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1. Godkjenne referat fra 29. oktober 2020
Referatet ble godkjent.
2. Evaluere seminaret 29. januar 2020
Tilbakemeldingene fra seminaret Skader og sykdom i idretten; Når er nok nok? ble
gjennomgått. Referat vil publiseres på NIFs hjemmeside.
3. Budsjett og handlingsplan 2020
Utvalget gikk gjennom budsjettrammen og handlingsplan for 2020.
Utvalget ønsker å arrangere et nytt seminar til høsten, oversette de idrettsmedisinske etiske
retningslinjene til engelsk og kartlegge hva andre nasjoner gjør på området.

4. Gi en uttalelse til idrettsstyret på brev fra ADNO
Utvalget fikk oversendt et brev fra Antidoping Norge fra presidentskapet, der presidentskapet
ber utvalget gi en uttalelse på 1) hvorvidt ADNO skal være observatør i utvalget og 2)
hvordan videreutvikle samarbeidet med ADNO innenfor idrettsmedisinskrelaterte spørsmål.
Uavhengighet er et viktig prinsipp for Idrettsmedisinsk etikkutvalg og uavhengighet er
avgjørende for tilliten til arbeidet, ref. utvalgets mandat, behandlet i sak 325 idrettsstyremøte
nr. 38 (2015-2019).
Utvalget er sammensatt i henhold til mandatet (utnevnelse av utvalget; sak 343
idrettsstyremøte nr. 41 (2015-2019). Utvalget behandler en rekke ulike saker. Ingen av
utvalgsmedlemmene representerer særinteresser eller organisasjoner, eller møter med
bundet mandat. Utvalget ser det derfor som unaturlig at ADNO skal være observatør i
utvalget.
På lik linje som i andre saker der utvalget henter inn nødvendig kompetanse, ser utvalget
svært positivt på muligheten til å innhente kompetanse fra ADNO, dersom utvalget skal
diskutere etiske saker relatert til doping eller antidopingarbeidet.
Idrettsmedisinsk etikkutvalget anbefaler presidentskapet å oppfordre ADNO til å sende
idrettsmedisinsk etiske saker og problemstillinger til utvalget for diskusjon. Utvalget ønsker

også å invitere ADNO til dialog om hvilke saker innenfor doping og antidopingfeltet det er
naturlig å samarbeide om.
5. Innspilte saker til diskusjon
17. februar 2020 fikk idrettsmedisinsk etikkutvalg en forespørsel fra Norges
Kampsportforbund relatert til kampsportaktiviteten «kumite» for utøvere med Downs
syndrom. «Kata» er koreograferte mønster med utførelse av teknikker mot tenkte
motstandere. Norges kampsportforbund har imidlertid også disiplinen «kumite» som er kamp
hvor man kan vinne på poeng med markerte treff mot hode og kropp. Denne disiplinen er det
ikke tilrettelagt for internasjonalt, men det er en liten gruppe innen Norges kampsportforbund
som ønsker å tilrettelegge for dette.
Utvalget diskuterte problemstillinger knyttet til hva som skal til for at en gruppe mennesker
skal utelukkes fra en aktivitet, ut fra hva som er deres eget beste, og om det er noen grunn til
at mennesker med Downs syndrom skal forskjellsbehandles fra andre i utøvelsen av denne
aktiviteten.
Utøvere med Downs syndrom kan ikke vurderes som en samlet gruppe, men må sees som
ulike individer med ulike forutsetninger og ferdigheter. Utvalget ser ikke grunn til at gruppen
skal bli tatt fra retten til å nå sitt potensial.
Utvalget står ved sin tidligere anbefaling om at slag mot hodet ikke er anbefalt for noen
mennesker, ref. utvalgets uttalelse vedrørende Idretter der knockout og kvelning brukes.
For at utøvere med utviklingshemminger, inkludert Downs syndrom, skal kunne utøve
«Kumite» der man får poeng med markerte treff mot hode og kropp, mener utvalget at det
må foreligge en individuell vurdering fra medisinsk personell, og forbundet må sikre at både
utøvere og foresatte/verge gjøres kjent med risikoen.
6. Avtale neste møte
Utvalget ønsker et lenger møte 27.-28. mai fra lunsj til lunsj for å planlegge høstens seminar.

