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Sak 80/22:  Forslag til medlemmer i NIHs etiske komite  
 
Medlemmer til NIHs etiske komite for idrettsvitenskapelig forskning på mennesker 
skal oppnevnes av styret. I henhold til retningslinjene skal perioden være tre år av 
gangen. Da det har vært utfordrende for instituttene å fremme kandidater, er det 
åpnet opp for at medlemmene unntaksvis kan oppnevnes for en kortere periode, dvs. 
fra ett til tre år. I forslag til nye medlemmer er derfor perioden for varamedlemmene 
satt til ett år. 
 
Komiteen skal bestå av en leder og tre forskere fra NIH med minimum 
førsteamanuensiskompetanse, og ett eksternt medlem med relevant kompetanse på 
forskningsetikk. Lederen skal være en erfaren forsker (som hovedregel med 
professorkompetanse). Det er ikke et krav om at alle instituttene skal være 
representert, men i praksis har det vist seg at dette er hensiktsmessig. Det 
forutsettes at leder av komiteen sammen med de tre andre forskerne dekker de 
representative fagområdene ved NIH. 
 
Komiteen har følgende medlemmer p.t.: 
 
Leder: Professor Anne Marte Pensgaard, IIS, oppnevnt til 31.12.2022 
Førsteamanuensis May Grydeland, IFP, oppnevnt til 31.12.2022 
Professor Tron Krosshaug, IIM, oppnevnt til 31.12.2023 
Førsteamanuensis Ellen Berg, ILF, oppnevnt 31.12.2023 
Eksternt medlem: Jurist Peder Utne, OUS, oppnevnt til 31.12.2023 
 
Varamedlemmer: 
Førsteamanuensis Gøran Paulsen, IFP, oppnevnt til 31.12.2022 
Professor Kari Bø, IIM, oppnevnt til 31.12.2022 
 
Komiteen vil da ha følgende medlemmer fra og med 01.01.2023: 
 
Leder: Professor Anne Marte Pensgaard, IIS 
 
Medlemmer:  
Professor Gøran Paulsen, IFP 
Professor Tron Krosshaug, IIM 
Førsteamanuensis Ellen Berg, ILF 
 
Eksternt medlem: Jurist Peder Utne, OUS  
 
Varamedlemmer: 
Professor Ulf Eklund, IIM 
Professor Aage Radmann, ILF  



 
Forslag til vedtak: 
 

 
1. Styret oppnevner professor Gøran Paulsen som nytt medlem i komiteen 

fra 01.01.2023 til 31.12.2025. Professor Ulf Eklund og professor Aage 
Radmann oppnevnes til varamedlemmer fra 01.01.2023 til 31.12.2023. 

 
2. Styret forlenger professor Anne Marte Pensgaard sin periode som leder 

av komiteen til 31.12.2023. 
 
 

 
 
 
 


