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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. Olivier Seynnes forlot møtet under behandling av sak 22/70 og 22/72. 

 

1.Sak 22/66  Kvalitetssikring av søknadsprosess  

 

KFU behandlet i september møtet sak med henstilling om å revurdere avslag på søknad om 
opptak på ph.d.-programmet for kandidat tilsatt i stipendiatstilling med snittkarakter C fra 
mastergrad (sak 22/58). I KFU-referatet om saken står det: 
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.    
 
Som oppfølging til KFUs behandling og diskusjon har L-KFU laget innspill til rutiner for 
kvalitetssikring ved ansettelse av kandidat i stipendiatstilling/opptak til ph.d.-programmet på 
pre-definerte prosjekter. Forslagene er formidlet til rektor: 

 

- De formelle kravene til opptak, med hovedvekt på minst gjennomsnittskarakter B, bør 
etterstrebes. 

- Når leder har lagt en ‘shortlist’ over aktuelle søkere til en stilling, bør listen oversendes 
til KFU/sekretær KFU for å kvalitetssikre de formelle kravene FØR man kaller inn til 
intervju. 

- Alle vitnemål mm. må forventes å ha blitt lastet opp i JobbNorges nettsider (kan ikke 
ettersendes fristen for søknad); det er disse som kvalitetssikres 

- Dersom man velge å intervjue en kandidat som har gjennomsnittskarakter C med 
vitenskapelig publikasjoner som tilleggskvalifikasjon, må slike kandidater vurderes av 
KFU for opptak til PhD utdanningen FØR kandidater ansettes av AU. 

 
KFU vil også minne om at ny mal for stillingsannonser har blitt utviklet av KFU og bør alltid 
anvendes (sak 22/39). Der går det blant annet tydelig frem at kravet for opptak til 
doktorgradsprogrammet er gjennomsnitts-karakter B. 
 
I innstilling av søkere til stipendiatstilling bør søkernes formelle utdanningskvalifikasjoner  
(dvs. gjennomsnittskarakter på mastergraden) som en selvfølge dokumenteres.  
I tilknytning til dette punktet se vedlagte notat fra HR v/Elisabet Olsen og nedenstående sak 
(22/70). 
 
Nye stipendiater bør ikke ansettes rett før sommerferien; der er det vanskelig å innfri kravet til 
å utvikle en prosjektplan innen de stipulerte 6 ukene for pre-definerte prosjekter. 

 

Vedtak sak 22/66: 

 

For å kvalitetssikre rutine ved ansettelse av kandidat i stipendiatstilling/opptak til ph.d.-
programmet ved pre-definerte prosjekter vedtar KFU at følgende krav skal inngå i ph.d.-
opptaksprosedyre: 
1. De formelle kravene til opptak, med hovedvekt på minst gjennomsnittskarakter B, bør 
etterstrebes. 
2.Når leder har laget en ‘shortlist’ over aktuelle søkere til en stipendiatstilling, bør listen 
oversendes til sekretær KFU for å kvalitetssikre de formelle kravene FØR man kaller inn til 
intervju. 
3.Alle vitnemål m.m. må lastes opp i JobbNorges nettsider (kan ikke ettersendes 
søknadsfristen); det er disse som kvalitetssikres 
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4.Dersom man velge å intervjue en kandidat som har gjennomsnittskarakter C med 
vitenskapelig publikasjoner som tilleggskvalifikasjon, må slike kandidater vurderes av KFU for 
opptak til PhD utdanningen FØR kandidater ansettes av AU. 
5.Nye stipendiater bør ikke ansettes rett før sommerferien; der det er vanskelig å innfri kravet 
til å utvikle en prosjektplan innen de stipulerte 6 ukene. 

 

KFU støtter krav om at det i innstilling ved tilsetting i stipendiatstillinger på pre-definerte 
prosjekter skal det gjøres rede for mastergraden til de aktuelle kandidatene inkludert 
gjennomsnitts karakter.  (ref. notat fra rektor og sekretær AU datert 16.09.2022).  

 

2.Sak 22/67  Forlenget tilsetting – retningslinjer 

 
I tilknytning til KFUs behandling av sak om innvilgelse av permisjon i stipendiatstilling for 
kandidat tilsatt ved ILF (sak 22/64) ble det påpekt at det var behov for å gjennomgå og 
oppdatere NIHs gjeldende regelverk for forlenget tilsetting i stipendiatstilling.  
 
Vedlagt er forslag til reviderte retningslinjer. Retningslinjene har vært forelagt HR for 
kommentarer og innspill. Justeringene i regelverket har vært i forhold til arbeidsmiljølovens 
paragrafer og til endringer i benevnelser av avdelinger og funksjoner ved NIH. 
 
Reviderte retningslinjer ble gjennomgått i møtet. 
 

Vedtak sak 22/67: 

 
KFU vedtar de fremlagte reviderte retningslinjer for forlenget tilsetting for stipendiater. 

 
 

3.Sak 22/68  Årlig rapportering stipendiater 

 
Iht. ph.d.-forskriften § 9 Rapportering fremgår:………. 
Den enkelte kandidat skal etter hvert år utarbeide en rapport etter fastsatte retningslinjer som 
redegjør for studieprogresjonen. Instituttleder fyller ut eget punkt i rapporten og signerer 
deretter rapporten. Veileder skal fylle ut og signere egen rapport etter fastsatte retningslinjer 
som deretter signeres av instituttleder. Rapportene behandles og godkjennes av KFU. 
 
KFU er ansvarlig for å avdekke manglende progresjon i avhandlingsarbeidet, mangler ved 
veiledningen samt å iverksette tiltak for å korrigere dette. KFU legger ferdigbehandlet rapporter 
frem for faginstituttet til orientering. KFU skal påse at kvalitets-sikringssystemet fungerer og 
kan ved utilfredsstillende rapporter beslutte at studiet skal avbrytes/ /termineres……. 
 
L-KFU Fiona Dowling ga en oppsummering av resultatet fra ph.d.-kandidatenes års-
rapportering som ble diskutert i møte. Følgende oppsummering ble gjennomgått: 

 

NIHs system for årlig rapportering for stipendiater, veiledere og instituttledere har vært på 
plass i 5 år. Hensikten er å fange opp statusen til den enkeltes studieprogresjon 
(forskningsprosjekt/er og utdanningsløpet), kvaliteten til veilederforholdet, og instituttets 
oppfølgning av den enkelte stipendiaten slik at eventuelle avvik kan rettes opp. 
 
I år var det ved rapporteringsfrist 1. september, 54 stipendiater registrert i NIHs ph.d.- 
utdanningssystem. Innen fristen hadde 48 av disse levert en rapport. Kun 2 av disse har ikke 
en grunn for manglende innrapportering; 3 kandidater har nemlig levert avhandlingen til 
bedømming, og 1 kandidat er langtidssykemeldt, som forklarer at de ikke har levert en rapport. 
8 hovedveiledere har ikke levert rapport, hvorav 5 er tilknyttet ett institutt (IIM).  
 
Om lag en tredjedel av stipendiatene er fornøyde med sin fremdrift og veilederrelasjon. Like 
mange stipendiater/veiledere rapporterer imidlertid om forhold som kan karakteriseres på ‘gult 
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nivå’: henholdsvis forhold knyttet til forsinkelse i datagenering/innsamling (både grunnet Covid 
eller andre rekrutteringsforhold i utvalg), misnøye med veiledning, for stor arbeidsbelastning ift. 
undervisning, eller sykdom. Det er 9 kandidater/veiledere som melder om forhold som 
karakteriseres på ‘rødt nivå’: dvs. meget dårlig fremdrift grunnet bl.a. ‘etterdønningene fra 
Covid’ (n=1), for stor arbeidsbelastning når avhandlingen ikke er levert og man begynner i en 
ny stilling (n=5), for lite tilstedeværelse på NIH (n=1), eller sviktende relasjon mellom stipendiat 
og veileder (n=4). 
 
I de fleste tilfellene har instituttledere en god oversikt over utfordringene, og flere av dem er 
allerede i gang med tiltak eller planlegger nye tiltak. Beklageligvis har ikke alle instituttledere 
fylt ut skjema for den enkelte stipendiat, som vanskeliggjør KFUs arbeid i å forsøke å sikre 
innsikt i progresjonen til kandidatene. Det er i tillegg svært beklagelig at ikke samtlige veiledere 
har sendt inn en rapport. I fremtiden vil KFU-L be om at prosedyrene til 
kvalitetssikringssystemet respekteres og følges av alle ledere og veiledere. Etter 
gjennomgangen av alle rapportene er det også uklart om alle stipendiater, hvis veileder også 
er instituttleder, har fått oppnevnt en annen fagperson som bør ivareta personalansvaret (jf. 
forskriften). KFU-L og sekretær KFU vil avtale møter med hver leder for å drøfte kandidatene 
som ligger på ‘rødt nivå’, samt disse andre forholdene. 
 
Det virker som om stipendiater er mer opptatt av å rapportere om forhold knyttet til forskning jf. 
progresjonen i utdanningsløpet (30 sp). Dette vil også formidles tilbake til ledere og 
stipendiater (ved NISPO) slik at unødvendige forsinkelser kan oppstå grunnet manglende 
avlagte studiepoeng når avhandlingen foreligger. 

 

Vedtak sak 22/68: 

 
KFU tar L-KFUs gjennomgang av ph.d.-kandidatenes års-rapportering til etterretning. 

 
 

4.Sak 22/69  Foreløpig uttalelse – bedømmelseskomité Allan B.  

                             Grønkjær 

                              

KFU har tidligere oppnevnt en bedømmelseskomité for Allan B. Grønkjær sin avhandling  
Leading across multilevels. Understanding leadership and management in high-performance 
sport in Norway, Denmark, and Sweden (sak 22/10). Komitéen er ledet av førsteamanuensis 
Chris Horbel, NIH og med medlemmene professor emeritus Ian Henry, Loughborough 
University og associate professor Popi Sotiriadou, Griffith Univesity, Queensland, Australia. 
 
Komitéen har oversendt sin uttalelse som konkluderer: 

 

Conclusion 
The committee wishes to congratulate the candidate for all the hard work they have out into 
this. We have enjoyed the access to insights into the internal workings of multi-level sport 
leadership in the three national sporting systems which the candidate’s thoughtful analysis has 
provided. 
At the same time, it is the unanimous decision of the committee, that the thesis in its current 
state does not fulfil the requirements of a work worthy of being defended. Therefore, it is the 
committee’s recommendation to grant the candidate a period of three months to make the 
revisions that are sum-marized below. While these are considered minor revisions, they should 
be considered with a lot of seriousness; these are not aesthetic changes recommended but 
structural and fundamental. 
We look forward to the candidate’s response to the issues raised here and wish all the best 
with the revisions in advancing this work even further. 
Key Points to be Addressed in the Revision of the Doctoral Thesis 
……………………………………………… 
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Ph.d.-forskriften § 15.2 Omarbeiding av innlevert avhandling: 
Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte avhandlingen og eventuelt 
tilleggsmateriale, jf. § 14.1, anbefale at institusjonen gir tillatelse til mindre omarbeiding før 
endelig innstilling foreligger. Komiteen skal gi en konkret oversikt over hva kandidaten må 
omarbeide i skriftlig form. 
Tillater institusjonen en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for slik 
omarbeiding som normalt ikke skal være lengre enn tre (3) måneder. Det skal også fastsettes 
en ny frist på inntil tre (3) måneder, for oversendelse av komiteens endelige innstilling. 
Institusjonens vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages av ph.d.‐
kandidaten…………… 

 

Vedtak sak 22/69: 

 

På bakgrunn av bedømmelseskomiteens anbefalinger gir KFU Allan Grønkjær anledning til 
mindre omarbeiding av doktoravhandlingen. Frist for omarbeiding er 3 måneder. 

 
 

5.Sak 22/70  Vurdering av utdanningsbakgrunn for innstilte kandidater    

                             til stip.stilling 

    

Ved Senter for idrettsskadeforskning har det vært utlyst stipendiatstilling knyttet til programmet 
Skadefri. Det var 14 søkere til stillingen. Tre kandidater er innstilt til stillingen. KFU er bedt om 
å vurdere deres utdanningsbakgrunn ift om de er kvalifisert til opptak på ph.d.- programmet. 
 
Utdanningsbakgrunn kandidat innstilt som nr. 1 (fødselsår 1971): 
MA-grad fra NIH med snittkarakter C (3,21) 
Fysioterapeut (OsloMet)  
Førsteforfatter på tre vitenskapelige publikasjoner. 
 
Utdanningsbakgrunn kandidat innstilt som nr. 2 (fødselsår 1993) 
MA-grad fra NIH med snittkarakter A (4,95) 
BA-grad fra NIH og BA grad i klassisk ballett fra kunsthøgskolen i Oslo. 
Medforfatter på tre vitenskapelige publikasjoner. 
 
Utdanningsbakgrunn kandidat innstilt som nr. 3 (fødselsår 1983) 
  
MA-grad fra NIH med snittkarakter C (3,1*) 
Europeisk mastergrad 
BA-grad fra NIH 
*Det foreligger kun karakter for 75 studiepoeng av mastergraden.  

 
I ph.d.-forskriften § 5.1 Vilkår for opptak, fremgår følgende: 
………..For å bli opptatt til doktorgradsprogrammet ved NIH, må søkeren normalt ha oppnådd 
en toårig mastergrad (120 studiepoeng) i idrettsvitenskap/ graden idrettskandidat eller ha 
annen utdanning på samme nivå med idrett i fagkretsen, eller på annen måte kunne 
dokumentere idrettsfaglig kunnskap og innsikt på tilsvarende nivå. En mastergrad innen et 
annet fagområde med idrettsfaglig masteroppgave, kan være et eksempel på dette.  
 
Søkere til doktorgradsstudiet skal ha oppnådd minimum gjennomsnitts-karakteren B/2.5 eller 
bedre i mastergraden/hovedfagsstudiet. Unntak fra dette kravet kan i særskilte tilfeller fravikes 
for søkere som på bakgrunn av en helhetsvurdering, kan dokumentere omfattende 
idrettsvitenskapelig kunnskap med særlig vekt på FoU-arbeid……… 

 

Innstilling til AU ifm. behandling for tilsetting i stipendiatstilling med vedlegg ble delt ut i møtet. 
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KFU finner det meget uheldig at kandidatenes snitt karakter fra mastergrad ikke inngår i 
innstillingen og rangering for stillingen. Av 14 som søkte på stillingen har to av de innstilte  
(nr. 1 og 3) snittkarakter C på maste graden som i utgangspunktet ikke er i tråd med ph.d.-
forskriftens karakterkrav for opptak til ph.d.-programmet. Kandidat innstilt som nr. 1 er 
førsteforfatter på tre vitenskapelige publikasjoner. Kandidat innstilt som nr. 2 har snittkarakter 
A på mastergrad og har i tillegg medforfatterskap på tre vitenskapelige publikasjoner. Denne 
søkeren er i tillegg kun 29 år. Kandidatene innstilt som nr. 1 og 3 er interne søkere ansatt ved 
Senter for idrettsskadeforskning som har jobbet med forskningsprosjekt/Skadefri prosjektet 
ved senteret. Kandidat innstilt som nr. 3 har snittkarakter C på mastergraden og er ikke 
kvalifisert for opptak på ph.d.-programmet.  
 
KFU vil påpeke av vi finner det problematisk at kandidaten innstilt som nr. 1 har sampublisert 
med en i ansettelsesprosessen. 
 
I lys av nylig stipendiattilsetting ved institutt for idrettsmedisinske fag av kandidat med 
snittkarakter C fra mastergrad (sak 22/58) stiller KFU seg svært kritisk til instituttet/Senterets 
tilsettingspraksis. L-KFU vil ta saken opp med rektor.  
 
På bakgrunn av ph.d.-forskriftens ordlyd om fravik av snittkarakter B fra mastergrad med 
ordlyd 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 ……… og KFUs tidligere praksis fra lignende sak, vurderer KFU at 
kandidat innstilt som nr. 1 er kvalifisert for opptak på ph.d.-programmet.  
 

Vedtak sak 22/70: 

 
På bakgrunn av ph.d.-forskriftens Paragraf 5.1 ordlyd om fravik av snittkarakter B fra 
mastergrad med ordlyd:… 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 ……… og KFUs tidligere praksis fra lignende sak, 
vurderer KFU at kandidat innstilt som nr. 1, er kvalifisert for opptak på ph.d.-programmet.  

 

KFU vurderer at kandidat innstilt som nr. 2 er kvalifisert for opptak på ph.d.-programmet. 
 
KFU vurderer at kandidat innstilt som nr. 3 ikke er kvalifisert for opptak på ph.d.-programmet. 

 
 

6.Sak 22/71  Søknad om opptak – Ingrid Lian 

 

Ved IIS har det vært utlyst stipendiatstilling 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 in Professional Footballers. Prosjektet skal vurderes av en sakkyndig komité 
og KFU har oppnevnt en sakkyndig komité ledet av professor Anne Marte Pensgaard (IIS/NIH) 
og medlemmene førsteamanuensis Siv Gjesdal, IIS/NIH og professorial fellow Dave Collins, 
University of Edinburgh (sak 22/54). 
 
Komiteen har levert sin vurdering som gir prosjektbeskrivelsen en samlet karakter 5 og 
konkluderer: 
Based on the comments above, we consider that this project is novel and that it seems realistic 
to do within the given timeframe of 4 years. The studies are both feasible and considered. 
They will clearly make a “significant and original contribution to the literature”. Our main 
concerns are the operasialization of the theories and how the research questions are grounded 
in theory, how cultural and environmental (and gender) factors will be addressed, in addition to 
some ethical concerns regarding anonymity of the case studies. A final point is the progression 
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plan which is challenging to evaluate as to whether it is realistic, or not. However, if theses 
concerns are met we believe the results will be relevant for good journals to accept. 
 
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 22/71: 

 
KFU tar Ingrid Lian opp på ph.d.-programmet forutsatt at kommentarene i den sakkyndige 
vurderingen tas til følge. KFU oppnevner professor Geir Jordet som hovedveileder. KFU 
etterspør forslag til medveileder.  

 

7.Sak 22/72  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. KFU har oppnevnt en komité ledet av førsteamanuensis Ola 
Eriksrud, NIH/IFP og med medlemmene associate Professor Stacey Meardon, East Carolina 
University, USA og assistant professor Richard Willy, University of Montana School of Physical 
Therapy and Movement Sciences, USA (sak 22/55).  
 
Komiteen har levert sin vurdering som gir prosjektbeskrivelsen en samlet karakter 6 og 
konkluderer: 
 
Overall, this is a comprehensive and robust proposed PhD dissertation plan of study. 
Strengths include:  
a)  The proposed work builds on past work appropriately, and represents an important 

advancement of existing knowledge.  
b) The proposed work will require the applicant to gain working knowledge of multiple and 

divergent scientific skills necessary to complete this project; namely, working with 
human subjects, three-diminsional motion capture and analysis, electromyography, 
blood lactate monitoring, finite element modeling, statistical analysis, scientific abstract 
preparation and presentation, and scientific publishing in peer-reviewed journals. 
Gained experience and skills from the completion of this project will prepare this 
applicant to be an effective independent researcher upon completion of the proposed 
studies.  

c) Results from the proposed work will be of high interest to biomechanists, sports 
medicine clinicians, and sport scientists. Overall, the work is motivated by important 
and relevant clinical questions and it is anticipated that the findings of this project will 
have high clinical utility. The applicant has targeted journals that are in the Top 5% of 
biomechanics and sports medicine peer-reviewed journals for the eventual publication 
of the eventual findings of the proposed work, which is definitely within reach. 
Furthermore, the ‘expected impact on the field’ section is appropriate and well stated.  

d) The primary advisor, Dr. Rice, is an established scientist with an international 
reputation in the study of bone biomechanics during running and other movement 
activities. Dr. Rice has expertise in the complex finite element model used in the 
proposed work and has numerous publications in top scientific journals. 

 
This reviewer offers the following minor suggestions as identified weaknesses:  

a) The proposal will benefit from a clear articulation and organization of the background 
literature such that it logically leads the reader to the proposed studies and hypotheses. 
Practice run trials that will be used to determine preferred stride lengths are 
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recommended to be done in barefoot, consistent with the experimental trials as 
barefoot running is known to reduce preferred stride length that is proposed to be 
measured in shod. 

b) A more thorough description of the fatigue protocol is warranted since the objective 
determination of “fatigue” can be difficult and is controversial in the literature. Examples 
include the specifics of the fatiguing run protocol (e.g., incremental run speed, incline, 
duration), and the established endpoints for when the protocol will be completed (e.g., 
blood lactate level or a set rate of perceived exertion level).  

c) Justification on stride length condition post-fatigue is needed.  
d) Feasbility of the the study design as a one day protocol of 1-2 hours needs to be re-

examined. Additionally, evidence that 40 subjects can be collected 3 month is needed. 
 
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 22/72: 

 
KFU tar Naomi Eve Frankston opp på ph.d.-programmet forutsatt at kommentarene i den 
sakkyndige vurderingen tas til følge.  
 
KFU oppnevner førsteamanuensis Hanna Rice som hovedveileder (andel veiledning 80%) og 
forutsetter at hun snarest gjennomfører ph.d.-veiledningskurs dersom hun ikke allerede har 
gjort det. KFU oppnevner professor Olivier Seynnes som medveilder (andel veiledning 20%). 

 

8.Sak 22/73  Søknad om opptak – Julius Strømberg 

 

Julius Strømberg er tilsatt i stipendiatstilling ved IIS fra 1.09.2022 til 31.08.2026. 
Det var ni søkere til stillingen. I forbindelse med søknad om opptak til doktorgradsprogrammet 
skal prosjektbeskrivelsen vurderes av en sakkyndig komité. Instituttleder Lone Friis Thing har 
foreslått følgende medlemmer til komitéen:  
Professor Ørnulf Seippel, NIH/IIS, leder 
Professor Annick Willem, University of Ghent Belgium 
Professor Hans Erik Næss, Høyskolen i Kristiania 
 
Julius Strømberg har mastergrad idrettsvitenskap fra NIH med snittkarakter B. 
Han skulle levere søknad om opptak til ph.d.-programmet 12. oktober. På grunn av et uhell 
med skade og sykemelding vil denne fristen forskyves.  
 
I møte med Åse Strandbu er det kommet frem at dette likevel ikke er et pre-definert prosjekt fra 
fagmiljøet, men at det har vært en åpen utlysning der kandidatene har levert en fullstendig 
prosjektbeskrivelse (10 sider) som del av søknad på stipendiatstillingen. FOBU har likevel ikke 
fulgt saksgang for tilsetting/opptak ved åpen utlysning, men har sendt inn forslag til en 
sakkyndig komite som om dette har vært et predefinert prosjekt. Det er beklagelig at man ikke 
setter seg inn i og følger gjeldene tilsettings/opptaksrutiner som har medført en uryddig og 
forsinket prosess. 
 

Vedtak sak 22/73: 

 
KFU synes det er beklagelig at gjeldene rutine for tilsetting/ph.d.-opptak ved åpen utlysning av 
stipendiatstilling ikke følges.  
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KFU oppnevner følgende sakkyndige komité som skal vurdere Julius Strømbergs 
prosjektbeskrivelse tilknyttet hans søknad om opptak til ph.d.-programmet: 
Professor Ørnulf Seippel, NIH/IIS, leder 
Professor Annick Willem, University of Ghent Belgium 
Professor Hans Erik Næss, Høyskolen i Kristiania 

 

9.Sak 22/74  Søknad om opptak – Thomas M. J. Olsen 

 

Thomas Mangor Jørgensen Olsen er tilsatt som stipendiat ved FOBU fra 1.08.2022 – 
31.07.2026. Han har sendt søknad om opptak til ph.d.-programmet. Forskningsprosjektet  
The role of motivation and coach behavior for participation and enjoyment in the transition from 
children´s sports to youth sports skal vurderes av en sakkyndig komité og leder for FOBU, Åse 
Strandbu har foreslått følgende medlemmer: 
 
Marte Bentzen – leder   
Marte Bentzen er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og friluftsliv ved NIH. 
Marte har forsket mye på motivasjon, med samme teoretiske rammeverk som benyttes i 
Thomas sin prosjektplan. Hun har også erfaring med å forske på barn og unge, samt 
frafallsproblematikk. Dette, og at hun har erfaring fra veiledning på PhD-nivå gjør at hun er 
godt kvalifisert til å lede denne komiteen.  
  
Rune Høigaard – medlem 
Rune Høigaard er professor ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i 
Agder, med idrettspedagogikk og psykologi som ekspertområdet. Han har bred erfaring med 
forskning, veiledning og undervisning på tema relatert til motivasjon og vurderes derfor godt 
kvalifisert til være medlem av denne komiteen.  
 
Sam Thrower – medlem 
Sam Thrower er senior lecturer (førsteamanuensis) ved Roehampton University. Hans 
ekspertområde er barne- og ungdomsidrett, med et spesielt fokus på psykososiale aspekter 
ved deltagelse. I tillegg har han erfaring med mixed-methods studier, som er relevant for dette 
aktuelle phd.d.-prosjektet. Thrower vurderes derfor godt kvalifisert til å være medlem av denne 
komiteen.  
  
Thomas M. J. Olsen har mastergrad fra NTNU med snittkarakter A. 
Tiltenkt hovedveileder er førsteamanuensis Frank Abrahamsen og medveileder 
førsteamanuensis Siv Gjesdal. 
 
I møte med Åse Strandbu er det kommet frem at dette likevel ikke er et pre-definert prosjekt fra 
fagmiljøet, men at det har vært en åpen utlysning der kandidatene har levert en fullstendig 
prosjektbeskrivelse (10 sider) som del av søknad på stipendiatstillingen. FOBU har likevel ikke 
fulgt saksgang for tilsetting/opptak ved åpen utlysning, men har sendt inn forslag til en 
sakkyndig komite som om dette har vært et predefinert prosjekt. Det er beklagelig at man ikke 
setter seg inn i og følger gjeldene tilsettings/opptaksrutiner som har medført en uryddig og 
forsinket prosess. 

 

Vedtak sak 22/74: 

 

KFU synes det er beklagelig at gjeldene rutine for tilsetting/ph.d.-opptak ved åpen utlysning av 
stipendiatstilling ikke følges.  
 
KFU oppnevner følgende sakkyndige komité som skal vurdere Thomas M.J. Olsens 
prosjektbeskrivelse i forbindelse med hans søknad om opptak på ph.d.-programmet: 
Førsteamanuensis Marte Bentzen, NIH, leder 
professor Rune Høigaard, UiA 
senior lecturer Sam Thrower, Roehampton University 
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10.Sak 22/75  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 
fullfinansiering av søkers doktorgradsløp. Daniel Tømmerbakke er ansatt ved IFP som 
stipendiat i tre år, fra 1. juni 2022. 
 
Daniel Tømmerbakke søker opptak på ph.d.-studiet. KFU behandlet i september møtet forslag 
til sakkyndig komité for vurdering av Tømmerbakkes doktorgradsprosjekt (sak 22/57).  
Eksterne foreslåtte medlemmer hadde sampublisert med tiltenkt veileder hovedveileder og 
saken ble utsatt. Nytt forslag til komite ble ettersendt KFUs møteinnkalling. Følgende 
medlemmer er foreslått: 
 
Professor Jørgen Jensen, IFP/NIH, leder 
Associate professor Abigail Mackey, Københavns universitet 
Associate professor Julien Ochala, Københavns universitet 
 

Vedtak sak 22/75: 

 
KFU oppnevner følgende sakkyndige komité som skal vurdere Daniel Tømmerbakkes 
prosjektbeskrivelse ifm. hans søknad om opptak på ph.d.-programmet:  
Professor Jørgen Jensen, IFP/NIH, leder 
Associate professor Abigail Mackey, Københavns universitet 
Associate professor Julien Ochala, Københavns universitet 

 
 

11.Sak 22/76 Midtveisevaluering – Marte Knutsson 

 

Marte Knutsson (IIS) planlegger å gjennomføre midtveisevaluering onsdag 30. november 
2022. Midtveisevalueringen skal finne sted i Aud. Topp og er åpent for alle interesserte. 
Hovedveileder Fiona Dowling vil informere om at følgende opponenter skal vurdere Marte 
Knutssons PhD prosjekt: 
 
Professor Pål Augestad (USN) – ekstern opponent 
Professor Håkan Larsson (NIH) – intern opponent 
 
IIS har strevd å finne en kvinnelig opponent, men har dessverre ikke lykkes i dette tidsrommet. 
Vi synes derimot at den faglige ekspertisen til disse opponentene er svært viktig med tanke på 
kvaliteten til de mulige tilbakemeldingene som Marte kan få om sitt prosjekt. 
 
Marte Knutsson har vært tilsatt i stipendiatstilling siden 25.05.2020. Tittel på hennes 
forskningsprosjekt er Wearable self-tracking devices for physical health promotion - friend or 
foe? 
 

Vedtak sak 22/76: 

 
KFU tar informasjon om komité og planlagt tidspunkt for midtveisevaluering for Marte Knutsson 
til etterretning.  
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Behandlet i KFU formøte: 

 

12. Sak 22/77 Søknad om godkjenning av studiepoeng – Sondre Sæther 

 
Sondre Sæther (ILF) har deltatt på NERA-konferansen (The Nordic Educational Research 
Association) på Reykjavik. Der presenterte han paperet “Play in Norwegian curriculums for 
physical education – A historical conceptualisation“. Sæter ønsker å få godkjent dette som ett 
studiepoeng under valgfrie emner i opplæringsprogrammet i ph.d.-løp under kategorien  
«Deltagelse på nasjonalt eller internasjonalt forskningsseminar som går over flere dager». Jeg  
 
Av ph.d.-forskriften § 8.1 Opplæringsdel, formål, innhold og omfang:………. 
Deltagelse på forskningskonferanse med fagfellevurdering med fremleggelse fra egen 
forskning (muntlig eller poster) (1 studiepoeng pr. konferanse, maks antall studiepoeng innen 
denne kategorien er 2 studiepoeng og gjelder for ulike fremleggelser). Deltagelse 
dokumenteres med abstract og konferanse-program hvor kandidatens deltagelse fremgår samt 
tidspunkt for konferansen……. 
 

Vedtak sak 22/77: 

 

Som del av ph.d.-utdanningens opplæringsprogram, frivalgt del tildeler KFU Sondre Sæter  
1 (ett) studiepoeng i kategorien Deltagelse på forskningskonferanse med fagfellevurdering 
med fremleggelse fra egen forskning (muntlig eller poster). 
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Referat – KFU ordinært møte - 8. november 2022 

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

Fra: STA v/Gro Styrmo 
Emne: Referat - KFU ordinært møte – 8. november, kl. 13 – 15.30, på Møterom 

Katnosa 
  
Dato: 9.11.2022 

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

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

Anette Skilbred og Gro Styrmo (referent) 

Fraværende: Jan Åge Kristensen, Marte Dobbertin Gram 
 
Saksliste: 
 
1.Sak 22/78  Søknad om opptak – Anders Randa 
2.Sak 22/79  Søknad om opptak – Markus Vagle 
3.Sak 22/80  Søknad om opptak – Petter Andre Husvåg Jølstad 
4.Sak 22/81  Vurdering av utdanningsbakgrunn - Espen S. Volshøj 
5.Sak 22/82  Medveileder - Ingrid Lian 
6.Sak 22/83  Midtveisevaluering – Elise Lander 
7.Sak 22/84  Midtveisevaluering – Sondre Sæther 
8.Sak 22/85  Emneevaluering – Undervisningsped. (PhD 643) 
9.Sak 22/86  Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid i NIHs 

ph.d.- program 2021/2022 
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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. Kenneth Aggerholm forlot møtet under behandling av sak 22/81. 

1.Sak 22/78  Søknad om opptak – Anders Randa 
 
Anders Randa er tilsatt i stipendiatstilling ved IIM fra 1.11.2021 til 31.10.2025. Han har søkt 
opptak på doktorgradsprogrammet og KFU har i flere omganger behandlet søknaden  
(sak 22/23, 22/35 og 22/58). KFU fattet i møte den 6. september følgende 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. 
 
Forskningsprosjektet Respiratory health in former elite athletes- are they still out of breath? har 
vært vurdert av en sakkyndig komité ledet av professor Thor Einar Andersen og med 
medlemmene professor Sveinung Berntsen Stølevik (UiA) og professor Solveig Bratland-
Sanda (USN). Komitéen har oversendt sin vurdering som gir prosjektet en samlet karakter 6. 
 
Planlagt hovedveileder er professor Trine Stensrud og medveileder førsteamanuensis Julie 
Sørbøe Stang. 
 

Vedtak sak 22/78: 
 
KFU tar opp Anders Randa på NIHs ph.d.-program forutsatt at kommentarene i den 
sakkyndige vurderingen tas til følge. KFU oppnevner professor Trine Stensrud som 
hovedveileder (andel veiledning 70%) og førsteamanuensis Julie Sørbøe Stang (andel 
veiledning 30%) 
 
 

 2.Sak 22/79  Søknad om opptak – Markus Vagle 

 
KFU har behandlet søknad om opptak på ph.d.-programmet fra Markus Vagle i to KFU møter, i 
juni- og septembermøtet (sak 22/42 og 22/56). KFU har i den forbindelse fattet følgende  
1) 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…….  
 
2) 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. 
 
I behandling av søknad fra Vagle i septembermøtet hadde KFU følgende bemerkning ved 
gjennomgang og diskusjon av saken: 
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 
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gjenspeiler et 3-årig doktorgradsløp og at forskningsprosjektet ennå ikke er vurdert av en 
sakkyndig komité. 
 
Markus Vagle har enda en gang revidert fremdriftsplanen for forskningsprosjektet som nå er 
presentert fra oppstart i oktober 2019 og forlenget med perioden januar 2025 – juni 2025. 
 
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 er avsatt til å jobbe med doktorgradsutdanningen er 
utvidet til 50%.  
 
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 22/79: 
 
KFU oppnevner følgende sakkyndige komité til å vurdere Markus Vagle sin prosjektbeskrivelse 
ifm. hans søknad om opptak til ph.d.-programmet: 
professor Lene Annette Haakstad, NIH/IIM, leder  
professor Truls Raastad, NIH/IFP  
professor Ulrik Wisløff, NTNU  

 
 

3.Sak 22/80  Søknad om opptak – Petter Andre Husvåg Jølstad 

 
Petter Andre Husvåg Jølstad er tilsatt i stipendiatstilling ved IFP i 80% stilling fra 1.09.2022 til 
31.05.2026. Jølstad søker opptak på ph.d.-programmet med forskningsprosjektet Sustainable 
use of tracking technology in high-performance sports applications. Stipendiatstillingen er 
finansiert av interne NIH midler (tilsvarende for 1,5 år), FIS (tilsvarende for 1 år) Norsk 
romsenter (Norwegian Space Agency) (tilsvarende 0,5 år) som også har sammen har 
finansiert kostnader knyttet til forskningsprosjektet.  
 
Forskningsprosjektet skal vurderes av en sakkyndig komite, og følgende medlemmer er 
foreslått: 
 
Professor Øyvind Sandbakk, NTNU 
Professor Matthew Spencer, UiA 
 
Petter A. H. Jølstad har mastergrad i idrettsvitenskap fra NIH i juni 2020 med snittkarakter A. 
 
Tiltenkt hovedveileder er førsteamanuensis Matthias Gilgien, forsker Ola Elfmark, NTNU og 
director ph.d. Robert Reid, Norges skiforbund.  
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Det er etterspurt forslag til leder av komitéen, begrunnelse for sammensetning og fagmiljøets 
faglige beskrivelse som skal ligge til grunn for kandidatens prosjektbeskrivelse.  
 

Vedtak sak 22/80: 
 
KFU etterspør forslag til komplett komite med leder og begrunnelse for komiteens 
sammensetning samt fagmiljøets faglige beskrivelse som skal ligge til grunn for Petter Andre 
Husvåg Jølstad sin prosjektbeskrivelse. 
 
 
4.Sak 22/81  Vurdering av utdanningsbakgrunn - Espen S. Volshøj 
 
Professor Kenneth Aggerholm har henvendt seg til KFU og ber KFU vurdere om mulig 
kandidats utdanningsbakgrunn kvalifiserer for opptak til ph.d.-programmet. Han skriver i e-post 
datert 19.10.2022:  
På ILF planlegger vi et samarbeid med VIA Aarhus om en phd-stipendiat. Formatet blir 
noenlunde likt det for Kasper Lasthein Madsen for et par år siden, med ansettelse på VIA og 
innskriving på NIH PhD utdanning med meg som hovedveileder. 
 
Kandidaten er Espen Stilund Volshøj og vi planlegger oppstart 1. januar 2023. Innen vi går 
videre ønsker vi at han blir vurdert av KFU for opptak. Hans gjennomsnittskarakter er 8,25 på 
dansk skala, svarende til lidt over C, men han har flere vitenskapelige arbeider å vise til som 
tilleggskvalifikasjon. Se vedlagte CV og eksamensbevis. 
 
Jeg håper du vil hjelpe med å få Espen vurdert for opptak og står til rådighet hvis du/KFU har 
spørsmål til saken.  
 
KFU gjennomgikk Espen S. Volshøjs CV med publikasjonsliste og dokumentasjon på 
mastergrad. I publikasjonslisten er Volshøj førsteforfatter på to fagfellevurdert artikkel i 
godkjente tidsskrifter (i Physical Education & Sport Pedagogy og Forum for idræt, historie og 
samfund).  
 
I ph.d.-forskriften § 5.1 Vilkår for opptak, står følgende:  
………..For å bli opptatt til doktorgradsprogrammet ved NIH, må søkeren normalt ha oppnådd 
en toårig mastergrad (120 studiepoeng) i idrettsvitenskap/ graden idrettskandidat eller ha 
annen utdanning på samme nivå med idrett i fagkretsen, eller på annen måte kunne 
dokumentere idrettsfaglig kunnskap og innsikt på tilsvarende nivå. En mastergrad innen et 
annet fagområde med idrettsfaglig masteroppgave, kan være et eksempel på dette.  
Søkere til doktorgradsstudiet skal ha oppnådd minimum gjennomsnitts-karakteren B/2.5 eller 
bedre i mastergraden/hovedfagsstudiet. Unntak fra dette kravet kan i særskilte tilfeller fravikes 
for søkere som på bakgrunn av en helhetsvurdering, kan dokumentere omfattende 
idrettsvitenskapelig kunnskap med særlig vekt på FoU-arbeid……… 
 
På bakgrunn av tidligere praksis med krav om førsteforfatterskap for to vitenskapelig i artikler i 
fagfellevurderte godkjente tidsskrifter, vurderer KFU at Espen S. Volshøj tilfredsstiller krav til 
opptak på doktorgradsprogrammet iht. ph.d.-forskriften § 5.1. 
 

Vedtak sak 22/81: 
 
KFU vurderer at Espen S. Volshøj utdanningsbakgrunn tilfredsstiller krav til opptak på 
doktorgradsprogrammet etter ph.d.-forskriften § 5.1.  
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5.Sak 22/82  Medveileder - Ingrid Lian 
 
KFU fattet i møte den 11. oktober følgende vedtak (sak 22/71): 
KFU tar Ingrid Lian opp på ph.d.-programmet forutsatt at kommentarene i den sakkyndige 
vurderingen tas til følge. KFU oppnevner professor Geir Jordet som hovedveileder. KFU 
etterspør forslag til medveileder.  
 
Førsteamanuensis Siv Gjesdal (andel veiledning 40%) er foreslått som medveileder. Andel 
veiledning for hovedveileder professor Geir Jordet er 60%.  
 

Vedtak sak 22/82: 
 
KFU oppnevner førsteamanuensis Siv Gjesdal som medveileder for Ingrid Lian med 20% 
veiledningsandel inntil hun har gjennomført kurs i forskningsveiledning. KFU forutsetter at kurs 
i forskningsveiledning gjennomføres innen utgangen av 2023. Andel veiledning for 
hovedveileder er 80%.  
 
6. Sak 22/83 Midtveisevaluering – Elise Lander 
 
Hovedveileder professor Truls Raastad har sendt informerer KFU om planlagt 
midtveisevaluering for Elise Lander. Han skriver følgende: 
Elise Lander skal i vinter gjennomføre sin midtveisevaluering. Det er foreløpig satt innlevering 
til 20. desember desember for den skriftlige delen, mens den muntlige delen skal 
gjennomføres i starten av februar (Mette Hansen var ikke tilgjengelig i januar). 
 
Følgende komite er forespurt, og har takket ja til å være med på Elises midtveisevaluering: 
 
Mette Hansen, Ph.D., Associate Professor, Department of Public Health, Aarhus University 
Gøran Paulsen, professor, NIH 
 
Vedtak sak 22/83: 
 
KFU tar informasjon om komité og planlagt midtveisevaluering for Elise Lander til etterretning. 
 
7. Sak 22/84 Midtveisevaluering – Sondre Sæther 
 
Hovedveileder Petter Erik Leirhaug har sendt informasjon til KFU om planlagt 
midtveisevaluering for Sondre Sæther. Han skriver følgende: 
Her kommer informasjon om Midtveisevaluering for ph-d.-prosjektet til Sondre Sæther – til 
orientering og med kopi til instituttleder Reidar. 
 
Jeg, Petter Erik Leirhaug, er hovedveileder og Jorunn Spord Borgen som nå er professor ved 
USN er medveileder.  
 
Midtveisseminar er avtalt til 17. januar 2023, med følgende komité: 
Professor Knut Løndal, OsloMet 
Førsteamanuensis Ellen Berg, NIH 
 
Vedtak sak 22/84: 
 
KFU tar informasjon om komité og planlagt midtveisevaluering for Sondre Sæther til 
etterretning. 
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8.Sak 22/85  Emneevaluering – Undervisningsped. (PhD 643) 
 
Det har vært gjennomført emneevaluering av undervisningsped. (PhD 643) i etterkant av 
gjennomført kurs. Emne ansvarlig professor Aage Radmann har også skrevet emnerapport fra 
kurset. Begge rapportene ble gjennomgått av KFU. 
 

Vedtak sak 22/85: 
 
KFU tar emne evaluering av kurs i undervisningsped. (PhD 643) og emnerapport fra professor 
Aage Radmann til orientering.  
 
 
9. Sak 22/86 Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid i NIHs 

ph.d.- program 2021/2022 
 
KFU gjennomgikk fremlagt forslag til årsrapport om kvalitetsarbeid i NIHs ph.d.-program for 
studieåret 2021/2022. Rapporten skal etter at den er behandlet i KFU/programutvalget, legges 
frem for FL og deretter behandles i styremøte den 15. desember. 
 

Vedtak sak 22/86: 
 
KFU/programutvalget anbefaler at årsrapport om kvalitetsarbeid i NIHs ph.d.-program for 
studieåret 2021/2022 legges frem for styret. 
 
 
 

 
 



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 22/87 Sakkyndig komité opptak – Daniel Tømmerbakke 

På siste møte i KFU, orienterte Jørgen Jensen om utfordringer knyttet til oppgaven som leder 

av sakkyndig komite for Daniel Tømmerbakkes prosjektbeskrivelse ifm hans søknad om 

opptak på doktorgradsprogrammet.  

Jørgen har nå gitt beskjed om at dessverre ikke kan sammenskrive vurderingene fra de to 

eksterne komitemedlemmene, associate professor Abigail Mackey og associate professor 

Julien Ochala begge Københavns universitet. Det må derfor oppnevnes en ny leder av 

komiteen som kan gjøre denne oppgaven.  

Situasjonen har vært diskutert med instituttleder Klavs Madsen. Han har foreslått at han selv 

går inn som ny leder av komiteen. CV og publikasjonsliste i Cristin for Klavs Madsen var 

vedlagt saken (siden hans ansettelse ved NIH i 2018). 

Vedtak sak 22/87: 

KFU oppnevner professor/instituttleder Klavs Madsen som ny leder av sakkyndig komite for 

Daniel Tømmerbakkes prosjektbeskrivelse. 

 

 

Til: Fiona Dowling, Olivier Seynnes, Kenneth Aggerholm, Jorunn K. Sundgot-Borgen, 
Marte D. Gram, Jan Åge Kristensen 

Fra: Gro Styrmo 

Emne: Referat - sak på skriftlig behandling i KFU 

Dato: 21.11.2022 

Kopi: Ørnulf Seippel, Trine Stensrud, Marte Bentzen, Jørgen Jensen, Anette Skilbred 
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Sak 81/22:  Protokoll fra møte i Studieutvalget  
 
Til styrets orientering er vedlagt protokoll fra møte i Studieutvalget 15. november 2022.   
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering.  
 
Vedlegg:  
 

1. Protokoll fra SU-møte 6 - 15. november 2022.  
 
 



STUDIEUTVALGET 
 

Møte tirsdag 15. november 2022 kl. 1230-1530 på Mylla 

Til stede: Elin Kolle (leder), Bjarne Rud (IFP), Jørgen Weidemann Eriksen (ILF), 
Jostein Steene-Johnannessen (IIM på Teams), Anne Marte Pensgaard (IIS), Stig Ingve 
Nygaard (studentrepresentant), Heidi Linn (studentrepresentant), Anja Rynning Veum 
(sekretær) 

Andre til stede: Johnny Berre (referent), Trine Stensrud (IIM), Grethe Nilsen (STA) 

 

Saksliste: 

 

SU-sak 27/22  O-saker: 

 
a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 6. september 
b) Nytt fra FL 
c) Oppfølging fra SU-møte om andel masterstudenter fra NIH/ andre 

institusjoner 
d) Kort gjennomgang av SHOT som er relevant for SU 
e) Studietilbud om innpassing 3 år LUPE 
f) Studiestartundersøkelsen  

 

 

Vedtakssaker: 

 
SU-sak 28/22 Årsrapport 

 

SU-sak 29/22  Møteplan for SU - vår 2023 

 

SU-sak 30/22 Endring kriterier tilrettelegging toppidrettsstudenter 

 

Evt.   

 

 

 

 

NIH, 18. november 2022 

Anja Rynning Veum 

Studiesjef 

 



SU-sak 27/22  O-Saker 

a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 6. september 
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. Om progresjon i 
revisjon av aktivitetsemnene. Rapport leveres før jul og saken kommer ev. opp i SU i januar. 

c) Orientering om statistikk på hvor våre masterstudenter kommer fra.  
Det er laget statistikk over hvor dagens studenter på nye masterprogrammer er interne eller 
kommer utenfra NIH. Presentert i møtet. De fleste bachelorkandidater fra NIH som søker 
kommer inn, men vi er også svært avhengig av søkere uten NIH-bakgrunn for å fylle studiene. 

d) Kort gjennomgang av SHOT-undersøkelsen med relevante punkter for SU 

SHOT (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse). Sentrale funn fra SHOT ble 
presentert i møtet. 

e) Studietilbud om innpassing 3.året på LUPE 
To nye tilbud om innpassing 3 år for LUPE-studentene på NIH presenteres i møtet. De to 
NIH-utviklede tilbudene er innenfor fagområdene Friluftsliv og Treningslære. 

f) Studiestartundersøkelsen 2022 
Utsettes til neste SU-møte. 

 
 
Vedtakssaker: 

SU-sak 28/22 Årsrapport  

SUs rapportering og vurderinger omkring kvalitetsarbeidet framkommer i en årlig rapport til 
styret om kvalitetsarbeidet i NIHs studier.  

Utkast til årsrapport er gjort tilgjengelig for SU i teams fra 10. november. Årsrapporten vil bli 
gjennomgått i møtet. Rapporten legges fram for styret i styremøtet den 15. desember 2022. 
 

Vedtak SU-sak 28/22: 

SU godkjenner utkast til årsrapport til styret om studiekvalitetsarbeid 2021-2022 med 
de endringer som framkom i møtet. Prorektor og studiesjef ferdigstiller arbeidet. 
Rapporten legges fram for styret 15. desember 2022.  

 
 
SU-sak 29/22  Møteplan for SU våren 2023   

 
SU har hatt totalt tre SU-møter høsten 2022. SUs møter våren 2023 er lagt opp med 
utgangspunkt i både styrets møter, eventuelle frister i kvalitetssystemet, samt intern 
koordinering på NIH.  
Det er satt opp følgende styremøter våren 2023:  

• Torsdag 9. mars  
• Torsdag 11. mai  
• Torsdag 15. juni  

  
 
 
 



Vedtak SU-sak 29/22: 

SUs møtekalender for våren 2023 settes opp med utgangspunkt i planlagte styremøter 
for våren 2023, samt viktige datoer for kvalitetsarbeidet. Det blir satt opp totalt fire 
møter med på følgende datoer:  
• Tirsdag 24. januar 
• Tirsdag 7.mars  
• Tirsdag 18. april  
• Tirsdag 13. juni   
  
Møtetidspunkt settes opp fra kl. 12.30 – 14.30.  
SU ber ledelsen på instituttene om å ta hensyn til SUs møteplan i innkalling til 
instituttmøter for å unngå kollisjon i kalenderen til SUs medlemmer. 

 

 
SU-sak 30/22 Endring i kriteriene tilrettelegging for toppidrettsstudenter 

 
Studieseksjonen ønsker en presisering om hvem som kan få tilrettelegging med 

toppidrettsstatus.  

Bakgrunnen for diskusjonene var at under korona vokste det fram en ny gruppe 

fjernstudenter med toppidrettsstatus som bor andre steder i Norge og i utlandet. Det var da 

mulig for dem å gjennomføre studiet på NIH, da mye av undervisningen var nettbasert, samt 

var det fritak for den obligatoriske undervisningen. Vi er nå tilbake til normale forhold, hvor 

det ikke er ressurser til å følge opp denne gruppen studenter. Dette ønsker vi å presisere i 

våre toppidrettskriterier. 

• NIH tilrettelegger kun for studenter som til vanlig oppholder seg på campus. NIH 

tilrettelegger ikke for studenter som bor andre steder i Norge eller i utlandet. 

 

https://www.nih.no/student/veiledning-og-tilrettelegging/toppidrett-og-utdanning/ 

Videre ønsker Studieseksjonen en mindre endring i opptakskriteriene for å få 
toppidrettsstatus fra neste år. 
 
Våren 2022 ble det gjort endringer i opptakskravene for året 2022/2023. Årsaken til dette var 
at gruppen som fikk innvilget toppidrettsstatus begynte å bli veldig stor. I 2013 var det 35 
studenter med toppidrettsstatus, mens det i 2020 var 80 studenter. I år er det 65 studenter 
med toppidrettsstatus. Studieseksjonen er fornøyde med de nye kriteriene, men ser at det 
burde gjøres en liten endring for året 2023/2024. Herrespillere i 1.divisjon bør innlemmes i 
kriteriene for å få toppidrettsstatus ved NIH, da dette er en gruppe utøvere som har et reelt 
behov for ekstra tilrettelegging.  
 
Dette samsvarer også med OLT sine kriterier og anbefalinger. 

 

Vedtak SU-sak 30/22: 

SU vedtar de foreslåtte endringene i kriteriene for tilrettelegging for 
toppidrettsstudenter. I tillegg skal også kvinnelige fotballspillere på nivå 2 inkluderes i 
kriteriene for å få toppidrettsstatus ved NIH. 

 

https://www.nih.no/student/veiledning-og-tilrettelegging/toppidrett-og-utdanning/


NORGES IDRETTSHØGSKOLE 
Administrerende direktør     15. desember 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 81/22:  Referat fra IDF-møte 
 

Vedlagt følger referat fra møte avholdt med fagforeningene (IDF) 2. desember.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Styret tar saken til orientering 
 

 

 

Vedlegg: 

1. Referat fra IDF-møte 2. desember 2022. 
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Referat fra IDF-møte 2. desember 2022 

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

 
Til stede:  Harald Nicolay Knudtzon (Akademikerne - Ak) 

Christian Thue Bjørndal (Forskerforbundet - FF) 
   Mathias Brown Anderson Hippe (NTL) 
                                Lene Røe (hovedverneombud)  
                                 

 
Unn-Hilde Grasmo-Wendler (administrerende direktør) 
Lars Tore Ronglan (rektor) - sak 74/22 
Frøydis Evensen (HR-leder) 
Kristian Sollesnes (økonomisjef) - sak 72/22 
Anja Rynning Veum (studiesjef) - sak 75/22 og 77/22 
Ingun Marie Bjørkelund (referent) 
 

 
__________________________________________________________________ 
Informasjons- og drøftingssaker 
 

1. Tilbakemelding på sak rundt kvalifikasjonsløp for førstelektorer og dosent 

Oppfølging av sak fra IDF møtet 19.9. der vi ble vi enige om at arbeidsgiver informerer i FL 
om kvalifikasjonsløpet for førstelektorer og dosent.  
FL ble informert 11.10, samt tilsendt «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 
forskerstillinger». 
Videre presiserte arbeidsgiver at det ikke foreligger egne løp på NIH for dette, men at vi 
bruker de gjeldende regelen for opprykk. Dette er i stor grad en oppfølgingssak mellom 
medarbeider og nærmeste leder. 

FF melder om stor usikkerhet blant førstelektorene hvordan løpet er, og etterspør tydelige 
veiledning og informasjon på Innersvingen, eksempelvis et digitalt kurs. 

HR setter det på sin «to do»-liste, men ønsker et visst volum på dette for at det skal være 
hensiktsmessig å gjøre en større informasjons- eller veiledningsjobb internt.  

 
2. Planer om on-boarding-program ved NIH 

 
Innspill fra FF til arbeidsgiver om behovet for et omforent on- og off-boarding-program for 
både administrative og vitenskapelige nyansatte.   
Arbeidsgiver kan bekrefte at de har planer om å starte et on-boarding program i 2023 og kan 
foreløpig henvise til nye nettsider for internasjonale ansatte: 
https://www.nih.no/en/research/international-staff/ 
Målet er å tydeliggjøre lederansvaret i forbindelse med nytilsettinger, og standardisere og 
heve kvaliteten på innføringsperioden for nye medarbeidere. Arbeidet vil bygge på det som 
allerede gjøres gjennom «footprint» 
Ak støtter dette. 

https://www.nih.no/en/research/international-staff/
https://www.nih.no/en/research/international-staff/


 

 2 

FF foreslår å bruke læringssenteret og lage en digital e-læringsmodul internt på NIH for å 
forstå ulike systemer og prosesser f.eks. «Hvordan logger man seg på Feide». 

. 
Gjennomgang av saker til styret 29. september 2022 

 
Sak 72/22     Budsjett 2023   
           
           IDF tar budsjettet til orientering. 
 

Sak 73/22     Overordnet virksomhetsplan (OVP) 2022 - avsluttende rapportering. 

           IDF tar saken til orientering. 

 

Sak 74/22 NIHs handlingsplan 2023  

  Rektor informerte om NIHs handlingsplan 2023 som har blitt utarbeidet i en 
  arbeidsgruppe bestående av instituttlederne og ledet av rektor. 
  Intensjonen er at NIH handlingsplan 2023 erstatter overordnet   
  virksomhetsplan (OVP). Målene bygger på utviklingsavtalen med KD som 
  igjen bygger på NIHs strategiske plan.  
  Instituttene har ulik kompetanse, og dette vil være en styrke samlet sett for å 
  omsette målene i handlingsplanen samt styrke eierskapet til den. 

  IDF er fornøyd med at NIHs handlingsplan 2023 erstatter OVP.  

 

Sak 75/22 Årsrapport om kvalitetsarbeid studieåret 2021-2022  

  IDF tar saken til orientering.  

 

Sak 76/22      Årsrapport for Læringsmiljøutvalget studieåret 2021-2022 - O 
            IDF hadde ingen kommentarer til rapporten 

 

Sak 77/22 Utlysning av studietilbud - årsstudium: Organisasjon og idrettsledelse 
(nettbasert)  

  Studiesjefen informerte om nytt heldigitalt årsstudie i organisasjon og  
  idrettsledelse. Det blir tilbud om 50 heldigitale studieplasser á 60 studiepoeng i 
  2023. 
  På spørsmål fra FF hvor innbringende dette studiet er for NIH, svares det at 
  studiet gir ingen gradsuttelling, men studiepoengsproduksjon (kr 1590 x 60 x 
  50). 
 
  IDF tar saken til orientering. 
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Sak 78/22      Kvalitetsrapport NIHs forskerutdanning 2021-2022  

             IDF tar saken til orientering. 

 

Sak 79/22      Oppnevning nytt KFU  

  Rektor kommer med et forslag til leder blant de oppnevnte KFU-   
  medlemmene. 

  IDF tar saken til orientering. 

 

Sak 80/22 Forslag til nye medlemmer i NIHs etiske komite  
  IDF tar saken til orientering. 

 

Sak 81/22      Protokoller og referater  

             Ingen kommentarer protokollene og referat  

  

 

Eventuelt:  

1. FF annonserte at det etter hvert også vil komme en sak rundt kvalifikasjonsløpet for 
professorer. Det etterlyses mer informasjon om dette, og arbeidsgiver kan bekrefte at det vil 
komme. 

2. Evaluering av IT-avdelingen 
Arbeidsgiver har ihht lov om offentlig anskaffelser foretatt en anbudskonkurranse på 
konsulentfirmaer som kan hjelpe med en evaluering av IT-organisasjonen på NIH. 
HR-leder, innkjøper og adm. dir. har allerede møtt seks av konsulentfirmaene. 
Det var totalt sju tilbydere, men den siste oppfylte ikke kravene for å bli vurdert. 
Evalueringen vil være ferdig i slutten av mars 2023.  

IT avdelingen vil bli involvert i prosessen og dette er en reell sjanse til å foreta endringer på 
IT ved NIH. 
Adm. dir. deltar på avdelingsmøte med IT-avdelingen torsdag 8. desember og vil fortelle om 
den pågående prosessen og kartleggingen av situasjonen så langt. 
Arbeidsgiver vil holde IDF løpende informert. 
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3. Vakttjenesten har meldt til arbeidsgiver at de har altfor tunge løft på Treningssenteret 
i forbindelse med opprydning.  
Grunnen til dette er at det ikke er alle som er like gode til å rydde på plass vekter og 
apparater etter treningsøkten. 
Arbeidsgiver er bekymret for mulige skader som ansatte i Vakttjenesten kan få ved å 
løfte for tungt, og tar saken opp med IDF for å få råd på hva som kan gjøres.  
 
Ak bekrefter at utstyr flyttes på og de er også bekymret for slitasje på utstyr og løsøre. 
Det foreligger ikke serviceavtale på løsøre.  

 FF etterlyser hvem som er ansvarlig for rutinemessig vedlikehold på treningssenteret 
 og foreslår å kontakte treningssenterutvalget. En påminnelse om reglene ved 
 treningssenteret kan ikke gjøres for ofte. Nye og større plakater samt informasjon 
 på Innersvingen er en god start. 

 
 
 
Oslo, 5. desember 2022 
 
 
Ingun Marie Bjørkelund og Unn-Hilde Grasmo-Wendler 

 

 


	S_81_22_Referater og protokoller KFU og SU
	S_81_22_ Referat KFU
	NORGES IDRETTSHØGSKOLE
	Sak 81/22:  Referat fra møter i Komité for forskerutdanning (KFU)

	22.10.11_Referat__programutvalgsmøte_protokoll
	22.11.08_KFU_Referat_ord_møte_vedl.2
	Referat – KFU ordinært møte - 8. november 2022
	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. Kenneth Aggerholm forlot møtet under behandling av sa...

	KFU_skriftl.-sakkyndigkomite_ D.Tømmerbakke_vedl.3
	S_81_22_ Referat SU
	NORGES IDRETTSHØGSKOLE

	Protokoll 6-22.11.15
	STUDIEUTVALGET
	SU-sak 27/22  O-Saker
	SU-sak 28/22 Årsrapport
	SU-sak 29/22  Møteplan for SU våren 2023
	SU-sak 30/22 Endring i kriteriene tilrettelegging for toppidrettsstudenter



	S_81_22_Referat_IDF
	Referat IDF 2. desember
	Til stede:  Harald Nicolay Knudtzon (Akademikerne - Ak)
	Informasjons- og drøftingssaker



