
NORGES IDRETTSHØGSKOLE 
Administrerende direktør     29. september 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAK 53/22:  Referat fra møte i Komité for forskerutdanning (KFU) 
 
 
Til styrets orientering er vedlagt referat fra møte i Komité for forskerutdanning (KFU) 
21. juni. 
 
 
Saken tas til orientering 
 
 
 
Vedlegg:   
 
Referat fra KFU programutvalgsmøte 21. juni 2022 

 
 



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 – KFU programutvalgsmøte - 21. juni 2022 
Til: Fiona Dowling, Olivier Seynnes, Jan Åge Kristensen  
Fra: AFB v/Gro Styrmo 
Emne: Referat KFU programutvalgsmøte – 21. juni, kl. 13 – 15.30, på Møterom 

Katnosa 
  
Dato: 22.06.2022 

Kopi: Trine Stensrud, Ørnulf Seippel, Kenneth Aggerholm, Anette Skilbred, Jørgen 
Jensen, Jorunn K. Sundgot-Borgen, Marte Bentzen, Marte Dobbertin Gram 

 
 
Tilstede: Fiona Dowling, Olivier Seynnes, Jan Åge Kristensen, Gro Styrmo (referent) 
Fraværende: Jørgen Jensen, Jorunn K. Sundgot-Borgen, Marte Bentzen, Marte Dobbertin 
Gram 
 
Saksliste:  
 
1.Sak 22/37  Innovasjonsprosjekt – EU midler 
2.Sak 22/38  Retningslinjer for bedømmelseskomitéens arbeid 
3.Sak 22/39  Standard tekst ved utlysning av stipendiat stilling 
4.Sak 22/40  Forespørsel om dual PhD    
 
 
5.Sak 22/41  Søknad om opptak – Sara Hassing Johansen 
6.Sak 22/42  Søknad om opptak – Markus Vagle 
7.Sak 22/43  Søknad om godkjenning av kurs – Piotr Gorski 
8.Sak 22/44  Midtveisevaluering – Solveig Thorarinsdottir 
9.Sak 22/45  Bedømmelseskomité – Hanne Sogn 
10.Sak 22/46 Disputas Marie Pedersen 
11.Sak 22/47 Kurs i vitenskapsteori og etikk (PhD 610) 
12.Sak 22/48 Avhandlingsseminar (PhD 642) 
13.Sak 22/49  Emneevaluering – Quantitative methodes (PhD 646) 
14.Sak 22/50 Møtekalender – høstsemester 2022 
15.Sak 22/51 Klage på vedtak i sak 22/29 – oppnevning av veiledere for  

Marie Loka Øydna 
16.Sak 22/52 Søknad om opptak/sakkyndig vurdering – Ingvild E.  
                             Linnestad 
 
    
 
 



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 22/37  Innovasjonsprosjekt – EU midler 
 
NIH har fått beskjed om at søknaden som ble sendte til EIT HEI initiative i februar vil bli finansiert. EIT 
HEI initiativet ligger under EUs Horisont Europa. Dette er så vidt vites, det første prosjektet NIH får 
finansiert av EUs rammeprogram hvor vi selv har skrevet søknaden og koordinert prosessen.  
 
Prosjektet skal styrke NIH og fem andre universiteters innovasjonskapasitet. Universitetene som ligner 
oss, er GIH, Karolinska, Uni Luxembourg, Fredrick Uni og Craiova uni. Prosjektet får samlet €1,1M og 
NIH ca. NOK 3M. Prosjektet starter 1. juli og varer i to år. Første prosjektfase er 6 mnd. For å få fortsette 
til de neste to fasene, må NIH ha gode resultater å vise til allerede ved utgangen av året. Et av tiltakene 
som må gjennomføres er å trene studenter i innovasjon og entreprenørskap. Vår prosjektpartner Ungt 
Entreprenørskap, skal utvikle et treningsopplegg for dette. Prosjektledelsen vil prioritere at så mange 
som mulig av stipendiatene får denne treningen til høsten.  
 
Prorektor Elin Kolle, var med å skrive søknaden og skal koordinere prosjektet. Hun var forhindret fra å 
komme i møtet og informere KFU om prosjektet, som planlagt. 
 
Vedtak sak 22/37: 
 
KFU tar informasjon om EU midler til innovasjonsprosjekt til etterretning.  
 
 
 2.Sak 22/38  Retningslinjer for bedømmelseskomitéens arbeid 
 
KFU behandlet i mars møtet spørsmål om det vil være hensiktsmessig med retningslinjer for 
bedømmelseskomiteens arbeid og fattet følgende 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. 
 
L-KFU og sekretær KFU har utarbeidet vedlagte forslag som ble gjennomgått og diskutert i 
møte. 
 
Vedtak sak 22/38: 
 
KFU godkjenner den reviderte teksten, retningslinjer for bedømmelseskomitéens arbeid. Den 
reviderte teksten kan umiddelbart tas i bruk. 
 
 
3.Sak 22/39  Standard tekst ved utlysning av stipendiat stilling   
 
KFU behandlet i programutvalgsmøte i januar hvilke opptakskrav til ph.d.-programmet som 
formidles i utlysningstekstene for ledige stipendiatstillinger. KFU diskuterte opptakskravene i 
utlysningstekstene opp mot kravene som fremgår i ph.d.-forskriften.  
 
KFU kom frem til at det i utlysning av stipendiatstiller er behov for å ha en mal med blant annet 
krav til kvalifikasjoner for opptak til ph.d.-programmet som gjenspeiler ph.d.-forskriften. KFU 
fattet følgende 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 
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KFUs programutvalgsmøte den 22 mars.  
 
I oppfølgingen av vedtaket har AFB vært i dialog med HR og seniorrådgiver Nimsma Mæhlum 
med forutgående, mangeårig HR erfaring fra UiO.  
Til diskusjon er vedlagt er forslag til standard mal for utlysning av stipendiatstillinger ved pre-
definerte forskningsprosjekter.  
 
I behandling av saken kommenterte KFU at følgende setning må tas ut av teksten: 
Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt 
doktorgradsutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i 
utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til 
doktorgradsutdanning blir tre år.  
 
Vedtak sak 22/39: 
 
KFU godkjenner det fremlagte forslaget til standard mal for utlysning av stipendiatstillinger ved 
pre-definerte prosjekter med de justeringer som fremkom i møtet. KFU skal i samarbeid med 
HR utarbeide en mal for utlysninger av åpne doktorgradsprosjekter. 
 
 
4.Sak 22/40  Forespørsel om dual PhD  
 
Instituttleder Klavs Madsen (IFP) har i e-post datert 31. mai bedt KFU diskutere muligheten for 
å delta i en ordning med dobbel ph.d.-grad. Han skriver: 
På IFP har vi i samarbeide med «University of Rouen Normandy, France» fått en bevilling til 
en PhD stipendiat i et samarbeide mellom de to institusjoner. 
Bevillingen gis under forutsetting av at man aksepterer dual PhD på begge institusjonene.  
 
Vi har medvirket på søknad, men tydeliggjort at NIH ikke har avklaret dual PhD muligheten, at 
dette først skal avklares etter evt. bevilling og at dette er en forutsetting for å inngå 
samarbeidet/avtalen.  
 
Jeg vet ikke om NIH har vært med på dette før, men IFP ber om at KFU diskuterer muligheten 
for at NIH deltar i en sådan ordning på neste ordinær møte den 07.06.22 
 
University of Rouen Normandy har akseptert dual PhD. 
 
Typisk har man et regelsett for hvordan en dual PhD skal avvikles, se f.eks. Københavns 
Universitet: https://healthsciences.ku.dk/phd/apply/routes-to-a-phd/double-and-joint-degrees/ 
 
Bemerk spesielt: 
“The PhD student will be enrolled at both universities and meet all requirements of the 
PhD programmes at both universities. Based on one PhD project with supervision from 
both institutions, the PhD student submits a thesis to both universities for assessment and 
defence” 
 
Dette betyr at  

- PhD prosjektet skal godkjennes ved begge institusjoner etter gjeldende regler 
- PhD studenten skal ta alle kurs som er standard ved NIH (og også i Frankrike, men 

her har man ikke kurs) 
- Der skal være en veileder fra begge institusjoner 
- Avhandlingen skal forsvares begge steder, altså også ved NIH etter våre gjeldende 

regler, dvs. med prøveforelesning etc. 
 

https://healthsciences.ku.dk/phd/apply/routes-to-a-phd/double-and-joint-degrees/
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Vedlagt er utskrift av informasjon fra Københavns universitet som det henvises til i mail fra 
instituttleder Klavs Madsen. I tillegg er det vedlagt informasjon fra UiOs nettsider om felles 
grader som kan være en referanse til KFUs diskusjon om spørsmålet. 
 
Vedtak sak 22/40: 
 
KFU har drøftet ulike aspekter av dual PhD og har en rekke spørsmål til de økonomiske og 
praktiske rammer for gjennomføring i tillegg til hva som er merverdien for kandidaten ved å ta 
ph.d.-graden på denne måten. L-KFU vil ta initiativ til møte med rektor om disse spørsmålene. 
 
 
5.Sak 22/41  Søknad om opptak – Sara Hassing Johansen 
 
Sara Hassing Johansen søker opptak på NIHs doktorgradsprogram.  
 
Doktorgradsprosjektet har foreløpig tittel: «The effects of aerobic exercise in women treated for 
breast cancer – a part of the Cause-Trial” 
 
Foreslått hovedveileder er forsker Tormod Skogstad Nilsen, IFP. Foreslått medveiledere er 
postdoc Elisabeth Edvardsen, NIH og forsker Lene Thorsen, Oslo Universitetshospital.. 
Forslag til fordeling av veilederansvar vil bli ettersendt. 
 
Sara Hassing Johansen har en mastergrad i idrettsmedisin fra NIH med gjennomsnittskarakter 
B. 
 
Prosjektet er finansiert med støtte fra Kreftforeningen. Kreftforeningen har godkjent at 
budsjettmidler som skulle dekke lønnskostnader for Tormod Nilsen omdisponeres til å 
medfinansiere en doktorgradsstipendiat. 
 
Sara Hassing Johansen er ansatt ved IFP som stipendiat i 2,5 år, fra 1.4 2022. 
 
Se vedlagt beskrivelse fra fagmiljøet.  
 
IFP foreslår følgende komite til vurdering av doktorgradsprosjektet: 
 
Førsteamanuenses Hannah Rice, IFP 
Professor Line Merethe Oldervoll, fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU 
Ph.D/Lektor/forskningsfysioterapeut Morten Quist, Rigshospitalet, København. 
 
Begrunnelse for komitesammensetning:  
Komiteen har samlet sett veldig sterke kompetanser rundt temaene aktuelle for prosjektplanen. 
De to eksterne har spesifikt jobbet med tematikk fysisk trening og cancer pasienter, som der 
også er fokus på i det skisserte PhD prosjekt. De tre foreslåtte bedømmer har både erfaring 
med prosjektets metodologiske aspekter, de faglige aspekter og de har stor erfaring med 
veiledning av PhD studenter og bedømmelser av PhD avhandlinger. 
 
Vedtak sak 22/41: 
 
KFU oppnevner følgende komite til vurdering av Sara Hassing Johansens doktorgradsprosjekt 
i forbindelse med hennes søknad om opptak på doktorgradsprogrammet: 
 
Førsteamanuensis Hannah Rice, IFP/NIH, leder 
Professor Line Merethe Oldervoll, fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU 
Ph.D./Lektor/forskningsfysioterapeut Morten Quist, Rigshospitalet, København 
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6.Sak 22/42  Søknad om opptak – Markus Vagle 
 
Markus Vagle er ansatt som instituttnestleder/programkoordinator ved Universitetet i Sørøst 
Norge (Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for friluftsliv, idrett og 
kroppsøving). Vagle søker opptak på ph.d.-programmet med forskningsprosjektet Injury, 
training load and performance in elite female football. Han vil være tilknyttet Senter for 
Idrettsskadeforskning med professor Thor Einar Andersen som hovedveileder og med MD 
ph.d. John Bjørneboe og forsker Torstein Dalen-Lorentsen som foreslåtte medveiledere.  
 
Universitetet i Sørøst Norge bekrefter at de vil dekke lønns- og prosjektkostnader knyttet til 
doktorgradsløpet. Andel av stillingen som kan benyttes til doktorgradsutdanningen er 30%. 
 
Vagle er allerede i gang med forskningsprosjektet som skal inngå i ph.d.-graden. Dette ble 
igangsatt med utvikling av prosjektplanen fra oktober 2019. Ifølge fremdriftsplan for ph.d.-løpet 
vil han ferdigstille avhandlingen i løpet av 2-år, innen juni 2024. Fremtidsplanen omfatter i 
tillegg gjennomføring av kurs i det obligatoriske opplæringsprogrammet.  
 
Markus Vagle har mastergrad i idrettsvitenskap fra NIH i 2014 med snittkarakter B. 
 
Doktorgradsprosjektet skal vurderes av en sakkyndig komité og instituttleder Sigmund Alfred 
Anderssen (IIM) har foreslått følgende medlemmer: 
professor Lene Annette Haakstad, NIH/IIM, leder 
professor Truls Raastad, NIH/IFP 
professor Ulrik Wisløff, NTNU 
 
Ulrik Wisløff har vært opponent ved NIH tidligere, og er en av de mest siterte forskerne i 
verden innen sitt fagfelt. Både Raastad og Wisløff har gjennom sine karrierer også arbeidet 
med testutvikling og treningsbelastning innen fotball.  
 
Vedtak sak 22/42: 
 
KFU finner det vanskelig å oppnevne en sakkyndig komité for Markus Vagle sitt 
doktorgradsprosjekt med henvisning til ph.d.-forskriften § 5 Opptak der det 
fremkommer:………. 
Dersom det gjenstår mindre enn ett (1) års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved 
søknadstidspunkt, skal søkeren avvises, jf. § 5.3…….  
 
 
7.Sak 22/43  Søknad om godkjenning av kurs – Piotr Gorski 
 
Piotr Gorski har vært tilsatt som stipendiat ved IFP siden 1.12.2019 og tatt opp i NIHs 
doktorgradsprogram fra 24.09.2019. Piotr hadde da vært i doktorgradsprogram i UK omkring 
ett år og gjennomgått obligatorisk opplæring/kurs som del av utdanningsløpet. Så langt har 
han ikke gjennomført noen deler av NIHs obligatoriske opplæringsprogram. Som det fremgår 
av KFUs sakspapirer fra behandling av hans søknad om overflytting/opptak i NIHs 
doktorgradsprogram i september 2019 (sak 19/66): 
………KFU har merket seg av Gorskis vedlagte dokumentasjon at han som ledd i ph.d.-løpet i 
England har gjennomført ph.d.-trening (kurs ved University of Nottingham og ved Keele 
University/Liverpool John Moores University. Kursene er tidfestet til 5- 6 mnd lengde, er meget 
spesifikke inn mot ph.d.-arbeidet uten at studiepoeng er angitt. KFU er av den oppfatning at 
disse kursene vil kunne kompensere for vesentlige deler av de 40 SP som i dag er kravet i NIH 
sitt ph.d-program.  
 
Vi ber imidlertid Gorski komme tilbake til KFU med en egen søknad vedrørende godkjenning 
av allerede gjennomført ph.d.-trening i hans engelske del av ph.d.-løpet opp mot hva som 
eventuelt må tas i tillegg for å oppfylle kravene om 40 SP i NIH sitt opplæringsprogram. Dette 
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gjelder ikke minst kravene i NIH sitt program knyttet til emner innen vitenskapsteori og 
forskningsetikk……. 
 
I brev til Piotr Gorski «Admission to the PhD program” datert 20 februar 2020 fremgår 
følgende: 
…………In connection with the admission, we refer to the enclosed regulation for the PhD 
degree. You will find further information about the doctoral program on our webpages  
(go to: www.nih.no, Forskning på NIH and Ph.d.-programmet). We encourage you to familiarize 
yourself well with the PhD regulations and to pay attention to the information pages about the 
PhD program. There you will find information about PhD courses, annual reporting, funding 
possibilities for residency abroad and information about the NIH fellowship and postdoctoral 
organization (NIHSPO). 
Please note that the In-depth academic and methodological study must be passed by the end 
of the first year and that course requirements within qualitative and quantitative methods must 
be completed within the same timeframe………. 
 
Daværende KFU leder Kari Bø besvarte i e-post datert 9. november 2021 en forespørsel fra 
instituttleder Klavs Madsen om å vurdere godkjenning av Piotr Gorskis gjennomførte emner. 
I sitt svar skriver Kari Bø følgende: 
Pjotr har så langt vi kan se ikke gjennomført noen av de obligatoriske kursene og heller ikke 
Fag- og metodeeksamen som inngår i det gamle Phd programmet. Du sendte med 58 sider 
med alt fra foredrag på Norefjell, til labkurs og vi kan ikke se at noe av det som var vedlagt kan 
erstatte de obligatoriske emnene i dr. gradsprogrammet. Det er opp til kandidat og veileder  
å dokumentere kurs med studiepoeng som eventuelt skal kunne erstatte obligatoriske kurs i  
dr. gradsprogrammet. Pjotr må gjennomføre: 
Fag- og metodeeksamen 
Kurs i vitenskapsteori og etikk (går nå) 
Kvantitativ metode del 1 og 2 (gikk digitalt i år, du var selv med på å utforme det ene av disse, 
og deltok på kurset) 
Alt dette er opplyst om i tilsettingsbrev og forskrift. 
 
Hovedveileder prof. Adam Sharples har sendt inn vedlagte e-post (22 april 2022) der han 
redegjør for Piotr Gorskis opplæring i ph.d.-program i UK og hvordan han mener at dette kan 
godskrives som del av NIHs ph.d.-opplæring.  
 
Vi har i e-post datert 26. april 2022, spurt Sharples om han kan sende universitetets 
kursbeskrivelse og om kursevalueringen er pass/fail, men har ikke fått tilbakemelding på dette.   
 
Til KFUs diskusjon: 

a) prinsipper for godkjenning av kurs/emner fra eksterne institusjoner (f.eks. krav til emne 
beskrivelse og formelle bekreftelser på vurderinger) og forventinger til 
stipendiater/veiledere ift. å overholde krav i forskriften om opptak og gjennomføring av 
ph.d.-løpet 

b) vurdering av den innsendte e-posten fra Adam Sharples med vedlegget som søknad 
om godkjenning av Piotr Gorskis gjennomførte emner som erstatning for obligatorisk 
opplæringsprogram i NIHs doktorgradsutdanning 

 
KFU etterstreber likebehandling av kandidater i NIHs ph.d.-programmet. Ph.d.-forskriften 
åpner for at kurs gjennomført ved eksterne institusjoner kan godkjennes og inngå som del av 
kandidatens obligatoriske opplæringsprogram. I ph.d.-forskriften fra august 2020  
§ 8 Opplæringsdel, er retningslinjer for dette nærmere beskrevet:  
…….Eksterne kurs/emner skal være på ph.d.-nivå, må være godkjent av KFU i forkant av 
kursstart og kunne dokumenteres med kursbevis, karakterutskrift og studiepoeng, innhold, 
program og pensum……  
 
Av Sharples innsendte informasjon fremgår det at gjennomførte kurs er på postgraduate nivå 
og ikke nødvendigvis på ph.d.-nivå. 

http://www.nih.no/


Side 7 

 
Vedtak sak 22/43: 
 
I tråd med tidligere kommunikasjon i denne saken etterspør KFU igjen å motta 
emnebeskrivelser og dokumentasjon på gjennomførte og godkjente kurs/emner med tildelte 
studiepoeng for Piotr Gorski fra institusjonen der kurs/emner er gjennomført. 
 
 
8.Sak 22/44  Midtveisevaluering – Solveig Thorarinsdottir 
 
Forsker Merete Møller (IIM) er hovedveileder for Solveig Thorarinsdottir og professor Roald 
Bahr medveileder. Møller informerer i vedlagte e-post om at Solveig Thorarinsdottir vil 
gjennomføre midtveisevaluering 17. eventuelt 20. juni med følgende evalueringskomité: 
 
Førsteamanuensis Hege Grindem, NIH/IIM 
Overlege dr.med, ph.d. Sverre Løken, Oslo universitetssykehus 
 
Merete Møller vil være administrativ leder for komiteen. 
 
Solveig Thorarinsdottir har vært tilsatt i stipendiatstilling siden 19.08.2019. Sluttdato i stillingen 
er p.t. 10.02.2023. Arbeidstittel på hennes doktorgradsprosjekt er Groin injuries in elite female 
football. 
 
Vedtak sak 22/44: 
 
KFU tar informasjon om evalueringskomité og planlagt tidspunkt for gjennomføring av 
midtveisevaluering for Solveig Thorarinsdottir til etterretning. 
 
 
9.Sak 22/45  Bedømmelseskomité – Hanne Sogn 
 
Hanne Sogn (IIS) er i ferd med å ferdigstille doktoravhandlingen med arbeidstittel Kjønn og 
makt i toppledersjiktet i den norske idrettsbevegelsen – En institusjonell etnografisk studie. 
Instituttleder Lone Friis Thing har fremmet følgende forslag til bedømmelseskomité: 
 
Professor Fiona Dowling, NIH, leder 
Professor Thomas Johansson, Gøteborgs universitet 
Associate professor Laila Ottesen, Københavns Universitet 
 
Kort begrunnelse for komitéen sammensetning: 
Professor Thomas Johansson 
Thomas Johansson er ansatt som professor ved Gøteborgs universitet. Han disputerte i 
sosiologi 1992 og har en bred forskningsportefølje. Han har blant annet publisert flere arbeider 
om mannsforskning og maskulinitet. Han har også skrevet om gym- og kroppskultur. 
Johansson har vært opponent på en rekke avhandlinger, han har arbeidet med kvalitative 
metoder, har skrevet flere monografier, og har forsket på maskulinitet. Dette gjør han relevant 
som opponent for Hanne Sogns avhandling.  
 
Instituttleder & associate professor Laila Ottesen 
Ottesen er leder av Seksjon for idrett, individ og samfunn ved Københavns universitet. Ottesen 
er PhD i etnologi fra Københavns Universitet (1995) og har etter det publisert en rekke 
arbeider om idrett, politikk og organisering – også med kjønnsperspektiv. Hun er godt skolert i 
kvalitativ metode – både feltarbeid og intervju. Ottesens etnografiske kompetanse, samt 
hennes erfaring fra studier av idrett, kjønn og ledelse gjør henne til en velegnet opponent for 
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avhandlingen. 
 
Hanne Sogn har vært tilsatt i stipendiatstilling siden 1.09.2018. Hun har hatt professor Åse 
Strandbu som hovedveileder og professor Ulla Britt Lilleaas, UiO som medveileder.  
 
Vedtak sak 22/45: 
 
KFU oppnevner følgende komite for Hanne Sogn sin doktoravhandling som skal bedømme 
prøveforelesning, doktoravhandlingen og forsvar av denne for graden ph.d. i idrettsvitenskap 
ved Norges idrettshøgskole: 
Professor Fiona Dowling, NIH, leder 
Professor Thomas Johansson, Gøteborgs universitet 
Associate professor Laila Ottesen, Københavns Universitet 
 
 
10.Sak 22/46 Disputas - Marie Pedersen  
 
KFU har tidligere oppnevnt en bedømmelseskomité for Marie Pedersens doktoravhandling  
Long-term clinical, functional, physical activity, and radiographic outcomes after anterior 
cruciate ligament reconstruction or rehabilitation alone (sak 22/17). 
Komiteen har vært ledet av professor Truls Raastad og med følgende medlemmer:  
Professor Carolyn Emery, University of Calgary og MD PhD, overlege Per-Henrik Randsborg, 
Ahus. Komitéen har oversendt sin bedømmelse som konkluderer: 
 
The PhD candidate Marie Pedersen has performed a substantial body of high-quality work 
throughout this thesis which builds on a prospective cohort study where patients participated in 
a shared decision-making process to decide management (either surgical reconstruction 
followed by rehabilitation or rehabilitation alone). Three papers are published at the time of 
submission of the thesis and paper IV has been submitted to AJSM. The thesis is well-written, 
logically structured, and contains enough detail of the methodologies applied. The results are 
presented clearly, and the findings discussed concisely in the context of the current literature. 
This thesis represents an independent piece of scientific research, meeting international 
standards regarding ethical requirements, academic level, methodological rigour, and 
contribution to the development of new knowledge in the field.  
Based on the above considerations and thorough evaluation of Paper I, II, III and IV, the 
evaluation committee recommends that the thesis is accepted for defence. 
 
Marie Pedersen ble tilsatt i stipendiatstilling ved IIM fra 1.01.2018. Hun har hatt professor May 
Arna Risberg som hovedveileder, seniorforsker Hege Grindem og professor Lynn Snyder som 
medveiledere. 
 
Vedtak sak 22/46: 
 
KFU gir Marie Pedersen anledning til å fremstille seg til prøveforelesning og disputas for ph.d.-
graden i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole. 
 
 
11.Sak 22/47 Kurs i vitenskapsteori og etikk (PhD 610) 
 
Kurs i vitenskapsteori og etikk (PhD 610) har vært tilbudt i høstsemesteret. Emneansvarlig  
professor Sigmund Loland har informert KFU om at han skal ha FoU-termin høsten 2022. Av  
den grunn er planen å flytt kurset og tilby det våren 2023, i perioden fra 6. mars tom 9 mars.  
Tidspunktet er avtalt med professor Kathinka Evers, Uppsala universitet, som i en årrekke har  
vært ekstern bidragsyter på kurset. Om KFU mener det er behov for å arrangere kurset høsten  
2022 vil Loland finne andre løsninger.  
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Vedtak sak 22/47: 
 
KFU tar til etterretning informasjon om at Kurs i vitenskapsteori og etikk (PhD 610) utsettes til  
mars 2023 og vurderer at det er en god løsning.  
 
 
12. Sak 22/48 Avhandlingsseminar (PhD 642) 
 
KFU behandlet fremlagt forslag til avhandlingsseminar i møte 22 mars (sak 22/18). KFU 
foreslo at avhandlingsseminar legges til oktober i stedet for foreslått tidspunkt i september. 
Emneansvarlig professor Grethe Myklebus (IIM) har lagt frem følgende tidsplan for kurset: 
 

• 11.10.2022 – kl. 8.15 – 10.00 
• 12.10.2022 – kl. 9.15 – 11.00 og kl. 12.30 – 14.00 
• 19.10.2022 – kl. 9.15 – 11.00 
• 26.10.2022 – kl. 9.15 – 11.00  
• 27.10.2022 – kl. 9.15 – 10.00 og 10.15 – 11.00 
• 02.11.2022 – kl. 9.15 – 11.00 og 11.15 – 12.00 

 
Vedtak sak 22/48: 
 
KFU tar fremlagt timeplan for Avhandlingsseminar (PhD 642) til etterretning. 

 
 
13.Sak 22/49  Emneevaluering – Quantitative methodes (PhD 646) 
 
Det er gjennomført emneevaluering etter avsluttet kurs i Quantitative methodes (PhD 646) del 
1 og 2, vår 2022. Vedlagt er resultat fra evalueringen. 
 
Vedtak sak 22/49: 
 
KFU tar emneevaluering av Quantitative methodes (PhD 646) til etterretning. 
 
 
14.Sak 22/50 Møtekalender – høstsemester 2022 
 
L-KFU foreslår følgende møtekalender for høstsemesteret 2022: 
 
-   6. september - ordinært møte 
- 11. oktober - programutvalgsmøte 
-   8. november – ordinært møte 
- 13. desember - programutvalgsmøte  
 
Møtetidspunkt: kl. 13 – 15:30  
 
 
Vedtak sak 22/50: 
 
KFU vedtar den foreslåtte møtekalenderen for høstsemesteret 2022. 
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15.Sak 22/51  Klage – på vedtak i sak 22/29 oppnevning av veiledere 
for Marie Loka Øydna 

 
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……………. 
 
På bakgrunn av mottatt informasjon fattet KFU i møte 3. mai følgende 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. 
 
I etterkant av KFUs vedtak har L-KFU professor Fiona Dowling hatt møte med instituttleder 
Lone Friis Thing og førsteamanuensis Christian Thue Bjørndal (den 24 mai). Etter møtet var 
det enighet om følgende: 
 
a)  Lone skal sende et kortfattet dokument til KFU der hun viser til grunnlaget for hvorfor 

Christian var oppnevnt som biveilder, og når, og sier noe om omfanget av rollen. 
b)  Lone skal be Jens Christian Nielsen om å sende navn/tittel på doktoravhandlingene der han 

har vært hovedveileder (evt. bi-veileder). 
c)  Åse skal på vegne av FOBU fremmer en klage om vedtaket 22/29, og foreslå oppnevningen 

av veiledere med en kort faglig begrunnelse 
Vedlagt var dokumentasjon ift. ovennevnte punkter a) b) og c). 
 
 
Vedtak sak 22/51: 
 
KFU tar til etterretning mottatt informasjon fra instituttleder Lone Friis Thing og professor Åse 
Strandbu. 
KFU oppnevner førsteamanuensis Christian Thue Bjørndal som hovedveileder for Marie Loka 
Øydna (andel veiledning 80%). Veiledningsandel for medveileder lektor Jens Christian Nielsen, 
Århus universitet er 20%. 
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16.Sak 22/52 Søknad om opptak/sakkyndig vurdering – Ingvild E.  
                             Linnestad 
 
Det vises til KFUs tidligere behandling av Ingvild Eia Linnestads søknad om opptak til ph.d.-
programmet (sak 22/31 og 22/31).  
 
KFU har mottatt sakkyndig vurdering av Ingvild Eia Linnestad reviderte prosjektbeskrivelse 
som gir prosjektet en samlet karakter 5 og konkluderer: 
Den samlede vurderingen er at prosjektet hålder høy kvalitet. Prosjektets sterke side er dets 
fokus og undersøkelsens tema slik det heter i tittelen:  
Pedagogiske og didaktiske perspektiver på digitalisering i kroppsøving. 
Litteraturgjennomgangen er solid og det empiriske materialet som skal samles inn fremstår 
som omfattende. At prosjektet har en «mixed method approach» er også en styrke. 
Svakhetene utvalget påpekte sist er nå tatt tak i. Utvalget vil imidlertid oppfordre kandidaten til 
å vurdere kombinasjonen av PEA og SDT og omfanget av prosjektet. 

 
Foreslåtte veiledere for Linnestad er hovedveileder førsteamanuensis Petter Erik Leirhaug 
(andel veil. 60%) og medveileder professor Aage Radmann (andel veil. 40%) 

 
Ingvild Eia Linnestad har mastergrad fra NIH i 2009 med snittkarakter B. 
 
Vedtak sak 22/52: 

 
KFU tar Ingvild Eia Linnestad opp på NIHs doktorgradsprogram forutsatt at kommentarene i 
den sakkyndige vurderingen tas til følge.  
KFU oppnevner førsteamanuensis Petter Erik Leirhaug som hovedveileder (andel veil. 60%) 
og professor Aage Radmann som medveileder (andel veil. 40%). 



NORGES IDRETTSHØGSKOLE 
Administrerende direktør     29. september 2022 
 
 
   
 
 
Sak 53/22:  Protokoller fra møter i Studieutvalget  
 
Til styrets orientering er vedlagte protokoller fra møter i Studieutvalget 15. juni og  
6. september.   

 
Styret tar saken til orientering.  
 
Vedlegg:  
 

1. Protokoll SU-møte 15. juni 
2. Protokoll SU-møte 6. september 

 

 



STUDIEUTVALGET 
 
Møte onsdag 15. juni 2022 kl. 1400-1530 på Mylla 
 
Til stede: Elin Kolle (leder), Bjarne Rud (IFP), Dag Vidar Hanstad (IIS), Jorunn Sundgot-
Borgen (IIM – på teams), Per Midthaugen (ILF), Kristin With Bergseth (studentrepresentant), 
Andrea Kallum (studentrepresentant – på teams), Anja Rynning Veum (sekretær) 
Andre til stede: Johnny Berre (STA), Grethe Nilsen (STA) 
 
Saksliste: 
 
SU-sak 18/22  O-saker: 

 
a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 19. april 
b) Aktuelle saker fra FL 
c) Opplæring i akademisk skriving 
d) Orientering om foreslåtte opptakstall 2022/23 
e) Saker fra studentrepresentantene 

 
Vedtakssaker: 
 

SU-sak 19/22 Periodisk evaluering av studieprogram – rapport BAFL 
 
SU-sak 20/22 Møteplan for SU høsten 2022 
 
SU-sak 21/22 NIHs utdanningspris 2022 

 
 
  
 
 
 

 
 
NIH, 16. juni 2022 
Anja Rynning Veum 
Studiesjef  



SU-sak 18/22  O-Saker 
a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 19. april 

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

b) Aktuelle saker fra FL  
Muntlig orientering ved prorektor om aktuelle saker som er diskutert i FL. Ingen saker ble 
løftet frem. 

c) Opplæring i akademisk skriving 
Status i arbeidet med å få til akademisk opplæring på IDR 107. Studenter og ansatte har stilt 
spørsmål rundt kvaliteten på opplæring innenfor akademisk skriving. Det planlegges for et 
spesielt søkelys på dette i IDR107 i høst. Pilotprosjekt. God erfaring med liknende tiltak på 
IIM, der de har sett at kvaliteten på skriftlig arbeid bedres betydelig. 

d) Orientering om foreslåtte opptakstall 2022/2023 
Innspill til instituttene på opptakstall for 2022/23 er sendt til styret for vedtak. Mange 
fagmiljøer har åpnet for å øke opptaksrammen, både på bachelor- og masternivå, samt 
årsenheter og videreutdanning.  
 

e) Saker fra studentrepresentantene 
Studentene orienterer om innspill fra tillitsvalgtmøte: 
 o Ønske om å unngå undervisning i de to siste ukene før eksamen (for å åpne for at 
studentene kan gjennomføre gode eksamensforberedelser). Det redegjøres for ulike aspekter 
rundt problemstillingen fra administrasjon og SU. Programledere har fortsatt en sentral rolle 
tilknyttet koordinering for å møte studentenes ønske på en best mulig måte.  
o Ønske om mer tydelige titler for flere bachelorprogrammer (i tråd med helse- og 
treningsfysiolog for THP-studentene). Prosess rundt dette bør starte som en dialog mellom 
aktuelle studentgrupper og fagmiljøet.  
o Ønske om trøsterunde. Det forklares hvorfor dette ble tatt bort i sin tid. Kan 
informeres noe bedre til studentene om dette.   
 

 
Vedtakssaker: 
SU-sak 19/22  Periodisk evaluering av studieprogram – rapport BAFL 
Periodisk evaluering av studieprogram av bachelor i friluftsliv skulle etter planen ha vært 
gjennomført i 2021, men ble ikke fullført før våren 2022. Komitéen har levert en rapport som 
tar opp styrker i programmet og peker på noen utfordringer. Det er i rapporten også spilt inn 
konkrete forslag til kvalitetshevende tiltak.  
Komitéen peker på flere styrker ved programmet, blant annet: 

• Praksismuligheter gjennom alle tre år 
• Studentaktive læringsformer og muligheten for studentene til å være aktive i egen 

læringsprosess 
• Bred faglig tilnærming med muligheter til å bygge spisskompetanse 
• Fagmiljøets faglige nivå (sterkt fagmiljø) 
• Vilje og evne til å gjøre justeringer i programmet 
• Godt opplegg for internasjonalisering 
• God studentoppfølging 

 
Komitéen peker også på noen konkrete utfordringer. De observerte utfordringene følges av 
konkrete forslag til tiltak som kan bidra til å heve kvaliteten på studieprogrammet. Fagmiljøet 
har i sin behandling av rapporten lagt vekt på å kommentere disse forslagene. Av 
utfordringer kan nevnes: 



• Høyt frafall (trekkes frem som den klart største utfordringen) 
• Blandet motivasjon og engasjement i studentgruppa 
• Oppbygging og struktur i Canvas 
• Mangelfull studenttilgang til vurderingskriterier knyttet til eksamen og innleveringer 
• Mangelfull institusjonell informasjon om studieprogrammet i tiden før søknadsfrist 

 

Saksvedlegg består av komitéens rapport, samt fagmiljøets tilsvar.  
 

Vedtak i SU-sak 19/22: 
SU tar rapporten til orientering.  
 
 
SU-sak 20/22  Møteplan for SU høsten 2022 
SU har våren 2022 gjennomført fire (4) møter.  
SUs-møter bør koordineres med instituttenes møter i 2022, samt oppsatte styremøter slik at 
aktuelle studiesaker kan behandles i SU i forkant av utsendingsfrist for sakspapirer til Styret. 
Styret har møter 29. september, 3. november og 15. desember. 
Det er også et ønske om at SUs møteplan settes opp med utgangspunkt i møteplanen til FL. 
FL har møter annenhver tirsdag, med første møte tirsdag 16. august. 
Med utgangspunkt i datoer for FL og styret kan aktuelle tidspunkter for SU-møter være:  

• Tirsdag 6. september 1230-1400 

• Tirsdag 4. oktober 1230-1400 

• Tirsdag 15. november 1230-1400 
 

Vedtak i SU-sak 20/22: 
 
SU vedtar de foreslåtte tidspunktene som møtekalender for høsten 2022. 
  
SU ber ledelsen på instituttene om å ta hensyn til SUs møteplan i innkalling til 
instituttmøter for å unngå kollisjon i kalenderen. 
 
SU-sak 21/22  NIHs utdanningspris 2022  
NIHs utdanningspris har som formål å stimulere og gi anerkjennelse til en person ved NIH 
som har utmerket seg ved fremragende arbeid for å bedre undervisnings- og utdannings-
kvaliteten, og samtidig understøtter NIHs strategiske satsingsområder for 
utdanningsvirksomheten. Prisen skal oppfattes som en tydelig påskjønnelse til arbeid som 
bidrar til nyskaping og videreutvikling av undervisnings- og utdanningskvalitet. Prisen består 
av 10 000 kroner og et diplom, og skal deles ut under immatrikuleringen ved semesterstart i 
høstsemesteret. 
 
I retningslinjene til prisen står det blant annet at ett eller flere av følgende kriterier skal innfris 
hos den som nomineres: 
 

• Etablering av nyskapende studieprogrammer eller emner 



• Bruk av nyskapende og varierte læringsmetoder, inkl. e-læring og studentaktive 
læringsformer 

• Nye vurderingsformer, inkl. digitale  
• Tiltak for å styrke internasjonalisering  
• Nyskapende pedagogisk opplegg som integrerer utdanning, forskning og praksis  
• Evne til å engasjere og inspirere studenter og kollegaer/fagmiljø og bidra til en 

kvalitetskultur 
• Tilrettelegging for et sosialt fellesskap som fremmer læring 

 

Saksvedlegg består av innsendte nominasjoner.  
 
Det bes om at nominerte i denne saken ikke formidles videre. Vinner av prisen skal deles ut 
av rektor, sammen med forskningspris og formidlingspris.  
 
Evt medlemmer/varamedlemmer av SU som er nominert, går ut av møtet under behandling 
av saken.  
 
 
 

Vedtak i SU-sak 21/22: 
Nominasjonene ble gjennomgått i fellesskap av SU og en ekstern bidragsyter (Øyvind 
Standal, OsloMet).   
 

Vinneren annonseres i forbindelse med immatrikuleringsseremonien ved studiestart 
høsten 2022.  
 
 
 



STUDIEUTVALGET 
 
Møte tirsdag 6. september 2022 kl 1230-1430 på Mylla 
 
Til stede: Elin Kolle (leder), Bjarne Rud (IFP), Anne Marte Pensgaard (IIS), Jostein Steene-
Johannessen (IIM – på teams), Anja Rynning Veum (sekretær) 
Fravær: Studentrepresentanter og Jørgen W. Eriksen (ILF) 
Andre til stede: Johnny Berre (STA), Oddbjørn Klomsten Andersen (IIM), Thomas 
Halvorsen (STA), Helge Schwitters (STA), Kristin Vindhol Evensen (ILF) – alle i forbindelse 
med enkeltsaker.  
 

Saksliste: 
 
SU-sak 22/22  O-saker: 

 
a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 15. juni 
b) Opptak 2022 
c) Aktuelle saker fra FL 
d) HEI Innovasjon 
e) Høring endringer UH-loven 

 
Vedtakssaker: 
 

SU-sak 23/22 Merittert underviser - utlysning 
 
SU-sak 24/22 Endring opptakskrav FAF 
 
SU-sak 25/22 Studiestart 2023 
 
SU-sak 26/22 Mandat arbeidsgruppe revidering av aktivitetsemner 

 
 

 
 
NIH, 9. september 2022 
Anja Rynning Veum 
Studiesjef  



SU-sak 22/22  O-Saker 
a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 15. juni  

Gjennomgang av saksliste og oppfølgingssaker fra forrige SU-møte. Studentenes første møte 
med systematisk opplæring i akademisk skriving knyttes til emnet IDR107. Studentassistent, 
bibliotek og emneansvarlig er i gang høsten 2022.  

 
b) Opptak 2022 

Thomas Halvorsen (STA) presenterer tall fra opptaket 2022. Generelt et bra opptak, men med 
utfordringer for European Master, Bachelor i friluftsliv og PPU knyttet til at man ikke har 
nådd måltallene for disse studietilbudene.  

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

d) HEI Innovasjon 
Kort informasjon om HEI Innovasjon; tidsplan og rollefordeling (ved Oddbjørn Klomsten 
Andersen). Utvalgte ansatte ved samtlige institutter vil få tilsendt et elektronisk spørreskjema 
som omhandler NIHs innovasjonskapasitet. Dette spørreskjemaet skal brukes gjennom hele 
prosjektet for å måle utviklingen i vår innovasjonskapasitet. Det er derfor svært viktig at de 
som får tilsendt dette spørreskjemaet faktisk svarer slik at vi får en god nok baseline for NIHs 
innovasjonskapasitet. 

e) Høring om endringer i UH-loven 
Det er foreslått en rekke endringer i UH-loven på mange ulike områder. Kort orientering om 
pågående høring og prosess på NIH (Helge Schwitters STA). Spesiell gjennomgang av nytt 
forslag om tosensorordning. Høringsdokumentet vil i første omgang tas til vurdering i 
ledelsesgruppa, som vil peke på de deler av høringen som er viktig for NIH å svare ut..  

f) Eventuelt 
Avlyse neste møte grunnet mangel på presserende saker. Neste planlagte møte i SU avlyses.  

 
Vedtakssaker: 
SU-sak 23/22  Merittert underviser - utlysning 
Alle UH-institusjoner er pålagt å ha en ordning for merittert underviser. NIHs 
meritteringsordning sammenfaller i store trekk med øvrige ordninger i sektoren. Det 
foreligger ikke en nasjonal standard eller nasjonal fellesordning for denne ordningen.  
Kriteriene for tildeling av status som merittert underviser ved NIH kategoriseres i fire 
hovedpunkter: 

• Fokus på studentenes læring 
• En klar utvikling over tid 
• En forskende tilnærming  
• En kollegial holdning og praksis  

NIH-styret tildelte 16. juni 2022 Mats Hordvik status som merittert underviser. Han er den 
første på NIH som mottar denne statusen, etter en omfattende søknadsprosess og grundig 
bedømmelse av en ekstern sakkyndig komite. 
Søknadsprosessen var i første utlysning strukturert som en totrinnsrakett, med en 
innledende søknadsfrist og en endelig søknadsfrist. Første søknad skal kort beskrive 
hvordan de fire hovedpunktene med underpunkter dekkes og er tenkt dokumentert i den 
endelige søknaden. I forbindelse med første søknadsrunde må søker også dokumentere 
oppnådd utdanningsfaglig basiskompetanse på nivå med kravene i gjeldende forskrift.  
I styrevedtak 36/2019 som etablerte ordningen ble det også sagt at det skulle gjennomføres 
tre utlysninger før en evaluering, men at evaluering skulle skje senest i løpet av 2022. 



Utlysningen høst 2022 vil være den andre utlysningen. Kriterier vil være de samme som i 
første utlysning, mens prosessen ikke er styrevedtatt og kan dermed justeres.  
To søknadsfrister fungerte greit i den første utlysningen. Etter den innledende 
søknadsfristen gikk søkerne igjennom en strukturert veiledningsprosess før endelig 
innlevering. Velger SU å beholde denne strukturen kan neste utlysning gjøres i midten av 
september. Innledende søknadsfrist 1. november, med en tentativ endelig frist mot slutten av 
desember vil gi god tid til å skrive en kortfattet første søknad og gå gjennom en 
veiledningsprosess for skriving av utvidet søknad (inkludert å sette sammen en pedagogisk 
mappe for dokumentasjon).  
 

Vedtak SU-sak 23/21: 
SU ber om at det lyses ut ny runde i NIHs meritteringsordning med innledende 
søknadsfrist 1. november og endelig søknadsfrist 31. desember.  
 
 
SU-sak 24/22  Endring opptakskrav FAF 
Det er foreslått noen endringer i opptakskrav på Fysisk aktivitet og funksjonshemming. 
Endringene er gjort i av fagmiljøet, i tett dialog med studieseksjonen. Se vedlegg.  
 

Vedtak SU-sak 24/22: 
SU vedtar de foreslåtte endringer av opptakskrav for påbygning i fysisk aktivitet og 
funksjonshemming.  
 
 
 
SU-sak 25/22  Studiestart 2023 
 
Studieåret 2023-2024 foreslås inndelt på følgende måte: 
Høstsemesteret:  Uke 33-51, 18 uker  
Studiestart:   Uke 33: Oppstart deltids- og heltidsstudier  

• Fadderuke heltidsstudier 

• Tirsdag 15. august Studiestart og immatrikulering 
Uke 34: Oppstart undervisning heltidsstudier 

 
Vårsemesteret:  Uke 1-24, 24 uker (oppstart tirsdag 2. januar 2023) 
Ikke undervisning/eksamen: Påskeferie 2024, 25.mars– 1.april (uke 13-14) 
   Onsdag 1. mai 2024 
   Torsdag 9. mai 2024 (Kristi Himmelfartsdag) 
   Fredag 17. mai 2024 
   Mandag 20.mai 2024 (2. pinsedag) 
Masterseremoni torsdag 27. juni 2024. 
 
SU oppfordrer programledere til å ta i bruk hele studieåret, særlig i vårsemesteret. 



Endringer av programplaner for studieåret 2023-2024 skal være godkjent av SU innen 
01.02.2023 
 

Vedtak SU-sak 25/22: 
SU vedtar det foreslåtte årshjulet for 2023/2024.  
 
 
SU-sak 26/22  Mandat arbeidsgruppe revidering av aktivitetsemnene 
 
Etter diskusjon i faglig ledelse (FL) har det kom det i 2019 opp et ønske om å se nærmere 
på aktivitetsundervisningen på 1BA. Gjennomføringen av 1BA har vist at det er flere 
utfordringer knyttet til aktivitetsundervisningen. Noen av utfordringene har vært knyttet til at 
undervisningen som gjennomføres ikke er knyttet til læringsmålene i emnene, 
undervisningen er ikke samstemt mellom emnene, og at det er lagt opp til mye undervisning 
med tanke på at dette er 5 sp emner. I 2020-21 var det nedsatt en arbeidsgruppe ledet av 
Mats Hordvik der som jobbet med et lignende mandat som dette. Forslaget fra 
arbeidsgruppen møtte motstand fra aktivitetslærerne på IFP og IIS, og arbeidet ble lagt på 
is.  
Det foreslås derfor å opprette en ny arbeidsgruppe, med deltakelse fra instituttene, 
studieavdelingen og prorektor.  
Det forventes at de som er med i arbeidsgruppen setter seg godt inn i arbeidet og rapporten 
som ble gjort forrige runde, og at arbeidet forankres på alle institutter.  
Arbeidsgruppen forslag skal være ferdig til 15.12, og saken kommer tilbake for vedtak i SU i 
første møte 2023. Se vedlegg.  

Vedtak SU-sak 26/22: 
SU vedtar det foreslåtte mandatet for arbeidsgruppe revidering av aktivitetsemnene 
 



NORGES IDRETTSHØGSKOLE 
Administrerende direktør     29. september 2022 
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Til styrets orientering er vedlagt referat fra IDF-møte 19. september. 
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Referat fra IDF-møte 19. september 2022 

mellom arbeidsgiver (NIH) og arbeidstakerorganisasjonene NTL, 
Forskerforbundet 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) 
Frøydis Evensen (HR-leder) 
Ingun Marie Bjørkelund (referent) 
Tore Broholt (sak 47/22) 
Anja Rynning Veum sak (48/22 og 49/22) 
Hans-Eirik Hasvollseter-Jensen (sak 51/22) 
Beate Torset (sak 50/22) 
Annette Hilde (sak 52/22) 

__________________________________________________________________ 
 

Gjennomgang av saker til styret 29. september 2022 

 
Orienteringssaker: 
 
Sak 47/22: Tertialrapport regnskap 2. tertial 
 
Rapporten er ikke klar, men regnskapssjef Tore Broholt presenterte regnskapstallene.  
Per 2. tertial er det et underskudd på 4,4 mill. mot budsjett på 6,5 mill., altså bedre enn 
budsjettert. Hovedårsaken er økte inntekter i bevilgninger og avskrivninger. Salg og utleie er 
det mindre av i juli (f.eks. ikke svømmeskole).  
Driftskostnader blir høyere enn budsjettert, blant annet har NIH et større strømforbruk i år 
enn budsjettert med. I tillegg kommer merkostnader til utestående feriedager og fleksitid for 
ansatte på 3 millioner som ikke er budsjettert med. 
 
Hovedverneombudet stilte spørsmål ved denne kostnaden på 3 mill. for utestående 
feriedager og fleksitid. Forklaringen er at det er variert hva som meldes inn av ferie, særlig 
blant de vitenskapelige. Selv om alle er pålagt å ta ferie, og nærmeste leder har ansvar for at 
dette gjøres, så er det dessverre ikke all ferie som registreres. Når ansatte slutter kommer 
det til utbetalinger. 
Det er lov å overføre 14 feriedager fra forgående år, all annen ferie nullstilles ved slutten av 
året. Dette har ikke vært praksis tidligere ved NIH. 
 

Partene tar regnskapstallene til orientering og avventer tertialrapporten som legges frem til 
styret 29. september.  
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Sak 48/22: Studentopptaket 2022/2023 
 
Studieleder Anja Rynning Veum presenterte saken.  
IDF hadde ingen kommentarer til studentopptaket.  
 
 

Drøftingssaker: 

Sak 49/22: Oppfølging av strategisk plan vedr. bærekraft på NIH 

Arbeidsgruppeleder Anja Rynning Veum presenterte saken. 
Det er allerede en del tiltak som er gjort på bærekraft på ulike steder på NIH. Målet er å være 
klimanøytral i 2030 men per i dag er det ingen ekstra ressurser satt av til arbeidet med 
bærekraft ved NIH. Spørsmålet nå er hva som er ambisjonen til styret ved NIH rundt 
bærekraft.  
 
Akademikerne kommenterte at bærekraft bør prioriteres høyt, men den vedlagte planen 
beskriver mest hva som gjøres på bærekraft på instituttene, og sier ikke mye om hva som 
bør inn på områdene eiendom, drift og administrasjonen generelt (eksempelvis i 
anbudsprosesser på innkjøp). 
 
NTL kommenterte at arbeidsgruppen bare består av vitenskapelige ansatte. 
Arbeidsgruppelederen kan bekrefte at arbeidsgruppen ønsket å starte med å forankre 
arbeidet på instituttene, men tenker nå mer helhetlig på bærekraft. 
 
Partene tar den strategiske planen for bærekraft ved NIH til orientering. 

 
 
Sak 50/22:  Digitaliseringsstrategi for NIH 2022-2025 
 
Beate Torset presenterte saken. Fagforeningene har vært invitert til å komme med uttalelser 
til høringen. 
NTL hadde spørsmål til om det er noen konkrete mål ved strategien og svaret er at det vil bli 
laget en handlingsplan som skal fungere mer konkretiserende opp mot målene. 
 
Forskerforbundet hadde spørsmål til hvem som skal gjøre hva og at det er viktig å utnytte 
synergier på tvers og bruke eksisterende muligheter til digitalisering, eksempelvis 
digitalisering av enkelte emner på deltid som vil være inntektsbringende for NIH.  
Innenfor rammen i arbeidshverdagen er det vanskelig å få dette til uten ekstra ressurser. Det 
er et stort potensial for å tjene mer penger og foreslår utviklingen ved hjelp av en 
«digitaliseringstrapp».  
Arbeidsgiver sa seg enig i forslaget og at det det bør tilrettelegges for hvordan man på best 
mulig måte kan bruke det eksisterende og digitalisere dette.  
 
Partene tar digitaliseringsstrategien for NIH til orientering. 
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Sak 51/22: Energisparing ved NIH 
 
Hans-Eirik Hasvollseter-Jensen (HEHJ) informerte om sparetiltakene som legges frem for 
styret. 
NIHs kompliserte eiendomsmasse med idrettsanlegg gjør strømforbruket høyt sammenlignet 
med sektoren ellers. NIH har som kunde av Statsbygg nå inngått en bedre strømavtale. 
 
Varmen på kontorene oppleves som ujevn, og Akademikerne stilte spørsmål til om det er 
gjort vurderinger for å gå igjennom hvordan varme fungerer på kontorene i dag. Det ble svart 
at dette i prinsippet er en oppgave for Statsbygg, og at de mest sannsynlig ikke får testet 
dette før til vinteren. 
Arbeidsgiver ønsker ikke å redusere varmen i kontorlokalene nå, da det kan oppleves som 
svært ubehagelig for de ansatte. Arbeidsgiver vil redusere energiutgiftene på andre måter 
først. Men skulle det komme til en situasjon der vi er tvunget til å redusere 
kontortemperaturen, vil dette informeres om på forhånd. 
 
HEHJ informerte om at temperaturen allerede er senket fra 0,5-2 grader i fellesarealer, at 
badstuen er stengt og temperatur redusert en grad i svømmehallen. Arbeidsgiver oppfordrer 
den enkelte ansatte til selv å forsøke å redusere forbruket ved eksempelvis å lukke døren til 
sitt kontor.  
FF foreslår å utarbeide strømvettregler som publiseres på Innersvingen. 
Akademikerne stilte spørsmål om det er tatt høyde for hvilke leietagere man kan risikere å 
tape ved for eksempel stenging av gressbanen i vinter. Arbeidsgiver bekrefter at det er hele 
tiden er en avveining mellom inntekter og utgifter mht utleie av gressbanen versus 
strømutgiftene.  
 
Partene tar for øvrig saken om energisparing ved NIH til orientering. 
 
 
Sak 52/22: NIHs handlingsplan for livslang læring 2022-2025 
 
Annette Hilde informerte om kreative og gode arbeidsmøter i arbeid med handlingsplanen. 
Spesielt fremheves gode tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere ute i Europa på det 
romslige studietilbudet på engelsk. 
 
IDF tar saken til orientering. 

 

Andre saker: 

1. Særavtaler om kronetillegg for midlertidige tilleggsoppgaver (vedlegg) 
 
Akademikerne støtter avtalen, men reiser samtidig spørsmålet rundt teknisk 
personale som har helgevakter på labene. Akademikerne etterlyser en avtale for 
disse og hvilken kompensasjon de ansatte får for denne typen helgevakt. 
Arbeidsgiver vil undersøke hvilke muligheter vi har og kommer tilbake med et forslag 
til løsning. 
  
Saken anses som drøftet. 
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2. Kvalifikasjonsløp førstelektorer og dosent 
 

Innmeldt sak fra Forskerforbundet om at det hersker usikkerhet rundt kvalifikasjonsløpet 
for opprykk til førstelektor- og dosentstillinger ved NIH. FF ønsker at reglement for å søke 
opprykk synliggjøres på Innersvingen og at det tydeliggjøres:  
a) hvilke kriterier er det som gjelder  
b) om vi ønsker å tilrettelegge for kvalifikasjonsløp som førstelektor  
c) hvilke endrede lønnsbetingelser vil dette utløse.. 
FF ber samtidig om at reglene for opprykk til professor også publiseres på Innersvingen. 
 

Arbeidsgiver påpeker at det foreligger et transparent regelverk i sektoren som brukes av 
NIH. Arbeidsgiver foreslår å informere om dette i FL samt sørger for at gjeldende 
regelverk synligjøres på Innersvingen. 

 

Eventuelt: 

1. NTL etterlyser drøftingsmøte med ledelsen om midlertidig ansatte 

Ifølge adm.dir. kommer det årlig bestillinger fra KD om dette til andre utdannings-
institusjoner. NIH har ikke tidligere mottatt en slik bestilling. Begrunnelsen kan ligge i 
at NIH rapporterer på midlertidighet til KD i årsrapporten. For å unngå at det blir 
dobbeltarbeid, vil arbeidsgiver ta initiativ til en drøfting i forbindelse med den årlige 
årsrapporteringen til KD i februar hvert år.  

 

2. Evaluering av IT-avdelingen 
 
Ledelsen ser behovet for å gjennomføre en ekstern evaluering av IT-organisasjonen 
på NIH. Dette begrunnes i en tydelig diskrepans mellom brukernes behov og de IT-
ansattes opplevelse av sin hverdag. Det er betimelig med en gjennomgang av hvilke 
oppgaver NIH IT skal ivareta fremover.  
En ekstern evaluering må legges ut på anbud. IDF vil holdes orientert om saken. 
Skulle det bli behov for en arbeidsgruppe, vil en representant fra de hovedtillitsvalgte 
inviteres til å delta i arbeidet.  
 
Partene tar saken til orientering. 
 
 
 
Oslo, 19. september 2022 
 
Ingun Marie Bjørkelund 
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