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Ny NADO 2021 – Antidoping Sverige AB
Gemensamt ansvar för antidopingarbetet

RF, Antidopingstiftelsen (ADS) och Antidoping Sverige ska gemensamt verka 
för en dopingfri idrott

Antidoping Sverige är Sveriges nationella antidopingorganisation. RF och 
ADSE är signatärer till Världsantidopingkoden, precis som Sveriges Olympiska 
Kommitté.

Samarbetet mellan RF och ADS/ADSE är reglerat i en separat 
överenskommelse.

Gemensamt ansvar för de svenska dopingreglerna



RF:s stadgar + Idrottens Antidopingreglemente

Föreskrifter för nationell antidopingverksamhet

Anvisningar för vistelserapportering (föreningar)

Världsantidopingkoden och internationella standarderna är implementerade i 
svenska reglerna



Reviderat världsantidopingprogram 2021



Regler



Definition av doping – Dopingförseelser

2.1 Förekomst av förbjuden substans
2.2 Bruk eller försök till bruk av förbjuden substans/metod
2.3 Vägran/underlåtenhet att underkasta sig dopingkontroll
2.4 Underlåtenhet att iaktta regler om vistelserapportering
2.5 Manipulation eller försök till manipulation av dopingkontrollprocessen
2.6 Innehav av förbjudna substanser och metoder
2.7 Olovlig befattning med förbjudna substanser eller metoder
2.8 Tillhandahållande eller försök till tillhandahållande
2.9 Medhjälp
2.10 Förbjudet samarbete
2.11 Avskräcka någon från att rapportera



Från tillrättavisning till livstids avstängning

Normal avstängningsperiod är 2 till 4 år 
• Strafftiden kan kortas (om uppsåt saknas + grad av fel eller försummelse)

Avstängning avser all verksamhet inom idrotten

Avstängning gäller i alla länder och idrotter

Förlust av tävlingsresultat (beslutas av SF, ISF eller tävlingsarrangör)

Offentliggörs på RF:s hemsida för kungörelser

Överklagan till RIN/CAS

Dopingregler - Påföljder



ISE;

Utbildning före kontroll

Utbildning före internationellt deltagande

Utbildningsprogram i samarbete med andra ADOs

NADO ska vara ansvarigt för AD- utbildning i respektive land

Signifikant ur standarderna – Utbildning



ISTI;

AWR och pyramidmodellen

Ingen alkohol(efter kallelse)

Utökade utredningsinsatser även vid AAFs

SG/150/1.003(sedan tidigare)

Split samples

Signifikant ur standarderna – Dopingkontroll & Utredning



ISRM;

Tvåstegsprocess för Underrättelse – Föreläggande

Antidoping Sverige som bestraffningsorgan

Påföljdsuppgörelse (Plea bargain)

Utövares rätt till Public hearing

Skyddsvärda personer

Substances of abuse

Signifikant ur standarderna – Resultathantering



Hälsa som det viktigaste grundläggande syftet

Athletes Anti-Doping Rights Act (befintligt i koden + önskvärda)

11 dopingförseelser- skydd för visselblåsare ny

Ny definition- manipulation (tidigare försvårande)

Ändring av bestämmelsen om förbjudet samarbete

Ny bestämmelse om försvårande omständigheter under 
ärendeprocessen 

Ökad flexibilitet gällande sanktionering av motionsidrottsutövare
och skyddsvärda personer

Sammanfattning av de viktigaste regeländringarna 2021



Införande av gränsvärden för vissa substanser som är förbjudna vid tävling

Kontaminerade kosttillskott

Missbrukssubstanser (Substances of abuse)

Uppgörelser om påföljd

Automatiskt ett års påföljdsrabatt (från 4) vid omedelbart erkännande 

Antidopingutbildning ska vara idrottares första erfarenhet av 
antidopingarbetet

Operationellt och institutionellt oberoende (DoN/RIN/NADO)

Sammanfattning av de viktigaste regeländringarna 2021



Befintliga rättigheter i WADP t ex;

- Rätt att delta i idrott fri från doping

- Rätt att inte riskera sin hälsa

- Rätt till utbildning

- Rätt till säker personuppgiftsbehandling

- Rättigheter vid dopingprovtagning

- Rätt till B- provsanalys

- Rättvisa vid ärendeförhandlingar

m fl

Athletes Anti-Doping Rights Act



Rekommendationer;

- Idrottsutövare borde ha rätten att delta i träning och tävling som inte påverkas 
av manipulation och korruption,

- Idrottsutövare borde ha rätten att delta i upprättandet av det regelverk de ska 
följa och också ges en röst och deltagande i ledningen av den ADO de lyder 
under,

- Idrottsutövare borde ha rätten att erhålla juridiskt stöd i ärendeprocesser 

Athletes Anti-Doping Rights Act



Dopinglistan



WADA:s dopinglista 2022 – Substanser och metoder

Alltid förbjudna

S0.    Icke godkända substanser(specificerade)
S1.    Substanser m anabol effekt
S2.    Peptidhormoner, tillväxtfaktorer,

liknande och besläktade substanser
S3.    Beta-2-stimulerare 
S4.    Hormon och metaboliska modulatorer

S4.1, S4.2, S4.3, S4.4

S5.    Diuretika och maskerande substanser 

Förbjudna metoder
M1.   Manipulation av blod och blodkomponenter
M2.   Kemisk och fysisk manipulation M2.1, M2.2, M2.3
M3.   Gen och celldoping

Förbjudna vid tävling

S6a.   Stimulantia (ej specificerade)
Missbrukssubstans: Kokain

S6b.   Stimulantia (specificerade)
Missbrukssubstans: Metylenedioximetamfetamin MDMA/ecstasy

S7.   Narkotika (smärtstillande)
Missbrukssubstans: Diamorfin/heroin

S8.   Cannabinoider
Missbrukssubstans: Tetrahydrocannabinol/THC

S9.   Glukokortikoider (Kortison)

Förbjudna inom vissa idrotter

P1.   Betablockerare  (8 ISF)



Alla former av kortisonsprutor förbjuds (i samband med tävling)

Tävling börjar kl 23.59 dagen före tävlingsdag fram till dess dopingprov lämnats.

Ändrade gränsvärden för Salbutamol (Beta-2-stimulerare)

Salbutamol 600 mikrogram per 8 h. (Tidigare 800 Mikrogram per 12 h)
Total tillåten daglig dos är samma som tidigare. 1600 mikrogram per 24h.

Några av nyheterna på dopinglistan 2022



Vitamindropp är förbjudet enligt dopinglistan



Dopingkontroll



ALLA                   idrottsutövare

ALLTID                träning / tävling / annat tillfälle

ÖVERALLT          Sverige / utomlands

Skyldighet att ställa upp på dopingkontroll



Urinprov A + B (60 + 30 ml), SG > 1.005
(1003/150 ml)
> 650 substanser

Helblod, biomarkörer till biologiskt pass (ABP), inget dopingprov

Helblod A + B
Homologa blodtransfusioner + syntetiskt hb

Serum A + B
Tillväxthormon + EPO

(DBS)

Dopingprov



En internationell standard för dopingkontroller

Kontrollverksamheten är ISO-certifierad

Kontroller enligt standard



Antidoping Sverige 

Andra länders nationella antidopingorganisationer (NADO:s)

Internationella Specialidrottsförbund (ISF)

World Anti-Doping Agency (WADA)

Internationella Olympiska Kommittén (IOC)

International Testing Agency (ITA)

Organisationer som har avtal med någon av dessa

Organisationer med rätt att göra dopingkontroll



Idrottarens skyldigheter Idrottarens rättigheter 

Följa dopingkontrollfunktionärs anvisningar

Hålla sig under funktionärs uppsikt från 
kallelse till avslut

Ta med sig förtroendeperson eller tolk

Lämna synpunkter i protokollet

Endast när det är praktiskt möjligt

Delta i prisutdelning och presskonferens

Delta i eftersnack med tränaren



Mer om dopingkontroll

Film om dopingkontroll (4:46 min)
Svenska & engelska, finns på antidoping.se och Youtube

Foldrar 
Svenska & engelska, finns på antidoping.se



Medicinsk dispens



Medicinsk dispens möjliggör idrott trots behandling med läkemedel som innehåller förbjuden substans

Medicinsk dispens regleras i International standard for Therapeutic Use Exemption (TUE)

WADA har tagit fram en guideline och checklistor till flera olika diagnoser

Ansökan om medicinsk dispens behandlas individuellt och avpersonifierat av särskild Dispenskommitté

Vad är medicinsk dispens?



Att;

medicineringen är avgörande för hälsan,

den inte ökar prestationsförmågan, 

det inte finns något rimligt alternativ till behandlingen,

det medicinska behovet inte beror på tidigare användning av förbjuden substans eller metod. 

Vad krävs för beviljande av medicinsk dispens?



Gå in på antidoping.se för att kolla om läkemedlet är dopingklassat.

1. Sök i röd-gröna listan efter ditt läkemedel.

2. Om dopingklassat - Finns det något tillåtet alternativ?

3. Gå in på "Medicinsk dispens", svara på tre frågor 
och få fram om du ska söka dispens i förväg eller retroaktivt.

4. Skicka in ansökan om dispens om du omfattas av kravet.

Idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå måste söka dispens i förväg.

Övriga idrottsutövare ges möjlighet att ansöka om retroaktiv medicinsk dispens.

Hur vet jag om jag behöver medicinsk dispens?



Kontrollera läkemedlet via den läkemedelslista som 
finns i landet (deras motsvarighet till Röd-gröna), 
tex GlobalDro

Finns inte på någon lista - Jämför de aktiva 
substanserna på innehållsförteckningen med hjälp 
av FASS.se

Kontakta Antidoping Sverige om inget tillåtet 
alternativ går att få tag på och starta en ansökan 
om medicinsk dispens. 

”Jag har fått ett läkemedel från ett annat land”



Kom ihåg:

Ansökan ska göras minst 30 dagar innan behov

Alla uppgifter ska fyllas i

Underskrift från idrottsutövare och läkare (vid minderårig även målsman)

Medicinsk dokumentation ska bifogas

Beslut inom 21 dagar

Vid akut medicinering ska retroaktiv dispens sökas så snart som möjligt
• Fullständig dispensansökan, läkarintyg räcker inte

Dispensansökan



Mer information på www.antidoping.se

Frågor om medicinsk dispens kan ställas direkt till dispens@antidoping.se

Information och frågor

http://www.antidoping.se/
mailto:dispens@antidoping.se


Kosttillskott



Varnar för användande av kosttillskott



Definition av kosttillskott

Kan vara relevant i samband 
med hård fysisk träning, där 
normalt matintag är svårt. 
Då kan det vara befogat 
med intag av kolhydrater 
och protein. 

Innebär störst risker både vad 
det gäller doping och hälso-
risker. Det är den här typen av 
kosttillskott som våra 
varningar gäller i första hand.

Kan vara nödvändigt vid 
konstaterad näringsbrist 
och speciell kosthållning 
på medicinska grunder. 
Bör ordineras av expertis.             
T ex järn och kalcium.

Energitillskott som innehåller 
kolhydrater och protein

Ergogena tillskott, så kallade 
prestationshöjande preparat

Vitaminer och mineraler



Typ av dopingfall inom högnivå/tävling 2010-2020

Vid var sjätte dopingärende bland 
tävlingsidrottare i Sverige har kosttillskott 
funnits med som 
sannolik/möjlig orsak Kosttillskott

Anabola 
steroider

Cannabis Vägran, 
smitning

Kokain

Läkemedel
Övrigt



PWO-tillskott i dopingutredningar
Kosttillskott År dopingärende Dopingklassad substans
Aware 2022 metylhexanamin
Awaken 2021 metylhexanamin
Extreme Burner 2017 higenamin**
Aldrig vila PWO 2017 higenamin**
The Butcher 2015 metylhexanamin
Rage Insanity 2014 beta-metylfenetylamin
Fucked Up 2014 diklormetyltestosteron*
Craze 2014 diklormetyltestosteron*
Jack 3d 2014 diklormetyltestosteron*
Jack 3d 2013 metylhexanamin
Red Stack, Craze. Jack 3d 2013 androstatriendion*
Jacked XX 2013 tuaminoheptan
Anabolic Beast 2012 metylhexanamin
Insane 2012 metylhexanamin
Jack 3d 2012 metylhexanamin
Jacked XX 2012 metylhexanamin
Kreatin 2012 androstatriendion*
Neurocore 2012 metylhexanamin
Oxy Elite Pro 2012 metylhexanamin
Extreme Rage 2012 metylhexanamin



Ej fungerande reglering av kosttillskottsmarknaden

Tillverkare/försäljare förväntas kontrollera sig själva

Godkännande från Livsmedelsverket behövs inte

Ingen samordnad nationell kontroll av kosttillskott som säljs

Om kosttillskott kontrolleras testas sällan innehållet, endast förpackningen

Sverige är sämst i Norden på reglering av kosttillskott

Ej kontrollerad marknad



Stora risker med vissa kosttillskott, särskilt prestationshöjare som PWO

Inga tillskott är garanterat säkra – det finns ingen nollrisk

Intas alltid på egen risk med eget ansvar

Sammanfattning kosttillskott  



Att läsa i innehållsförteckningen:

PWO - Awaken

VARNING:

Innehåller en hög dos 
centralstimulerande ämnen. 
Tävlande atleter, gravida, ammande 
eller personer med medicinska tillstånd 
bör ej konsumera denna produkt. 
Rekommenderas ej för personer 
under 18 år.
Produkten innehåller inga doping-
klassade substanser enligt Wada, 
men pga risken för falska positiva 
test på dopingprover så 
rekommenderar vi ej tävlande 
atleter att konsumera produkten.

Innehåll 1 skopa 2 skopor

Citrulin Malate 2:1 4500 mg 9000 mg

Beta Alanin 2000 mg 4000 mg

Acetyl-l-carnitin 750 mg 1500 mg

Dimetylaminoetanol 250 mg 500 mg

Druvkärnsextrakt 250 mg 500 mg

Rosenrot extrakt 250 mg 500 mg

L-teanin 200 mg 400 mg

Koffein 125 mg 250 mg

Korvträds extrakt 75 mg 150 mg



Det finns risk att de kosttillskott du köper är förorenade eller ”spetsade”

Kosttillskott och doping

Expressen



Ärende Richard Hanisch
Från: SVT Sport 15 september 2021



Ärende Richard Hanisch fortsättning
Från: Handbollskanalen 1 oktober 2021



Information och utbildning



Sju moduler om ca 4 minuter var som 
består av videoklipp, övningar och fakta.

Modulerna går igenom

1. Dopingkontroller

2. Dopinglistan

3. Dopingförseelser

4. Hälsokonsekvenser

5. Kosttillskott

6. Medicinsk dispens

7. Vistelserapportering

E-utbildning i antidoping



Kunskapstest som repetition i 
stället för att göra om e-utbildningen

Tillgängligt direkt efter avslutad utbildning 

Rekommenderas att göra årligen

Tre frågor per modul, tar ca 10 min

Godkänt = Rätt svar på 19 av 21 frågor

Repetition av Ren vinnare e-utbildning



Ren Vinnare (E-utbildning för idrottare och tränare)

Vaccinera Klubben mot Doping (Föreningen gör antidopingplan)

Antidopingsnack som lärgruppsplan (Handledning för ledare)

Röd-Gröna listan (Sökverktyg för läkemedel)

Dopinglistan och alla andra dopingregler

Dispensansökan (Vem, när och hur)

Filmade föreläsningar (Målgrupp idrottsgymnasier)

Dokumentbank med foldrar och filmer:
”Dopingkontroll”, ”Kosttillskott”

Frågebank ”FAQ”

Dopingtips.se (anonym tipsfunktion när du misstänker doping)

Antidoping.se 



SF och SF:s medlemmar ska följa reglerna som följer av SF:s medlemsförpliktelser enligt RF:s 
stadgar

Acceptera och följa bestämmelserna i Sveriges nationella antidopingprogram som ett villkor för att 
få ekonomiskt stöd

SF:s medlemmar som deltar i tävling eller annan organiserad aktivitet måste samtycka till att vara 
bunden till reglerna

Underrätta ADSE om misstänkt förseelse mot dopingreglerna

Ledare ska ha vetskap om och uppfylla kraven i IDR (art. 20)

SF och Ledare ska samarbeta med ADO som utreder dopingförseelser

SFs och Ledares skyldigheter



antidoping.se



Håll dig uppdaterad!

Fb.com/antidopingsverige @dopinghundenmolly Antidopingnytt info@antidoping.se


