
NORSK IDRETTSMEDISINSK FORENING – DNLF. 
Styrets årsberetning for perioden 1.1. – 31.12.2017.  
 
 
 
 
Styret har bestått av: 
Siri Bjorland       leder 
Tone Grønmo       sekretær   
Stig Heir       styremedlem 
Jørn Torjussen      styremedlem 
Håvard Visnes      styremedlem 
Elisabet Kleivhaug Vesterbekkmo    styremedlem 
Arne Haugli       styremedlem 
John Bjørneboe      kasserer/varamedlem 
Christine Holm Moseid     varamedlem 
 
Perioden for årsberetningen 
Perioden for denne årsberetningen er iht kalenderåret og regnskapsåret.   
 
Styremøter 
Det har vært avholdt fire styremøter i perioden. Det har vært to fellesmøter mellom styrene i 
NIMF og FIFA. Det ene ble avholdt under IMHK Stavanger. I tillegg har det vært diskutert en 
rekke saker pr mail og telefon mellom lederne i foreningene NIMF og FIFA. Samarbeidet 
mellom foreningenes styrer anses som meget godt. Møtekostnadene er holdt så lave som 
mulig.  
 
Styrets fokus-/ arbeidsområder 
NIMF er en godkjent spesialforening under DNLF. 
Styret har hatt fokus på å gjennomføre styrets arbeidsoppgaver iht. NIMFs statutter.  
 
1) Forsikring for idrettsleger og arbeidskontrakt lege/særforbund: Styret har hatt fokus på å 
bedre den juridiske sikkerhet for våre medlemmer som jobber på oppdrag for idretten i 
utlandet.  Vi har hatt god bistand fra juridisk avdeling DNLF og fått utarbeidet: 
a. Informasjonsskriv som beskriver nåværende forsikringer  
b Forbedret mal på Arbeidskontrakt lege/særforbund 
Christine Holm Moseid og undertegnete (u.t) har hatt flere møter med juridisk avdeling 
DNLF og forbedret forslag til Arbeidskontrakt mellom idrettslege og særforbund.  Nytt 
forslag Arbeidskontrakt vil bli publisert i løpet av 2018. 
c. Forbedrete Forsikringer for idrettsleger 
Det har vært gjennomført flere møter mellom NIMF ved u.t og juridisk avdeling DNLF der 
representanter fra IHS (Erlend Yden), Skiforbundet (Ola Rønsen og Anne Lise Rolland)  og 
Olympiatoppen (Lars Engebretsen) har vært tilstede og bidratt godt med kunnskap og 
kompetanse under hele prosessen. DNLF har fått gode innspill til forbedring av eksisterende 
forsikringer. DNLF har gjort en utmerket jobb og nye forbedrete forsikringer ble ferdigstilt 
06.02-18.   
 
2) Den Skandinaviske Foreningen (SFMSS) ble oppløst 06.10.17. Hilde M. Berge har i 
forkant gjort en strålende innsats for å få oversikt over både foreningen og foreningens 
oppgaver og forpliktelser, herunder utgivelse av tidsskriftet Scandinavian Journal of Medicine 



& Science in Sports samt sammen med Tore Prestegård representert NIMF under selve 
oppløsningsprosessen inkludert det endelige møtet som ble holdt som tlf konferanse. NIMF 
fikk 149 000 NOK ved oppløsning av SFMSS . De skandinaviske foreningene besluttet å 
forholde seg til avtalen med Wiley, men terminerer videre samarbeid når avtalen utløper i 
desmeber 2017. Tidsskriftet vil fortsatt bli utgitt etter 2017, men uten støtte fra de 
skandinaviske foreningene. 
 
3)Idrettsmedisin som kompetanseområde DNLF: Styret ved Arne Haukli har undersøkt om 
det vil være av interesse for NIMF å søke DNLF om status som Kompetanseområde for vårt 
fagfelt. Konklusjon ble at det ikke på nåværende tidspunkt er aktuelt å søke om å bli 
Kompetanseområde DNLF da vi ikke finner at foreningen vil kunne ha fordel av dette.  
 
4) Digitale plattform: Styret ved Christine Holm Moseid har gjort et vurderingsarbeid 
vedrørende om NIMF skal utvide eller endre sin digitale plattform.  Styret har kommet frem 
til at foreningen har mest nytte av og at det er mest økonomisk å fremme vår info via vår web-
side, Facebook samt mailkorrespondanse. Moseid legger jevnlig ut oppdatert faglig 
informasjon Facebook. 
 
5) Undervisning i idretts- og aktivitetsmedisin UIO: Prof. Lars Engebretsen har gjort en stor 
jobb for å få inn timer med undervisning fra vårt fagfelt ved medisinstudiet UIO. Innlemmet i 
undervisningsplanen er dobbeltimeforelesning Idrettsmedisin- og aktivitets medisin. I nov-17 
ble den holdt av leder NIMF/u.t. etter forespørsel fra Prof. Engebretsen, neste undervisning 
skal holdes juni-18. Elektivt emnekurs i Idrett og aktivitets-medisin varighet 2 uker ble 
gjennomført febr-17 under ledelse av Prof. Engebretsen. UIO valgte å ikke videreføre dette 
kurs i 2018 til tross for utmerket faglig evaluering og svært gode tilbakemeldinger fra 
deltakerne.  
U.t sammen med Prof. Engebretsen og Prof. Brox møtte utdanningsansvarlig UIO Prof. 
Lundin 09.06-17 med fokus å opprettholde Idrettsmedisin- og aktivitetsmedisin som 
emnekurs. Godt møte. Utfordringen er at UIO har inndradd midler som ble brukt til 
finansiering av emnekurset. De fleste forelesere ved dette kurset er ikke UIO ansatt. UIO 
ønsker at elektive kurs driftes av UIO ansatte av økonomiske årsaker. NIMF styret vil jobbe 
videre med løsninger som kan bidra til at det elektive kurs Idretts- og aktivitetsmedisin kan 
holdes igjen. 
 
6) Prosjekt Stevnelege: Styret ved Håvard Visnes og Jørn Torjussen ser nærmere på 
stevnelegefunksjonen i norsk idrett. Det foreligger retningslinjer både sentralt i NIF og i 
særforbundene. Imidlertid er det grunn til å tro at noe bør oppdateres, og i tillegg gjøres lettere 
tilgjengelig. Dette er hensiktsmessig for å øke kvaliteten på den viktige oppgaven for NIMF 
leger og for leger utenfor NIMF som ofte tar på seg slike oppgaver. Målsetningen er å 
ferdigstillle innen 01.01.19 
 
7) Samarbeid Antidoping: NIMF har i løpet av 2017 tatt initiativ overfor Antidoping Norge 
(ADN) for å bedre dialogen og samarbeidet mellom idretten / idrettens medisinske 
støtteapparat og ADN. U.t. presenterte NIMF og vårt arbeid under et møte medisinsk komite 
Antidoping Norge høst-17. Videre et godt møte avholdt høst-17 med representanter Stig Heir, 
Christine Holm Moseid og u.t. fra NIMF-styret og Anne Cappelen, Astrid Gjelstad og Per 
Medbøe Thorsby fra Antidoping Norge. NIMF-styret er innstilt på å fortsette dette arbeidet 
mot et tettere samarbeid i 2018. 
 
 



Exercise is Medicine (EIM)  
Terje Martin Halvorsen er leder av EIM Norge og har gitt følgende årsberetning på vegne av 
EIM styret: 
 
Exercise is Medicine (EIM) har hatt et år med mye aktivitet relatert til prosjektene: 

1. Utarbeide undervisning- og informasjonsmateriell. 
2. Utarbeide et verktøy, med bakgrunn i «motiverende intervju/ministrukturkurs», som 

skal bidra til atferdsendring med økt fysisk aktivitet hos pasientene. 
3. Utvikle et verktøy som beregner tallmessig størrelse på hvor fysisk aktiv og/eller god 

fysisk form en per person er. Verktøyet skal være kompatibel med journalsystemer 
som brukes i helsevesenet og kunne integreres inn i pasientjournalene. 

4. Etablere et nasjonalt undervisningsnettverk av helsepersonell som har kompetanse og 
interesse for feltet fysisk aktivitet og helse. 
 

Vi har ferdigstilt undervisningsmateriellet som skal brukes i kursene som vi arrangerer, samt 
at dette materiellet er tilgjengelig for bruk av kursdeltakerne.  
Vi hadde vårt første kurs for allmennleger 2.12 i Oslo, så vi er også i gang med å bygge 
undervisningsnettverket.  
Vi arbeider med å utvikle et «atferdsendringsverktøy» som kan brukes i klinisk praksis. Vi 
samarbeider med CERG miljøet på den faglige delen i dette prosjektet, samt at vi arbeider 
sammen med Direktoratet for eHelse og Helsenorge.no i dette prosjektet.  
 
Vi hadde foredrag under IMH 2017 med tittelen «Bli med på kompetanseløftet». Formålet var 
å markedsføre kursene og undervisningsnettverket vi nå bygger. Kurset er godkjent med 6 
valgfrie kurstimer i 9 ulike spesialiteter i Legeforeningen. NIMF og FIFA anses som meget 
gode ambassadører for fagområdet fysisk aktivitet og helse. Det sendes ut invitasjon til 
medlemmene til å gjennomføre kurs på sitt hjemsted/arbeidsplass januar 2018.   
 
Vi har etablert en egen hjemmeside www.exerciseismedicine.no  
 
Vi hadde 4 siders omtale i Utposten tidlig på høsten. Vi var representert på ACSM/EIM i 
Denver og den europeiske kongressen i Portugal, i tillegg til Exercise in medicine i 
Trondheim med CERG/NTNU som arrangører.  
 
Økonomien er god. 
 
Sekretariatsfunksjon 
Tone Grønmo er styrets sekretær og hun gjør en utmerket jobb. Legeforeningen har 
sekretariatsfunksjon. De sender ut informasjon til medlemmene, krever inn kontingent, og er 
teknisk ansvarlige for hjemmesiden. Kontingenten sendes ut sammen med ordinær kontingent 
fra DNLF.  
 
Høstkongressen 
Idrettsmedisinsk høstkongress 2017 ble avholdt i Stavanger. 
Det var totalt 560 deltakere, inkl. utstillere, forelesere og frivillige. Det deltok 108 leger, 265 
fysioterapeuter, 73 manuellterapeuter, 25 kiropraktorer, 35 studenter og 48 fra andre 
yrkesretninger/ fagmiljøer.  
Kongressen var godkjent med tellende timer til allmennmedisin, fysikalsk medisin og 
rehabilitering og ortopedi. Estimert overskudd er ca. kr 260 000. Overskuddet vil bli fordelt 
iht. avtalt fordelingsnøkkel. Det gir foreningen ca 84 000 kr. 

http://www.exerciseismedicine.no/


Nimis forskningspris ble vunnet av ortopedisk kirurg Cecilie Piene Schrøder ved Lovisenberg 
sykehus. Hennes studie viste at «narrekirurgi» var like effektivt som vanlig operasjon for 
skulderskader (type II SLAP lesjoner). 
Alfa Care-prisen for beste frie foredrag ble vunnet av fysioterapeut og stipendiat NIH Joar 
Harøy. Prisen er et reisestipend på 15000 kr. 2.plassen, et stipend på 5000 kr, og gikk til 
stipendiat NIH Torstein Dalen. 
Manuell terapeut Svein Kristiansen, ble vinner av NIM-kasuistikkpris i 2017. 
 
Utdanning 
I 2017 ble det arrangert Grunnkurs i idrettsmedisin for leger og fysioterapeuter trinn 1, trinn 2 
og trinn 3 i Oslo. NIMI var kursarrangør. Trinn I og II kursene var fulltegnet, og 
evalueringene etter kursene har vært bra. Det foregår en kontinuerlig revisjon av kursene  
sammen med kursarrangør NIMI basert på bl.a evalueringer av kursene. Det ble i år åpnet for 
at kiropraktorer kan delta dersom kurset ikke fylles opp av leger/ fysioterapeuter/ 
manuellterapeuter. Det har fremmet et tettere samarbeid med kiropraktorene. 
 
Vi fikk 9 nye idrettsleger 2017. Vi er nå totalt 135. Vi ønsker at det stilles krav til leger som 
jobber med idrettsutøvere for å sikre best mulig kvalitet for den enkelte utøver. Det er 
fremdeles et mål at leger som jobber i Særforbundene, på Olympiatoppen og i 
behandlernettverket til Idrettens Helsesenter er autoriserte Idrettsleger NIMF. 
  
Økonomi 
Ny i styret John Bjørneboe er kasserer og gjør en utmerket jobb. Økonomien i foreningen er 
trygg. I år foreligger et overskudd på 163 244 og hovedårsak til det er oppløsning av 
Scandinavian foundation resulterende i at NIMF mottok 150 000 nrk. Inntekter og kostnader 
er i hovedsak som budsjettert. Våre inntekter utgjøres hovedsakelig av medlemskontingenten, 
overskudd fra IMHK og salg av Idrettsskadeboka. Revidert utgave av Idrettsskadeboka med 
Roald Bahr som redaktør selger fremdeles godt, og bidrar til gode inntekter for foreningen. 
Den største utgiftsposten også i 2017 har vært knyttet til tidsskriftet Scandinavian Journal of 
Medicine & Science in Sports men fra 2018 vil denne utgift opphøre. Oppløsning av 
Scandinavian Foundation har funnet sted.  Siste utgifter i forbindelse med utgivelse 
Jubileumsboka er dekket på 2017 budsjettet. Styret har som målsetting å øke medlemstallet i 
foreningen, noe som vil øke kontingentinntekten. Det jobbes aktivt med rekruttering. Til tross 
for fokus på området holder medlemstallet seg relativt uendret. Foreningens budsjett og 
regnskap blir lagt fram på generalforsamlingen.  
 
Norsk Idrettsmedisin (NIM) 
Andre Fagerborg er redaktør. Redaksjonskomiteen har bestått av fire medlemmer; Guri 
Ranum Eikås(NIMF), Aasne Hoksrud (NIMF), Vibeke Koren (FFI) og Beate Ytreberg (FFI). 
Det nedlegges en betydelig innsats fra både redaktør og redaksjonskomité.   
NIM er nå registrert som egen forening i Brønnøysund. NIM har eget styre og 
generalforsamling. Det vil ikke lenger bli sendt ut årsberetning, regnskap og budsjett for 
tidsskriftet NIM i forbindelse med NIMFs generalforsamling, da NIM er en egen juridisk 
enhet, og vårt årsmøte ikke har myndighet til å endre vedtak.  
 
Hjemmesiden 
www.idrettsmedisin.org har Legeforeningens tekniske løsninger som grunnlag. Stine Sandven 
Thrane er webredaktør og gjør en meget god jobb. 
 
 

http://www.idrettsmedisin.org/


Sosiale medier 
Facebook-siden administreres av web-redaktør Stine Sandven Thrane og Christine Holm 
Moseid (NIMF styret) som begge gjør en meget god jobb. 
 
Medlemmer 
Antall registrerte medlemmer i NIMF holder seg jevnt rundt 440.  
 
 
For styret i NIMF 2017 
 
Siri Bjorland 
Leder 
 


