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Referat – KFU ordinært møte - 6. september 2022 

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

Fra: Studieavd. v/Gro Styrmo 
Emne: Referat fra KFU ordinært møte – 6. september, kl. 13 – 15.30, på Møterom 

Katnosa 
  
Dato: 7.09.2022 

Kopi: Ørnulf Seippel, Trine Stensrud, Marte Bentzen, Anette Skilbred  

 

 

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

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

 

Saksliste:  

 

1.Sak 22/53  Søknad om opptak – Sara Hassing Johansen 

2.Sak 22/54  Søknad om opptak – Ingrid Lian 

3.Sak 22/55  Søknad om opptak – Naomi E. Frankston 

4.Sak 22/56  Søknad om opptak – Markus Vagle 

5.Sak 22/57  Søknad om opptak – Daniel Tømmerbakke 

6.Sak 22/58  Henstilling om revurdering – søknad om opptak – Anders  

                             Randa 

7.Sak 22/59  Søknad – endring hovedveileder – Lars Martin Tingelstad 

8.Sak 22/60  Oppnevning av bedømmelseskomité – Chris Skazalski 

9.Sak 22/61  Disputas – Hanne Herigstad Mong 

10.Sak 22/62 Midtveisevaluering – Solveig Thorarinsdottir 

11.Sak 22/63 Midtveisevaluering – Marte D. Gram 

12.Sak 22/64 Permisjon – Dana Kvietkute 

13.Sak 22/65 Midtveisevaluering – estimert tidspunkt for gjennomføring 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Jørgen Jensen forlot møtet under behandling av sak 22/57 og Kenneth 
Aggerholm under behandling av sak 22/61. 

5.Sak 22/53  Søknad om opptak – Sara Hassing Johansen 

 

Sara Hassing Johansen (IFP) har søkt opptak til ph.d.-programmet. KFU oppnevnte i møte  
21. juni (sak 22/41) en sakkyndig komité til å vurdere prosjektbeskrivelsen med tittel The 
effects of aerobic exercise in women treated for breast cancer – a part of the Cause-Trial. 
 
Komitéen er ledet av førsteamanuensis Hannah Rice, IFP og med medlemmene professor 
Line Merethe Oldervoll, fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og ph.d./Lektor/ 
forskningsfysioterapeut Morten Quist, Rigshospitalet, København. Komitéen gir prosjektet en 
samlet karakter 6 og konkluderer: 
The project is interesting and will contribute to new knowledge in the field of exercise oncology. 
It includes both a randomized controlled trial and a meta-analysis.  
Strengths: 

• The project members have high competence in the field of exercise oncology 

• Study design appropriate to answer the research questions 

• Highly ranked national and international collaborators  
Weakness: 

• Scope of the degree is overly ambitious 

• Lacking description of the statistical analysis and plan 

• Data collection delayed and will be finished earliest February 2023 

• No information about status of the data collection of the reference group 
• Control of activity levels in the ‘usual care’ group may be a limitation  

 
Foreslått hovedveileder er forsker Tormod Skogstad Nilsen, IFP. Foreslått medveiledere er 
postdoc Elisabeth Edvardsen, NIH og forsker Lene Thorsen, Oslo Universitetshospital.  
 
Sara Hassing Johansen har en mastergrad i idrettsmedisin fra NIH med snittskarakter 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. 
 

Vedtak sak 22/53: 

 

KFU tar Sara Hassing Johansen opp på NIHs ph.d.-programmet forutsatt at kommentarene i 
den sakkyndige vurderingen tas til etterretning. KFU oppnevner forsker Tormod Skogstad 
Nilsen, NIH som hovedveileder (andel veiledning 70%) og postdoc Elisabeth Edvardsen, NIH 
og forsker Lene Thorsen, Oslo Universitetshospital som medveiledere (andel veiledning 15% 
på hver). 

 
 

2.Sak 22/54  Søknad om opptak – Ingrid Lian 

 

Ved IIS har det vært utlyst stip.stilling innen tematikk Football og psykolog. Tiltenkt veileder er 
professor Geir Jordet. Ingrid Lian er tilsatt i stillingen fra 30.05.2022 til 29.04.2026. Lian har 
søkt opptak til ph.d.-programmet med forskningsprosjekt med tittel Nonverbal Communication 
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in Professional Footballers. Prosjektet skal vurderes av en sakkyndig komité. Følgende 
personer er foreslått: 
 
Professor Anne Marte Pensgaard, IIS/NIH, leder 
Førsteamanuensis Siv Gjesdal, IIS/NIH 
Professorial fellow Dave Collins, University of Edinburgh 
 
Ingrid Lian har 2 årig - mastergrad, fra Barry University i USA (master of Science med en 
major i Human Performance and wellness) med snittkarakter A. 
 
Tiltenkt veileder er professor Geir Jordet. 
 

Vedtak sak 22/54: 

 
KFU oppnevner følgende sakkyndige komité som skal vurdere Ingrid Lians prosjektbeskrivelse 
ifm. hennes søknad om opptak på NIHs doktorgradsprogram: 
Professor Anne Marte Pensgaard, IIS/NIH, leder 
Førsteamanuensis Siv Gjesdal, IIS/NIH 
Professorial fellow Dave Collins, University of Edinburgh 

 

3.Sak 22/55  Søknad om opptak – Naomi E. Frankston 

 

Ved IFP har det vært utlyst stipendiatstilling innen Sports Biomechanics knyttet til 
forskningsprosjekt med tittel Influence of training variables on metatarsal strains during 
running.  Naomi Eve Frankston er tilsatt i 100% stipendiat stillingen fra 13.06.2022 til 
12.06.2026. Frankston har søkt opptak til ph.d.-programmet og forskningsprosjektet skal 
vurderes av en sakkyndig komite. Instituttleder Klavs Madsen har foreslått følgende 
medlemmer: 
 
Førsteamanuensis Ola Eriksrud, NIH/IFP, leder 
Associate Professor Stacey Meardon, East Carolina University, USA 
Assistant Professor Richard Willy, University of Montana School of Physical Therapy and 
Movement Sciences, USA 
 
Naomi Frankston har 2-årig mastergrad, master of science in Kinesiology (major i 
Biomechanics) fra Indiana University, USA med snittkarakter A. 
 
Tiltenkt interne veiledere: hovedveileder førsteamanuensis Hanna Rice og medveileder 
professor Olivier Seynnes, begge IFP. 

 

Vedtak sak 22/55: 

 

KFU oppnevner følgende sakkyndige komité som skal vurdere Naomi E. Frankston sin 
prosjektbeskrivelse ifm søknad om opptak til NIHs ph.d.-program: 
Førsteamanuensis Ola Eriksrud, NIH/IFP, leder 
Associate Professor Stacey Meardon, East Carolina University, USA 
Assistant Professor Richard Willy, University of Montana School of Physical Therapy and 
Movement Sciences, USA 

 

4.Sak 22/56  Søknad om opptak – Markus Vagle 

 

KFU behandlet i juni møtet søknad om opptak på ph.d.-programmet fra Markus Vagle (sak 
22/42) og fattet følgene vedtak: 
KFU finner det vanskelig å oppnevne en sakkyndig komité for Markus Vagle sitt 
doktorgradsprosjekt med henvisning til ph.d.-forskriften § 5 Opptak der det 
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fremkommer:………. Dersom det gjenstår mindre enn ett (1) års fulltidsarbeid med 
forskningsprosjektet ved søknadstidspunkt, skal søkeren avvises, jf. § 5.3…….  
 
Markus Vagle er ansatt som instituttnestleder/programkoordinator ved Universitetet i Sørøst 
Norge (Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for friluftsliv, idrett og 
kroppsøving). Han søkte opptak med forskningsprosjektet Injury, training load and 
performance in elite female football. Av søknaden fremgikk at han ville 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 skulle benyttes til doktorgradsutdanningen var 30%.  
Vagles forskningsprosjekt ble igangsatt med utvikling av prosjektplanen fra oktober 2019 og 
ferdigstilling Ifølge i løpet av 2-år, innen juni 2024.  
 
Vagle har i etterkant av KFUs vedtak sendt inn søknaden på nytt. Stillingsandelen til ph.d.-
arbeidet er økt til 50% og i fremdriftsplanen er sluttdato utvidet til desember 2024. 
 
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.  

 

KFU gjennomgikk og diskuterte den nye søknaden fra Vagle. Vagle har fått utvidet sin 
stillingsandel Universitetet i Sørøst Norge til 50% for å arbeide med sin ph.d.-utdanning. I den 
fremlagte fremdriftsplanen skal ferdigstilling og innlevering av avhandling til bedømmelse skje i 
desember 2024. Gjenstående tid til doktorgradsarbeidet (forskningsprosjekt og obligatorisk 
opplæringsprogram) med fulltidsarbeid tilsvarer 14 måneder. KFU registrerer at rammene for 
det aktuelle arbeidet som skal gjennomføres ikke gjenspeiler et 3-årig doktorgradsløp og at 
forskningsprosjektet ennå ikke er vurdert av en sakkyndig komité. 
 

Vedtak sak 22/56: 

 
KFU opprettholder vedtak 22/42 med henvisning til ph.d.-forskriften § 5 Opptak. KFU 
registrerer i tillegg at rammene for det aktuelle arbeidet som skal gjennomføres ikke 
gjenspeiler et 3-årig doktorgradsløp og at forskningsprosjektet ennå ikke er vurdert av en 
sakkyndig komité. 

 

 

5.Sak 22/57  Søknad om opptak – Daniel Tømmerbakke 

 

Daniel Tømmerbakke søker opptak på NIHs doktorgradsprogram. Doktorgradsprosjektet har 
foreløpig tittel: Memory of Anabolic-Androgenic Steroids in Skeletal Muscle. 
 
Foreslått hovedveileder er professor Adam Sharples. Foreslåtte medveiledere er professor 
Truls Raastad og postdoktor Daniel Colin Turner, alle IFP. Forslag til fordeling av 
veilederansvar vil bli ettersendt. 
 
Daniel Tømmerbakke har mastergrad i idrettsvitenskap fra NIH med snittkarakter B. Prosjektet 
er delvisfinansiert med støtte fra NFR. IFP ved instituttleder Klavs Madsen har garantert for 
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fullfinansiering av søkers doktorgradsløp. Daniel Tømmerbakke er ansatt ved IFP som 
stipendiat i tre år, fra 1. juni 2022. 
 
Daniel søker opptak på ph.d.-studiet. Instituttleder har foreslått følgende medlemmer til 
sakkyndig komité som skal vurdere Tømmerbakkes doktorgradsprosjekt: 
 
Professor Jørgen Jensen, NIH/IFP, leder 
Dr. David Hughes, Research Assistant Professor, University of Iowa 
Professor Claire Stewart, Professor of Cell Biology, Liverpool John Moores University.  
  
Av Stewarts CV og publiseringsliste fremgår sampublisering med tiltenkt hovedveileder. 
Saken utsettes. 
 

6.Sak 22/58  Henstilling om revurdering – søknad om opptak – Anders  

Randa 

 

KFU har i to omganger behandlet søknad om opptak til ph.d.-programmet fra stipendiat Anders 
Randa (IIM) og fattet 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.  
 
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. 
 
Rektor har sendt redegjørelse til KFU der han henstiller KFU om å revurdere avslag om opptak 
på ph.d.-programmet for Anders Randa. Han skriver: 
…………NIHs utfordring er at institusjonen allerede har ansatt Anders Randa i en 
åremålsstilling som stipendiat. I ansettelsesprosessen ble det ikke gjort tilstrekkelige 
undersøkelser knyttet til om søkeren tilfredsstilte opptakskravene til studiet. Hverken 
innstillende myndighet (instituttet), HR-avdelingen eller Ansettelsesutvalget forsikret seg om at 
grunnlaget for opptak var til stede.  
Dette er feil institusjonen må ta på sin kappe. Arbeidstakeren har ikke gjort noe galt i denne 
saken. Arbeidsrettslig har arbeidsgiver i dette tilfellet ingen saklige grunner for å gå til 
oppsigelse av stipendiaten. 
 
På bakgrunn av NIHs arbeidsgiveransvar henstiller vi derfor KFU om å revurdere avslaget om 
opptak……… 
 
KFU finner det kritikkverdig at det ikke er rutiner som sikrer at stipendiater som tilsettes 
tilfredsstiller kravene til opptak på doktorgradsprogrammet. KFU ber om at konkrete 
tiltak/rutiner iverksettes for at lignende situasjoner unngås for fremtiden. 
På bakgrunn av den beklagelige situasjonen som er oppstått og som kandidaten uforskyldt er 
havnet i, vil KFU fravike ph.d.-forskriftens krav om minimum gjennomsnittskarakter B fra 
mastergraden for Anders Randa som grunnlag for opptak til ph.d.-programmet.  
 

Vedtak sak 22/58: 

 
På denne bakgrunn vil KFU som ett unntak, avvike fra ph.d.-forskriftens krav om minimum 
gjennomsnittskarakter B fra mastergrad, og akseptere Randas karakter C som grunnlag for 
opptak på ph.d.-programmet. KFU vil fortsette opptaksprosessen og sende Anders Randas 
prosjektbeskrivelse til tidligere oppnevnt komité (sak 22/13) for en sakkyndig vurdering.  
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7.Sak 22/59  Søknad – endring hovedveileder – Lars Martin Tingelstad 

 

Lars Martin Tingelstad (IFP) ble opptatt i ph.d.-programmet 28.09.2021. Professor Truls 
Raastad er oppnevnt som hovedveileder (andel veiledning 60%), førsteamanuensis Live 
Luteberget og professor Grethe Myklebust som medveiledere (andel veiledning henholdsvis 
30% og 10%). Raastad og Luteberget søker i vedlagte dokument om at de bytter roller slik at 
Live Luteberget oppnevnes som hovedveileder og Truls Raastad som medveileder.  

 

Vedtak sak 22/59: 

 
KFU oppnevner førsteamanuensis Live Luteberget som ny hovedveileder for Lars Martin 
Tingelstad (andel veiledning 60%) og professor Truls Raastad som ny medveileder (andel 
veiledning 30%). 

 

8.Sak 22/60  Oppnevning av bedømmelseskomité – Chris Skazalski 

 

Chris Skazalski (IIM) har varslet at han i løpet av noen få uker vil levere avhandlingen  
Injury risk management in elite volleyball - A focus on injury mechanisms, risk factors, 
prevalence, and training load, til bedømming. 
 
Instituttleder Sigmund Alfred Anderssen har fremmet følgende forslag til bedømmelseskomité: 
 
Professor Olivier Seynnes, NIH (leder) 
Professor Johannes Zwerver, University Medical Center Groningen 

Overlege MD PhD Kirsten Lundgren, Lovisenberg Diakonale Sykehus 
 
Kort begrunnelse for hvordan komiteen samlet sett dekker fagfeltet for avhandlingen: 
Avhandlingens primærfokus er på de to vanligste belastningsskadene i volleyball, tendinopati i 
patellarsenen eller i rotatormansjetten, samt akutte ankelskader. Avhandlingen er basert på i 
alt 5 enkeltstående studier, hvor målemetoder for og måling av hoppbelastning også er 
sentrale tema. Zwerver er en av verdens ledende forskere på tendinopati som 
belastningsskader, med en rekke studier fra volleyball og basketball, to idretter som 
kjennetegnes av disse skadene. Lundgreen er skulderkirurg og disputerte i sin tid på 
rotatorcufftendinopati. Begge er også svært erfarne klinikere, som til daglig behandler 
pasienter med hhv patellar tendinopati og skulderproblemer. Seyness er biomekaniker og vil 
særlig kunne bidra med å vurdere studiene som omhandler registrering av hoppbelastning. 
 
Christopher Skazalski ble tatt opp på doktorgradsprogrammet i oktober 2015 og har i 
doktorgradsperioden vært tilknyttet Aspetar. Veiledere har vært hovedveileder professor Roald 
Bahr, OSTRC og Senior Research and Education Physiotherapist Rod Whitely, Aspetar. 
 

Vedtak sak 22/60: 

 
KFU oppnevner følgende komite for Christopher Skazalski sin doktoravhandling som skal 
bedømme prøveforelesning, doktoravhandlingen og forsvar av denne for graden ph.d. i 
idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole: 
 
Professor Olivier Seynnes, NIH (leder) 
Professor Johannes Zwerver, University Medical Center Groningen 

Overlege MD PhD Kirsten Lundgren, Lovisenberg Diakonale Sykehus. 
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9.Sak 22/61  Disputas – Hanne Herigstad Mong 

 

KFU har oppnevnte en bedømmelseskomite for Hanne Herigstad Mongs doktoravhandling  
Helse som didaktisk fenomen i kroppsøvingsfaget. En multimetodisk studie om undervisning 
om helse på ungdomstrinnet. Komitéen har vært ledet av førsteamanuensis Petter Erik 
Leirhaug og medlemmene professor Marie Öhman, Örebro Universitet og professor Idar 
Lyngstad, Nord universitet. Komitéen har oversendt sin bedømmelse som konkluderer: 
Avhandlingen Helse som didaktisk fenomen i kroppsøvingsfaget - En multimetodisk studie om 
undervisning om helse på ungdomstrinnet er interessant og kroppsøvingsfaglig spennende. 
Den reiser faglig grunngitte problemstillinger og har et meningsfullt design for forskningen som 
er tillitsvekkende beskrevet. Med tre artikler publisert i anerkjente tidsskrifter og en 
velstrukturert og utdypende kappe er de formelle krav til en doktorgradsavhandling innfridd. 
Komiteen har ivurderingene og kommentarene ovenfor pekt på flere forhold som komiteen 
mener ville styrket 
avhandlingen. Noen av disse er sammenfallende med hva Mong selv har kommentert 
underveis i og mot slutten av kappa. 
 
Som helhet har komiteen vurdert avhandlingen som et selvstendig bidrag med en spennende 
og viktig forskningsbasert invitasjon til videre utvikling av helse som et fagbegrep i kroppsøving 
og utforskning av hvordan undervise helse i kroppsøving. 
 
Ut fra redegjørelsene ovenfor og bestemmelsene i Forskrift for graden philosophiae doctor 
(ph.d.) ved NIH har komiteen funnet avhandlingen verdig til å forsvares for ph.d.-graden. 
 
Innstillingen er utvilsom og enstemmig. 

 

Vedtak sak 22/61: 

 

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

 

10.Sak 22/62 Midtveisevaluering – Solveig Thorarinsdottir 

 

Forsker Merete Møller (IIM), hovedveileder for Solveig Thorarinsdottir har tidligere varslet KFU 
om at de vil gjennomføre midtveisevaluering for Solveig Thorarinsdottir før 20. juni (sak 22/44). 
Midtveisevaluering ble bestått og vedlagte evalueringsskjema er oversendt KFU. Komiteen har 
bestått av førsteamanuensis Hege Grindem, NIH/IIM, overlege dr.med, ph.d. Sverre Løken, 
Oslo universitetssykehus og med veileder Merete Møller som administrativ leder for komiteen. 

 

Vedtak sak 22/62: 

 

KFU tar informasjon om resultat fra midtveisevaluering for Solveig Thorarinsdottir til 
etterretning. 

 

11.Sak 22/63 Midtveisevaluering – Marte D. Gram 

 

Hovedveileder professor Kari Bø har informert KFU om at Marte D. Gram planlegger å 
gjennomføre midtveisevaluering. Evalueringskomitéen vil bestå av professor Tron Krosshaug, 
IIM/NIH og professor Inger Holm Forskning og utviklingsavdelingen, Ortopedisk klinikk Oslo 
universitetssykehus. Kari Bø vil være administrativ leder for komitéen. 
 
Marte D. Gram har vært tilsatt som stipendiat ved IIM siden 16.11.2020. Tittel på hennes 
doktorgradsprosjekt er Musculoskeletal injuries, pelvic floor dysfunctions and menstrual 
irregularities in Norwegian rhythmic gymnasts and dancers – mechanisms and prevention. 
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Vedtak sak 22/63: 

 

KFU tar informasjon om komité og planlagt midtveisevaluering for Marte D. Gram til 
etterretning. 

 

12.Sak 22/64 Permisjon – Dana Kvietkute 

 

Stipendiat Dana Kvietkute (ILF) er av instituttleder innvilget 50% permisjon i stipendiatstilling i 
perioden 1. september – 31.desember 2022 og gitt forlengelse i stilling i 2 mnd. Iht. reglement 
for forlenget tilsetting skal søknaden behandles av KFU. Det er i dette tilfellet ikke sendt 
søknad til KFU. KFU er opptatt av kandidaters fremdrift i doktorgradsløpet. KFU synes det er 
beklagelig at ikke gjeldene retningslinjer respekteres og følges. Beslutninger kan også ha 
andre konsekvenser utover fremdrift og forlenget sluttdato. 
 

Vedtak sak 22/64: 

 
KFU beklager at gjeldende retningslinjer knyttet til doktorgradsløpet ikke respekteres og 
følges, og påpeker at avgjørelser kan medføre andre konsekvenser utover fremdrift og 
forlenget sluttdato. 

 

 

13.Sak 22/65 Midtveisevaluering – estimert tidspunkt for gjennomføring 

 

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

Vedlagt er en oversikt over estimert tidspunkt for midtveisevaluering og avslutningsseminar for 
ph.d.-kandidater som er tatt opp på nytt ph.d.-program (dvs. fra 1. august 2020). Oversikten vil 
bli sendt ut til aktuelle instituttledere, veiledere og kandidater etter KFUs gjennomgang. 
 
I oversikten er det også lagt inn estimert tidspunkt for gjennomføring av avhandlingsseminar. 
Første avhandlingsseminar vil gjennomføres høstsemester 2022 i perioden 11.oktober til  
2. november. Emne ansvarlig er professor Grethe Myklebust.  
 
Til informasjon er også vedlagt beskrivelse av gjennomføring av midtveisevaluering.  
 

Vedtak sak 22/65: 

 
KFU tar oversikt med estimert tidspunkt for midtveisevaluering og avhandlingsseminar for 
kandidater opptatt i ph.d.-programmet fra 1. august 2020 til etterretning. 
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Til styrets orientering er vedlagt referat fra møte med fagforeningene. 
 
 
Forslag til vedtak:  
 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Referat fra IDF-møte 21. oktober 2022  
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REFERAT 

Referat IDF 

Gjennomgang av agendaen til NIH-styret 3. november 2022  

 

Sak 58/22  Presentasjon av SHoT-undersøkelsen og tiltak.  
  Studiesjef Anja Veum gikk gjennom resultatene av undersøkelsen både på landsbasis 
  og for NIH 
  Akademikerne presiserer viktigheten ved å være klar over at resultatene ikke  
  nødvendigvis reflekterer studentlivet på  NIH. Dette er tall som må sees i sammenheng 
  med tidligere opplevelser i livet til en student. 
  NTL opplever dette er en god presentasjon, men stiller spørsmål ved om det er  
  signifikant å sammenligne oss med landet for øvrig. Vi bør heller fokusere på hvilke 
  tiltak gjør vi på NIH fremfor å vurdere landsbasis. Det bør vurderes at noen  
  arrangementer holdes uten alkohol. Studentene er i dag mer bevisste på sin rolle som 
  student enn tidligere og er i en mye tettere dialog med underviserne.  

  Arbeidsgiver er enig i kommentarene. Saken kommer opp på førstkommende FL møte 
  for å diskutere eventuelle tiltak på institusjonsnivå. 

Sak 59/22  Medlemmer av NIHs studieutvalg, klagenemnd, og læringsmiljøutvalg 2022-2023 
  IDF tar saken til orientering. 
 

Sak 60/22  Statsbudsjett 2023  
  NTL oppfatter ikke statsbudsjettet 2023 som dårlig for NIH. De oppfordrer derfor til 
  å ikke fortsette å kommunisere at NIH har dårlig råd, da dette kan oppleves  
  utmattende for de ansatte. 

Til: IDF 
Fra: FE og UHGW 
Emne: Referat IDF 
Dato: 21.10.2022 
Til stede Harald Nicolay Knudtzon (Akademikerne)  

Beate Marie Christensen (NTL)  
Lene Røe (Hovedverneombud),    
Unn-Hilde Grasmo-Wendler (arbeidsgiver) 
Frøydis Evensen (arbeidsgiver) 
Anja Veum (sak: SHoT-undersøkelsen og studietilbud 2023-24) 
Kristian Sollesnes (sak: statsbudsjettet 2023 og innspill til statsbudsjettet 2024 -
satsingsforslag utenfor rammen).                             
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  NTL oppfordrer også til å involvere kontorsjefene ved gjennomgang av tildelingen. 
   
  Arbeidsgiver mener statsbudsjettet er mindre dramatisk enn fryktet, men det er ingen 
  grunn til å avblåse den økonomiske krisen helt ennå. Vi har helt uforutsigbare  
  kostnader på strøm samt en nedbetalingsplan på minus 20 mill. fra 2022. 
  Vi må ha et bevisst forhold til økonomien vår fremover. 
 
Sak 61/22      Statsbudsjett 2024 - satsingsforslag utenfor rammen (budsjettforslag) 
  Som en del av statens husleieordning, har Statsbygg (SB) som vår eiendomsforvalter 
  ansvar for vedlikehold av våre bygg. Statsbygg planlegger vedlikeholdsarbeider i 
  UF-bygget (bygg 12) og Hallen (bygg 11). Foreløpig er dette i en tidlig oppstartsfase 
  av planleggingen. NIH er i tett dialog med SB slik at dette gjøres på en smartest 
  mulig måte for å holde virksomheten i gang.  
  Til tross for at dette er på en tidlig fase i forprosjekteringen, er det hensiktsmessig å 
  søke KD om midler til de ekstra utgiftene en slik rehabilitering fører med seg. Dette er 
  såkalt satsningsforslag utenfor rammen (det betyr en engangstildeling og legges ikke 
  inn som en varig tildeling til institusjonen). 

  Både NTL og Akademikerne minner om at dette vil bli en støybelastning for de  
  ansatte og at det må lages gode løsninger for ansatte i byggeperioden. Akademikerne 
  påpeker at HR/HMS bør være med i en arbeidsgruppe fra starten.   
              Hovedverneombudet trakk frem verdien av å tenke gjenbruk i forbindelse med  
  ombyggingen. 

  Arbeidsgiver setter pris på nyttige innspill og tar disse med videre i prosessen, men 
  presiserer at dette bare er en søknad til KD om midler til utgifter ifb med en  
  rehabilitering og ikke en oppstart av prosessen. Ekstra midler fra KD er en forutsetning 
  for at en rehabilitering overhodet kan starte, eksempelvis midler til brakkebygg for 
  ansatte nettopp for å skjerme disse fra støy.   

Sak 62/22      Prosess med sikte på NIHs årlige virksomhetsplan 
  NTL er positiv til å få en samordning av planverket og er enig i at nåværende OVP er 
  for detaljert. Nyttig at nytt planverk tar utgangspunkt i strategisk plan, da denne er godt 
  forankret i organisasjonen. NTL gjør oppmerksom på at en årlig handlingsplan bør 
  sees i sammenheng med økonomien og hva som er realistisk å gjennomføre. 
  Akademikerne er positive til forenkling av prosessene rundt OVP. 
 
Sak 63/22      Studentrepresentanter til styret og utvalg 2022-2023  
  IDF tar saken til orientering. 
 

Sak 64/22      Studietilbud 2023-2024  
         NTL mener det er bra med stort utviklingspotensial innenfor etter- og   
  videreutdanning, men ber om bevissthet rundt at presset på de ansatte øker. 
          Det er viktig at det lages gode skriftlige avtaler via instituttlederne, og at NIH videre 
  ikke går utenom lederlinjen på instituttet når de tar kontakt med underviserne. 
          I tillegg er det viktig at NIH gir god støtte til digitalisering på utdanning. 
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Sak 65/22 Digitaliseringsstrategi for NIH 2022-2025 (sak fra 6/22 til ny behandling i  
  styret 3. november). 
  Se endringer etter forslag fra Studentstyret under «Utdanning og   
  læringsmiljø». Vedtaket ble utsatt til neste styremøte og studentenes innspill er  
  innarbeidet. Nytt forslag legges fram for styret på møtet 3.11. 
  NTL gjør oppmerksom på at det er en utfordring for forelesere å avholde hybride 
  forelesninger. 

  Akademikerne ser at dette vil kreve en utredning av rettighetene på materialet i  
  forhold til åndsverkloven samt en vurdering av personvern når forelesningene filmes. 

 

Sak 66/22 Organisering og forankring av Utvalg for likestilling, inkludering og   
  mangfold (ULIM) 
  NTL støtter intensjonen og målet med å endre ULIM-sammensetningen, men foreslår 
  å tydeliggjøre at representantene enten er oppnevnt av fagforeningen eller fra sine 
  institutter. Dette for å unngå rolleblanding. 
   Det kan f.eks. oppnevnes en representant fra hvert institutt. I tillegg kan det 
  oppnevnes en representant fra Forskerforbundet. NTL har en representant for teknisk-
  administrativt ansatte. 
 

Sak 67/22      Styrets møteplan 2023 
           Arbeidsgiver vil innkalle til IDF.møter ihht. nye datoer for styremøtene. 
 

Sak 68/22     Protokoller og referater 
          Hovedverneombudet gjorde oppmerksom på noe sammenblanding av saker i KFU- 
         protokollen som bes rettes opp.  
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