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Høring - forslag til oppheving av lov av 12. juni 1981 nr. 68 om forbud mot 

profesjonell boksing 
 

Legeforeningen viser til brev 10. juli 2013, forslag til oppheving av lov av 12. juni 1981 nr. 68 

om forbud mot profesjonell boksing.  

 

Legeforeningen ønsker i denne sammenheng å repetere vårt standpunkt om at det bør 

opprettholdes et totalforbud i kampsport der knockout er lov. Legeforeningens primære 

standpunkt i denne saken er at forbudet mot proffboksing bør opprettholdes gjennom å bevare 

proffbokseloven.  

 

Dersom forbudet mot proffboksing skal ivaretas gjennom knockoutloven, vil Legeforeningen 

advare sterkt mot noen form for oppmyking av de foreliggende sikkerhetsbestemmelsene.  

Godkjenningsnemda bør alltid ha utøvernes helse og sikkerhet som sitt primære mål. 

 

Legeforeningen har i en rekke sammenhenger stilt oss kritiske til forslag som har åpnet opp for 

kampaktiviteter som tillater knockout. Det foreligger overbevisende medisinsk dokumentasjon 

på at kampsport som tillater knockout fører til både akutte og kroniske hjerneskader. British 

Medical Association utga i 2007 en grundig utredning med 28 referanser
1
. Her dokumenteres 

høy forekomst av alvorlige hjerneskader, blant annet akutt økt hjernetrykk og 

hjerneblødninger, langvarige utfall på nevrofysiologiske og nevropsykologiske tester og 

permanente skader som Alzheimers sykdom, annen demens og parkinson. Siden 1990 er det 

også rapportert 140 dødsfall i forbindelse med boksing. 

 

De siste årene har det vært rettet fokus mot den såkalte økte tryggheten for utøvere som driver 

aktivitet der knockout er tillatt. Legeforeningen vil advare mot oppfatningen om at dersom 

kvalifisert medisinsk personell er tilstede under arrangementer der kampsport utøves, kan en 

del av de skader som oppstår bli vesentlig redusert. Dette er ikke tilfellet. De hyppigste skader 

som følger av denne sporten oppstår lang tid etter at skadene er påført, og vil ofte være 

vanskelig å registrere umiddelbart etter at skaden er forårsaket. Det vil derfor bare helt 

unntaksvis, og i akutte tilfeller, være mulig for kvalifisert medisinsk personell å kunne påvirke 

konsekvensene av slike skader. Studier viser også at det ikke er noen sammenheng mellom 

egenrapporterte plager etter skader og grad av nevropsykologiske utfall
2
.  

 

Legeforeningen vil også understreke at det er en vesentlig forskjell mellom idretter som har 

som formål å påføre andre skade, og idretter med høyt skadepotensialet. Legeforeningen mener 

profesjonell boksing er i en særstilling siden den tillater direkte slag mot hodet, i motsetning til 

all annen idrett der man gjør alt man kan for å hindre skade, og straffer både uaktsom og 

overlagt skade.  

                                                 
1
 http://web.bma.org.uk/pressrel.nsf/wlu/SGOY-76QEY8?OpenDocument&vw=wfmms 

2
 Field M, Collins MW, Lovell MR, Maroon J. Does age play a role in recovery from sports-related concussion? 

A comparison of high school and collegiate athletes. J Pediatr. 2003 May;142(5):546-53. 
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Legeforeningen er alvorlig bekymret for signaleffektene og skadevirkningene ved å legalisere 

en aktivitet som har som målsetning å slå knockout på motstanderen, som er definisjonen på en 

lett hjerneskade. 
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