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Klage på vedtak om tap av studierett! 

 

I brevet underskrevet av Anette Arntzen, instituttleder og Guro Kristine Gjein Olborg, 

Seniorkonsulent/Studentveileder, begge for Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst 

Norge (USN) datert 20-06 2019. (Et dokument som er elektronisk godkjent og har derfor ikke 

håndskrevne signaturer). 

Igjen må jeg påpeke det samme som jeg skrev i brev av 28-05.2019  

 “Så vil jeg vise til min legeattest fra 2012 om mine utfordringer i forhold til stråling. Se 

vedlegg 2. Det er slik at jeg blir syk i nærheten av for mye elektromagnetisk stråling fra WiFi, 

datamaskiner, mobiler og annet elektrisk som ikke er godt nok skjermet. Dette har vært en 

kjempeutfordring mens jeg har vært student hos dere. Tross at jeg har fremmet mine 

bekymringer og fremsatt krav om forskjellig tilrettelegging har intet funnet sted.  Flere 

ganger har mine innsigelser og krav nærmest blitt gjemt og glemt.” Se vedlegg 1 (brev av 28-

05-2019) og vedlegg 2 legeattest. 

I deres brev av 20-06- 2019 påpeker dere at jeg ikke har gjennomført faget Oppgaveplan og 

Fordyping(SA-OPF4201) og at faget ble vurdert til ikke bestått i 2015. Det at faget ikke ble 

bestått i 2015 har flere årsaker som alle skyldes USN: 

1. Det ble påpekt at undertegnede ikke hadde nok studiepoeng på masternivå for å 

kunne fullføre sin skisse og masteroppgave. Noe som ikke stemte, og i dag har jeg alle 

poeng jeg trenger på masternivå unntagen masteroppgaven. På nåværende 

tidspunkt har undertegnede 315 poeng.  

 



2. Det ble påpekt at undertegnede ikke hadde gjennomført nok obligatoriske timer i 

faget Oppgaveplan og fordyping(SA-OPF4201). Det må understrekes at det var slik at 

undertegnede ikke kunne gjennomføre alle de obligatoriske timene på grunn av at 

undervisningen var i rom som var sterkt belastede med elektromagnetiske felter. 

Dette enten med stråling fra datamaskiner, strålende skjermer eller trådløse nett.  

 

3. Det ble påpekt at el-følsomhet(elektrostress) ikke var et forskbart tema. 

 

4. Det ble påpekt at undertegnede var for nærme problemstillingen. 

 

Altså er grunnlaget for å gi meg ikke bestått i Oppfølgingsfaget SA-OPF4201 i 2015 årsaker 

som relateres til mine plager og utfordringer med elektrostress. Noe som medførte at jeg 

heller ikke fikk en godkjent veileder til skrivingen av min masteroppgave. 

Det er altså slik å forstå at dere stryker undertegnede i oppfølgingsfaget(SA-OPF4201) i 2015, 

og senere begrunner dere i vedtaket i 2019 om tap av studierett med det samme ikke 

bestått fra 2015. 

Oppfølgingsfaget SA-OPF4201 som er ment som direkte støtte og 

oppfølging til studenten for å kunne gjennomføre en masteroppgave på en 

best mulig måte, er nå altså blitt USN sitt hovedargument for å ta fra 

undertegnede sin studierett ved Universitetet i Sørøst Norge.  

Det at studenten ikke har bestått oppfølgingsfaget i 2015 har nå også 

blitt hovedargumentet for ikke å vurdere boken “ElektroStress” som en 

selvstendig masteroppgave. Denne boken dreier seg blant annet om de 

utfordringene som el-sensitive mennesker møter i samfunnet og også 

på universitetet. Derfor synes undertegnedes forskning som er 

beskrevet i boken å kunne være god masteroppgave som burde vurderes av USN. 

Ut fra USN sitt hovedargument i dag må det sees på som en umulighet for undertegnede å 

kunne gjennomføre en masteroppgave ved universitetet. 

For det første ønsket ikke USN å tilpasse studiene når det gjaldt stråling i det obligatoriske 

faget SA-OPF4201 og for det andre gav de heller ikke undertegnede godkjent fravær for 

uteblivelse selv med legeerklæring. 

Hvordan er det da mulig for undertegnede å gjennomføre masteroppgave?  

 

USN ønsker ikke å gi undertegnede oppfølging av studieforholdene, tross legeattest og 

mangeårig forsøk fra undertegnede side på å få til en tilpassing. Og samtidig ønsker ikke USN 



å godkjenne mine fravær i obligatoriske fag som skyldes mye stråling på enkelte rom ved 

universitetet. 

Denne strålingen er lett å måle med enkle apparater, og 

kan dermed også skjermes slik at strålingen blir så lav 

som mulig for undertegnede. 

Det virker nærmest som om denne strålingen benektes 

av dere som institusjon, og som tidligere bemerket virker 

det som at deres tilknytting til Skagerak Energi, Statnett 

og andre energiselskaper har en betydning i så måte. Dette sett i sammenheng med deres 

professor Dag Ove Skjold og hans årelange forskning for disse selskapene. Denne 

tilknyttingen ser ut til å ha gjort alt ekstra vanskelig i og med at Skjold er tilhørende det 

samme fakultet som undertegnede. 

Elektrostress burde egentlig ikke være noe ukjent fenomen på USN, som forklart tidligere er 

strålingen svært lett å måle med enkle apparater. En av mine dyktige forelesere på USN 

underveis i mine studier har vært Jens Brandi Grøgaard. Han har fortalt at han har bekjente 

og venner som har de samme utfordringene som meg. 

Håper at min klage blir tatt til følge både når gjelder vedtak om tap av studierett og 

angående at boken min ElektroStress kan vurderes som selvstendig masteroppgave. 

 

Vennlig hilsen  

 

Odd-Erik Helgesen     

 2 vedlegg 


