Seminar om medisinsk etikk i barneidrett
Tittel: Barne- og ungdomsidrett til glede for alle?
Tid og sted: 9. november, kl. 17 – 20. Litteraturhuset, Wergeland salen, Oslo
Møteleder: Aslak Bonde

Møtet er åpent for alle
Gratis adgang.
Målgruppe: Leger, fysioterapeuter, trenere, idrettsledere og foreldre
Godkjenning: Seminaret er godkjent som møteserie og valgfritt kurs i allmennmedisin (6
kurspoeng/timer), valgfritt kurs i barnesykdommer (8 kurspoeng/timer) og fysikalsk medisin og
rehabilitering (8 kurspoeng/timer).
Spesialitetskomiteene forutsetter deltakelse begge dager (6 juni og 9 november) for at det skal kunne
gi tellende timer (gjelder for leger).
Arrangører: Rådet for legeetikk, Idrettsmedisinsk etisk råd, Norsk forening for idrettsmedisin og
fysisk aktivitet
Kurskomite: Svein Aarseth, Merete Smith, Karsten Hytten, Inggard Lerheim, Eva Birkelund. Gunnar
Skipenes og Karin Johansson
Påmelding via Facebook:
https://www.facebook.com/events/365766953848805/?context=create&previousaction=create&ref
=5&page_id_source=203403656677&sid_create=798455925&action_history=[%7B%22surface%22%
3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22extra_data
%22%3A[]%7D]&has_source=1

PROGRAM

Innledning: Retningslinjer for barneidrett og ungdomsrett
v/Merete Smith, leder, Idrettsmedisinsk etisk råd

Idrettens ansvar for barn og ungdom
v/Tom Tvedt, president, Idrettsforbundet

Hva vet vi om idrettsskader. Kan de forebygges?
v/Christine Holm Moseid, lege, spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering
Tar nå dr. grad ved Senter for idrettskadeforskning på "Toppidrettsungdom,
sykdommer og skader hos 16-åringer ved toppidrettsgymnas".

Når kan barna starte med trening og konkurranse etter skader og infeksjoner.
Restitusjon. Her er det mange myter, f.eks. ved kyssesyke
v/Halvor Bævre, overlege pediatri, Sykehuset Innlandet
Er nå pensjonist, men har frem til 1.9.2017 jobbet overlege ved Barne- og
ungdomspoliklinikken, SIHF – Gjøvik. Har arbeidet med idrettsmedisin, er idrettslege NIMF og har
vært spesielt opptatt av barns fysiske aktivitetsutfoldelse. Han har drevet med idrett i hele sitt liv. Han
har også vært trener for barn, ungdom på alle ferdighetsnivå innen friidrett.

Barneidrett sett fra pressens ståsted
v/Lars Gilberg, journalist, Vårt Land
Har jobbet i Vårt Land som journalist og kommentator siden 1984. Det meste av
tiden har han hatt ansvaret for dekningen av sport og idrett. Han har også jobbet med sport i VG.
Vært aktiv innen løping, klatring og tennis.

Hvordan er idrettsungdommen? Belyst bl.a. gjennom Ungdata 2017
v/Åse Strandbu, seksjonsleder, professor i samfunnsfaglige emner ved Seksjon for
kultur og samfunn.
Hun har magistergrad (1994) og doktorgrad (2007) i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hun er for tiden
involvert i prosjektet Idrettens posisjon i ungdomstida som er et samarbeid med NOVA.

Noen faller fra. Hva skyldes det?
v/Kjell Markset, teolog, forfatter, KRIK-grunder, idrettsprest, brødgrunder og nå
daglig leder i Levekraft og foredragsholder.
Har vært en ivrig idrettspappa og med som prest på en rekke OL og VM.

Kan vi unngå at barn og ungdom får alvorlige kneskader?
v/Grethe Myklebust, fysioterapeut og professor ved
Senter for Idrettsskadeforskning ved Norges Idrettshøgskole.
Hun har vært fysioterapeut for kvinnelandslagene i håndball og fotball, samt
sandvolleyball landslagene i 20 år. Hun har trent håndballjenter i flere år, på barne- og elitenivå. Hun
har selv spilt håndball på elitenivå. Hennes forskningsområde er primært forebygging av idrettsskader
hos unge- og eliteutøvere i håndball og fotball. Hun har i tillegg behandlet idrettsutøvere klinisk som
idrettsfysioterapeut i 30 år. Er opptatt av hvordan vi kan redusere skaderisikoen i idretten.
Slik tenker vi om barne- og ungdomsidrett
v/Kai Jensen, leder Idrettslaget KOLL

Viktor Granholm, Frisk Asker i samtale m Aslak Bonde
Har gått på NTG-U og NTG i Asker. Spiller hockey i Frisk Asker

Med forbehold om endringer i programmet

