
Idrettsmedisinsk etikkutvalg   
Referat fra møte 1 
25. januar 2019, Ullevaal stadion/Oslo 
 
Møtt: Reidun Førde, Christine Holm Moseid, Jeanette Nilsen, Maren Stjernen, Per 

Tøien og Anne Kristine Soltvedt (referent) 

Meldt forfall: Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Inggard Lereim 

 

 
Sak 1: Mandat og medlemmer i idrettsmedisinsk etikkutvalg 
Idrettsstyremedlem Vibecke Sørensen takket alle medlemmene i utvalget for at de ønsket å 
bidra i arbeidet med å sette idrettsmedisinske etikkspørsmål på agendaen. Sørensen 
informerte videre om Idrettsstyrets tanker om å opprette idrettsmedisinsk etikkutvalg og 
mandatet til utvalget, vedtatt i Idrettsstyremøte nr. 38 (2015-2019), sak 325: 
   
• Utvalget skal komme med konkrete innspill til hva en idrettsmedisinsk praksis skal stå 

for og styre etter    
• Utvalget skal bidra til gode idrettsmedisinske etiske diskusjoner i organisasjonen  
• Idrettsstyret og organisasjonen kan søke råd hos utvalget i idrettsmedisinsk etiske 

saker 
• Utvalget skal rapportere om sitt arbeid til Idrettsstyret gjennom generalsekretæren 
• Utvalget kan på eget initiativ ta opp prinsipielle spørsmål   
• Det skal være åpenhet rundt arbeidet i utvalget og møterapporter skal legges frem i 

NIF, Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF) og Faggruppen for 
idrettsfysioterapi & aktivitetsmedisin (FIFA) 

• Utvalget skal være bredt tverrfaglig sammensatt og bestå av personer med erfaring fra 
idrettsmedisin, medisin, etikk, idrettspolitikk og idrettsfag. Gjerne også personer med 
erfaring fra barne- og ungdomsarbeid  

• Utvalget skal bestå av 7-8 personer og NIF skal opprette en sekretær for rådet.   
• Utvalgets sammensetning vurderes av Idrettsstyret hvert annet år  
 

På idrettsstyrets møte 41(2015-2019) sak 343 utnevnte Idrettsstyret: 

• Reidun Førde, professor i medisinsk etikk ved UIO til leder av utvalget  
• Christine Holm Moseid, Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet 

(NIMF)  
• Inggard Lereim, NIMF  
• Maren Stjernen, Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA)  
• Astrid Uhrenholdt Jacobsen, utøverrepresentant  
• Jeanette Nilsen, trenererfaring fra håndball    
• Per Tøien, NIF  

Anne Kristine Soltvedt er oppnevnt som sekretær for utvalget av generalsekretæren. 

  



Sak 2: Forventninger, rolle og arbeidsform 
Idrettsmedisinsk etikkutvalg er et uavhengig utvalg som arbeider for å øke bevissthet om 
idrettsmedisinske problemstillinger i NIF. Utvalget skal behandle idrettsmedisinske 
etikksaker, og skal ikke være et kontrollorgan eller klageorgan. Når utvalget går inn i 
enkeltsaker er det for å belyse temaer som igjen kan gi konkrete innspill til idrettsmedisinsk 
praksis.  

Idrettsmedisinsk utvalg ønsker åpenhet rundt arbeidet sitt. Skal utvalget lykkes i sitt arbeid 
er det viktig at utvalgets arbeid gjøres kjent og at både de som behandler, blir behandlet og 
har interesse av den behandling som gis, har mulighet til å løfte problemstillinger inn til 
utvalget og at man når ut til de ulike målgruppene med utvalgets anbefalinger. I tillegg til NIF 
sine kommunikasjonskanaler vil NIMF og FIFA sine kanaler bli viktige. Utvalget vil også ha 
som mål å løfte idrettsmedisinsk etiske diskusjoner på ulike møteplasser, arrangere 
seminarer og delta i det offentlige ordskiftet.  

NIF vil etablere en hjemmeside der det er mulig å sende inn spørsmål til utvalget.  

 

Arbeidsform: 
Utvalget ønsker en grundig og systematisk tilnærming til sakene som skal diskuteres og vil 
benytte følgende modell (SME-modellen):  

1. Definer det etiske dilemmaet 
2. Fakta i saken; hva vet man? Hva vet man ikke? 
3. Hvem er berørte parter? 
4. Hvilke verdier står på spill? Finnes det gyldig juss på området? 
5. Hvilke behandlingsalternativer finnes? 
6. Konklusjon/evaluering 

 

Møtehyppighet må sees i sammenheng med hvor mange saker som meldes inn til utvalget.  

Møtetidspunkt fra 15.00-17.00 passer utvalgsmedlemmene.  

Neste møte vil være et oppstartsseminar fra tirsdag 26. mars kl. 12.00 til onsdag 27. mars kl. 
12.00 på Østlandet. Anne Kristine Soltvedt vil komme tilbake med sted og program for 
seminaret.  

Sak 3: Vurdere de idrettsmedisinsk etiske sidene ved opptak av idretter 
som kan resultere i knockout 
 
Generalsekretæren i Norges idrettsforbund har mottatt en søknad fra Norges 
kampsportforbund om opptak av MMA og Thaiboksing. Generalsekretæren ønsker å få belyst 
de idrettsmedisinsk etiske sidene av opptak av idretter som kan resultere i knockout.  
 
For at utvalget skal kunne gi en slik uttalelse har utvalgt behov for mer 
bakgrunnsinformasjon. Utvalget vil derfor behandle saken på neste møte, der man i tillegg til 
saksunderlaget inviterer inn mennesker med kompetanse som kan belyse saken.    
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