Antidopingarbetet inom svensk idrott
Riksidrottsförbundet är ansvarigt för antidopingarbetet i Sverige. Alla 68 specialförbund har egna
antidopingprogram och de 21 distriktsförbunden arbetar förebyggande mot doping.
Sedan 1981 har Riksidrottsförbundet tagit cirka 48 000 dopingprov. De senaste åren har doping påvisats
i mindre än en halv procent av proven. Under 2005 gjordes 4 000 kontroller och endast 18 personer var
dopade. 12 av dem var motionärer som inte tävlingsidrottar. Dopingkontrollerna görs alltid utan
förvarning, främst på junior- och seniorelit men även motionärer kan bli testade.
Antidopingarbete bedrivs inom följande nio verksamhetsområden:
Dopingkontroller
Kontrollerna ska kännetecknas av hög rättssäkerhet och ha en avskräckande och upptäckande effekt.
Det nationella kontrollprogrammet siktar mot 3 500 prover i år. Att antalet kontroller minskar beror på
ökade analyskostnader per prov.
Riksidrottsförbundet (RF) har en kontrollservice där man på beställning utför kontroller vid
internationella tävlingar i Sverige. Specialidrottsförbund (SF) och föreningar kan även vid behov
beställa egna kontroller av RF:s kontrollorganisation.
Analysverksamhet
Analyser av svenska och internationella prov samt metodutveckling utförs vid Dopinglaboratoriet på
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge som är ett forskningsanknutet och av WADA ackrediterat
laboratorium. Laboratoriet bistår därutöver RF med specialkompetens.
Juridisk verksamhet
Den juridiska verksamheten präglas av rättssäkerhet och service till idrottsrörelsen och dess utövare där
bl a regler kontinuerlig revideras. RF:s dopingkommission fungerar som åklagare när man behandlar
och anmäler positiva dopingfall till respektive SF. Bestraffningsärenden avgörs sedan av respektive SF
och kan överklagas till Riksidrottsnämnden som är sista instans. Dispensärenden behandlas av
dopingkommissionens dispenskommitté.
Information
Genom att inhämta, tillhandahålla och sprida aktuell kunskap ska RF stimulera och utveckla det
förebyggande antidopingarbetet inom idrotten. RF upprätthåller en informationsservice i första hand för
medlemsförbunden och dess föreningar men även för media och andra intressenter. RF svarar för
framställning och spridning av informationsmateriel. RF har inom antidopingområdet upprättat nätverk
både inom SF och distriktidrottsförbund (DF).
Utbildning
RF har uppgiften att utbilda och fortbilda dopingkontrollfunktionärer, antidopingansvariga och andra
nyckelpersoner i syfte att utveckla antidopingarbetet inom SF och DF.
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Forskning och utveckling
RF utvärderar och utvecklar ständigt arbetsmetoderna i antidopingarbetet genom att initiera och
genomföra olika forsknings- och utvecklingsinsatser. Detta ska sedan leda till ökad kunskap om
dopingen inom idrotten, dess bakgrund och konsekvenser samt olika metoder att eliminera missbruket.
RF följer forskningsläget och verkar för att medel ska beviljas sådan forskning.
Nationell samverkan
RF samarbetar med andra organisationer och myndigheter för att strategiskt verka mot spridning och
bruk av dopingmedel.
Internationell samverkan
Även på det internationella planet sker samverkan för att motverka spridning och bruk av doping. År
1990 anslöt sig Sverige till Europarådets konvention mot doping. Dessutom finns Sverige sedan 1998
med som en av de nio medlemsländerna i IADA (International Anti-Doping Arrangement), vars arbete
syftar till att nå ett brett internationellt samförstånd inom antidopingområdet. Samarbetet inom IADA
har bland annat utmynnat i tillkomsten av en internationell kvalitetsstandard för antidopingarbetet. 2003
bildades ANADO (Association of National Anti-Doping Organisations) som i nuläget består av 42
medlemsländer där Riksidrottsförbundet funnits med från start.
Sedan lång tid tillbaka finns även ett starkt nordiskt samarbete och utbyte där de nordiska länderna i
många stycken varit föregångare internationellt i antidopingfrågorna.
Den numera viktigaste plattformen för koordinering och harmonisering av antidopingarbetet utgör
WADA (World Anti-Doping Agency), där represententer för internationell idrott och världens
regeringar sedan bildandet 1999 arbetar sida vid sida i kampen mot doping. Den av WADA framtagna
World Anti-Doping Code (WADC) är numera det regelverk som all världens internationella
specialidrottsförbund och nationer rättar sig efter.
Kvalitetssäkring
RF:s dopingkontrollverksamhet är certifierad enligt kraven i WADAs standard för dopingkontroll samt
kvalitetsstandarden ISO 9001:2000. Certifieringen omfattar såväl kontrollverksamheten, regelverket
som antidopingorganisationen.
Läs mer på:
RF:s Antidoping hemsida - http://www.rf.se/templates/Pages/NewsListLong____145.aspx
SSDF:s UV-rugby Antidoping hemsida - http://iof3.idrottonline.se/templates/Page.aspx?id=3870
Frågor och svar - http://www.rf.se/templates/Pages/FAQPage____173.aspx
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