
Idrettsmedisinsk etikkutvalg   

Referat fra møte 2 
26.-27. mars 2019, Bærum/Scandic Fornebu 
 
Møtt: Reidun Førde, Inggard Lereim, Christine Holm Moseid, Jeanette Nilsen, 

Maren Stjernen, Per Tøien og Anne Kristine Soltvedt (referent) 

Meldt forfall: Astrid Uhrenholdt Jacobsen  

 

 

Sak 4: Godkjenne referat  
Referat fra møtet i Idrettsmedisinsk etikkutvalg 25. februar 2019 ble godkjent. 

 

Sak 5: Knockout og kvelning i bruk av idretter 
Norges idrettsforbund har mottatt en søknad fra Norges Kampsportforbund om opptak av 

MMA og thaiboksing som nye idretter innenfor Norges Kampsportforbund.  

Vilkårene for opptak av idretter er beskrevet i NIFs lov §1-2. Vilkåret som er beskrevet i 

punkt (1) c er: aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer idretten i Norge bygger sin 

aktivitet på. 

I lys av dette vilkåret har generalsekretæren i Norges idrettsforbund bedt Idrettsmedisinsk 

etikkutvalg om å vurdere de idrettsmedisinsk etiske sidene av opptak av disse idrettene, der 

utøvelsen kan resultere i knockout og der kvelning brukes som teknikk. 

For å belyse fakta i saken ga generalsekretær i Norges kampsportforbund Trond Søvik, MMA-

utøver Mari Petersen og overlege ved nevrologisk avdeling på Rikshospitalet Ingunn Rise 

Kirkeby innspill til utvalget.  

Utvalgets vurdering er sammenfattet i et eget notat.  

 

Sak 6: Etiske retningslinjer til bruk i norsk idrett 
Utvalget ga innspill og diskuterte utkast til etiske retningslinjer for idrettsmedisin i norsk 

idrett.  

 

Innen idrett ser man at det kan komme konflikt mellom prestasjon og helse, valg av 

behandling og vurdering av totalbelastning. Verdivalg og etiske vurderinger vil være sentrale i 

disse situasjonene.  

 

De etiske retningslinjene, som utvalget tar som mål å utarbeide, skal ta hensyn til utøveren, 

være til støtte for helsepersonell, og de som står rundt utøveren som for eksempel trenere og 

foreldre. 

 

Idrettsmedisinsk etikkutvalg ønsker at retningslinjene skal bidra til å oppøve en bevissthet 

rundt verdispørsmål, sette idrettsmedisinsk etikk på dagsordenen og gi signaler om hvilken 

praksis som skal gjelde.  

 

Retningslinjene vil baseres på etiske retningslinjer for Den norske legeforening 


