammer som omfattes av undersøkelsen var det ett resultat under 3.0 blant de 
ordinære indeksene. «Tilknytning til arbeidslivet» på MAIVI fikk en skåre på 2.4. Dette 
utløser krav om tiltak på studieprogramnivå. I tilfellet MAIVI anses at tiltak allerede er 
gjennomført i form av et revidert masterprogram som skal erstatte MAIVI, der praksis og 
kontakt med arbeidslivet er prioritert i langt større grad enn i dag.  
Ut over dette er det ett negativt avvik for BASPM av størrelsesorden 0.4 eller mer. Avviket 
gjelder indeksen «Eget engasjement», og er 0.5 lavere enn landsgjennomsnittet.  
For BASPM og indeksen «Eget engasjement» utløses dermed et oppfølgingskrav. Indeksen 
er satt sammen av påstander omkring studentens egen motivasjon og studieinnsats. Avviket 
fra landsgjennomsnittet er på -0.4 eller mer på alle fire påstandene som utgjør indeksen.  
 

Vedtak SU-sak 10/22:  
SU tar saken til orientering og ber om at resultatene fra Studiebarometeret 2021 følges 
opp gjennom det systematiske kvalitetsarbeidet på institutt- og programnivå.  
 
SU ber om at følgende områder spesielt vektlegges i oppfølgingen: 
- Fagmiljøet tilknyttet BASPM bes om å se nærmere på indikatoren «Eget 
engasjement» og vurdere hvordan dette kan følges opp.  
 
I lys av at tidsbruken til studier generelt ligger lavt og har gått noe ned fra 2020 ber SU 
om at alle programmer ser nærmere på tiltak som kan bidra til at tid brukt på studier 
kan økes.  
 
 
SU-sak 11/22  Revisjon av programplan KRD1 
I henhold til NIHs prosedyrer for endring og oppretting av program- og emneplaner, samt 
Studieutvalgets mandat, skal endringer i læringsutbytte på programnivå godkjennes av SU. 
Det har høsten 2021 vært jobbet med en revisjon av Kroppsøving deltid 1, og revisjonen har 
medført endringer på læringsutbyttenivå, i tillegg til noen endringer i organisering og 
emnesammensetting.  
Endringer og bakgrunn for endringer presenteres nærmere i møtet.  
 

Vedtak SU-sak 11/22: 
SU godkjenner de foreslåtte endringer i programplan for KRD1 
 
 



Eventuelt:  
Timeplanlegging. Jostein løfter problemstillingen om timeplanlegging på et år mot 
muligheten for å legge den på et halvt år (på master). Fra studieseksjonen spilles det inn at 
dette kan bli vanskelig, da ressursene legges for de fleste for hele året – og at de som 
kommer inn med planlegging for hvert halvår fort vil bli avspist med smuler (når mesteparten 
av romkabalen er lagt). Det er enda litt ulike synspunkter rundt denne prosessen, men 
endringer i rutiner kan bare skje etter en grundigere diskusjon. Et ønske om at STA kan 
levere et utgangspunkt basert på forrige studieår. Kan fungere som verktøy for 
programledere i planleggingsfasen. Inntil videre fortsetter vi med årsbasert timeplanlegging. 
Det minnes om at fristen for innmelding for neste studieår er senest 26. april.  



STUDIEUTVALGET 
 

Møte tirsdag 19. april 2022 kl 1230-1430 på Mylla 

 

Til stede: Elin Kolle (leder), Bjarne Rud (IFP), Anne Marte Pensgaard (IIS), Jostein Steene-
Johannessen (IIM), Per Midthaugen (ILF), Anja Rynning Veum (sekretær) 

Fravær: Kristin With Bergseth (studentrepresentant), Andrea Kallum (studentrepresentant) 

Andre til stede: Johnny Berre (STA)  

 

Saksliste: 

SU-sak 12/22  O-saker: 

 
a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 8. mars 
b) Aktuelle saker fra FL 
c) Utdanningsprisen 2022 
d) Merittering 
e) Studentassistentmidler  
f) LMU 
g) Felles skriveveiledning 

 

Vedtakssaker: 

 

SU-sak 13/22 Periodisk evaluering av studieprogram – rapport THP 

 

SU-sak 14/22 Periodisk evaluering av studieprogram – rapport PT 

 

SU-sak 15/22 Endring mal for emne- og programrapport 

 

Diskusjonssaker: 

SU-sak 16/22 Evaluering studentsamtale 

 

SU-sak 17/22 Tittel på vitnemålet 

 

 

NIH, 19. april 2022 

Anja Rynning Veum 

Studiesjef  



SU-sak 12/22  O-Saker 

a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 8. mars  
Gjennomgang av saksliste og oppfølgingssaker fra forrige SU-møte. 

 
b) Aktuelle saker fra FL  

Muntlig orientering ved prorektor om aktuelle saker som er diskutert i FL Av de mest aktuelle 

for SU er det å vurdere høyere opptak på noen av bachelorløpene. Dette med bakgrunn iblant 

annet frafallstall.  

 

c) Utdanningsprisen 2022 
Nomineringsprosessen skal diskuteres av faglig ledelse/kommunikasjon. Oppfordres til at 

man tar opp dette på instituttene når utlysningen kommer.  

 

d) Merittering 
Komiteen har levert sin innstilling. Skal vedtas i junimøtet i NIHs styre.  

e) Studentassistentmidler 
Det diskuteres på instituttene, men omfanget er vanskelig å kvantifisere nå. Flere av 

instituttene viderefører erfaringer fra tidligere tiltak.  

f) LMU 
LMU ønsker seg medlem fra SU til LMU.  

g) Felles skriveveiledning 
Studentene ønsker seg forelesning om akademisk skriving i begynnelsen av studiene. 

Opplæringstilbudet i dag oppleves som mangelfullt. Det kan også være en mulighet å legge 

dette til emner på førsteåret. Programledere har imidlertid lite kontroll med det som skjer på 

første studieår, gitt at det er mange fellesemner.  

 
Vedtakssaker: 

SU-sak 13/22  Periodisk evaluering av studieprogram – rapport THP 

Det har i 2021 vært gjennomført periodisk evaluering av studieprogrammet bachelor i 
trening, helse og prestasjon. 

Komitéen har levert en rapport som tar opp styrker i programmet og peker på noen 
utfordringer.  

Oppsummert sier komiteen om styrker i programmet er at den faglige kvaliteten holder et 
høyt nivå, studentene er faglig dyktige, læringsmålene er relevante for arbeidslivet og det er 
lagt opp til studentaktive læringsprosesser.  

I tråd med NIHs veileder for periodisk evaluering av studieprogram har komitéen kommet 
med innspill til mulige kvalitetsutviklende tiltak. Disse er i korte trekk innenfor områdene: 

• Større vekt på innføring av aktive tiltak for at uteksaminerte studenter har en naturlig 
plass i arbeidslivet.  

• Bedre kommunikasjon på tvers av emner for å sikre progresjon og samhandling 

• Dialog med studentene om hvordan tilbakemelding og veiledning kan/bør 
styrkes/prioriteres innenfor de rammene NIH har for undervisning 

• Studentenes engasjement og deltakelse i studiekvalitetsarbeidet bør bli bedre 
 

Saksvedlegget består av komitéens rapport, samt fagmiljøets kommentar til rapporten.  

Vedtak SU-sak 13/21: 

SU tar rapporten til orientering.  



 
 

SU-sak 14/22  Periodisk evaluering av studieprogram – rapport PT 

Det har i 2021 vært gjennomført periodisk evaluering av studieprogrammet Personlig trener 
(60 studiepoeng).  

Komitéen har levert en rapport som tar opp styrker i programmet og peker på noen 
utfordringer. I tråd med NIHs veileder for periodisk evaluering av studieprogram har 
komitéen kommet med innspill til mulige kvalitetsutviklende tiltak. Disse er i korte trekk 
innenfor områdene: 

• Oppfølging og tilbakemeldinger underveis 

• Mer tid til praktisk undervisning i helgesamlingene 

• Kvalitetssikring av praksisplasser 
 
Oppsummert bedømmer komiteen at studieprogrammet er av høy vitenskapelig kvalitet, 
med stor grad av relevant praktisk undervisning. Programmet har en jevn og stabil 
studentmasse, og er et populært og ettertraktet studietilbud. Som student har du stor grad av 
frihet og fleksibilitet da den fysiske undervisningen er helgebasert. Denne måten å 
organisere studiet på stiller også store krav til den enkelte student.  

Saksvedlegget består av komitéens rapport, samt fagmiljøets kommentar til rapporten.  

Vedtak SU-sak 14/22: 

SU tar rapporten til orientering. SU uttrykker en viss bekymring for den skjeve 
kjønnsfordelingen i studentgruppa, og ber fagmiljøet om å se nærmere på mulige 
tiltak for å forbedre denne.  

 
SU-sak 15/22  Endring mal for emne- og programrapport 

Emne- og programrapporter utgjør sentrale dokumenter i det systematiske kvalitetsarbeidet 
innenfor utdanningsområdet. Det var i forrige revisjon av malene lagt vekt på en forenkling, 
spesielt på emnenivå. Rapporteringen på studieprogramnivå er mer omfattende og har 
forsøkt å legge seg opp mot noen av kravene i studietilsynsforskriftens § 2-2 og § 2-3 som 
omfatter krav til studietilbud og fagmiljø.  
 
I SU-sak 23/19 ble det lagt fram et forslag til modell for systematisk samarbeid med 
arbeidslivet. I behandlingen av forslaget kom SU fram til at den foreslåtte modellen ikke 
skulle gjelde som krav for alle programmer. Siste del av vedtaket hadde ordlyden «SU 
ønsker at det åpnes opp for tilpasninger til organisering av arbeidslivets representasjon og 
innspill på programnivå. Det viktigste er at samarbeidet med arbeidslivet gir en merverdi for 
studieprogramutvikling. Møter med arbeidslivet på programnivå bør legges til høsten slik at 

innspill kan tas med i det ordinære arbeidet med endringer på emne- og programnivå».   
 
Systematisk samarbeid med arbeidslivet på programnivå er et viktig bidrag til å sikre 
relevansdimensjonen i studieprogrammene. For at NIH skal kunne følge dette opp på et 
institusjonelt nivå må det eksistere et rapporteringssystem som kan gi et konkret innblikk i 
hvordan dette er løst på det enkelte program, og en vurdering av hvordan dette har fungert. 
På denne måten kan vi registrere avvik og få vurderinger om hva som fungerer. 
 
I dagens mal for programrapportering, punkt 2-b-iv, skal programleder vurdere samarbeidet 
mellom yrkespraksisfeltet og undervisningen ved NIH. Det foreslås enten å erstatte eller å 
supplere dette underpunktet med et eget punkt som omhandler rapportering og vurdering av 



det systematiske samarbeidet med arbeidslivet. Rapporteringen på dette området vil følges 
konkret opp i de årlige dialogmøtene. 
 
Emnerapportering har de siste årene hatt et begrenset omfang med vekt på rapportering på 
og videreføring av ting som har fungert bra og endring av ting som har fungert mindre bra.  
I lys av at NIHs styre har vedtatt en handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 
2021-2025 må man se på behovet for at mal for emnerapportering justeres noe, slik at det 
oppnås en bedre rapportering knyttet til litteraturvalg og mangfold på emnenivå. I 
handlingsplanens 6.4 (punkt 2) skal NIH ha en ambisjon om at «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».  
 
Det foreslås på bakgrunn av styrevedtaket å legge til et eget punkt i emnerapporteringen 
som dekker dette punktet i handlingsplanen. Dette kan fungere som et tydelig signal alle 
emneansvarlige om å gjøre reelle vurderinger av mangfold i litteratur, samt bli minnet på 
dette jevnlig. For programleder vil det dette kunne bidra til en bedre oversikt på programnivå, 
og dermed kunne gi en nyttig inngang til diskusjoner omkring mangfoldperspektiv i den totale 
litteraturmengden på programnivå.  
 

Vedtak SU-sak 15/22: 

SU støtter de foreslåtte endringer i mal for emnerapport og mal for programrapport. 

 
 
 
Diskusjonssaker: 

SU-sak 16/22  Evaluering studentsamtalen 

I vedtatt overordnet virksomhetsplan for 2022 står det som et eget tiltak at studentsamtalen 
skal vurderes som et egnet virkemiddel.  
 
Studentsamtalen ble innført i 2018 (su-sak 19/18) Tilbakemeldingene i programrapportene 
viser til at tiltaket er positivt, men det varierer fra program til program. Det er opp til 
programansvarlig hvordan studentsamtalen gjennomføres. Ikke alle studenter takker ja til 
dette tilbudet. 
 
Studieavdelingen tar ansvar for en evaluering, men før arbeidet igangsettes ønsker STA 
innspill fra SU på evt behov og innretning av studentsamtalen.  

 

Vedtak SU-sak 16/22: 

Saken ble diskutert i møtet.  

 
SU-sak 17/22 Tittel på vitnemål  

Diskusjoner om tittel for nåværende THP – Helse (tidligere FAH) studenter er noe som har 

pågått ved NIH med jevne mellomrom helt siden sent 90-tallet. For en del år tilbake ble det 

vedtatt av SU og det var et styrevedtak at alle med en endt bachelorgrad FAH skulle få 

tittelen Fysisk aktivitets og helserådgiver (NIH). Det er imidlertid bred enighet ved IIM og i 

studentgruppens forening (Norsk forening for helse og treningsterapeuter) at dagens tittel 

hverken er dekkende, egnet og heller ikke spesielt godt kjent i arbeidsmarkedet.  

 

Over en tid har det foregått diskusjoner i en nasjonal faggruppe bestående av representanter 



for FAH utdanninger i Norge (deriblant NIH og IIM) angående en felles tittel for studenter 

med en slik utdanning. Den nasjonale gruppen med en arbeidsgruppe har besluttet at Helse 

- og treningsfysiolog er den tittelen vi ønsker å benytte. Tittelen er godt forankret i 

fagmiljøet ved IIM og saken er også orientert om i SU i møtet sent høst 2021. Parallelt har 

arbeidsgruppen jobbet frem om et sett med kompetansekrav for bruk av tittelen Helse - og 

treningsfysiolog (se vedlegg). Dette arbeidet er nå ferdig, og den nasjonale gruppen er 

omforent om kompetansekravene. Dette arbeidet må også sees i lys av en prosess mot en 

fremtidig søknad om autorisasjon som helsepersonell for denne utdanningen. Som et ledd i 

den videre prosessen er det viktig at tittelen forankres i de nødvendige organ ved NIH.  

Programleder BATHP ønsker derfor å fremme saken for SU og ønsker at SU er orientert om 

at Helse - og treningsfysiolog blir tittel for våre studenter som har fullført THP-studieretning 

fysisk aktivitet og helse. Vi etterspør samtidig om det er nødvendig at styret ved NIH skal 

vurdere saken for at tittelen skal kunne benyttes i både rekruttering og i markedsføring mot 

arbeidslivet.   

Studieavdelingen melder inn at fra og med kullet 2018 er det ikke noe teknisk i veien for å 

legge dette inn i vitnemålet.  

 

 

Vedtak SU-sak 17/22: 

SU tar saken til orientering  
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SAK 42/22:  Referat fra møte i Komité for forskerutdanning (KFU) 
 
 
Til styrets orientering er vedlagt referat fra tre møter i Komité for forskerutdanning 
(KFU) den 22. februar, 22. mars 2022, 3. mai 2022 og syv saker som har vært på 
skriftlig behandling.  
 
 
Saken tas til orientering 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Referat fra KFU programutvalgsmøte 22. februar 2022 
2. Referat fra KFU ordinært møte 22. mars 2022 
3. Referat fra KFU programutvalgsmøte 3. mai 2022 

 
Referat fra saker på skriftlig behandling: 

4. Sak 22/09 Bedømmelseskomité – Gudmund Skjeldal 
5. Sak 22/17 Bedømmelseskomité – Marie Pedersen 
6. Sak 22/26 Sakkyndig komité – ph.d.-prosjekt – Ingvild Eia Linnestad 
7. Sak 22/27 Disputas – Kethe Marie E. Svantorp-Tveiten 
8. Sak 22/28 Disputas – Runar Barstad Solberg 
9. Sak 22/36 Disputas – Gudmund Skjeldal 
9. Sak 22/37 Disputas – Annika Bodemar 
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Referat ordinært KFU møte – 22. februar 2022 
Til: Fiona Dowling, Jørgen Jensen, Kenneth Aggerholm, Jorunn K. Sundgot-

Borgen, Vilde Handegard, Jan Åge Kristensen 
Fra: AFB v/Gro Styrmo 
Emne: Referat ordinært KFU møte – 22. februar 2022, kl. 13 – 15.30, i møterom 

Katnosa 
  
Dato: 23.02.2022 

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

 

 

Tilstede: Fiona Dowling, Jørgen Jensen, Jorunn K. Sundgot-Borgen, Jan Åge Kristensen, 
Gro Styrmo (referent) 
Fraværende: Kenneth Aggerholm, Vilde Handegard 

 

Saksliste: 

 

1.Sak 22/10  Bedømmelseskomité – Allan Bennich Grønkjær  

2.Sak 22/11  Bedømmelse – Ove Sollie 

3.Sak 22/12  Søknad opptak – Marie Loka Øydna 

4.Sak 22/13  Søknad opptak – Anders Randa  

5.Sak 22/14  Godkjenning av metodekurs – Elise Lander 

6.Sak 22/15   Delt førsteforfatterskap i ph.d.-avhandlingen 

7.Sak 22/16  Midtveisevaluering - godtgjøring   
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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 22/10  Bedømmelseskomité – Allan Bennich Grønkjær 

 

Allan Bennich Grønkjær (IIS) planlegger i løpet av kort tid å levere avhandlingen Leadership in 
elite sport in the Scandinavian coutries – a multi-level perspective, til bedømming. Instituttleder 
Lone Friis Thing har fremmet følgende forslag til bedømmelseskomité: 
 
Førsteamanuensis Chris Horbel, NIH, leder 
Professor emeritus Ian Henry, Loughborough University 
Associate professor Popi Sotiriadou, Griffith Univesity, Queensland, Australia 
 
Kort begrunnelse for hvordan komiteen samlet sett dekker fagfeltet for avhandlingen: 
Ian Henry  
Ian Henry is a highly experienced scholar and PhD examinator. His principal research interests 
are focused on sports and leisure policies, politics, and governance at the transnational, 
national, urban and regional levels and concerning Olympism and Olympic policy. In 2020 he 
co-authored the article “Challenging the new orthodoxy: a critique of SPLISS and variable-
oriented approaches to comparing sporting nations,” in which the authors argue for ‘case-
driven, qualitative analysis to expand the focus of variable oriented comparative policy analysis 
concerning theory, policy and practice in the sport management field. 
 
Popi Sotiriadou  
Popi Sotiriadou is highly experienced in the field of how high-performance sport is managed, 
led and governed. She co-edited the book Managing High Performance Sport (2013) and has 
many publications in peer-review journals on the topic. E.g., primarily qualitative studies on the 
roles of high-performance directors within national sporting organizations, elite sport culture 
and policy interrelationships and how gender equity policies in sport leadership can be 
advanced through sport governance. Lately, she took part in a study that examined how multi-
level factors affect the coaching of elite women athletes. 
 
Chris Horbel  
Chris Horbel is very knowledgeable in Sport Management topics. She is part of the Editorial 
Board of European Sport Management Quarterly. In addition, she has served as a Guest 
Editor for European Sport Management Quarterly and a reviewer for other international 
journals within sport management. She is an experienced supervisor and has previously been 
head of the committee for PhD dissertations. 
 
Vi mener således at bedømmelsesudvalget, som har en bred kompetence, begge køn og 
kommer fra forskellige lande, samlet set er kompetent til at vurdere afhandlingen. 
 
Allan Bennich Grønkjær ble tilsatt som stipendiat ved IIS 1.11.2017. Han har hatt professor 
Dag Vidar Hanstad som veileder. 
 

Vedtak sak 22/10: 

 
KFU oppnevner følgende komité for Allan Bennich Grønkjær sin doktoravhandling som skal 
bedømme prøveforelesning, doktoravhandling og forsvar av denne for graden ph.d i 
idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole: 
Førsteamanuensis Chris Horbel, NIH, leder 
Professor emeritus Ian Henry, Loughborough University 
Associate professor Popi Sotiriadou, Griffith Univesity, Queensland, Australia 
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2.Sak 22/11  Bedømmelse – Ove Sollie 

 

KFU oppnevnte i desember møtet bedømmelseskomité for Ove Sollies doktoravhandling 
Determinants of performance in male and female adolescent competitive cross-country skiers 
(sak 21/103).  Komitéen er ledet av professor Gøran Paulsen og med medlemmene professor 
Florentina Johanna Hettinga, Northumbria University (UK) og associated professor Kerry 
McGawley, Mid Sweden University.  
 
Komitéen har oversendt sin bedømmelse som konkluderer:…………………Overall, it is the 
opinion of assessment committee that the strengths of the thesis outweigh the weaknesses. A 
wide range of academic skills and knowledge are demonstrated, however in-depth discussion 
of methodological rigour, rationale/theoretical framework and how the studies address the 
progressive overarching theme is somewhat limited. The committee concludes that the thesis 
of Ove Sollie fulfils the requirements for public defence for the degree of PhD, and we look 
forward to discussing the above (important) issues in more detail and depth. 
 
Disputas er planlagt for 17 mars. 
 
Vedtak sak 22/11: 

 

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

 
 

3.Sak 22/12  Søknad opptak – Marie Loka Øydna 

 

Marie Loka Øydna søker opptak på ph.d.-programmet med doktorgradsprosjektet The 
contemporary Norwegian youth sports landscape. How does participation in upper secondary 
sports schools affect students’ learning, development, and socialization? Marie Loka Øynda er 
tilsatt i stipendiatstilling ved FOBU fra 1.01.2022 til 31.12.2025. Hun er finansiert av NFR 
(75%) og NIH (25%). Hennes ph.d.-prosjekt har vært evaluert av NFR og trenger iht. 
retningslinjer for pre-definerte prosjekter ingen ny sakkyndig vurdering ifm. søknad om opptak 
til NIHs ph.d.-program. 
 
Førsteamanuensis Christian Thue Bjørndal NIH/IIS vil være hovedveileder og associate 
professor Jens Christian Nielsen, Aarhus universitet, vil være medveileder.  
 

Marie L. Øydna har mastergrad i idrettsvitenskap fra NIH i juni 2020 med snittkarakter B. 
 

Vedtak sak 22/12: 

 

KFU tar Marie Loka Øydna opp på NIHs doktorgradsprogram. Før veilederteamet kan 
oppnevnes, ber KFU om å få tilsendt mer utfyllende CV-er med en fullstendig publikasjonsliste 
og oversikt over tidligere veiledningsansvar for begge de foreslåtte veiledere.    

 

 

4.Sak 22/13  Søknad opptak – Anders Randa  

 

Anders Randa er tilsatt i stipendiatstilling ved Institutt for idrettsmedisinske fag (IIM) i et 
predefinert prosjekt: «Respiratory health in former elite athletes - are they still out of breath? A 
longitudinal follow-up study». Formålet med prosjektet er å undersøke luftveishelse hos 
tidligere toppidrettsutøvere, blant annet ved å sammenligne resultater fra lungefysiologiske 
undersøkelser gjennom utøvernes aktive karriere med testresultater som skal samles inn i 
dette prosjektet, etter endt karriere. 
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Anders Randa skal søke opptak på NIHs doktorgradsprogram og instituttleder Sigmund Alfred 
Anderssen har lagt frem forslag til sakkyndige komité som skal vurdere Randas 
doktorgradsprosjekt ifm. med hans søknad om opptak. Følgende personer er foreslått: 
 
Professor Thor Einar Andersen (intern og leder) 
Professor Sveinung Stølevik Berntsen (UiA) 
Professor Solfrid Bratland Sanda (U i Sør-øst) 
 
Samlet dekker de tema innen idrettsmedisin, lungefysiologi og forskningsmetodikk – som 
Randas prosjektbeskrivelse handler om. 
 
Vedtak sak 22/13: 

 

KFU oppnevner følgende sakkyndige komité som skal vurdere Anders Randas doktorgrads-
prosjekt ifm hans søknad om opptak på NIHs ph.d.-program: 
Professor Thor Einar Andersen NIH/SIM leder) 
Professor Sveinung Stølevik Berntsen, Universitetet i Agder 
Professor Solfrid Bratland Sanda, Universitetet i Sørøst-Norge 

 

 

5.Sak 22/14  Godkjenning av eksternt kurs – Elise Lander 

 
Elise Lander (IFL) gjennomførte og bestod i oktober 2021 eksternt ph.d.-kurs i «Muscle 
metabolism and E-C coupling – role in exercise, training and disease» ved Syddanske 
Universitet. Hun søker om å få godkjent kurs som del av det obligatoriske 
opplæringsprogrammet. Dokumentasjon på gjennomført og bestått kurs er vedlagt søknad. 
 
Elise Lander ble tatt opp på NIHs doktorgradsprogram i oktober 2021. 
Tittel på hennes doktorgradsprosjekt er: The effect of protein and training status on skeletal 
muscle mass in young and old. Professor Truls Raastad er hovedveileder, forsker Tormod S. 
Nilsen og postdoc Håvard Hamarsland medveiledere.  
 
Vedtak sak 22/14: 

 
KFU godkjenner eksternt kurs «Muscle metabolism and E-C coupling – role in exercise, 
training and disease» for Elise Lander med 3,8 studiepoeng. KFU godkjenner at kurset/ 
studiepoengene kan inngå i fri valgt del i det obligatoriske opplæringsprogrammet i ph.d.-
utdanningen.  

 

 

5.Sak 22/15  Delt førsteforfatterskap i ph.d.-avhandlingen 

 

Professor Ørnulf Seippel og professor Åse Strandbu ber KFU i e-post om å vurdere spørsmål 
om delt førsteforfatterskap i forbindelse med Lars Erik Espedalens ph.d.(se vedlagte skriv).  
 
KFU kan ikke vurdere en enkel sak ad. kvaliteten og omfanget til en stipendiats forskning, fordi 
det eventuelt er en oppgave for en sakkyndig bedømmelseskomite. KFU kan derimot diskutere 
på generelt grunnlag om det som kalles for ‘delt første forfatterskap’ tilsvarer kravet til 
førsteforfatterskap i en artikkel-basert doktoravhandling.  
 
I KFU møtet 25. januar behandlet KFU presisering av regelverket – antall artikler i 
avhandlingen (sak 22/05). 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.):  
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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…….» 
 
Aktuelle temaer for diskusjon kan være: 
- Hva innebærer delt førsteforfatterskap i en doktorgradsartikkel i forhold til førsteforfatter-
/eneforfatterskap med hensyn til arbeidets omfang og selvstendig vitenskapelig arbeid? 
- Gitt at delt førsteforfatterskap vurderes å likestilles i arbeidsomfang og selvstendighet til 
førsteforfatter-/eneforfatterskap, kan da alle artikler i en doktoravhandling ha delt 
førsteforfatterskap?  
 
Ved delt førsteforfatterskap vil arbeidsbyrden mellom førsteforfattere være delt. KFU 
konkluderte i sin diskusjon med at delt førsteforfatterskap ikke kan sidestilles med å være 
førsteforfatter/eneforfatter på en forskningsartikkel. Delt førsteforfatterskap vil iht. ph.d.-
forskriften § 10.1 Krav til avhandlingen, være mulig for artikler utover tre artikler som 
førsteforfatter. Pr. i dag vurderer KFU at det ikke er aktuelt å endre ph.d.-forskriften, men vil ta 
spørsmålet opp igjen hvis det blir aktuelt. 
 
Vedtak sak 22/15: 

 

KFU konkluderer med at delt førsteforfatterskap ikke kan sidestilles med å være førsteforfatter 
på en forskningsartikkel. Delt førsteforfatterskap vil være mulig for artikler utover tre artikler 
som førsteforfatter (ph.d.-forskriften § 10.1 Krav til avhandlingen).  

 

 

6.Sak 22/16  Midtveisevaluering - godtgjøring 

 
Ved midtveisevaluering (5 stp) i «nytt opplæringsprogram» skal ekstern sensor godtgjøres for 
arbeidet. Det bør fastsettes en standard norm for hva godtgjøring skal være. Ved fag- og 
metode eksamen (30stp) i «gammel opplæringsprogram» ble arbeidet estimert til 11 timers 
arbeid som ekstern sensor blir godtgjort for. Hva bør estimert medgått arbeidstid for ekstern 
sensor ved midtveisevaluering være? Etter gjennomgang av arbeidsbeskrivelse for 
midtveisevaluering og diskusjon i møte kom KFU frem til at ekstern sensor bør godtgjøres med 
20 timer for arbeidet. 
Vedtak sak 22/16: 

 
KFU vedtar at ekstern sensor ved kandidatens midtveisevaluering, skal godtgjøres for 20 
timers arbeid. 
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Referat - programutvalgsmøte KFU – 22. mars 2022 
Til: Fiona Dowling, Jørgen Jensen, Jorunn K. Sundgot-Borgen, Kenneth 

Aggerholm, Anette Skilbred,  
Fra: AFB v/Gro Styrmo 
Emne: Referat fra KFU programutvalgsmøte – 22 mars, kl. 13 – 15.30, på Møterom 

Katnosa 
  
Dato: 23.03.2022 

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

 

 

 

Tilstede: Fiona Dowling, Jørgen Jensen, Jorunn K. Sundgot-Borgen, Kenneth Aggerholm, 
Anette Skilbred, Gro Styrmo (referent) 
Fraværende: Jan Åge Kristensen, Marte Dobbertin Gram 

 

 

Saksliste:  

 

 

1.Sak 22/18  PhD642 Avhandlingsseminar 

2.Sak 22/19  Gjennomgang –evalueringer som gjennomføres i ph.d.- 

                     programmet. Skal alle fortsatt med? 

3.Sak 22/20  Retningslinjer for bedømmelseskomiteens arbeid 

4.Sak 22/21  Ph.d. 641 Theory and ethics of sport science –    

                             kursevaluering 

 

 

5.Sak 22/22  Marie Loka Øydna – oppnevning av veiledere 

6.Sak 22/23  Søknad om opptak - Anders Randa 

7.Sak 22/24  Søknad om opptak - Linn Christin Risvang 

8.Sak 22/25  Søknad om godkjenning av eksternt kurs – Margrethe V.  

                             Storaas  
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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. Jorunn Sundgot-Borgen forlot møtet under behandling av sak 22/24. 

 

1.Sak 22/18  PhD642 Avhandlingsseminar 

 

PhD642 Avhandlingsseminar er planlagt å gjennomføres for første gang i høstsemesteret 
2022. Emneansvarlig professor Grethe Myklebust er i prosess med å lage innhold/timeplan for 
seminaret og har lagt frem vedlagte forslag. Kurset foreslås å gå over seks dager i september. 
Hun har ennå ikke på plass navn på alle bidragsytere, men er i prosess med å finne riktige 
personer.   
 
KFU gjennomgikk det fremlagte forslaget. KFU foreslår at avhandlingsseminaret legges til 
oktober i stedet for i september som for mange er en travel periode. NIHSPO har nylig 
gjennomført «Kappe writing workshop» for tredje år, med David Bruke, UiO. Workshopen og 
David Bruke får gode tilbakemeldinger. Mulig han også kan brukes i avhandlingsseminaret. 
Hans navn formidles til Grethe Myklebust som ønsker innspill velkommen. KFU foreslår også 
at prøveforelesning og kandidatens presentasjon av ph.d.- ved disputas bør være momenter 
på agenda for seminaret.  
 
Vedtak sak 22/18: 

 
KFU tar forslag til innhold/timeplan for PhD642 Avhandlingsseminar til etterretning. 

 

 

2.Sak 22/19  Gjennomgang –evalueringer som gjennomføres i ph.d.- 

                     programmet. Skal alle fortsatt med? 

 

Kandidater i Ph.d.-programmet bes i løpet av doktorgradsløpet om å gjennomføre en rekke 
evalueringer/rapporteringer. Disse er: 

1. Opptaksevaluering i etterkant av opptak på ph.d.-programmet 
2. Emneevaluering for alle emner i det obligatoriske opplæringsprogrammet 
3. Årlig fremdriftsrapportering  
4. Årlig ph.d.-programevaluering for alle kandidater opptatt i ph.d.-programmet 
5. Sluttevaluering for kandidater som har disputert og avlagt ph.d.-grad 

 
Revidert emneevaluering, revidert fremdriftsrapportering og årlig ph.d.-programevaluering har 
kommet til som følge av NOKUT og den nordiske komiteens evalueringer av NIHs 
doktorgradsprogram. Opptaksevaluering og sluttevaluering er evalueringer som har vært 
gjennomført fra før NOKUT og nordisk komités evalueringer. Er det blitt for mange 
evalueringer? Kan de to sistnevnte evalueringen utgå? Tilbakemeldinger fra stipendiatene har 
vært at det er blitt (for) mange evalueringer. KFU diskuterte dette og konkluderte med at 
opptaksevaluering og sluttevaluering kan utgå. Spørsmålene i disse evalueringene dekkes inn 
av de øvrige evalueringene som gjennomføres gjennom året.  
 
Vedtak sak 22/19:  
 
KFU vedtar at opptaks- og sluttevaluering i ph.d.-programmet kan utgå. 
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3.Sak 22/20  Retningslinjer for bedømmelseskomiteens arbeid 

 

Ved oversendelse av doktoravhandlingen til bedømmelseskomiteen vedlegges ph.d.-
forskriften til informasjon i arbeidet. Forskriften har avsnitt som omhandler blant annet Ph.d.- 
avhandlingen (§ 10) og Bedømmelseskomiteens arbeid (§ 15). Komiteen mottar også 
dokumentet Forventninger til opponenter ved doktordisputas ved NIH. Fra tid til annen har det 
vært stilt spørsmål om det er behov for at NIHs bedømmelseskomiteer mottar noe mere 
detaljert retningslinjer knyttet til arbeidet med bedømmelse av doktorhandlingen. Som 
eksempel har de ved NMBU utarbeidet en Veileder for opponenter i bedømmelseskomite for 
doktorgrader. UHR har dokumentet Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader, 
liggende på sine nettsider.  
 
KFU kom frem til at det vil være hensiktsmessig for komitéens arbeid at NIH har retningslinjer 
for bedømmelsesarbeidet. L-KFU og sekretær KFU vil med utgangspunkt i UHRs veiledning 
lage et kortfattet utkast til retningslinjer og legge dette frem for KFU.  
 

Vedtak sak 22/20:  

 
KFU vedtar at det bør utarbeides retningslinjer for bedømmelseskomiteens arbeid med 
utgangspunkt i UHRs retningslinjer og ber L-KFU om å legge frem et forslag i et kommende 
møte.  

 

 

4.Sak 22/21  Ph.d. 641 Theory and ethics of sport science – emne  

                             evaluering 

 

I etterkant av avsluttet PhD641 Theory and ethics of sport science (4 ECTS) har det vært 
gjennomført emneevaluering. Det var åtte som deltok på kurset. Syv har besvart 
emneevalueringen som er vedlagt. KFU gjennomgikk emneevalueringen i møtet. 
 
Vedtak sak 22/21: 

 
KFU tar emne evaluering for PhD641 Theory and ethics of sport science til orientering.  

 
 
5.Sak 22/22  Marie Loka Øydna – oppnevning av veiledere 

 

KFU behandlet i møte den 22 februar Marie Loka Øydnas søknad om opptak på ph.d.-
programmet. KFU fattet følgende vedtak (sak 22/12): 
KFU tar Marie Loka Øydna opp på NIHs doktorgradsprogram. Før veilederteamet kan 
oppnevnes, ber KFU om å få tilsendt mer utfyllende CV-er med en fullstendig publikasjonsliste 
og oversikt over tidligere veiledningsansvar for begge de foreslåtte veiledere.    
 
KFU har mottatt CV fra foreslåtte veiledere førsteamanuensis Christian Thue Bjørndal NIH/IIS 
(hovedveileder) og associate professor Jens Christian Nielsen, Aarhus universitet. 
Det fremgår at Nielsen har vært veileder for flere ph.d.-kandidater, men ikke om det har vært 
som hoved- eller biveileder, %vis andel av veiledningen og perioden veilederoppnevningen har 
vært for eller. KFU trenger å motta denne informasjonen før hoved- og medveileder kan 
oppnevnes.  
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Vedtak 22/22: 

 
KFU ber AFB innhente mer detaljert informasjon om associate professor Jens Christian 
Nielsens veiledningserfaring av ph.d.-kandidater.  

 

 

6.Sak 22/23  Anders Randa – søknad om opptak 

 

Anders Randa er tilsatt i stipendiatstilling ved Institutt for idrettsmedisinske fag (IIM) fra 
1.11.2021 til 31.10.2025, i et predefinert prosjekt: «Respiratory health in former elite athletes - 
are they still out of breath? A longitudinal follow-up study». KFU oppnevnte i møtet den  
22. februar en sakkyndig komité for Randas ph.d.-prosjekt i forbindelse med hans søknad om 
opptak på ph.d.-programmet (sak 22/13). 
 
Anders Randa har nå søkt opptak til ph.d.-programmet. I søknaden fremgår det at han er 
utdannet cand.med ved UiO i 2001 med hovedkarakter 8,29 Haud Illaudabilis som tilsvarer 
karakter C. 
 
Kravet til opptak på ph.d.-programmet er iht. ph.d.-forskriften § 5.1 Vilkår for opptak:……… 
 
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……. 
 
På spørsmål om hva som ligger til grunn for Anders Randas tilsetting i stip.stilling, og om det 
er informasjon som KFU ikke har mottatt, svarer professor Trine Stensrud (IIM) følgende i e-
post: 
 
Vi, Roald Bahr, Julie Stang, Jostein Steene-Johannessen og undertegnede, innstilte og 
ansatte etter vår mening den best kvalifiserte kandidaten for dette prosjektet og la vekt på at 
kandidaten hadde bestått medisinsk embetseksamen avlagt i 2001. Til orientering ble 
vurderingen på medisinstudiet i Oslo endret til bestått – ikke bestått året etter, i 2002.   
I tillegg til 20 års erfaring som praktiserende lege med svært gode referanser har Anders 
Randa en spesialitet innen ortopedi og fysikalsk medisin som etter vår mening veier opp for 
karakteren på medisinstudiet. Hans medisinske kompetanse og kliniske erfaring vil være svært 
viktig for prosjektets gjennomføring og forskningsmessige verdi. 
Han har i tillegg idrettsfaglig bakgrunn (grunnfag fra NIH) og praktisk idrettslig bakgrunn som 
utøver/trener og en personlig egnethet som var medvirkende årsak til at vi ansatte Anders i 
stipendiatstillingen. I tillegg har han allerede, etter 2 mnd. ansettelse som stipendiat, vist høy 
akademisk kompetanse og stor arbeidskapasitet ved at han er medforfatter på en 
vitenskapelig artikkel (nylig sendt inn til Scandinavian Journal of Medicine and Science in 
Sport».  
 
I retningslinjene om opptak til dr.grads programmet står det kun om søkere med mastergrad, 
og det er ikke spesifisert andre relevante utdanninger.  Vi mener at Anders Randa kan 
vurderes etter følgende (kopiert fra Ph.d.-forskriften § 5 Opptak):  
«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». 
 
Instituttleder Sigmund Alfred Anderssen har i e-post supplert med følgende informasjon til 
KFU: 
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Trine Stensrud har under gitt relevant informasjon til KFU vedrørende opptak av Anders 
Randa. Jeg kan i tillegg nevne at forut for ansettelsen av Anders Randa undersøkte vi formalia 
knyttet til opptak. Det var ingen tvil i vår vurdering at han – uavhengig av karakter – ville kunne 
bli tatt opp med henvisning til Ph.d.-forskriften § 5 Opptak: «Dette vil kunne være spesielt 
relevant i tilfeller hvor slik kompetanse vurderes særlig viktig for prosjektets 
forskningsmessige verdi og kvalitet i gjennomføringen». Vi gjorde den øvelsen i forkant 
nettopp for å unngå å ansette en person som ikke ville være kvalifisert for vårt Ph.D.-program. 
Jeg vil med dette gi min fulle støtte til at Anders Randa blir tatt opp i NIHs Ph.D.-program. 
 
KFU behandlet i oktober 2021 sak Vurdering av opptak på særskilt grunnlag - Per Enok 
Baksjøberget (Sak 21/84). Baksjøberget (47 år) hadde C fra sin mastergrad. Fra KFUs 
behandling av saken fremgår følgende i saksdokumentet:……….  
Baksjøberget dokumenterer omfattende idrettsvitenskaplig kunnskap. Han har lang erfaring i 
arbeidsfeltet det skal forskes på og har anbefalinger fra forskermiljøene. Han har deltatt i flere 
store FoU-arbeider og er førsteforfatter på en vitenskapelig artikkel.  
KFU gjennomgikk og diskuterte søknaden fra Marte Bentzen. I Baksjøbergets CV fremgår at 
han i etterkant av mastergrad har en publikasjon som førsteforfatter i et vitenskapelig tidsskrift 
(Physical and Occupational therapy in Pediatrics). Utover dette har Baksjøberget vært med i 
prosjektgruppe i tre større prosjekter. Ingen av disse prosjektene har vært drevet av 
Baksjøberget selv. Prosjektene har heller ikke munnet ut i vitenskapelige forskningsartikler i 
etterkant av prosjektperioden. I lys av tidligere søknad fra kandidat med gjennomsnittskarakter 
C der KFU krevde to vitenskapelige forskningsartikler med kandidat som førsteforfatter etter 
avlagt mastergrad for å kompensere for karakter C, er KFU kommet frem til at Baksjøberges 
søknad ikke kan innvilges og konkluderer med at hans utdanningsbakgrunn ikke kvalifiserer for 
å søke opptak på NIHs doktorgradsprogram.  
 
KFU fattet følgende vedtak i saken:  
Etter gjennomgang av Marte Bentzens søknad om vurdering av opptak på særskilt grunnlag 
på ph.d.-programmet ved NIH for Per Enok Baksjøberget, konkluderer KFU med at 
Baksjøberget ikke kan vise til tilstrekkelig selvstendig vitenskapelig arbeid som har ført til 
publikasjoner utover masterprosjektet. 
 
KFU behandlet Anders Randa søknad om opptak på ph.d.-programmet inklusiv mottatte  
e-poster fra foreslått hovedveileder professor Trine Stensrud og instituttleder Sigmund Alfred 
Andersen med utdypende informasjon. I lys av KFUs tidligere behandling av søknad fra 
kandidat med gjennomsnittskarakter C fra mastergraden (ref. sak 21/84) fattet KFU følgende 
vedtak: 
 
Vedtak sak 22/23: 

 
KFU kan ikke se at Anders Randa tilfredsstiller ph.d.-forskriftens krav til opptak på ph.d.-
programmet (ref. ph.d.-forskriften §5.1 vilkår for opptak). KFU avslår på denne bakgrunn 
søknad om opptak på NIHs ph.d.-program for Anders Randa. 

 

 

7.Sak 22/24  Søknad om opptak - Linn Christin Risvang 

 

Linn Christin Risvang søker opptak på NIHs doktorgradsprogram. Doktorgradsprosjektet har 
foreløpig tittel: “Improving bone health in wheelchair users by a long-term intervention 
combining bone-specific exercise and nutrition (BoneWheel)”. 
 
Foreslått hovedveileder er forsker Kristin Lundanes Jonvik (andel veiledning 60%). Foreslått 
medveiledere er professor Truls Raastad (andel veiledning 20%) og førsteamanuensis Vegard 
Strøm (andel veiledning 20%), alle IFP.  
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Linn Christin Risvang har en Master of Science i Sport and Exercise Nutrition fra Middlesex 
University med snittkarakter A. Graden er godkjent fra NOKUT likestilt med en norsk 1,5-årig 
mastergrad med et omfang på 90 ECTS.  
 
I tillegg har Linn Christin delt førsteforfatterskap på artikkelen «Caffeine increases strength and 
power performance in resistance-trained females during early follicular phase» og faglig 
relevante kurs på ph.d.- og mastergradsnivå fra OsloMet, UiO og UiA på til sammen 25 ECTS.  
 
Prosjektet er finansiert med støtte fra stiftelsen DAM. Linn Christin Risvang er ansatt ved IFP 
som stipendiat i tre år, fra 14.februar 2022. 
 
Linn søker opptak på Ph.d.-studiet med en allerede vurdert og godkjent prosjektbeskrivelse og 
det er dermed ikke krav til oppnevning av komite. 
 
KFU vurderte Linn Christin Risvangs utdanningsbakgrunn opp mot ph.d.-forskriftens krav,  
§ 5.1 Vilkår for opptak:……….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, ……………. 
 
KFU vurderer at Linn Christin Risvangs mastergrad (90 ECTS) fra Middlesex University med 
snittkarakter A, i tillegg faglig relevante kurs på ph.d.- og mastergradsnivå fra OsloMet, UiO og 
UiA på til sammen 25 ECTS og delt førsteforfatterskap på forskningsartikkel, tilfredsstiller vilkår 
for opptak på NIHs doktorgradsprogram (ph.d.-forskriften § 5.1). 
 
Vedtak sak 22/24: 

 
KFU tar Linn Christin Risvang opp på NIHs doktorgradsprogram. Forsker Kristin Lundanes 
Jonvik tilfredsstiller ikke ph.d.-forskriftens krav til å være hovedveileder (ref. § 7.1), og KFU ber 
om et nytt forslag på hovedveileder. 

 
 

8.Sak 22/25  Søknad om godkjenning av eksternt kurs – Margrethe V.  

                             Storaas 

 

Margrethe V. Storaas søker om godkjenning av eksternt kurs. Hun skriver: 
Som del av min doktorgrad i idrettsfilosofi ved IIS ønsker jeg å ta det eksterne PhD-kurset 
Generic Generalizations in Science, Ethics and Society ved filosofisk institutt ved Universitetet 
i Oslo i juni. Kurset problematiserer en type generaliseringer som er svært vanlig i filosofifaget, 
av typen «naturen er verdifull» eller «lyving er galt». Her er særlig et kritisk blikk på de sosiale 
implikasjonene av generiske uttalelser når de anvendes på mennesker. I mitt prosjekt gjør jeg 
filosofisk analyse av den bevegende kroppen i skjæringspunktet mellom en objekt- og subjekt-
basert forståelse. Herav tror jeg kurset vil være nyttig som bevisstgjøring av filosofifagets 
fallgruver i søken etter meningsfulle svar om hver vår egen kropp. Kursets tverrfaglige 
tilnærming til tema via tre domener (naturvitenskap, etikk og samfunn) speiler dessuten 
metodisk formatet på mitt eget prosjekt. Kurset går over to dager 23.-24. juni fra kl. 9-17 og 
avholdes fysisk ved Universitetet i Oslo. Det utgjør 3 ECTS-poeng og består av foredrag, 
seminarer og diskusjoner, opplyser fakultetet. Vurdering er bestått/ikke bestått av en oppgave 
på 2000 ord. Foredragsholdere er dr. Mark Bowker, dr. Ravi Thakral og dr. Mirela Fus, 
sistnevnte er organisator av kurset. 
 
Vedtak sak 22/25: 

 
KFU godkjenner at ph.d.-kurset Generic Generalizations in Science, Ethics and Society (3 stp) 
ved filosofisk institutt ved Universitetet i Oslo, kan inngå i frivillig del i det obligatoriske 
opplæringsprogrammet for Margrethe V. Storaas. Godkjenningen forutsetter dokumentasjon 
på bestått kurs og tildelte studiepoeng.    
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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 22/29  Marie Loka Øydna – oppnevning av veiledere 

 

KFU behandlet i møte den 22 februar Marie Loka Øydnas søknad om opptak på ph.d.-
programmet. KFU fattet følgende vedtak (sak 22/12): 
KFU tar Marie Loka Øydna opp på NIHs doktorgradsprogram. Før veilederteamet kan 
oppnevnes, ber KFU om å få tilsendt mer utfyllende CV-er med en fullstendig publikasjonsliste 
og oversikt over tidligere veiledningsansvar for begge de foreslåtte veiledere.    
 
Til KFU møtet den 22. mars mottok KFU CV fra foreslåtte veiledere førsteamanuensis 
Christian Thue Bjørndal NIH/IIS (hovedveileder) og associate professor Jens Christian 
Nielsen, Aarhus universitet. Det fremgår at Nielsen har vært veileder for flere ph.d.-kandidater, 
men ikke om det har vært som hoved- eller biveileder, %vis andel av veiledning og perioden 
veilederoppnevningen har vært for. KFU trenger å motta denne informasjonen før hoved- og 
medveileder kan oppnevnes og KFU fattet følgende vedtak (sak 22/22): 
KFU ber AFB innhente mer detaljert informasjon om associate professor Jens Christian 
Nielsens veiledningserfaring av ph.d.-kandidater.  
 
KFU har mottatt ny CV med informasjon om Jens Christian Nielsens veiledningserfaring av 
ph.d.-kandidater. 
 
KFU vurderer at førsteamanuensis Christian Thue Bjørndal ikke tilfredsstiller ph.d.-forskriftens 
§7.1 Oppnevning av veiledere, der det fremgår:  
……for å være hovedveileder kreves det normalt tidligere erfaring som medveileder av ph.d.-
kandidat……………. 

 

Vedtak sak 22/29: 

 
KFU oppnevner førsteamanuensis Christian Thue Bjørndal, NIH og associate professor Jens 
Christian Nielsen, Aarhus universitet som medveiledere for Marie Loka Øydna. KFU ber om 
nytt forslag på hovedveileder. 

 

 

2.Sak 22/30  Linn Christin Risvang – oppnevning av veiledere 

 

KFU behandlet i møte den 22. mars søknad om opptak til ph.d.-programmet fra Linn Christin 
Risvang. Hun søkte med doktorgradsprosjektet Improving bone health in wheelchair users by 
a long-term intervention combining bone-specific exercise and nutrition (BoneWheel). 
 
KFU fattet følgende vedtak (sak 22/24):  
KFU tar Linn Christin Risvang opp på NIHs doktorgradsprogram. Forsker Kristin Lundanes 
Jonvik tilfredsstiller ikke ph.d.-forskriftens krav til å være hovedveileder (ref. § 7.1), og KFU ber 
om et nytt forslag på hovedveileder. 
 
KFU har mottatt svar fra veilederteamet der de skriver: 
Veilederteamet bestående av Kristin Lundanes Jonvik, Truls Raastad og Vegard Strøm mener 
at kravet tilfredsstilles og ber KFU om å revurdere vedtaket slik at Jonvik likevel kan 
godkjennes som hovedveileder. Oppfordringen kommer med følgende begrunnelse: 
- Jonvik fikk tildelt midler fra Stiftelsen DAM og er prosjektleder for hele 

forskningsprosjektet. Vi mener derfor at det er logisk at hun står som hovedveileder. 
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Jonvik oppfyller kravene om førsteamanuensiskompetanse og doktorgrad (ph.d. fra 
2018 og har allerede jobbet som førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole), > 4 
tidsskriftsartikler med >1 hovedarbeid etter avlagt dr. gradsarbeid (4x førsteforfatter, 1x 
siste og senior forfatter – se liste under), samt at hun allerede er hovedansvarlig forsker 
for et internasjonalt samarbeidsprosjekt på parautøvere (ParaNut) og har 
egenfinansiert stilling. 

 
- Det siste punktet i §7.1 vedrørende tidligere veilederskap lyder: «For å være 

hovedveileder kreves det normalt tidligere erfaring som medveileder av ph.d. 
kandidat.» Vi leser av denne setningen at dette ikke er et absolutt krav. Videre består 
veilederteamet av 2 biveiledere med svært bred og lang erfaring, som vil bistå sterkt i 
veiledningsprosessen fra starten. Vi vurderer derfor veiledningen til ph.d. kandidaten til 
å være mer enn tilfredsstillende med Jonvik som hovedveileder (60%) fra start og med 
Raastad (20%) og Strøm (20%) som biveiledere. Ved UiO er punktet om krav til 
hovedveileder formulert slik: «For å kunne være hovedveileder skal man normalt ha 
dokumentert veiledererfaring fra masternivå eller i spesialistutdanningen. Minst en i 
veilederteamet skal tidligere ha fullført veiledning fram til disputas». Sammenlignet mot 
UiO sine krav så er da Jonvik sin veiledererfaring sammen med resten av 
veilederteamets kompetanse godt innenfor de krav som stilles. 

 
Dersom dette ikke viser seg mulig vil et alternativ kunne være å starte opp med Raastad som 
hovedveileder og gjøre en ny vurdering etter 1 år av dr.graden (februar 2023) med intensjon 
om at Jonvik overtar som hovedveileder.  
 
Vi ber herved KFU om å revurdere Jonvik som hovedveileder for Risvangs Ph.d. 
 
KFU har gjennomgått veilederteamets svar til KFU. KFU opprettholder sin konklusjon fra møte 
22 mars (sak 22/24) om at forsker Kristin Lundanes Jonvik ikke tilfredsstiller NIH   
ph.d.-forskriftens krav til å være hovedveileder (ref § 7.1). 
 
Vedtak sak 22/30: 

 
KFU oppnevner professor Truls Raastad som hovedveileder for Linn Christin Risvang (andel 
veiledning 60%) og forsker Kristin Lundanes Jonvik og førsteamanuensis Vegard Strøm som 
medveiledere (20% andel veiledning på hver). 

 
 

3.Sak 22/31  Søknad om opptak – Ingvild Eia Linnestad 

 

KFU oppnevnte på skriftlig behandling en sakkyndig komité til å vurdere Ingvild Eia Linnestads 
doktorgradsprosjekt i forbindelse med hennes søknad om opptak på doktorgradsprogrammet 
(sak 22/26). Komitéen er ledet av professor Håkan Larsson, NIH og med følgende 
medlemmer: professor Karin Redelius, GiH og docent dr.philos Arne Martin Jakobsen, Nord 
universitet.  
 
Komitéen oversendte sin sakkyndige vurdering innen fristen 2. mai. Vurderingen gir prosjektet 
en samlet karakter 3 og konkluderer:  
Projektetförslagets starka sida är dess inriktning och ämnet för studien så som det står i titeln: 
Pedagogiska och didaktiska perspektiver på digitalisering i kroppsöving. 
Litteraturgenomgången är relativt gedigen och det empiriska materialet som ska samlas in 
framstår som väl tilltaget både avseende positioner (praksislärare, lärarutbildare och elever) 
och antal (850 elever). Att projektet har en «mixed method approach» är också en styrka.  
 
Projektförslagets svaga sida är att studiens (och delstudiernas) inriktning inte är tillräckligt 
utvecklad och studieobjektet är alltför vagt. Projektets syfte skulle behöva motiveras bättre – 
vad är problemet som gör att studien behövs? Vilken kunskap ska den bidra med? Även om 
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litteraturgenomgången är relativt gedigen är den samtidigt fragmentarisk och leder inte fram till 
de fyra problemställningarna. Så som de är formulerade i dess nuvarande form, är det osäkert 
om frågorna är möjliga att besvara. Frågan om digitaliseringens/sociala mediers roll i projektet 
är avgörande här, liksom innebörden av pedagogiska och didaktiska perspektiv. 
 
Projektet behöver således en tydligare övergripande problemställning, som kan utgöra ett 
paraply över de olika delstudiernas problemställningar. Projektet behöver även en tydliga 
teoriram, med tydliga kopplingar till respektive delstudie. Slutligen behöver metoderna för de 
olika delstudierna utvecklas och konkretiseras. Bedömargruppen vill uppmana stipendiaten att 
organisera projektplanen med utgångspunkt i delstudier, snarare än artiklar. Det kan även vara 
lämpligt att begränsa studiens omfattning något. 
 
Foreslått hovedveileder er førsteamanuensis Petter Erik Leirhaug (andel veiledning 60%) og 
medveileder professor Aage Radmann (andel veiledning 40%). 
 
Ingvild Eia Linnestad har mastergrad fra NIH i 2009 med snittkarakter B.  
 
På bakgrunn av den sakkyndige vurderingen og med henvisning til ph.d.-forskriften § 5.1 Vilkår 
for opptak der det fremgår: 
……….Dersom prosjektbeskrivelsen ikke blir godkjent, får kandidaten anledning til å levere 1 
(en) revidert prosjektbeskrivelse. Frist for å levere prosjektbeskrivelse er 14 dager. 
Samme komité vurderer kandidatens reviderte versjon…………. 
 
fattet KFU følgende vedtak: 
 
Vedtak sak 22/31: 

 
KFU gir Ingvild Eia Linnestad anledning til å levere en revidert prosjektbeskrivelse innen 14 
dager. 

 
 
4.Sak 22/32  Midtveisevaluering – Anouk Urhausen 

 
Anouk Urhausen (IIM) gjennomførte midtveisevaluering den 1. april. Hovedveileder professor 
May Arna Risberg informerte KFU om komitéen sammensetning i desember møtet 2021   
(sak 21/107) og at midtveisevalueringen var planlagt gjennomført i løpet av vinteren. 
Hovedveileder er komiteens administrator som i tillegg har bestått av ortoped ved A-hus Per-
Henrik Randsborg og professor Grethe Myklebust, NIH. May Arna Risberg har skrevet 
følgende e-post i etterkant av gjennomført midtveisevaluering: 
Vedlagt finner du skjemaet for midtveisevaluering som er fylt ut av komiteen etter endt 
midtveisevaluering i dag. 
Det ble veldig bra diskusjon basert på mange gode spørsmål fra både eksternt og internt 
komitemedlem. En veldig fin og nyttig seanse både for stipendiat og veiledere. Vi hadde bi-
veileder fra Delaware på Zoom. 

 

Evalueringsskjema fra komitéen vil bli utdelt i møte for en gjennomgang og diskusjon i KFU.  
 
Evalueringsrapporten er sendt til studieavdelingen for registrering av godkjent midtveis-
evaluering og studiepoeng (5). Studieavdelingen har i den forbindelse kommentert at 
evalueringsskjema må påføres: 
- Emnenummer (PHD644) 
- Resultat: bestått/ikke bestått (stryk det som ikke passer) 
- Sted og dato 
 
 
 



Side 5 

Vedtak sak 22/32: 

 
KFU tar evalueringsskjema fra midtveisevaluering for Anouk Urhausen til orientering.  

 

 

5.Sak 22/33  Midtveisevaluering – Imre van Kraalingen 

 

Imre van Kraalingen (ILF) planlegger å gjennomføre midtveisevaluering mellom 5. og 10. juni. 
Hovedveileder professor Simon Kennedy Beames har sendt informasjon om at følgende 
medlemmer har takket ja til å være i evalueringskomiteen: 
 
Professor Håkan Larsson, ILF/NIH, intern sensor 
Senior lecturer Gale Macleod, University of Edinburgh, ekstern sensor  
(https://www.ed.ac.uk/profile/gale-macleod) 
Administrativ leder for komitéen er hovedveileder professor Simon K. Beames. 
 
Imre van Kraalingen er tilsatt i stipendiatstilling fra 01.03.2020 med p.t. sluttdato 28.03.2024. 
Arbeidstittel på hennes doktorgradsprosjekt er Rethinking Friluftsliv in Modern Adolescence: 
Exploring Young People's Articulations of Nature Experience in Digital Narratives. 
 
Medveileder for Imre van Kraalingen er førsteamanuensis Jørgen Weidemann Eriksen. 
 
Vedtak sak 22/33: 

 
KFU tar informasjon om evalueringskomité og planlagt tidspunkt for gjennomføring av 
midtveisevaluering for Imre van Kraalingen til etterretning.  

 

 

6.Sak 22/34  Bedømmelseskomité – Hanne H. Mong 

 
Hanne Mong (ILF) leverte avhandlingen Helse som didaktisk fenomen i kroppsøvingsfaget. En 
multimetodisk studie om undervisning om helse på ungdomstrinnet, på nytt den 6.april. 
Iht. ph.d.-forskriften (§ 17 Ny innlevering) står det:  
Den komiteen som ved første gangs innlevering har bedømt avhandlingen bør normalt  
også bedømme avhandlingen ved ny innlevering. 
 
Instituttleder Reidar Säfvenbom bekrefter at Hanne Mong sin bedømmelseskomite har sagt ja 
til å bedømme en ny innlevering av Mongs doktoravhandling. KFU oppnevnte komitéen ifm. 
Hanne Mongs første innlevering av doktoravhandlingen (sak 20/42). 
 
Komiteen består av følgende medlemmer: 
Førsteamanuensis Petter Erik Leirhaug, NIH/ILF, leder 
Professor Marie Öhman, Örebro universitet 
Førsteamanuensis Idar K. Lyngstad, Nord universitet 
 

Vedtak sak 22/34: 

 

KFU tar til etterretning informasjon om at Hanne Mong har levert doktoravhandlingen til 
bedømming på nytt og at komité som bedømte avhandlingen første gang, har sagt seg villig til 
å bedømme avhandlingen ved ny innlevering.  

 

 

 



Side 6 

7.Sak 22/35  Anders Randa – søknad om opptak  

 

KFU behandlet i møte den 22. mars søknad om opptak på ph.d.-programmet fra Anders 
Randa og fattet følgende vedtak (sak 22/23): 
 
KFU kan ikke se at Anders Randa tilfredsstiller ph.d.-forskriftens krav til opptak på ph.d.-
programmet (ref. ph.d.-forskriften §5.1 vilkår for opptak). KFU avslår på denne bakgrunn 
søknad om opptak på NIHs ph.d.-program for Anders Randa. 
 
I notat til KFU ved leder Fiona Dowling datert 20.04.22 skriver Instituttleder Sigmund Alfred 
Anderssen respons på vedtak i sak 22/23; Anders Randa sin søknad om opptak. Notatet 
avslutter med: Vi håper med dette at KFU kan omgjøre sitt vedta og ta opp Anders Randa. 
 
KFU gjennomgikk og diskuterte notatet i møtet.  
 
Om unntak fra minimumskravet B fra mastergraden sier ph.d.-forskriften §5.1 vilkår for opptak 
følgende: 
…………… unntak fra dette minimumskravet 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 KFUs behandling av søknad om opptak til ph.d.-programmet fra kandidat med karakter C fra 
mastergrad fremgår følgende (sak 21/84): 
…….. I lys av tidligere søknad fra kandidat med gjennomsnittskarakter C der KFU krevde to 
vitenskapelige forskningsartikler med kandidat som førsteforfatter etter avlagt mastergrad for å 
kompensere for karakter C……… 
 
KFU kan ikke se at det i instituttleders notat med respons på vedtak i sak 22/23 dokumenteres 
at Anders Randa har omfattende idrettsvitenskapelig kunnskap med særlig vekt på FoU-arbeid 
i tråd med KFUs krav i tidligere saker, dvs to vitenskapelige forskningsartikler med kandidat 
som førsteforfatter etter avlagt mastergrad for å kompensere for karakter C. 
 
Vedtak sak 22/35: 

 
KFU opprettholder sitt vedtak med avslag på søknad om opptak til NIHs ph.d.-program for 
Anders Randa (ref. sak 22/23) og henviser til at Anders Randa ikke kan vise til selvstendig 
vitenskapelig arbeid etter avlagt mastergrad som kan kompensere for karakter C. 
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REFERAT 

Sak 22/09 Bedømmelseskomité – Gudmund Skjeldal 

Gudmund Skjeldal har levert sin doktoravhandling «Kjærlighed, «Sportsgribbe» og «Cirkusartister»: 
Amatørførestillingar i norsk idrettsoffentlegheit 1866-1907, og 

KFU har mottatt nytt forslag på bedømmelseskomite. Instituttleder Lone Friis Thing har foreslått 
følgende personer: 

Professor Susanna Hedenborg, NIH, leder 
Professor Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska högskolan (KTH Royal Institute of Technology), 
Stockholm 
Professor Helge Jordheim, UiO 

CV og publikasjonsliste for Hedenborg og Jordheim er vedlagt. Lenke til Sverker Sørlin, ligger på 
https://www.kth.se/profile/sorlin?l=en  

Kort begrunnelse for komiteens sammensetning: 

Professor Susanna Hedenborg, leder: 
Professor Hedenborg, professor II ved ILF, har bakgrunn fra økonomisk historie, men har i sin 
forskningskarriere primært beskjeftiget  
seg med idrettshistorie og samfunnsvitenskapelige perspektiv på idrett.  Hennes kompetanseområde 
dekker godt Skjeldals avhandling.  

Professor Sverker Sørlin, opponent: 
Professor Sverker Sørlin, KTH, Stockholm, er en internasjonalt ledende idehistoriker og kulturforsker 
med en spesiell interesse for idrettsfeltet.  
Han dekker både historie/idehistorie og idrett.  

Professor Helge Jordheim, opponent: 
Professor Jordheim, UiO, leder for tiden et NFR Toppforsk program og er kulturhistoriker med en 
spesiell kompetanse på idehistorie og begrepshistorie  
som utgjør det teoretiske og metodiske grepet i Skjeldals avhandling. Han har også forsket mye på 
den tidsperioden Skjeldal analyserer i sitt arbeid.  
 
 
 

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: 15.02.2022 
Kopi: Ørnulf Seippel, Trine Stensrud, Marte Bentzen, Olivier Seynnes, Marte D. Gram, Anette 

Skilbred 

https://www.kth.se/profile/sorlin?l=en
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Samlet vurdering: 
Komiteen er faglig sterk og dekker med komplementerende kompetanse alle viktige sider av Skjeldals 
avhandling.  

Gudmund Skjeldal ble tilsatt som stipendiat ved IIS 2.05.2018. Hovedveileder er professor Matti 
Goksøyr og medveileder professor Sigmund Loland. 

Vedtak sak 22/09: 

KFU oppnevner følgende komite for Gudmund Skjeldals sin doktoravhandling som skal bedømme 

prøveforelesning, doktoravhandlingen og forsvar av denne  

for graden ph.d. i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole: 

Professor Susanna Hedenborg, NIH, leder 

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

Stockholm 

Professor Helge Jordheim, UiO 

 
 

 

 

 



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 22/17          Bedømmelseskomite Marie Pedersen 

Marie Pedersen (IIM) har levert avhandlingen Long-term clinical, functional, physical activity, 

and radiographic outcomes after anterior cruciate ligament reconstruction or rehabilitation 

alone, til bedømming. Instituttleder Sigmund Alfred Anderssen (IIM) har fremmet følgende 
forslag til bedømmelseskomité: 

Professor Truls Raastad, NIH (leder) 
Professor Carolyn Emery, Sport Injury Prevention Research Centre, Faculty of Kinesiology, 
University of Calgary 
MD. PhD, overlege Per-Henrik Randsborg, Ortopedisk klinikk Akershus Universitetssykehus. 

Kort begrunnelse for hvordan komiteen samlet sett dekker fagfeltet for avhandlingen: 
Komiteen dekker fagfeltene fysioterapi, ortopedi, epidemiologi, og muskelfysiologi som 
dekker feltene denne ph.d.-en omfatter, se vedlagt CV. To professorer og en med 
førsteamanuensis kompetanse. 

Marie Pedersen ble tilsatt som stipendiat ved Institutt for idrettsmedisin 1.1.2018. Hun har 
hatt professor May Arna Risberg (IIM) som hovedveileder. Førsteamanuensis Hege Grindem 
og professor Lynn Snyder-Mackler, University of Delaware, har vært medveiledere. 

Vedtak sak 22/17: 

KFU oppnevner følgende komite for Marie Pedersen sin doktoravhandling som skal 

bedømme prøveforelesning, doktoravhandlingen og forsvar av denne for graden ph.d. i 

idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole: 

Professor Truls Raastad, NIH (leder) 

Professor Carolyn Emery, Sport Injury Prevention Research Centre, Faculty of Kinesiology, 

University of Calgary 

MD. PhD, overlege Per-Henrik Randsborg, Ortopedisk klinikk Akershus Universitetssykehus 

 
 
 

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: 08.03.2022 
Kopi: Ørnulf Seippel, Trine Stensrud, Marte Bentzen, Olivier Seynnes, Marte D. Gram, Anette 

Skilbred 
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REFERAT 

Sak 22/26         Sakkyndig komité – ph.d.-prosjekt – Ingvild Eia Linnestad 

Ingvild Eia Linnestad er tilsatt i stipendiatstilling ved ILF fra 15.01.2022 til 26.03.2026. 
Tittel på hennes ph.d.-prosjekt er Pedagogiske og didaktiske perspektiver på digitalisering i 
kroppsøving. 

Linnestad har mastergrad i idrettsvitenskap fra NIH i 2009 med snittkarakter B.  

Instituttleder Reidar Säfvenbom har foreslått følgende sakkyndige komite til å vurdere Linnestads 
doktorgradsprosjekt og om det kvalifiserer for opptak på ph.d.-programmet: 

Professor Håkan Larsson, NIH, leder 
Professor Karin Redelius, GiH 
Docent dr.Philos Arne Martin Jakobsen, Nord universitet 

Medfølgende forslag til komité skriver Instituttleder følgende: 
Tematikken som ligger til grunn for Linnestads prosjektsøknad er ikke spesielt utforsket og mangelen 

på kompetanse er synlig også i høyere utdanning.  

Det er derfor gledelig at vi har fått Professor Karin Redelius inn  i komiteen. Hun er leder for et 

tilsvarende prosjekt på GIH.  

Foreslått hovedveileder er førsteamanuensis Petter Erik Leirhaug og medveileder førsteamanuensis 
Aage Radmann. 

Vedlagt er CV for de to eksterne komitemedlemmene, forskningsmiljøets predefinerte prosjekt og 
Ingvild E. Linnestads ph.d.-prosjekt beskrivelse. 

Vedtak sak 22/26: 

KFU oppnevner følgende sakkyndige komité som skal vurdere Ingvild Eia Linnestads 

doktorgradsprosjekt ifm. hennes søknad om opptak på NIHs doktorgradsprogram: 

Professor Håkan Larsson, NIH, leder 

Professor Karin Redelius, GiH 

Docent dr.Philos Arne Martin Jakobsen, Nord universitet  

Til: Fiona Dowling, Jørgen Jensen, Kenneth Aggerholm, Jorunn K. Sundgot-Borgen, Anette 
Skilbred  

Fra: Gro Styrmo 
Emne: Referat - sak på skriftlig behandling i KFU 
Dato: 31.03.2022 
Kopi: Ørnulf Seippel, Trine Stensrud, Marte Bentzen, Olivier Seynnes, Marte D. Gram, Anette 

Skilbred, Jan Åge Kristensen 
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REFERAT 

1. Sak 22/27 Disputas – Kethe Marie E. Svantorp-Tveiten 
 
KFU har tidligere oppnevnt en bedømmelseskomité for Kethe Marie Engen Svantorp-
Tveitens doktoravhandling Reducing risk for eating disorder development and muscle 

building supplement use in high schools students: A Cluster Randomized Controlled Trial 

(sak 21/104).  

Komiteen har vært ledet av førsteamanuensis Frank Abrahamsen og med følgende 
medlemmer: Associate professor Zali Yager, Victoria University, Melbourne og professor 
Lars Wichstrøm, Dept. of Psychology, NTNU. Komiteen har oversendt sin bedømmelse som 
konkluderer: 

 
Disputas er planlagt til 2. mai 2022. 

 

Vedtak sak 22/27: 

KFU gir Kethe Marie Engen Svantorp-Tveiten anledning til å fremstille seg til 

prøveforelesning og disputas for ph.d.-graden i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole. 

 

 

Til: Fiona Dowling, Jørgen Jensen, Marte Bentzen, Trine Stensrud, Jan Åge Kristensen, 
Marte Charlotte Dobbertin Gram 

Fra: Gro Styrmo 
Emne: Referat - sak på skriftlig behandling i KFU 
Dato: 06.04.2022 
Kopi: Jorunn K. Sundgot-Borgen, Ørnulf Seippel, Kenneth Aggerholm, Olivier Seynnes, Anette 

Skilbred 
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REFERAT 

1. Sak 22/28 Disputas – Runar Barstad Solberg 
 
KFU behandlet i november 2021 (sak 21/92) bedømmelseskomiteens uttalelse om Runar Barstad 
Solbergs doktoravhandling og fattet følgende vedtak: 

KFU gir Runar Barstad Solberg anledning til mindre omarbeiding av ph.d.-avhandlingen i tråd med 

bedømmelseskomiteens anbefalinger. Runar B. Solberg gis en frist på 3 måneder på arbeidet  

(Iht. ph.d.-forskriften §15.2).  

På bakgrunn av komiteens tilbakemeldinger leverte Runar B. Solberg den 2. februar i år en 
omarbeidet avhandling.  
Komitéen har nå oversendt endelig innstilling som konkluderer: 

In general, the PhD dissertation presents a coherent series of studies on the effect of two school-

based interventions on physical activity,  

fitness and academic outcomes, evaluated using RCT design. The student should be commended for 

conducting work within a typically underrepresented population  

(i.e. secondary schools) and working on such a large scale research project. Critical discussion 

around key theories, methodologies and emergent outcomes within the  

discussion could be enhanced. The work is of sufficient standard to merit the award of a PhD and 

worthy of a public defense. 

Disputas er planlagt for 20. mai. 

Vedtak sak 22/28: 

KFU gir Runar Barstad Solberg anledning til å fremstille seg for prøveforelesning og disputas for ph.d.-

graden i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole.  

 

Til: Fiona Dowling, Jørgen Jensen, Marte Bentzen, Trine Stensrud, Jan Åge Kristensen, 
Marte Charlotte Dobbertin Gram 

Fra: Gro Styrmo 
Emne: Referat - sak på skriftlig behandling i KFU 
Dato: 20.04.2022 
Kopi: Jorunn K. Sundgot-Borgen, Ørnulf Seippel, Kenneth Aggerholm, Olivier Seynnes, Anette 

Skilbred 
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REFERAT 

 
1.Sak 22/36       Disputas - Gudmund Skjeldal 

KFU har tidligere oppnevnt en bedømmelseskomite for Gudmund Skjeldals doktoravhandling  
«Kjærlighed», «Sportsgribbe» og «Cirkusartister»: Amatørførestillingar i norsk 

idrettsoffentlegheit 1866-1907 (sak 22/09). Komitéen har vært ledet av professor Susanna 
Hedenborg og med medlemmene professor Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska Högskolan og 
professor Helge Jordheim, UiO. Komitéen har oversendt vedlagte bedømmelse som 
konkluderer: 
 

Rekommendation 
Sammanfattningsvis innehåller avhandlingen en rik empirisk framställning och ett originellt 
perspektiv på föreställningen om amatören i den norska idrottsoffentligheten under perioden 
1866–1907, vilket flyttar fokus från det klassperspektiv av engelskt ursprung som präglat 
idrottshistorisk forskning hitintills till mer kontinentala idéer om konst och utbildning. 
Kommittén rekommenderar att avhandlingen accepteras för disputation. 

Disputas er planlagt for 22. juni. 

Vedtak sak 22/36: 

KFU gir Gudmund Skjeldal anledning til å fremstille seg til prøveforelesning og disputas for  

ph.d.-graden i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole. 

 

2.Sak 22/37       Disputas – Annika Bodemar 

KFU har tidligere oppnevnt en bedømmelseskomite for Annika Bodemars doktoravhandling 
Aspiring leaders at sport events 

Perception and enactment of leadership (sak 20/112).  
Komitéen har vært ledet av professor Ørnulf Seippel og med medlemmene  
universitetslektor Charlotta Levay, Lunds universitet og førsteamanuensis Anne Tjønndal, 
Nord universitet. Komitéen har oversendt sin bedømming som konkluderer: 

Til: Fiona Dowling, Jørgen Jensen, Marte Bentzen, Jorunn K. Sundgot-Borgen, Jan Åge 
Kristensen, Marte Charlotte Dobbertin Gram 

Fra: Gro Styrmo 
Emne: Referat - sak på skriftlig behandling i KFU 
Dato: 16.05.2022 
Kopi: Trine Stensrud, Ørnulf Seippel, Kenneth Aggerholm, Olivier Seynnes, Anette Skilbred 
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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. Til tross 

for at det finnes forbedringspunkter når det blant annet gjelder bruk av teori, metodisk og 

vitenskapsteoretisk refleksjon, finner en enstemmig komité at avhandlingen er verdig til å 

forsvares for graden philosophia doctor ved Norges idrettshøgskole.  

Disputas er planlagt for 20. juni. 

Vedtak sak 22/37: 

KFU gir Annika Bodemar anledning til å fremstille seg til prøveforelesning og disputas for 

ph.d.-graden i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole. 

 



Norges idrettshøgskole 
Administrerende direktør     16. juni 2022 
 
 
 
Sak: 42/22 Referat fra IDF 
 
 
Vedlagt følger referat fra møte avholdt med fagforeningene (IDF) 2. juni 2022.  
 
 
Styret tar saken til orientering. 
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Referat IDF møte 02. juni 2022 

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

 
Til stede:   
   Harald Nicolay Knudtzon            (Akademikerne) 

Christian Thue Bjørndal          (Forskerforbundet) 
   Mathias Brown Anderson Hippe (NTL) 
                                Lene Røe                                   (Hovedverneombud)  
                                 

 
Unn-Hilde Grasmo-Wendler (Administrerende direktør) 
Dapaabi Konlan (referent) 
Anne-Beth Hasselstrøm (sak: revidert gavereglement) 
Kristian Sollesnes (sak 35/22) 
Tore Broholt (sak 34/22 og 36/22) 
Anja Rynning Veum sak (39/22, 40/22 og 41/22) 

__________________________________________________________________ 
Drøftingssaker: 

1. Endringer revidert gavereglement 

Endringer Skatteloven gjeldende fra 1.1.21 presiserer at det må være minst 10 års 
tjenestetid mellom hver påskjønnelse. NIHs nye reglement foreslår påskjønnelse for 
20 år deretter 30 og 40 års tjeneste. Den skattefrie beløpsgrensen økes til 5000 
kroner. Skatteloven oppgir at gave fra egen arbeidsgiver er skattefri når gaven gis i 
anledning av at mottakeren har minst 20 års tjenestetid i bedriften. Vi opprettholder 
likevel 10 års vase, ettersom verdien av gaven er lav nok til at den kan gis skattefritt.  

Hvis det etter de reglene som gjaldt til og med inntektsåret 2018 ble gitt gave etter 25 
års tjenestetid, kan en person som oppnådde 20 års tjenestetid før 2019 motta en 
forsinket 20-årsgave. En person som i 2018 fikk gave for 25 års tjenestetid kan altså 
motta skattefri gave for 30 års tjenestetid i 2023.» 

Partene slutter seg framlagt forslag til revidert gavereglement. 

 
 

2. Gjennomgang av styresaker til styremøtet 16.6.22 

 Informasjonsaker:  

Sak 34/22: Tertialrapportering regnskap og budsjett for 1. tertial 2022  

Regnskapsmessig status pr. 1. tertial 2022 er i forhold til budsjett. Tertialregnskapet 
er avsluttet med et underskudd på 3,2 millioner kroner. I forhold til budsjett viser 
regnskapet et positivt avvik på 7,5 mill. kroner. 

Partene tar tertialrapporteringen til orientering 
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Sak 35/22: Revidert budsjett  

I styremøte 10.03.2022, traff styret følgende vedtak: «Norges idrettshøgskoles 
budsjett for 2022 vedtas som foreslått. Styret ber administrasjonen i juni møtet, om å 
legge fram et revidert budsjett som viser et redusert underskudd».  
Institutter og administrasjon har i fellesskap jobbet intensivt med å redusere 
underskuddet for inneværende år. Dette har resultert i kostnadsreduksjoner på til 
sammen 4,6 mill. kr., fordelt på instituttene (2,1 mill. kr.) og administrative enheter 
(2,5 mill. kr.), og fordelt mellom lønn (1,9 mill. kr.) og drift (2,6 mill. kr.).  
Samtidig har høgskolens energikostnader blitt mer enn fordoblet, og det forventes at 
denne situasjonen vil vedvare ut året. Det innebærer at NIH må ta høyde for at 
energikostnadene blir 6,6 mill. kr. høyere enn budsjettert for året som helhet.  
Til tross for at NIH har inngått en billigere strømavtale gjennom Statsbygg, fungerer 
ikke varmepumpene slik hensikten var. Varmepumpene ble installert i 2017 med mål 
om å oppnå energieffektivisering. 
Det er en kontinuerlig dialog med Statsbygg angående manglende funksjon av disse. 
Statsbygg som byggherre har ikke klart å bli enige med sin underleverandør og der 
står saken. NIH ser seg tvunget til å informere sin eier, Kunnskapsdepartementet 
(KD) om manglende oppfølging fra Statsbygg.  

Partene tar revidert budsjett til orientering og uttrykte støtte til at arbeidsgiver følger 
opp saken ovenfor KD. 

 

Sak 36/22: Revisjon av årsregnskapet for 2021 – beretning fra Riksrevisjonen  

Riksrevisjonen har revidert Norges idrettshøgskole årsregnskapsoppstillinger for 
regnskapsåret 2021 og konkludert med at NIH oppfyller årsregnskapsoppstillingens 
gjeldende krav. 
Oppstilling av virksomhetsregnskapet gir et dekkende bilde av virksomhetens resultat 
for 2021  
 
Partene tar Riksrevisjonens beretning til orientering. 

 

Sak 37/22: Overordnet virksomhetsplan for 2022 – rapportering 1. tertial  

Overordnet virksomhetsplan (OVP) er en statusrapport til styret. Slik OVP nå 
foreligger er den noe detaljert og henger ikke sammen med verken strategisk plan, 
utviklingsavtalen eller instituttenes handlingsplaner. 
I samarbeid med FL og AL er det hensiktsmessig å vurdere en mer nyttig 
rapportering som er i tråd med instituttenes mål og ambisjoner. 
 
Partene tar vedlagte OVP til orientering og hadde ingen kommentarer til saken. 
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Sak 38/22: Rapport om informasjonssikkerheten ved NIH 2022 –  
                  Saken er unntatt offentlighet jfr Offentlighetslovens § 24.3 

 

Sak 39/22: Endring om forskrift om opptak og eksamen 

Leder av studieavdelingen redegjorde for endringene i forskriften. 
• §5 og §7 er justert med en endring i programporteføljen for masterutdanning 

og lærerutdanning. 
• Opptakskrav endres fra minimum 120 studiepoeng til 90 studiepoeng. 
• §36 endres i tråd med UHRs retningslinjer for bruk av ekstern sensor (se 

vedlegget for detaljert ordlyd). 
 
Tjenestemannsrepresentantene tar endringene til orientering. 
 
Sak 40/22: Tildeling av status som merittert underviser 
Unntatt offentligheten jf. Offl § 13 jfr FVL §13.1 
FF påpekte at det kan oppfattes som partisk hvis komiteen som vurderer merittering 
vektlegger for sterkt pedagogisk kompetanse. Dette kan gjøre at underviser som 
kommer fra pedagogiske fagmiljøer har en fordel ved vurdering av merittert 
undervisningsstatus. 

Sak 41/22: Studietilbud, opptaksrammer og søkertall studieåret 2022-2023  

Søkertallene for 2022 fra Samordna opptak (SO) ble offentliggjort 27. april. For 
idrettsutdanninger i Norge er det en nedgang på 10,5 % i søkertallet. Det er en total 
nedgang på 7,45 % (3,3% på idrettsstudier) til studietilbudene ved NIH. Det var en 
større forventet nedgang på LUPE, da de i 2021 var eneste som tilbød ny 5-årig 
lærerutdanning. Det jobbes nå med rekruttering og bl.a. er det ansatte en 
kommunikasjonsrådgiver med markedsføringskompetanse som skal jobbe 
systematisk med å posisjonere NIH for å øke søkertallet. 

FF påpekte at det virker å være er en nedgang på idrettsfagene generelt. 

NTL spurte om det foreligger en oversikt over arbeidslivsrelevansen til de 
uteksaminerte kandidatene på NIH. 
Studiesjef referer til kandidatundersøkelsen som viser at NIH studenter får relevant 
jobb innen seks måneder etter endt utdanning. 
 

Sak 42/22: Protokoller og referater 

Organisasjonene hadde ingen kommentar til disse. 
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Eventuelt: 

1. FF ønsker at arbeidsgiver skal informere om endrede åpningstider på 
treningssenteret (og rutiner) for ansatte på Innersvingen. 
Arbeidsgiver vil informere umiddelbart. 
 

2. FF ønsker at arbeidsgiver skal undersøke om biler på p-plassen utenfor 
idrettshallen ikke ilegges overtredelsesgebyr, eventuelt utenfor normal 
arbeidshverdag eller åpningstidene. Flere ansatte har opplevd å blitt ilagt p-
gebyr når de har transportert ting til og fra kontoret, og ser ingen åpenbar 
grunn til at de samme reglene for ansattparkering ikke kan gjelde her gitt at 
det ikke stenger for ferdsel. FF ber arbeidsgiver undersøke saken. 
 
Arbeidsgiver vil undersøke hva de gjeldende regelen er og oppfordrer 
fagforeningene til å sende slike henvendelser direkte til direktør eller leder av 
EIE. Slike saker er det nyttig å ta med en gang og trenger ikke å vente til et 
IDF-møte. 
 

3. Ihht Statens personalhåndbok er det virksomhetens ledelse og representanter 
for de tillitsvalgtes organisasjoner som bestemmer hvordan velferdsmidlene 
skal benyttes jf. Hovedavtalens § 19.  
På grunnlag av dette ble det oppnevnt et velferdsutvalg bestående av en 
representant fra hver av foreningene og en arbeidsgiverrepresentant. 
Institusjonen skal avsette 526,- per ansatt i velferdsmidler. For NIH gir det en 
samlet sum på om lag 126K 
Av denne summen trekkes fra 80.000, - til julebord + 20.000, - støtte til 
NIHBIL. 
I den grad bidraget til julebordet vurderes å øke, gir dette en restsum på ca 
26.000, - eller mindre, noe som ikke gir et stort handlingsrom for 
velferdsutvalget. På innspill fra velferdsutvalget selv, foreslås det derfor å 
avvikle dette utvalget. 

FF er positive til å avvikle velferdskomiteen gitt at den årlige summen de 
forvalter fortsatt øremerkes velferdstiltak, eventuelt at en fast sum settes av til 
julebord og sommerfest (slik som praksis har vært) og en finner et godt 
bruksområde til den resterende summen. 

NTL foreslår at IDF forvalter velferdsmidlene og at det rapporteres på disse 
årlig til IDF.  

Akademikerne støtter dette forslaget. 

Arbeidsgiver informerer representantene i velferdsutvalget. 
 

4. AKA informerte om at de har oppnevnt en vararepresentant for sin 
representant i AMU Alle fagforeningene har nå vararepresentanter til AMU 

 

Oslo, 2.juni 2022 

Dapaabi Konlan 
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