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INNLEDNING  
Antidoping Norge (ADNO) har en fireårig strategiplan som strekker seg over perioden 2020-
2023. For perioden er det nedfelt fem løfter som vi har sagt at stiftelsen skal strekke seg etter: 
 
Løfte 1:   Vi skal ha en verdensledende kontrollvirksomhet. 
Løfte 2:   Vi skal vær en pådriver for forebyggende antidopingarbeid i idretten.  
Løfte 3:   Vi skal heve kvaliteten på det internasjonale antidopingarbeidet.  
Løfte 4:  Vi skal lede arbeidet for en dopingfri og helsefremmende treningskultur. 
Løfte 5:   Vi skal være en framtidsrettet, åpen og veldrevet organisasjon.  
 
Til løftene tilhører et sett med ambisjoner. I denne strategiplanen er det definert 30 
ambisjoner som trekker fram det som skal prioriteres i perioden.  
 
Virksomhetsplanen bygger i all hovedsak på den struktur som er definert i strategiplanen. 
Virksomhetsplanen vil igjen bli brutt ned i de ansattes individuelle årsplaner.  
 
Som del av arbeidet med strategiprosessen ble det besluttet at visjon og verdisetninger ikke 
skulle endres denne gangen. Disse er derfor tilsvarende det vi hadde for perioden 2016-2019. 
 
Visjonen: 
REN TRENING. LIKE MULIGHETER. 
 
Verdisetningene: 
SE MULIGHETER  |  SKAP ENGASJEMENT  |  SØK KUNNSKAP  
VÆR ETTERRETTELIG  |  VIS RESULTATER  |  DEL UTFORDRINGEN 
 
Antidopingarbeidet i idretten finansieres av spillemidler. I tillegg har organisasjonen med 
annen offentlig finansiering utvidet virksomheten mot doping i et samfunns- og 
helseperspektiv.  
 
I innledningen til strategiplanen understrekes det at ADNO skal være antidoping-
organisasjonen for alle som vil bekjempe doping i Norge. Det har de siste årene vært en klar 
utvikling i at konkurransemiljøer utenfor den organiserte idretten har sett viktigheten og 
nødvendigheten av å ha et antidopingarbeid. Dette er forsterket gjennom at myndighetene 
har presisert at de som ønsker statlig støtte til idrettsarrangementer, må følge doping-
bestemmelsene.  
 
Covid-19 - og påvirkning på arbeidet 
Covid-19 har selvsagt også rammet antidopingarbeidet, så vel nasjonalt som internasjonalt. 
Innenfor Norges grenser har ADNO vært i stand til å opprettholde et tilfredsstillende 
testprogram for topputøvere, takket være investeringer i bobil (langtidsleie og kjøp). I 2020 
tok vi nesten 2200 dopingprøver, mot et normalår på omtrent 3000 prøver. Vi legger for 2021 
opp til å ta omtrent 2500 dopingprøver. 
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Det testprogrammet som drives under pandemien krever helt andre ressurser enn i et 
normalår. Når lønn til kontrollører, reise, analyser, utstyr,  bobil og bemanning av bobildrift 
inkluderes, blir prisen per prøve en helt annen. Med utgangspunkt i den erfaringen vi har 
gjort oss gjennom 2020 vil kostnaden per prøve bli anslagsvis 1400-1500 kroner høyere enn 
under normal drift.  

Også det forebyggende arbeidet har en klart å holde operativt, om enn i en annen form. Blant 
annet er det gjort et betydelig utviklingsarbeid for å tilpasse den forebyggende aktiviteten til 
situasjonen.  

Ved starten av 2021 er det vanskelig å se hvordan pandemien og vaksinesituasjonen utvikler 
seg. Vi planlegger 2021 som om det er kontroll på pandemien fra sommeren, slik at det 
planlegges for normal drift og gjennomføring av kjernevirksomheten innen internasjonalt, 
kontroll og påtale og forebygging og folkehelse i siste halvår av 2021. 

Samtidig som koronasituasjonen har hemmet og utfordret driften av antidopingarbeidet, ser 
en også sider ved denne perioden som kommer til å endre både arbeidsliv og på noen områder 
hvordan vi jobber rent operativt innenfor antidoping.  

Vi ser for eksempel ikke bort fra at det kan være hensiktsmessig å ha en bobil tilgjengelig 
også etter pandemien, både med tanke på hjemmekontroller og i forbindelse med 
arrangementer og besøk rundt omkring i norsk idrett. I det forebyggende arbeidet vil det helt 
sikkert framover bli mer innslag av webinarer og bruk av digitale virkemidler og verktøy. Vi 
ser allerede hvordan vi har tatt i bruk nye kommunikasjonskanaler og -flater for å nå ut med 
informasjon. En systematisk og kreativ bruk av de sosiale medie-kanalene vil være viktig å 
prioritere i et effektivt og målrettet forebyggende arbeid. I dette vil dukker det opp behov for 
investeringer og utvikling for å innfri til de nye kravene som vil bli stilt til oss.  

 
Utviklingstrekk 
Administrasjon, drift og personal 
Som påpekt over har arbeidsliv og arbeidskultur blitt påvirket og satt på prøve gjennom 
pandemien. ADNO vil fortsatt legge til rette for en jobbsituasjon som tar nødvendige 
smittevernhensyn og som gjør at vi tar vår del av samfunnsansvaret, samtidig som vi må 
sikre at vi klarer å levere det vi skal som organisasjon. Datasikkerhet vil være et annet 
fokusområde. En del sentrale medarbeidere har sluttet i løpet av 2020. Det vil være viktig å få 
tak på hvordan disse områdene skal forvaltes videre med nye folk og ny organisering. Det 
gjelder for eksempel kvalitetssystemet, HR-området og internasjonalt arbeid. På 
personalsiden ser vi på kort sikt at vi må ansette en person i en prosjektstilling for å ta seg av 
drift og vedlikehold av bobilene.  
 
Kommunikasjon 
Det pekes på mange digitale utviklingsbehov i kjølvannet av koronaen. Med ny kompetanse 
inn i kommunikasjonsavdelingen i 2020 har fokuset på lyd og bilde blitt styrket ytterligere. Vi 
har lansert Antidoping-podden og flere nye videoserier. Arbeidet med antidoping-TV vil 
trappes opp og med økt bruk av digitale plattformer i det forebyggende arbeidet både i og 
utenfor den organiserte idretten vil kommunikasjonskompetansen være viktig også her. En 
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systematisk bruk av sosiale medie-kanaler gjør at vi når bredere ut enn noen gang, med 
tilpasset budskap og virkemiddelbruk til ulike målgrupper. 
 
Kontroll og påtale 
Med covid-19 har det vært umulig å drive et normalt testprogram i norsk idrett. Takket være 
at organisasjonen var snarrådige og investerte i en bobil raskt etter at pandemien rammet 
landet har vi klart å ha et omfattende testprogram i norsk toppidrett som har tilfredsstilt 
WADAs testprosedyrer. Dette ble gjort mulig ved at vi først leide en bobil og senere kjøpte en 
bobil som har fungert som mobile kontrollstasjoner. Ved inngangen av 2021 vil vi være i eie 
av to bobiler, og det planlegges for at vi har én bobil gjennom hele året. Vi vet fortsatt ikke 
hvordan smittevernhensyn vil prege 2021, og det er derfor vanskelig å anslå presist hvor 
mange dopingprøver som blir mulig å ta totalt, og på de ulike utøvernivåene. Totalt legger vi 
opp til å ta omtrent 2500 dopingprøver i norsk idrett, noe som er cirka 20 prosent lavere enn 
det som har vært antall prøver i et normalår.  

Vi har brukt 2020 til å igangsette prosjektet dried blood spot (DBS). Denne nye metoden vil bli 
implementert i testprogrammet i 2021. Ellers er etterretningsarbeidet et særlig fokus. Vi har 
sagt at vi skal jobbe etterretningsbasert i hele organisasjonen, og framover vil skolering av 
alle ansatte innen etterretning og informasjonsinnhenting ha høy prioritet. 

Forebyggende arbeid i idretten 
ADNO ser det som et stort framskritt at International Standard for Education (ISE) er en av de 
store nyvinningene i den nye World Anti-Doping Code som trådte i kraft fra 1. januar 2021. 
Selv om ADNO gjennom sine programmer har mye på plass, er det også elementer vi må 
forsterke som følge av de kravene som stilles. I tråd med nytt regelverk vil vi lansere et nytt 
Ren Utøver-program som i større grad enn tidligere kan skreddersys for ulike målgrupper. Et 
annet klart utviklingstrekk innen det forebyggende er at vi må innstille oss på mer bruk av 
webinarer og digitale virkemidler. I dette arbeidet vil det jobbes tett med 
kommunikasjonsavdelingen. 
 
Topputøverfokus 
Vi ønsker å sette de aller beste utøverne enda mer i fokus, på tvers av avdelinger. ADNO er 
opptatt av å ha et informasjonsarbeid som er relevant og tilgjengelig for topputøvere i Norge. 
For å styrke denne kontakten ansatte organisasjonen høsten 2019 en utøver i en 
prosjektstilling. Vedkommende er nå over i en utvidet forebyggende stilling, men vil fortsatt 
ha et fokus på kontakt og informasjon til meldeplikt- og topputøvere. Vi vil i 2021 prioritere 
foredrag for landslagsutøvere, arrangere egne webinarer for meldepliktutøvere og fra kontroll 
og påtale vil en prioritere samtaler med topputøvere for å komme nærmere idretten.  
 
Internasjonalt og medisinsk 
Koronasituasjonen har påvirket det internasjonale antidopingarbeidet betydelig. 
Eksempelvis har det i mange land over tid blitt foretatt svært få tester. ADNO vil være opptatt 
av å bidra til å få i gang det internasjonale arbeidet for fullt. Med uforminsket styrke vil vi 
holde fokuset på demokratiske prinsipper og menneskerettigheter, og jobbe videre for et 
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sterkt og uavhengig WADA. Vi vil dessuten videreføre de bilaterale avtalene vi har med andre 
nasjonale antidopingbyråer og søke nye samarbeid. Det medisinske området har fått en 
sentral plass i organisasjonen de siste årene. Dette henger også sammen med den økte 
interessen for medisinske spørsmål i antidopingøyemed. ADNO utvikler hele tiden de 
tjenestene vi tilbyr for at utøvere og støttepersonell skal kunne sjekke legemidler og få gode 
svar ved spørsmål om medisinsk fritak. Vi søker dessuten stadig nye arenaer for å formidle 
kunnskap om medisin og antidoping. 
 
Forskning 
De siste årene har det vokst fram et sterkere fokus på forskning og evaluering. I tråd med økte 
ambisjoner på forskningsfeltet ble det i 2020 opprettet en to-årig midlertidig stilling 
som forskningssjef, som delvis erstattet stillingen som sjef samfunnskontakt. Vi tror at en 
sterkere faglig forankring av antidopingarbeidet vil bidra til bedre resultater og mer effektiv 
ressursbruk i organisasjonen. For å understreke posisjonen og gi dette arbeidet en retning er 
det utarbeidet en forskningsstrategi for inneværende strategiperiode. 

Doping som samfunnsproblem/ folkehelse 
De kommunale og fylkeskommunale samarbeidene er hjørnesteiner i ADNOs arbeid utenfor 
den organiserte idretten. Modellen finansieres dels av kommune/fylkeskommune og dels av 
det tilskuddet ADNO får fra Helsedirektoratet. For ADNO vil det være viktig å sikre god 
oppfølging og størst mulig effekt av disse samarbeidene. Ellers må vi også i folkehelsearbeidet 
se på hvordan vi i større grad kan utvikle digitale virkemidler for å informere og skape gode 
holdninger omkring trening, kropp og antidoping, blant annet til distribusjon via sosiale 
medie-kanaler.  
 
Konkurranser utenfor idretten/oppdrag 
ADNO ønsker å være antidopingorganisasjonen for alle som vil bekjempe doping i Norge. Det 
betyr at vi også må tilby aktører som ikke er en del av idretten, men ønsker å bekjempe 
doping, et helhetlig antidopingtilbud. Skal et slikt samarbeid fungere etter hensikten, må 
eventuelle brudd på bestemmelsene få idrettslige konsekvenser for den det gjelder. Videre må 
de organisasjoner som det samarbeides med ha tilgang til domsorganer som ivaretar 
rettferdig rettergang for den som påtales for brudd på bestemmelsene. ADNOs arbeid for 
denne type konkurransemiljøer må finansieres utenfor dagens tilskuddsordninger. 

Rent Senter, programmet ADNO tilbyr treningssenterbransjen, får internasjonal 
oppmerksomhet. Island har nå etablert sin egen versjon av programmet. I Norge jobber vi 
kontinuerlig med å utvikle programmet og gi sentrene god og nyttig oppfølging. Vi ser på 
hvordan vi kan bidra til at det blir gjennomført flere dopingkontroller på norske 
treningssentre enn det det er gjort de siste årene. 
 

Virksomhetsplan 2021 er bygget opp med ni kapitler: 
KAP. 1-7:  Spillemidler fra Kulturdepartementet brukes innenfor dette området. 
  Fellestjenester og støttefunksjoner (kap. 1, 2 og 3), betjener alle avdelinger i 
   organisasjonen, og belastes de ulike områdene med utgangspunkt i antall 
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   årsverk som tilhører områdene som er finansiert henholdsvis fra 
   Kulturdepartementet (KUD) og fra Helsedirektoratet. Forskningsarbeidet (kap. 
  7) er dels finansiert av spillemidler og dels av midler fra helsemyndighetene. 
KAP. 8:  Selvfinansierende samarbeidsprosjekter. 
KAP. 9:  Dekkes i hovedsak av midler fra Helsedirektoratet.  

 



7 

 

 ANTIDOPING NORGE | VIRKSOMHETSPLAN 2021  

1.  PERSONAL  
1.1.  Ansatte 
Ved inngangen til en ny strategiperiode i 2020 ble det i liten grad gjort endringer i selve 
organisasjonskartet. Det er nødvendig at en med jevne mellomrom vurderer om det bør 
gjøres noe med sammensetning av ansatte, hvordan vi er organisert og hvilken 
fagkompetanse vi bør styrke for å imøtekomme den strategien som er lagt. Noen ganger vil 
slike gjennomganger være naturlig å se på ved avgang av ansatte, mens en andre ganger vil 
se på dette på grunn av oppgaver som bør løses og nye prioriteringer. 

I løpet av 2020 har tre sentrale og erfarne medarbeidere avsluttet sitt arbeidsforhold. Det 
gjelder fagsjef som har hatt ansvar for kvalitetssystem og internrevisjon, sjef 
samfunnskontakt og leder av internasjonal avdeling. Kun sistnevnte stilling er erstattet 
direkte. På slutten av 2020 kom det dessuten oppsigelse fra HR-rådgiver som vil bli erstattet. 

Ansvaret for ledelsessystem for kvalitet og internrevisjon er fra nå av organisert på en annen 
måte, der det rent overordnet er tillagt administrasjonsavdelingen. Sjef samfunnskontakt er 
gjort om til forskningssjef. Dette er i tråd med en styrket satsing på forskning. 
Oppdragsporteføljen ligger også til forskningssjefen. Prosjektstillingen som ble etablert for å 
styrke kontakten med topputøvere vil bli videreført, men nå som del av en annen stilling i 
avdeling for forebygging og folkehelse. Foruten disse stillingene er også flere andre stillinger 
erstattet i løpet av året. I ansettelsen av nye medarbeidere har det vært viktig å søke personer 
som kan styrke oss på ønsket ny kompetanse. 
 
Over tid har arbeidet med kontrollprogrammet endret seg. Her er fleksibilitet og behov for ny 
kompetanse bakgrunnen for at en ser på organiseringen av kontrollvirksomheten i sin 
helhet, både på kontoret og blant feltpersonellet. Mange av våre kontrollører har vært med 
oss lenge, og en naturlig avgang bidrar også til at det er grunn til å se på hele organiseringen 
av kontrollørkorpset. Mer kortsiktig vil det bli ansatt en bobilansvarlig i en prosjektstilling 
som følger opp drift og vedlikehold av bobilene. Ellers ser vi for oss å styrke det juridiske 
området gjennom å ansette en jurist til i løpet av 2021.  
 
Det er liten tvil om at koronapandemien har utfordret den normale arbeidshverdagen også i 
ADNO. Vi har vært opptatt av å finne fram til løsninger som ivaretar tryggheten til ansatte og 
sørger for at vi tar et nødvendig samfunnsansvar ved å prioritere smittevern og -hensyn, 
balansert opp mot en organisering, form og arbeidskultur som sikrer leveranse og utvikling 
av virksomhetens arbeid. 
 
Det er i skrivende stund vanskelig å forutsi hvordan arbeidshverdagen blir i 2021, men det er 
stor sannsynlighet for at både usikkerhet og hjemmekontor vil kunne prege i alle fall deler av 
det kommende året. Vi vil fortsette å legge til rette for en mest mulig normal arbeidshverdag 
på kontoret for flest mulig, samtidig som hjemmekontorarbeid skal oppleves som effektivt. 
For å oppfylle det siste er det lagt til rette for tilpasset teknisk utstyr hjemme for de ansatte. 
 
Det sosiale aspektet ved arbeidslivet har vært skadelidende som følge av omfattende bruk av 
hjemmekontor, samt begrensinger for kontakt blant ansatte som har vært på kontoret. For å 
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bøte på dette vil vi legge opp til minst et sosialt tiltak hvert kvartal for å sikre trivsel og 
samhold blant ansatte, selvsagt i tråd med de smittevernhensyn som må tas. 
 
1.2.  Personal- og organisasjonsutvikling 
Det er i 2020 foretatt en omfattende kompetansekartlegging av arbeidsstokken på 
hovedkontoret. Med bakgrunn i denne skal det legges opp et utviklingsløp for å sikre 
nødvendig kompetanse og videre skolering innenfor prioriterte områder. Vi vil i 2021 i større 
grad benytte digitale verktøy også for intern opplæring og kunnskapsdeling på tvers av 
avdelingene. 
 
I skrivende stund er det begrensninger for hvor mange som kan samles. Det planlegges 
imidlertid for et todagers personalseminar for sentralt ansatte og utepersonell høsten 2021, i 
tillegg til at det legges til rette for en fagsamling per avdeling. For de ansatte på 
hovedkontoret fortsetter en med regelmessige allmøter hvor kunnskaps- og 
informasjonsdeling står i fokus. 
 
I gjeldende strategiplan er det uttalt at hele organisasjon skal jobbe etterretningsbasert. For å 
nærme oss dette krever det intern kursing av personell slik at alle ansatte vet hva 
etterretningsarbeid innebærer og hva informasjonsinnhenting innebærer for den enkelte. 
Dette vil ledes av fagpersonell i avdeling for kontroll og påtale. 
 
Det oppfordres til at de ansatte skal drive faglig utvikling og at det som del av den 
individuelle årsplanen også lages en utviklingsplan for den enkelte. Det vil i 2021 bli avsatt en 
pott med midler for faglig utvikling der de ansatte kan fremme ønsker om støtte til 
fagutvikling. Relevans til den enkelte stilling og en behovskartlegging av stiftelsens totale 
kompetanseprofil vil tillegges vekt når utviklingstiltak skal vurderes. 
Kompetansekartleggingen som ble gjort blant alle ansatte i ADNO i 2020 vil være førende for 
hva som skal prioriteres. 

For sentralt ansatte legges det opp til månedlige allmøter med faglig innhold. Det årlige 
internseminaret for ansatte på hovedkontoret, som også inkluderer fylkeskoordinatorer, 
videreføres. 

I 2021 planlegges det for et felles seminar for alle ansatte i Antidoping Norge 

1.3. Rekruttering 

Etableringen av en egen stilling som HR-rådgiver har vært viktig for oppfølging av 
personalrutiner og å sikre gode rekrutteringsprosesser.  

Med en større stab av ansatte er det naturlig at det blir hyppigere utskifting av ansatte. Med 
erfaring i de siste par årene er det grunn til å forvente 5-10 slike prosesser i løpet av et år, 
inkludert deltidspersonell. Det er gledelig å se at mange søker på stillinger i ADNO når de 
lyses ut, men med mange stillinger ute og mange søkere har det også vært viktig å få på plass 
gode prosesser for rekruttering. Det hører med til unntakene, men i sentrale 
ansettelsesprosesser benytter stiftelsen støtte fra eksterne byrå. 



9 

 

 ANTIDOPING NORGE | VIRKSOMHETSPLAN 2021  

 

2. DRIFT   
2.1.      Styret 
Styret i ADNO består av seks faste representanter utpekt av stifterne, og er stiftelsens øverste 
organ. Det planlegges fem styremøter i 2021. I tillegg vil det holdes strategiske samlinger og 
styreleder og styremedlemmer vil enkeltvis delta på møter etter behov. To medlemmer trådte 
ut av styret på slutten av 2020, og to nye medlemmer går inn i styret fra første møte i 2021. 
 

2.2.      Kontordrift 
Den daglige driften skal sikre at organisasjonen fungerer optimalt og tar hånd om blant 
annet økonomistyring og revisjon, lokaler og organisasjonens IT-behov. 

Som følge av covid-19 har det vært ustrakt bruk av hjemmekontor. Dette har medført en 
eksplosjon i bruken av digitale kommunikasjons- og opplæringsplattformer, både internt i 
organisasjonen og i samhandling med ulike målgrupper. I stor grad har Teams vært det 
foretrukne verktøyet, men også andre plattformer er testet ut og vil bli testet ut i framtiden 
som del av informasjons- og forebyggende arbeid. 

ADNOs møterom er oppgradert med nytt videokonferanseutstyr. Dette vil bli brukt flittig i 
forbindelse med interne arbeidsmøter, i informasjonsarbeidet og som erstatning for møter 
der vi tidligere ville ha reist. Reisevirksomheten til møter i inn- og utland vil avta som følge 
av de endringer covid-19 har påført forventning, arbeidsmønster og -kultur. Av hensyn til 
relasjonsbygging mener vi likevel at det er viktig å gjenoppta reiseaktivitet så snart 
pandemisituasjonen tillater det. 
 
Arbeidet med å videreutvikle papirløst arkiv og postjournal planlegges fullført i 2021. I 
forkant av dette vil det bli lagt opp til ytterligere opplæring av ansatte i saks- og 
arkiveringssystemet Public360. Dette prosjektet vil kreve noe bistand fra en ekstern ressurs 
med kompetanse innen arkiv- og dokumentasjonsbehandling.  

Det planlegges utført mindre tilpasninger av kontorlokalene på Ullevaal stadion i 2021. Et 
lydisolert lokale med gode lysforhold er ønskelig slik at vi enkelt og i større grad kan foreta 
egne videoopptak med god kvalitet.  
 
2.3. Datasikkerhet og digitalisering 
I en hverdag hvor mer og mer digitaliseres, hvor teknologien endrer seg raskere, mer data 
behandles, sikkerhetstruslene øker og GDPR-etterlevelse er krevende, må datasikkerhet 
prioriteres høyt i en virksomhet som vår. Utstrakt bruk av hjemmekontor har gjort dette 
enda mer aktualisert.  

ADNO har i 2020 deltatt i et internasjonalt utvekslingsfora om IT-sikkerhet blant nasjonale 
antidopingbyråer. Målet er å få på plass et sett med minimumskrav som skal gjelde alle 
antidopingbyråer. 
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Det er kjent at svindelforsøk mot de ansatte er den mest effektive og vanligste 
angrepsformen fra datahackere. Derfor settes det av tid til opplæring og kunnskapsheving 
blant de ansatte.  

2.4.      HMS-arbeid 
ADNO ønsker å ha en organisasjonskultur som fremmer samhold, trivsel og utvikling.  For å 
få et klarere bilde av hvordan de ansatte vurderer arbeidsmiljø, trivsel og 
utviklingsmuligheter, vil det i 2021 gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse. 
Undersøkelsen vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med arbeidsmiljø og 
organisasjonskultur. 

Stiftelsen har en beredskapsplan. Denne vil gjennomgås, forankres på nytt i organisasjonen 
og testes ut i løpet av 2021.    

Det er et eget verneombud for administrativt personell i tillegg til et eget verneombud for 
organisasjonens feltpersonell.  
 
2.5.      Ledelsessystem for kvalitet 
ADNO har et sterkt ønske om å levere kvalitet i alle ledd, og har et ledelsessystem for kvalitet 
som er i tråd med NS-EN ISO 9001. Målet med ADNOs kvalitetsarbeid er en kontinuerlig 
forbedringsinnsats. Hovedfokuset i resertifiseringen i 2020 var planlegging og gjennomføring 
av antidopingprogram i henhold til krav i World Anti-Doping Code. Gjennomgangen pekte på 
områder som kan forbedres i 2021. Vi ser at dagens kvalitetssystem bør over i en ny drakt, og 
at innholdet bør revideres slik at det fremstår som brukervennlig og tilgjengelig.  

I ADNO er ledelsessystemet for kvalitet nå tillagt de ulike avdelingene. Ved å ha en 
kvalitetsansvarlig i den enkelte avdeling ønskes det å skape et tydelig eierskap til prosessene. 
Det overordnede kvalitetsansvaret er lagt til leder av administrasjonsavdelingen, som skal 
bistå daglig leder og de kvalitetsansvarlige i avdelingene. Kvalitetsgjennomgang foretas på 
tertialvise møter.   

Reviderte krav i World Anti-Doping Code med tilhørende internasjonale standarder vil bli 
inkludert i kvalitetssystemet og virksomhetens aktiviteter, slik at ADNO opprettholder 
status som «Code Compliant». Personvernlovgivningen er også inkludert i kvalitetssystemet. 
 
2.6. Økonomi 
Organisasjonen innførte i 2019 nye systemer for lønn og regnskap som del av en 
totalomlegging av IKT-plattformen. Dette medførte en del utfordringer som det også måtte 
brukes mye tid på i 2020 for å få endelig på plass. 

En ny fagrådgiver innen økonomi ble ansatt i 2020. Et fokus framover vil ligge på å styrke 
økonomistyringen ytterligere, gjennom tettere dialog og oppfølging av avdelingene. Det vil 
også ses på om det er anledning til å hente inn flere ressurser for å drifte et økonomiarbeid 
som har vokst betydelig de siste årene. 
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Innenfor de tildelte midlene vi får fra Kulturdepartementet og Helsedirektoratet er det lagt 
opp til henholdsvis 20,0 og 7,2 årsverk. I de fylkeskommunale samarbeidene delfinansieres 
stillingene som fylkeskoordinatorer av fylkene selv. Samlet for hele virksomheten, inkludert 
fylkeskommunale samarbeid og oppdragsvirksomhet, legges det opp til 29,0 årsverk. Dette 
forutsetter avtale med et nytt fylke. 
 
Fellestjenester og støttefunksjoner, og her inkluderes kommunikasjonsarbeidet (kap. 3), 
betjener alle avdelinger i organisasjonen, og belastes de ulike områdene med utgangspunkt i 
antall årsverk som tilhører områdene som er finansiert henholdsvis fra Kulturdepartementet 
og fra Helsedirektoratet.  
 
3.      KOMMUNIKASJON 
Kommunikasjonsarbeidet i ADNO har en sentral plass i organisasjonen. Arbeidet anses å 
være vesentlig for å skape forståelse for bredden og kompleksiteten i arbeidet. 
Kommunikasjon er dessuten en helt sentral komponent i det forebyggende arbeidet som 
drives. Det sistnevnte er ytterligere forsterket den siste tiden i og med at stadig mer skjer via 
digitale flater.  
 
I strategiplanen for 2020-2023 påpekes det at stiftelsen skal ha et offensivt, tilgjengelig og 
målrettet kommunikasjonsarbeid. For å oppfylle denne ambisjonen vil det være en 
forutsetning at vi ser på nye måter å formidle budskapet på, både i valg av virkemidler og i 
valg av flater og kanaler. 
 
3.1.       Materiell  
Tradisjonelt har ADNO hatt et bredt sortiment av trykt informasjonsmateriell. De siste årene 
er store deler av informasjons- og kommunikasjonsarbeidet ført over til digitale kanaler og 
flater. Det kan bli aktuelt å utvikle og trykke opp utvalgte trykksaker mot spesielle 
målgrupper også i 2021, men ressursene går mer og mer i retning av det digitale. 
 
ADNO har lagt mye ressurser inn i å lage en omfattende årsrapport som en trykksak. Ved 
rapportering av 2020 vil denne rapporten gjøres heldigital.  

På informasjonssiden ble det gjort flere tiltak for å kommunisere det nye 
antidopingregelverket tydelig mot slutten av 2020 og starten av 2021. Her ble det laget 
videoer for sosiale medier, gjort nødvendige oppdateringer på nettsidene og utviklet en ny 
utøverguide.   
 
Synlighet av budskapet om ren trening og like muligheter forsterkes gjennom bruk av 
markedsmateriell og profileringsartikler. I dette er vi opptatt av å sikre budskap som er mest 
mulig målrettet og at vi benytter oss av virkemidler som framstår som attraktive og 
tilgjengelige. Materiellet som er utviklet for målgrupper som utøvere, skoler, treningssentre 
og helsepersonell ligger tilgjengelig på våre nettsider og kan bestilles via vår nettbutikk. I 
nettbutikken tilbys tøy og materiell som kan bestilles av dem som ønsker å profilere en ren 
idrett og ren treningskultur. ADNO har en avtale med tekstilprodusenten Craft som skal sikre 
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at det vi tilbyr framstår enhetlig og med kvalitet. Programmer som Rent Senter og Rent 
Idrettslag er utstyrt med en egen portefølje av produkter og materiell. En del av 
profileringsmateriellet som er laget benyttes også som strøartikler og premier i forbindelse 
med forebyggende aktiviteter. 
 

3.2.       Nettsider og sosiale medier 
Nettsider 
Nettsiden antidoping.no er en vesentlig informasjonskanal for og om stiftelsen. 
Utviklingsarbeid her er derfor en kontinuerlig prosess. Den nye publiseringsløsningen som 
ble tatt om bord i 2019 sikrer en brukervennlig, fleksibel og framtidsrettet nettsideløsning 
med tanke på videreutvikling.  
 
Antidoping.no er en innholdsrik nettside, men ved å stadig ha et øye for brukermønstre og 
trafikkmålinger vil vi tilpasse siden på best mulig måte, i tråd med hvordan sidene faktisk 
brukes. Årlig besøkes siden av omtrent 200 000 brukere. En stor andel av trafikken kommer 
via søkemotorer og gjennom trafikk som ledes fra sosiale medie-kanaler, men det er gledelig 
at stadig flere også går direkte til nettsiden. Det er et signal om at bevisstheten og 
kjennskapen til nettsiden er økende. Parallelt jobbes det med å ha mest mulig 
søkemotoroptimaliserte sider, slik at personer på jakt etter innhold om doping og antidoping 
disponeres for artikler på antidoping.no. 

For 2021 vil det være viktig å følge med på bruken og gjøre eventuelle tilpasninger av disse. I 
all webutvikling tas det høyde for at de fleste nå bruker antidoping.no på mobilen og ikke via 
stasjonære enheter (PC/Mac). Nærmere 70 prosent av aktiviteten på antidoping.no foregår nå 
på mobil. 
 
Legemiddelsøket og dopinglisten er de mest besøkte undersidene på antidoping.no. Disse er 
tilgjengelige via et brukervennlig søkefelt øverst på siden. Legemiddelsøket er en svært viktig 
tjeneste som bygger på Felleskatalogens base med norske legemidler. Her er det et svært godt 
samarbeid som sikrer en oppdatert, sikker og mest mulig brukervennlig tjeneste. 
 
Også programmene vi tilbyr idretten, nyheter, video og Dopingkontakten er gitt sentrale 
plasseringer på siden. Til den sistnevnte tjenesten er det implementert en chat-løsning.  
 
Sosiale medier 
Selv om nettsidene er viktig, er strategisk, systematisk og kreativ bruk av sosiale medium det 
viktigste vi gjør for å nå bredt ut med budskapet vårt. Derfor har et omfattende og målrettet 
arbeid i nye mediekanaler høy prioritet. Her er det gjort nye og offensive framstøt gjennom 
koronaperioden. 

Utfordringen er å bruke riktig kanal for å treffe den rette målgruppa, og ikke minst finne den 
riktige tonen å nå de forskjellige gruppene på. Gjennom målrettede annonser kan vi spesielt 
treffe målgrupper vi ellers hadde hatt vanskelig for å nå, for eksempel med forebyggende 
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informasjon mot unge som vurderer å begynne med dopingmidler, eller ved å ha en kanal 
som treffer norske topputøvere spesielt. 

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og Snapchat er kanaler organisasjonen benytter i 
dag. Vi vil satse enda mer på godt videoinnhold som kan forklare og sette følgerne våre inn i 
nødvendig informasjon. Organisasjonen har de siste årene løftet egen kompetanse på 
videoproduksjon og gjennom kursing og erfaring utviklet kunnskapen om sosiale medier.  
 
3.3.       Video 
Video i forskjellige former, med ulik virkemiddelbruk og på forskjellige plattformer blir svært 
viktig for organisasjonen framover. Koronapandemien har bidratt til at video har fått en enda 
mer sentral plass i planlegging av kommunikasjonsarbeidet. Dette vil forsterkes ytterligere i 
2021. 
 
Vi ser at vi kan nå svært bredt ut når innholdet er godt og interessant. Gode videoer gjør at vi 
kan vekke stor oppmerksomhet omkring organisasjonen, programmene våre, verktøyene 
våre og ikke minst budskapet om en ren og rettferdig idrett og en trygg og helsefremmende 
treningskultur.  

Vanligvis har organisasjonen gjennomført omtrent 200 foredrag der Power point-
presentasjoner foran en forsamling har vært måten å gjøre det på. Vi tror at vi også i 
fremtiden kommer til å holde fysiske foredrag, men det vil være naturlig å rigge 
virksomheten for å holde mer webinarer og digitale foredrag og seminarer. I dette vil 
videoutvikling spille en sentral rolle. På den måten vil kommunikasjon bli en enda viktigere 
del av organisasjonens informasjons- og forebyggende arbeid. 

Vi vil satse på utvikling av video både internt og i samarbeid med eksterne byrå. Til større 
kampanjer der vi vil nå bredt ut for å vekke folks følelser, er det viktig at innholdet er 
gjennomarbeidet og av høy kvalitet. Da er det naturlig å bruke ekstern bistand. Det samme 
vil være tilfelle i kampanje- og reklamevideoer for ulike programmer. Vi vil også satse på 
nyhets- og aktualitetsrettede videoer som kan ta for seg aktuelle saker i antidopingverdenen. 
Derfor vil vi se på mulighetene for å sette opp et permanent «studio» som vil gi oss 
muligheten til å produsere korte videointervju/forklaringsvideoer når det for eksempel skjer 
noe internasjonalt. ADNO har et sterkt fagmiljø og det er ønskelig at vi viser oss fram som en 
faginstans i antidopingspørsmål. 
 
For å styrke informasjonsarbeidet mot våre aller beste utøvere vil vi også i større grad ty til 
video. Høsten 2020 ble det lansert en egen topputøverkanal på sosiale medier der vi blant 
annet distribuerer informasjonsvideoer, i tråd med ønskene som framkom av 
utøverundersøkelsen som ble gjennomført i samarbeid med Olympiatoppen og NISO. 
 
3.4.       Mediearbeid 

Antidoping Norge har siden stiftelsen ble etablert i 2003 hatt et bevisst forhold til sitt 
omdømme- og kommunikasjonsarbeid. Kontakten med media har vært og er viktig for å 
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synliggjøre antidopingarbeidet generelt og stiftelsens arbeid spesielt. Jevnlig deltakelse i 
omdømmeundersøkelser gir gode tilbakemeldinger på hvordan ADNO håndterer og utfører 
sitt arbeid med og mot media.  
 
Vi vektlegger en profesjonell og tilgjengelig mediehåndtering der kunnskap, etterrettelighet 
og åpenhet skal være stikkord. Vi vil alltid søke muligheter etter å kunne sette agenda med 
innspill til saker og innlegg, det være seg i riksdekkende media eller i regional- eller 
lokalaviser. En tett og systematisk medieovervåking er viktig for at vi skal være i forkant av 
det som beveger seg i media, samt at det gir ideer til å selv komme med initiativ og innspill 
overfor media. ADNO har jevnlig arrangert presseseminar for å heve kompetanse og interesse 
rundt antidoping. Vi vil se på å sette opp denne type seminar også i 2021, eller ved å invitere 
inn journalister når vi arrangerer seminar eller har internasjonale besøk som kan være av 
interesse.  
 
ADNO har vært opptatt av å legge til rette for mer åpenhet omkring stiftelsens arbeid de siste 
årene, gjennom blant annet å publisere protokoller fra styremøter, tilgjengeliggjøre 
virksomhetsplan, utvidet og mer detaljert informasjon og statistikk i årsrapporten innenfor 
områder som medisinske fritak, testprogram og forebyggende aktiviteter, samt publisering 
av høringssvar på organisasjonens nettsider. ADNO er også opptatt av åpenhet i 
behandlingen av dopingsaker, særlig med tanke på skillet mellom utøvende og dømmende 
myndighet. Det er lagt til rette for at interesserte skal finne fram til informasjon på 
nettsidene om avgjørelser fattet i påtalenemnden. Et nytt dopingsakregister lanseres i 
starten av 2021. Dette vil også bidra til at journalister, advokater og andre enklere skal kunne 
skaffe seg en oversikt over dopingsaker i norsk idrett. 

For oss er det viktig at norsk media har en forståelse for og løfter fram temaer som berører 
internasjonalt antidopingarbeid.  Ved å satse mer på video når det skjer aktuelle saker 
internasjonalt, håper vi at det også kan føre til at media tar kontakt om saker de ellers ikke 
ville skrevet om.  
 
3.5.       Markeds- og promoteringsarbeid 
ADNO har en stor portefølje av programmer og virkemidler. For at disse skal benyttes i størst 
mulig grad er vi avhengig av et godt samarbeid med idretten, skoler, treningssentre og andre 
aktører. I tillegg må organisasjonen selv sørge for å synliggjøre sine tilbud. Dette er 
bakgrunnen for at vi har etablert et internt markeds- og promoteringsforum som jobber på 
tvers av avdelinger. Forumet fungerer godt og ledes for tiden av kommunikasjonsrådgiver. 
Dette forumet har som oppgave å synliggjøre organisasjonen, våre programmer og våre 
verktøy på best mulig måte. I all hovedsak skjer dette via sosiale medie-kanaler, men de 
vurderer også hvordan vi på andre måter kan gi økt synlighet til organisasjonen, arbeidet og 
bestemte programmer og verktøy.  

Denne satsingen har utvilsomt gitt resultater. Vi har nådd ut bredere med innholdet vårt og 
har kunnet målrette budskap i større grad enn tidligere. I 2020 var podkast en ny satsing som 
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ga oss økt synlighet. Vi vil fortsette satsingen på lyd, og også vurdere andre muligheter som 
kan befeste merkevaren vår i sosiale medier. 

3.6.      Utøverfokus 
ADNO synes det er viktig å ha arenaer der vi kan lytte til utøveres innspill til hvordan utvikle 
antidopingarbeidet, samtidig som vi har stor forståelse for at aktive utøvere i all hovedsak 
skal ha og må ha fokus på egen trening og prestasjon. Høsten 2019 ansatte organisasjonen en 
tidligere topputøver i en prosjektstilling. Vedkommende har vært et viktig øre mot norske 
topputøvere og utøverfora og har innhentet nyttig informasjon til organisasjonen. 
 
Vedkommende har nå gått inn i en større stilling i avdeling for forebygging og folkehelse, 
men skal fortsatt beholde utøverfokuset.  
 
Vi har lenge ønsket å tilby de beste utøverne bedre og mer tilgjengelig informasjon fra 
Antidoping Norge. Vi opplever at det er få topputøvere som følger oss på sosiale medier og det 
er også mye innhold der som nok ikke oppleves relevant for dem. Derfor opprettet vi høsten 
2020 opprette en topputøverkanal som en lukket Facebook-gruppe. Dialog vi har hatt med 
Utøverkomiteen og andre utøvere om dette, har pekt på en slik løsning som hensiktsmessig. 
Der vil vi kunne kommunisere innhold som vi mener er viktig og relevant for topputøverne, 
uten at vi deler for ofte. Vi vil gjennom 2021 følge med på hvordan denne  kanalen fungerer, 
og se på hvordan vi kan og bør videreutvikle denne. 
 
3.7.       Utvikling 

Innenfor kommunikasjonsområdet vil hovedvekten av utviklingsarbeidet ligge på bruk av 
lyd og bilder. I 2020 lanserte vi flere videoprosjekter, blant annet spalten #spørforenvenn 
som vi vil fortsette med i 2021. Også Antidoping-podden ble lansert våren 2020, og vil 
videreføres. En humoristisk anlagt videoserie for å skape oppmerksomhet og kjennskap til 
den anonyme varslingstjenesten Dopingvarsel har hatt svært gode seertall på nett, og kan 
tenkes utvidet med nye produksjoner. 
 
Generelt ønsker vi å trappe opp satsingen på ADNO-TV. Da gjelder det å utvikle kompetansen 
internt i organisasjonen slik at vi selv kan stå for produksjoner, i tillegg til at vi vil innlede 
samarbeid med eksterne samarbeidspartnere når vi anser det for å være hensiktsmessig. I 
dette arbeidet vil det være aktuelt å se nærmere på videoer som spiller på følelser og bygger 
holdninger, men også rene nyhetsinnslag og informasjonsvideoer. 
 
Koronapandemien har fått oss til å se nye muligheter som før ikke var så lett å få øye på. Nå 
gjelder det å bruke erfaringene til å utvikle oss ytterligere, spesielt digitalt. Vi vil utvikle 
kompetansen internt i organisasjonen og investere i nødvendig utstyr slik at vi tilbyr mer 
profesjonelle webinar og andre live-produksjoner via nett. 

Selv om nye nettsider ble lansert i 2019 etter en betydelig utviklingsjobb, vil det være behov 
for stadige tilpasninger og forbedringer. Det vil derfor avsettes midler til dette også i 2021. 
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4.  KONTROLL OG PÅTALE 
Ambisjonen er at ADNO skal ha en verdensledende kontrollvirksomhet. For å strekke oss i den 
retning vil vi i 2021 sett fullt fokus på sentrale utviklingsområder, både innen testing, 
etterretning og påtale.  
 
Under kapittel 7 i denne planen pekes det på en sterkere satsing på forskning. Vi har stor tro 
på at den dreiningen vil være vesentlig for å utvikle testvirksomheten. Dette omfatter 
områder som dried blood spot (DBS) som ble igangsatt for fullt i 2020, en papirløs 
dopingkontroll, legemiddelkartleggingen og kartlegging av dopingsaker. 

Vi ser for oss å gjøre enkelte organisatoriske endringer knyttet til feltpersonellet, slik at vi i større 
grad ivaretar det totale kontrollbehovet. Dette vil også omfatte innhenting av 
etterretningsinformasjon. Ansettelse av heltidsansatte kontrollører vil være et viktig grep i den 
forbindelse. Vi ser for oss at enkelte kontroller også vil kunne styrkes med testansvarlige fra 
hovedkontoret. Kombinasjonen av ulik kompetanse som deltar i testarbeidet vil bidra til et mer 
profesjonelt, fleksibelt og helhetlig kontrollprogram.  

I arbeidsmiljøundersøkelser som er foretatt etter omorganiseringen i 2016, har det framkommet at 
kontrollørene opplever at avstanden til hovedkontoret er for stor. I dagens organisering har de 
testansvarlige på kontoret det daglige oppfølgingsansvaret, mens avdelingsleder har 
personalansvaret. Vi opplever at dette ikke er en optimal løsning for å sikre en tettest mulig og 
mest mulig enhetlig oppfølging. Derfor ønskes det å dedikere en av de testansvarlig til å følge opp 
kontrollørene.  

Vi ønsker å styrke samarbeidet med politi og toll. Dette kan skje via nasjonal referansegruppe, 
samarbeidsmøter med POD og ved direkte kontakt på distriktsnivå. 

WADA har revidert World Anti-Doping Code, og som et resultat av dette ble NIFs nye 
antidopingregelverk innført i Norge fra 1. januar 2021. Samtidig trådte ny meldepliktforskrift og 
fritaksforskriften (tidligere regler for medisinsk fritak) i kraft. De nye bestemmelsene 
implementeres i maler og instrukser og det gjennomføres opplæring både internt og eksternt. 

2020 var et spesielt år. Når det kommer til testantall, kom ADNO godt ut av det med omtrent 2200 
innhentede dopingprøver. Mangel av idrettskonkurranser gjorde at hovedvekten av prøvene ble 
tatt av meldeplikt- og topputøvere. Pandemien vil påvirke testarbeidet godt ut i 2021, både antall 
prøver som vil være mulig å gjennomføre og hvilke utøvere som vil være mulig å teste. Totalt sett 
legges det opp til å ta 2500 dopingprøver i 2021. 
 
Mange positive prøver kommer ofte på et lavere nivå. På grunn av pandemien og færre 
idrettskonkurranser ser vi for oss at det i 2021 også vil bli tatt flere prøver på topp og 
meldepliktutøvere enn tidligere. 
 
4.1.  Regelbrudd 
Påtalenemnd 
Påtalenemnden, oppnevnt av styret i ADNO, skal på fritt grunnlag ta stilling til potensielle brudd 
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på dopingbestemmelsene i henhold til eget mandat. Potensielle brudd på dopingbestemmelsene 
skal fremmes for påtalenemnden slik at de kan ta stilling til påtalespørsmålet og vurdere behovet 
for eventuelle ytterligere undersøkelser og/eller informasjon. Administrasjonen sørger for å gi 
faglig oppdatering og oppfølging av påtalenemndens medlemmer, også varamedlemmene. 

De senere årene har en betydelig andel av dopingsakene blitt avsluttet med forenklet 
saksbehandling i påtalenemnden. Det betyr at de ikke går til NIFs domsutvalg for avgjørelse. 
Ordningen oppleves som god, men innebærer en økt arbeidsbelastning knyttet til 
påtalearbeid i organisasjonen. Blant annet derfor ønsker vi å ansette en jurist/ advokat til i 
organisasjonen. Vedkommende vil drive med påtalearbeid, prosedere saker for doms- og 
appellutvalg og kunne yte juridisk bistand på andre områder. 

ADNO er opptatt av at utøvere får en rettssikker og objektiv behandling av sin sak.  

Som del av dette anses det også som viktig å påse rimelig saksbehandlingstid og god 
saksoppfølging. Saker skal være godt opplyst før det treffes et vedtak i påtalenemnden.  

Meldepliktkomité og klagenemnd 
For tiden har omtrent 125 norske utøvere plikt om å avgi utøverinformasjon til Antidoping 
Norge. Det er et ønske om å holde antallet utøvere på meldepliktlisten til et minimum, men 
et eventuelt OL i 2021 vil kunne påvirke antallet. 

Athlete Central, den nye appen der en kan rapportere meldeplikt, har gjort det enklere for 
utøvere å levere sin utøverinformasjon. ADNO har fått gode og konstruktive tilbakemeldinger 
fra norske utøvere på hvordan denne fungerer. 
 
Meldeplikt har vært et sentralt tema i den dialogen vår topputøveransatte har hatt med 
utøvere. Det vil i 2021 settes opp egne webinarer med meldepliktutøvere som målgruppe. 

Meldepliktkomiteen, oppnevnt av styret i ADNO, skal på fritt grunnlag fatte vedtak ved 
brudd på meldepliktsystemet for utøvere på meldepliktlisten i henhold til eget mandat. 
Potensielle brudd på meldeplikten skal fremlegges komiteen og all relevant innhentet 
informasjon gir grunnlag for vurderingen.  
 
Utøvere som har fått advarsel for brudd på meldepliktforskriften kan klage til Klagenemnden 
i Antidoping Norge. Klagenemnden  tillegges myndighet til å fatte vedtak i saker hvor det 
foreligger klage på vedtak om advarsler (fattet av meldepliktkomiteen). Klage på vedtak om 
medisinske fritak (fattet av medisinsk fagkomité) skal fra 1. januar 2021 behandles av NIFs 
appellutvalg. 
 
Etterretning, etterforskning og påtale 
ADNO har i de senere år satt mer og mer fokus på etterretning og etterforskning. Sammen 
med testing og NAPMU er dette et viktig utviklingsområde for å avdekke doping i idretten. 
Viktigheten av dette arbeidet ble understreket ved at organisasjonen tok dette inn som et helt 
sentralt punkt i strategiplanen for perioden 2020-2023. 
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I 2021 vil vi fortsette arbeidet med å implementere etterretning og informasjonsdeling i hele 
organisasjonen. Tettere samarbeid mellom avdeling for forebygging og folkehelse og avdeling 
for kontroll og påtale har gitt oppløftende resultater. Et vesentlig mål for 2021 vil være å 
belyse viktigheten og løfte kunnskapsnivået omkring etterretning også i de andre 
avdelingene gjennom intern skolering. 

Det ses på endringer av kontrollørkorpset, og ved ansettelse av faste kontrollører vil 
kunnskap om etterretning og informasjonsinnhenting vektlegges.  

I etterretningsprosessen er informasjonsinnhentingen det viktigste punktet. Via vår 
varslingskanal får vi inn mye god informasjon som direkte og indirekte har ført til en rekke 
dopingsaker. Denne informasjonen dreier seg i stor grad om miljøer, grupper og utøvere på 
breddenivå. Det er derfor viktig at vi fortsetter å arbeide opp mot toppidretten. 
Etterretningsinformasjon vil også være viktig for å iverksette målrettet forebyggende arbeid.  
 
For å innhente mer informasjon om og fra toppidretten drives oppsøkende virksomhet mot 
utøvere, støtteapparat og andre aktører med kjennskap til miljøet. En nøkkel her er å drive 
god relasjonsbygging og tydeliggjøre at ADNOs kontrollvirksomhet handler om mye mer enn 
tradisjonelt testarbeid. 
 
Vi vil også prioritere å søke kunnskap hos toppidrettsutøvere som har blitt dømt for brudd på 
dopingbestemmelsene. Dette for å skaffe oss en bredere og mer nyansert forståelse for 
problematikken, samt at dette kan hjelpe oss i planleggingen av fremtidig testing. Her vil vi 
også søke samtaler med internasjonale utøvere. 

Toppidretten er internasjonal og det er viktig å styrke samarbeidet internasjonalt på 
etterforskning- og etterretningsområdet. ADNO ønsker å søke et tettere samarbeid med andre 
antidopingorganisasjoner, og vil ikke minst se på et tettere samarbeid og styrket dialog med 
de nordiske landene. 

Europol og Interpol vil være andre aktører ADNO skal søke og samarbeide med. Ansatte med 
en bred internasjonal kontaktflate gir oss et godt utgangspunkt for å bygge videre relasjoner.   

Vi vil arbeide for å forbedre samarbeidet og etablere en tettere dialog mellom ADNO, politi og 
toll. Hovedmålet er å løfte temaet doping generelt, i tillegg til å få doping i idretten høyere 
opp på prioriteringslisten hos begge etater. Det vil også være viktig å fortsette arbeidet som 
retter seg mot deling av opplysninger mellom etatene og ADNO. 

ADNO skal fortsette som bidragsyter inn i «Nasjonal referansegruppe» der både politi- og 
tolletaten er representert. I 2021 vil vi arbeide for å få inn et medlem fra Kripos i gruppen. 
Utover møter i de nevnte gruppene vil det være et mål å gjennomføre selvstendige møter 
med Politidirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet i løpet av 2021.  
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Etterforskning og etterretning har i mindre grad blitt preget av covid-19-viruset. Vi ser 
imidlertid at viruset fører til større grad av testing av meldepliktutøvere og nasjonale 
topputøvere og mindre grad av testing på bredde. Dette har i skrivende stund resultert i færre 
positive prøver og dermed færre saker å etterforske som er direkte resultat av dette. Det 
arbeides imidlertid med også å avdekke andre typer brudd enn tilstedeværelse.  

4.2.       Prøvetaking  
Covid-19 har påvirket idretten og muligheten for å gjennomføre idrettsarrangementer. Også 
antidopingarbeidet har blitt hardt rammet. I store deler av verden kollapset testarbeidet da 
pandemien slo til. For ADNOs del er vi glade for å konstatere at vi relativt raskt etter 
nedstengingen i mars hadde et testprogram oppe å gå igjen for toppidretten. 
 
Løsningen var å bygge om en bobil til en mobil kontrollstasjon for å kunne gjennomføre 
testing på bopel på en måte som ivaretar smittevern. Ved inngangen til 2021 eier vi to bobiler,  
all den tid det vurderes som mer økonomisk enn å leie. Med bobilene kan vi fortsatt teste 
utøvere uten å gå på kompromiss med WADAs internasjonale regelverk for gjennomføring av 
dopingtester og uten å øke risikoen for smitte av utøverne og vårt dopingkontrollpersonell. I 
tillegg til endrede testrutiner ved hjemmekontroller har også de aller fleste konkurransene 
blitt avlyst.  

Som en konsekvens av dette innhentet ADNO naturligvis færre prøver i konkurranse enn det 
som var planen for 2020. Det er viktig å være klar over at å benytte bobil til dopingkontroller 
er tidkrevende, er dyrere og mer ressurskrevende og gir store begrensninger med hensyn til 
antall utøvere som kan testes, samt tidspunkt og lokasjon for hvor utøverne kan bli innkalt 
til dopingkontroll. Også utenfor konkurranse innebærer dette at vi innhenter færre prøver 
med samme kapasitet, og hver enkelt prøve er betydelig dyrere. Vi har også gjennom 2020 
erfart at det å drifte og vedlikeholde bobilene er tidkrevende. Dette er bakgrunnen for at vi i 
starten av januar ansatte en person i en prosjektstilling som skal være bobilansvarlig. 

Trolig vil vi ikke gjennomføre dopingkontroller på utøvers bopel før det foreligger en vaksine. 
Med den uavklarte smittesituasjonen må vi forutsette at smittevernstiltakene også vil være 
med oss videre i 2021. Det betyr i praksis redusert kapasitet og fleksibilitet for å gjennomføre 
dopingkontroller. Det vil også være færre idrettsarrangementer å gjennomføre 
dopingkontroller på.  

For 2021 planlegger vi å innhente 2500 prøver. Dersom vi ser for oss at idrettsarrangementene 
starter opp igjen for fullt fra sommeren 2021 vil dette være et realistisk mål, men med de 
erfaringer vi har gjort, og usikkerheten som ligger foran, er det vanskelig å gjøre gode anslag 
på hvor mange prøver vi skal ta innenfor de ulike utøvernivåene i 2021. 
 
Det neste kalenderåret ligger an til å bli ekstraordinært med henblikk til internasjonal 
toppidrett. Sommer-OL i Tokyo planlegges gjennomført på ettersommeren 2021, og bare noen 
måneder senere arrangeres Vinter-OL i Beijing. Dette vil påvirke hvordan ADNO følger opp en 
stor utøvergruppe, blant annet med tanke på testing og innhenting av utøverinformasjon. 
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I 2020 fikk ADNO innvilget reduksjon fra minimumskrav for «ESAs[1]-analyser i henhold til 
WADAs Technical Document of Sport Specific Analysis (TDSSA). Vi ønsker å søke WADA om 
reduksjon for dette også i 2021 fordi vi har et så godt opparbeidet profilprogram. På noen 
områder er også WADAs TDSSA gjort noe mindre rigid med tanke på analysekravet. Dette er 
en endring som ADNO mener er fornuftig.  

Når vi planlegger dopingprøvene som tas i norsk idrett, ligger en risikovurdering til grunn for 
våre prioriteringer. I denne risikovurderingen samles den kunnskap organisasjonen har om 
spesielle utøvere og miljøer. Det kan være faktorer som fysiologi, økonomisk gevinst og 
dopinghistorikk, eller det kan påvirkes av for eksempel biologiske profiler, 
etterretningsinformasjon eller informasjon fra meldepliktsystemet. Ut fra en samlet 
vurdering fordeles prøvene innen de ulike idrettene og på de ulike nivåene. Vi prioriterer 
idrettene der utøverne har potensielt størst prestasjonsforbedring ved bruk av dopingmidler.  
 
De siste årene har en hatt stort utbytte av å jobbe prosjektbasert mot utvalgte idretter og 
miljøer over tid. Dette er en måte å jobbe på som vil forsterkes framover. 
 
Nasjonalt kontrollprogram 
Prøvetaking og teststrategier på meldepliktutøvere 
Meldepliktsystemet er en forutsetning for uanmeldte og effektive dopingkontroller året 
rundt. De beste utøverne fra idretter med høy risiko for doping, der man ønsker å teste 
uanmeldt utenfor konkurranser, er underlagt meldepliktsystemet. Sammensetningen av 
utøverne på vår meldepliktliste baserer seg på en risikovurdering, samt dialog med nasjonale 
særforbund. Det utarbeides en individuell testplan for alle meldepliktutøvere. 

Testplanleggingen baseres blant annet på hvilke dopingmidler analysene rettes mot, og 
krever en inngående kjennskap til ulike dopingmidler, deres bruk og effekt. På dette området 
vil det alltid være behov for å styrke og utvikle kunnskapen, og lytte til og ha dialog med for 
eksempel profileksperter for å ta rett prøve, til rett tid, av rett utøver. Dialogen med 
profileksperter koordineres gjennom NAPMU.  

Prøvetaking og teststrategier i nasjonal toppidrett 
Vi har de senere årene hatt et økt fokus på testing av toppidrettsutøvere. Fra 1. oktober 2020 
ble ADNOs topputøverdefinisjon endret, noe som innebærer at ca. 4700 utøvere nå er 
innenfor denne definisjonen, mot ca. 2000 tidligere. Denne endringen vil også innebære at 
andelen prøver tatt av topputøvere vil øke betydelig. 

Fokuset på topputøveren vil være en felles satsing på tvers av avdelinger i ADNO.  
 
Prøvetaking og teststrategier i konkurranseidretten 
Konkurranseidretten er den største gruppen av idrettsutøvere, og i Norge har vi hatt 

 
[1] Erythropoiesis Stimulating Agents = stoffer som stimulerer til produksjon av røde blodceller 
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tradisjon for å teste også i bredden. Nå har koronasituasjonen ført til mye mindre testing i 
denne utøvergruppen i 2020, men dette vil trappes opp igjen når vi er tilbake til en 
normalsituasjon. 

Et aspekt som er viktig å ha med seg i planlegging av testing på dette nivået er prinsippet 
som ligger i WADAs nye utdanningsstandard (International Standard for Education). Der 
heter det «education first», noe som innebærer at utøvers første møte med antidoping skal 
være opplæring og ikke testing. 
 
Testing på dette nivået skal i tillegg til å avdekke doping, ha forebyggende og avskrekkende effekt 
i seg selv. I så måte ønsker vi at testing skal være som del av en integrert del av et 
forebyggende program. ADNO ønsker også å koordinere kontrollarbeidet på dette nivået med 
det arbeidet som drives mot dopingbruk i samfunnet for øvrig. 

Testing av dyr  
Antidopingprogrammet rettet mot hest er tuftet på lov om hestevelferd. ADNO har en avtale 
med Norges Rytterforbund om testing av hest som ønskes videreført i 2021. Testing av hest 
finansieres av andre midler enn spillemidler til idrettsformål.  
 
Stiftelsen ser muligheten i å tilby testing av dyr som benyttes i konkurranser for øvrig og 
ønsker å være en pådriver for et uavhengig kontrollprogram for dyr som deltar i 
konkurranser der styrke eller utholdenhet er av betydning. Her vil for eksempel 
hundekjøring være et naturlig sted å starte.    
 
Nordic Athlete Passport Management Unit (NAPMU)  
Nordic Athlete Passport Management Unit (NAPMU) er et samarbeid mellom de nasjonale 
antidopingorganisasjonene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island, samt Norges 
laboratorium for dopinganalyse.  
 
I forbindelse med at WADA innførte et nytt teknisk dokument 1. januar 2020, gjennomgikk 
NAPMU en betydelig omorganisering. Norges laboratorium for dopinganalyse ble ansvarlig 
for NAPMU, og NAPMU-manageren skulle arbeide to dager på laboratoriet og tre dager i 
ADNO pr. uke. Organiseringen ble evaluert  høsten 2020 og ble ikke lenger funnet 
hensiktsmessig. Det ble for krevende for NAPMU-manageren å forholde seg til to ulike 
arbeidsgivere med alt det medførte. Styringsgruppen i det nordiske samarbeidet besluttet 
derfor at vedkommende kun skulle ha ansettelsesforhold ved  laboratoriet med virkning fra 1. 
januar  2021. NAPMU-manageren vil fortsatt arbeide tett med ADNO, men vil ikke ha tilgang 
til informasjon som kan identifisere utøvere. Det nordiske samarbeidet opprettholdes som 
tidligere.   

Biologiske profiler er en viktig komponent i det målrettede testprogrammet, ikke minst blant 
meldepliktutøverne. Profilene inngår også som en del av det totale etterretningsarbeidet.  

Til daglig tolker enheten profiler og gir råd om oppfølgende testing og analyse. I tillegg 
kommuniserer NAPMU med relevante laboratorier og med en ekspertgruppe for vurdering av 
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mulige regelbrudd som følge av en biologisk profil. I ADNO vil uttalelsene fra en slik 
ekspertgruppe forelegges påtalenemnden. NAPMU vil i slike tilfeller være en viktig 
koordinator og bidra i organiseringen av relevante dokumenter.   

NAPMU bistår i dag flere antidopingorganisasjoner utenfor de nordiske, både nasjonale 
antidopingorganisasjoner og internasjonale særforbund, noe som gir bred erfaring, et godt 
nettverk og en solid posisjon internasjonalt.  

4.3.  Analyser 
Alle analyser som blir gjennomført som en del av ADNOs testprogram, skal skje ved WADA-
akkrediterte laboratorier, enten i Norge eller i utlandet.  

Samarbeidet med Norges laboratorium for dopinganalyse i Oslo er viktig for tolkning av 
analysesvar, videre oppfølging og målrettet testing. Jevnlige møter med laboratoriet 
videreføres og vil ha et særskilt fokus på faglig utvikling mellom de to organisasjonene. 
 
ADNO satte i 2020 i gang med prosjektet dried blood spot (DBS), sammen med laboratoriet. I 
2021 skal DBS, som også WADA og andre antidopingorganisasjoner har store forventninger 
til, implementeres som en del av testarbeidet. Ellers ser vi på å undersøke nye biologiske 
markører og moduler sammen med laboratoriet, herunder plasmavolummarkør, steroidprofil 
i blod og veksthormonprofil. 

ADNO langtidslagrer dopingprøver. En dopingprøve kan lagres i inntil ti år og det vil med 
jevne mellomrom tas opp prøver for reanalyse. 

4.4.  Utvikling  
Utstyr 
Det å ha et sikkert og brukervennlig kontrollutstyr tilgjengelig er en viktig komponent i det å 
drive et etterrettelig og omfattende kontrollarbeid. ADNO må over tid gjøre en betydelig 
investering og gjennomgang på dette området. Her er det igangsatt et arbeid som må 
prioriteres høyt i 2021.  
 
Papirløs dopingkontroll 
Et viktig utviklings- og forbedringsprosjekt for 2021 er å innføre papirløs dopingkontroll. Det 
betyr i praksis at utfylling og registrering av dopingkontrollskjema skjer på et nettbrett 
fremfor på et papir. 
 
Det er en rekke fordeler med bruk av slike systemer. En av hovedfordelene er at 
prøvepapirene som fylles ut blir direkte lastet opp i WADAs system ADAMS, der koblingen 
mellom utøvers prøvekode og analyseresultatet fra dopinglaboratoriet skjer. Dette vil spare 
ADNOs ressursbruk ettersom dopingkontrollskjemaene i dag blir lagt inn i ADAMS manuelt.  
 
Innføringen av papirløs dopingkontroll vil innebære en betydelig engangsinvestering i 
innkjøp av nettbrett for bruk på dopingkontroller. Denne investeringen ble gjort i 2020. Det 
vil videre være noe utgifter knyttet til drift og vedlikehold.  
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Digital opplæring 
ADNO er avhengig av et stort korps av dopingkontrollører for å gjennomføre det omfattende 
testprogrammet vi har i vårt langstrakte land. Da er det også viktig å sikre at vi har et korps 
som er faglig oppdatert. Vi ønsker å utvikle vår digitale opplæringspakke for feltpersonell 
ytterligere.  
 
 

5.   FOREBYGGENDE ARBEID I IDRETTEN 
Fra 1. januar 2021 trådte en ny World Anti-Doping Code i kraft. En av de store nyvinningene i 
denne nye koden er den plass som opplæring nå har fått gjennom International Standard for 
Education (ISE).  

Ofte forbindes antidopingarbeid med testing, men ISE er med på å løfte anseelsen og 
viktigheten av rollen det forebyggende arbeidet må ha i å verne om en ren idrett. I den nye 
standarden vil det være tydelige krav til planverk, innhold, evaluering og systemer for 
opplæring av personell som skal drive forebyggende virksomhet. Selv om ADNO gjennom 
sine programmer har mye på plass, er det også elementer vi må forsterke som følge av de 
kravene som stilles. Blant annet er det nedfelt som et grunnleggende prinsipp at utøvere bør 
tilbys opplæring før de blir gjenstand for testing. Vi vil derfor se på hvordan vi kan lage en 
form for informasjonsvideo som kan benyttes i forbindelse med kontroller. 

Som følge av et nytt regelverk har vi også funnet det riktig å igangsette arbeid med en ny 
versjon av Ren Utøver. Det velbrukte e-læringsprogrammet vil komme i ny drakt og være 
oppdatert i henhold til nytt regelverk, og den tredje versjonen av Ren Utøver vil også bygges 
opp på en måte som gjør at en i større grad enn tidligere kan målrette opplæringen for 
utøvere, trenere og ledere på bakgrunn av sportslig nivå og rolle i idretten. 
 
Det er ellers helt klart at covid-19 vil påvirke hvordan det forebyggende arbeidet kommer til å 
drives framover. Bruk av digital formidling, webinarer og andre verktøy vil utgjøre en større 
del av det forebyggende arbeidet. Vi vil likevel holde fast på å holde fysiske foredrag og møte 
utøvere og ledere gjennom for eksempel antidopingpatruljer når pandemisituasjonen igjen 
tillater det. I tillegg vil verktøy som kan hjelpe idrettens aktører til selv å sette antidoping på 
agendaen bli et godt supplement.  
 
Idrettens organisasjonsledd har ansvar for at de implementerer forebyggende arbeid i egen 
organisasjon og blant egne medlemmer. ADNO skal være organet for opplæring og være en 
pådriver, samarbeidspart, kvalitetssikrer og tilbyder av gode programmer og virkemidler til 
alle nivåer i norsk idrett. I det ligger at vi kan tilby attraktive, oppdaterte og relevante 
programmer og tiltak tilpasset de ulike målgruppene. Også i det forebyggende arbeidet vil vi 
ha et særskilt fokus mot risikoutsatte miljøer, og her vil for eksempel 
etterretningsinformasjon innhentet fra avdeling for kontroll og påtale påvirke hvilke miljøer 
en retter innsatsen mot. 
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Med den utviklingen det forebyggende antidopingarbeidet har hatt i norsk idrett de siste 
årene, er det med stolthet vi kan slå fast at vi er en foregangsnasjon på dette området. 
Forebygging krever tålmodighet over tid, kreativt i form av å kunne tilpasse seg den enkelte 
idrett og miljø og systematikk for å sikre at arbeidet påvirker de riktige målgruppene med 
rett budskap.  

Rent Særforbund er stammen i det forebyggende arbeidet. Gjennom denne sertifiserings-
ordningen definerer det enkelte særforbund sin egen handlingsplan tilpasset sin idrett og 
organisasjon. Ved inngangen til 2021 var 51 av 55 norske særforbund sertifisert som et Rent 
Særforbund.  

ADNO er opptatt av å ha et informasjonsarbeid som er relevant for topputøvere i Norge. I 
dette arbeidet fås nyttige innspill fra Olympiatoppen, NISO og særforbund. For å styrke dette 
arbeidet og denne kontakten ansatte organisasjonen høsten 2019 en utøver i en 
prosjektstilling. Vedkommende er nå over i en utvidet forebyggende stilling, men vil fortsatt 
ha et særlig fokus på kontakt og informasjon til meldeplikt- og topputøvere. Denne satsingen 
med å fremme topputøverfokuset går på tvers av avdelingene. 
 
5.1.  Forebyggende aktiviteter  
Utøverne 
Alle som er medlemmer av norsk idrett omfattes av dopingbestemmelsene. I 2021 vil det være 
særlig viktig å få fram de endringer som gjøres i regelverket.  
 
Også nye Ren Utøver vil dekke opp områder som regelverk, dopingkontrollen, medisinske 
fritak og bevissthet knyttet til bruk av kosttilskudd. Den største endringen i strukturen av 
den nye versjonen av e-læringsprogrammet, er at den vil sørge for at opplæringen kan 
skreddersys slik at den er mest mulig relevant for det utøvernivået en opererer på. 
 
I tillegg er det et sterkt fokus på å utvikle også andre virkemidler som når ut til mange, og 
som kan rettes mot spesielle målgrupper.  
 
Meldepliktutøvere 
Omtrent 125 norske utøvere står for tiden på ADNOs meldepliktliste. For meldepliktutøvere er 
informasjonsarbeidet det viktigste. Disse utøverne er underlagt flere og strengere regler enn 
utøvere på lavere nivå, og må derfor ha spesifikk informasjon om en del tema, som for 
eksempel meldeplikt.  
 
For å være på tilbudssiden ønsker ADNO i 2021 å sette opp minst to webinarer for 
meldepliktutøvere. Her ønsker vi å ha dialog med utøverne selv for å tilpasse innholdet. 
 
Også for denne utøvergruppen vil Ren Utøver være et naturlig verktøy. Gjennom den nye 
versjonen legges det opp til å spisse den opplæringen som gis til meldepliktutøverne. 
 
Høsten 2020 ble det etablert en egen topputøverkanal på Facebook. En rekke 
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meldepliktutøvere er nå del av denne kanalen.  
 
Nasjonale topputøvere 
Rent Særforbund-konseptet er viktig med tanke på å nå ut til de nasjonale topputøvere. 
Forbundenes topputøvere nevnes spesielt med målrettede tiltak i de handlingsplaner som 
utvikles. Det er også et sterkt fokus på å nå de mest lovende utøverne gjennom konkrete 
informasjons- og forebyggende tiltak. 
 
En ny topputøverdefinisjon trådte i kraft fra 1. oktober 2020. Den nye definisjonen innebærer 
at antall topputøvere økte fra cirka 2000 til 4700 utøvere. Det betyr at flere utøvere blant 
annet må søke om forhåndsgodkjente medisinske fritak. Mange av utøverne som nå kommer 
er under definisjonen toppidrettsutøvere, tilhører lagidrettene. Derfor har det vært viktig å 
styrke informasjon og opplæring inn mot denne utøvergruppen, og det vil iverksettes 
målrettede tiltak mot utvalgte lagidretter. Vi har videre en ambisjon om å være til stede på 
landslagsnivå hos halvparten av særforbundene. 
 
Ren Utøver er et nyttig verktøy også for denne utøvergruppen, men på dette nivået ønsker vi 
også å ha en utstrakt foredragsvirksomhet. Vi har i 2020 prøvd ut webinarer mot denne 
målgruppen. Tilbakemeldingene og erfaringene har vært gode. Framover vil vi se på en 
kombinasjon, der vi setter opp aktuelle webinarer i tillegg til at vi holder tradisjonelle 
foredrag. Dette gir mulighet til viktig informasjon til flere, samt åpner bedre for dialog og 
spørsmål om antidopingarbeidet. 
 
For topputøverne vil den nye topputøverkanalen være relevant å følge med på, i tillegg til at 
informasjon gjennom Antidoping-podden og #spørforenvenn skal oppleves som interessant. 
Det vil være et mål for oss å få med flere topputøvere i podkasten. 
 
Konkurranseidretten 
På dette utøvernivået er det veldig varierende behov for informasjon. Krav eller 
oppfordringer fra særforbund og kretsledd vil være viktige pådrivere. Ren Utøver vil være et 
naturlig verktøy å peke på også her. Ellers ønsker vi også å sette i gang mer målrettede 
forebyggende tiltak mot risikomiljøer basert på positive prøver, tips og øvrige innspill. 

For å imøtekomme prinsippet om «education first», som trekkes fram i nye International 
Standard for Education (ISE), vil vi utvikle en enkel informasjonsvideo for breddeutøvere som 
er på sin første dopingkontroll. 

Rent Idrettslag er et hensiktsmessig program for å nå ut til utøvere og ledere på dette nivået.  
 
Særforbundene 
Særforbundene er det viktigste kontaktpunktet for å sikre en helhetlig tilnærming til det 
forebyggende antidopingarbeidet.  

Rent Særforbund-konseptet forplikter forbundene til å utvikle plan og tiltak som skal være 
gjeldende for alle nivåer i organisasjonen. Handlingsplanen må inneholde et sett med 
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standard minimumstiltak, i tillegg til mer idrettsspesifikke tiltak som tar utgangspunkt i 
behovet til de ulike idrettene.  
 
ADNO ønsker å styrke oppfølgingen av særforbundene og vil være på tilbudssiden slik at vi på 
best mulig måte kan legge til rette for relevant aktivitet og god kvalitet på det forebyggende 
antidopingarbeidet. Særforbundene er veldig ulike og idrettens egenart og organisering 
varierer veldig. ADNO vil stille krav til innhold, men samtidig gjøre det enklest mulig for 
forbundene å følge opp egne planer, iverksette målrettede og tilpassede tiltak på de rette 
arenaene. Vi ser dessuten behov for å styrke tilbudet om gode digitale forebyggings- og 
informasjonsverktøy som forbund selv kan ta i bruk. Konseptet «førerløse foredrag» er noe vi 
ønsker å tilby særforbund til bruk på trener- og ledermøter. 
 
Idrettslagene 
Idrettslag og -klubber er tett på unge utøvere og ungdomsmiljøer. Klubbene er derfor en 
viktig samarbeidspartner i det forebyggende arbeidet. 
 
Rent Idrettslag er et lavterskeltilbud for idrettslag som ønsker å sette antidoping på 
agendaen. Gjennom den nye versjonen, som ble lansert i 2019, er det laget rutiner og struktur 
som skal sikre at det faktisk gjøres antidopingaktivitet i de idrettslagene som har blitt Rent 
Idrettslag. Målet er 250 nye Rent Idrettslag i 2021, og vi vil øke kjennskapen til programmet 
gjennom sosiale medie-kanaler. Alle idrettslag som har satt opp foredrag som et av sine tiltak 
i egen handlingsplan vil bli kontaktet av ansatte i ADNO for å beramme og tilpasse ønsket 
innlegg. 
 
Arbeidet som gjøres i lokale idrettslag og i idrettskretser, ser ADNO i sammenheng med andre 
samarbeidsprosjekter og aktiviteter vi har, for eksempel de kommunale og fylkeskommunale 
samarbeidene som går under navnet Lokal mobilisering mot doping, omtalt under kap. 9.  
 
Skoleverket 
Videregående skoler – toppidrettslinjer 
Skolebenken er et velegnet sted for å dele informasjon og så gode holdninger. Vi erkjenner at 
det å få unge mennesker og ledere til å sette av tid til antidoping i idrettslagssammenheng er 
krevende. På skolen er elevene imidlertid mer mottakelige for denne type læring. 
 
ADNO ønsker å prioritere toppidrettslinjene i vårt informasjons- og forebyggingsarbeid. Vi 
har et samarbeid med Norges Toppidrettsgymnas (NTG) og Wang Toppidrett om 
gjennomføring av en antidopingmodul for alle elever på VG1 hvert år. Flere av disse skolene 
er også sertifisert som Ren Skole (mer omtale under kap. 9). 
 

Videregående skoler – idrettsfag  
Elever som tar idrettsfag er i all hovedsak også medlemmer i et idrettslag. Det er i dag ca. 110 
videregående skoler som tilbyr idrettsfag til sine elever. Vi ønsker å tilby disse skolene besøk 
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med et tilpasset opplegg. I tillegg til at vi gjerne stiller opp med våre skolerte 
foredragsholdere, utfordres skolene til å ta i bruk nettressursene Ren Elev og Ren Utøver. 
 
For 2021 ønsker vi å gjennomføre tilpassede foredrag på 30 prosent av de videregående skoler 
med utdanningsprogrammet idrettsfag. 
 
Trener- og lederutdanning 
Trenere og ledere er viktige målgrupper i det forebyggende arbeidet. ADNO vil jobbe for at 
antidoping blir en fast post på flest mulig av idrettens trener- og lederutdanninger. 
Utdanning av trenere og ledere er et tema i dialogen om Rent Særforbund.  
 
Med nye Ren Utøver vil vi kunne tilby en e-læring som er særskilt tilpasset trenere og ledere. 
Som tidligere nevnt vil vi også se på muligheten for å utvikle «førerløse foredrag» som 
særforbund selv kan rulle ut for sine trenere og ledere. I 2020 har vi også testet ut webinarer 
for trenere og ledere, med god oppslutning og nyttige erfaringer. Vi ser for oss å sette opp 
minst seks åpne webinarer i 2021. 
 
Ren Utøver er tatt inn som en obligatorisk del av Trener 2. Vi vil også legge til rette for at 
særforbund som har utdanning utover NIFs trenerløype inkluderer antidoping i 
utdanningen. 
 
Antidopingpatruljen og stands 
Før covid-19 slo inn, var utegående aktivitet gjennom antidopingpatruljen en klar satsing og 
et populært innslag på norske idrettsarrangement. Når pandemisituasjonen er under 
kontroll, vil vi gjenoppta denne aktiviteten med økt styrke igjen. Vår tilstedeværelse 
oppleves som positiv blant norske særforbund, og for ADNO er det en fin måte å møte 
utøvere, trenere, ledere og andre interesserte. Gjennom godt synlig personell til stede på 
idrettsarrangement blir terskelen lavere for å stille spørsmål og komme i kontakt med 
personer som er en del av idretten, men som kanskje ikke har noe forhold til antidoping. 
 
Vi ser for oss å delta med antidopingpatruljen på minst 20 norske idrettsarrangement i løpet 
av 2021. 
 
Nøkkeltall forebyggende tiltak 

Nivå/tiltak Forebyggende tiltak (foredrag/stands etc.) 

Foredrag toppidrettsgymnas og idrettsfag 45 

Foredrag organisert idrett 200 (50 via web) 

Antidopingpatruljen 20 

Totalt 265 
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5.2.   Utvikling 
Forebyggende tiltak 
Alt i alt legges det ikke opp til de store utviklingsprosjekter av nye forebyggende programmer 
innenfor idrettsporteføljen. Utviklingen av det vi har kalt «førerløse foredrag» er nevnt, og 
ellers vil det bli utviklet en ny informasjonsvideo for breddeutøvere som skal ivareta 
prinsippet om «education first». 
 
Ny versjon av Ren Utøver lanseres i første kvartal 2021. Det vil selvsagt kunne være behov for 
noen tilpasninger av programmet utover året, men hovedfokuset vil ligge på synliggjøring og 
promotering av programmet. 
 
Utover dette ser vi at utviklingen av digitale verktøy og bruken av digitale plattformer har 
skutt fart som del av covid-19. I dette spekteret vil avdeling for forebygging og folkehelse 
jobbe tett med kommunikasjonsavdelingen for å bruke de virkemidlene vi allerede har, og se 
på hva som bør utvikles ytterligere av videoressurser og annet. 
 
 
Foredragsvirksomheten 
Det prioriteres høyt å ha et faglig oppdatert og attraktivt foredragsholderprogram. I tillegg til 
at det legges opp til autorisasjonsprøver, internrevisjoner og kollegaveiledning av alle 
foredragsholdere, vil det bli gjennomført et fagseminar for dem som holder foredrag i 
idretten. Det vil også bli gjennomført brukerundersøkelser i etterkant av foredrag der 
resultater systematisk vurderes og evalueres for å utvikle foredragsvirksomheten ytterligere. 
 
Digital formidling stiller andre krav enn tradisjonelle foredrag, og vi vil ha dette med oss i 
planlegging og gjennomføring framover. Dette kan også innebære at vi må drive spesiell 
skolering for dette og sikre at vi har best mulig verktøy tilgjengelig slik at foredragene 
oppleves som attraktive og lett tilgjengelige. 
 
 

6.  INTERNASJONALT OG MEDISINSK  
Gjennom sitt internasjonale engasjement vil ADNO heve kvaliteten på det internasjonale 
antidopingarbeidet. På det internasjonale feltet må ADNO derfor bidra til et styrket globalt 
antidopingarbeid preget av høy kvalitet i alle land og i alle idretter.  
 
ADNO ser også viktigheten av å løfte fram det medisinske området. Vi vil derfor jobbe for å 
øke kompetansen om doping og antidopingarbeid, samt heve kunnskap og øke bevisstheten 
hos utøvere, trenere og støttepersonell om antidopingproblemstillinger på det medisinske 
området.  

6.1.      Internasjonalt 
Covid-19 gir utfordringer for både kontroller og internasjonal aktivitet. Uansett må det jobbes 
for å sikre høyest mulig kvalitet i antidopingarbeidet slik at norske utøvere kan konkurrere 
på like vilkår med deres internasjonale konkurrenter. Vi ser en fare for at koronaen kan ha 
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fått land og organisasjoner til å prioritere bort ressurser til antidopingarbeidet. Fra vår side 
vil vi være opptatt av å ha en offensiv tilnærming og se etter muligheter til hvordan vi kan 
gjøre antidopingarbeidet enda bedre. Selv i disse utfordrende tider har ADNO fått 
internasjonal oppmerksomhet ved å finne på nytenkende løsninger slik at 
antidopingaktiviteten ikke står stille under koronaperioden, som for eksempel ved bruk av 
bobil for å teste utøvere.  

Med en ny WADA-president på plass fra 1. januar 2020 og utskiftninger av sentrale posisjoner 
i norsk antidoping er det desto viktigere for ADNO å opprettholde og styrke relasjonen med 
WADA, slik at det gode samarbeidet videreføres. 

Et nytt internasjonalt regelverk for antidoping (WADC) og NIFs antidopingregelverk trådte i 
kraft fra 1. januar 2021. ADNO anser det fortsatt som viktig at alle følger det felles 
internasjonale regelverket. ADNO vil derfor bidra til å styrke WADA som uavhengig 
tilsynsorgan og søke å bistå WADA med å sikre ensartet implementering globalt. I en tid 
preget av covid-19 er det vesentlig at WADA har fokus på både kvaliteten og omfanget av 
antidopingarbeidet, så vi kan opprettholde et høyt nivå i arbeidet internasjonalt. 

Gjennom bi- og multilaterale samarbeid ønsker ADNO å bidra til etablering og harmonisering 
av antidopingprogrammer verden rundt. Utveksling av erfaring og kunnskap styrker både 
eget og andres antidopingprogrammer i tråd med World Anti-Doping Program. ADNO vil 
fortsette samarbeidet med relevante antidopingorganisasjoner (ADOer) og vurdere nye 
muligheter for samarbeid, herunder med nasjonale antidopingbyråer (NADOer), 
internasjonale særforbund og ITA (International Testing Agency). 

I tillegg er uavhengige ADOer helt sentrale for en troverdig og effektiv antidopinginnsats. 
Dette inkluderer godt styresett på alle nivåer, og prosesser som avspeiler rettsstatsprinsipper 
om uavhengige domsorganer og åpne høringer. De uavhengige ADOene må understøttes av 
hensiktsmessige rammebetingelser som eksempelvis økonomi og lovverk. ADNO vil derfor 
undersøke muligheten for å fremme dette i relevante fora og med relevante 
samarbeidspartnere. ADNO vil også se nærmere på hva som kan læres av dopingsaken mot 
RUSADA med tanke på videreutvikling av antidopingarbeidet.  

Flere av våre samarbeidsprosjekter med internasjonale antidopingorganisasjoner er 
selvfinansierende. Disse er beskrevet i kapittel 8. 
 
Internasjonale konvensjoner og avtaler 
ADNO vil fortsatt bidra til at Norge etterlever de internasjonale konvensjonene gjennom 
praktisk arbeid og ved å bistå Kulturdepartementet i relevante fora som UNESCO, 
Europarådet og IADA ved behov. Et viktig mål er å promotere gode antidopingstrukturer, 
styresett og rammevilkår i WADA og nasjonale antidopingbyråer. ADNO vil også i denne 
sammenheng promotere tiltak for anti-korrupsjon. 
 
Uavhengighet, menneskerettigheter og rettferdig rettergang har blitt tema med stor 
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oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt de senere årene. Vi vil fortsette å fremme 
godt styresett som et viktig utviklingsområde for antidopingarbeidet. I internasjonale fora vil 
vi være en tydelig stemme for at rettferdig rettergang med uavhengige domsorganer og åpne 
høringer blir anerkjente prinsipper. 
 
ADNO beklager at ikke vi har fått fullt gjennomslag for alle våre synspunkt i nye WADC som 
trådte i kraft fra 1. januar 2021, men vi vil uansett stå opp for de grunnleggende prinsipper og 
verdier vi står for. Daglig leders engasjement i Europarådet med å fremme 
menneskerettigheter og uavhengige domsorganer er et godt eksempel på det. 
  
WADA og multilateralt samarbeid 
ADNO er opptatt av at Verdens antidopingbyrå (WADA) styrkes som den verdensledende 
antidopingorganisasjonen. Nå er en ny president og et nytt regelverk på plass.  
 
For at organisasjonen i framtiden skal være et sterkt og uavhengig tilsynsorgan, må det ses 
på struktur, styresett og rammevilkår for organisasjonen. I organiseringen vil vi være 
opptatt av at det sikres en rett balanse mellom myndigheter og idretten. Som del av 
organisasjonens tilsynsfunksjon vil det dessuten være vesentlig at både kvalitet og omfang 
av arbeidet spiller inn i vurderingen av om en organisasjon etterlever de vedtatte standarder. 
Dette vil ADNO søke å påvirke gjennom deltakelse i relevante fora, hvor ADNO også vil 
arbeide for et sterkt og uavhengig WADA - arbeidet for WADAs styrke og uavhengighet må gå 
hånd i hånd med arbeidet for å sikre et godt styresett i WADA. 
 
ADNO ser fortsatt stort behov for å være en pådriver for robust struktur og godt styresett i de 
ulike antidopingorganisasjonene, og herunder særskilt arbeide for uavhengige og 
velfungerende domstoler. Vi ser også at det bør settes et særskilt søkelys på å forhindre 
rollekonflikter i organiseringen av antidopingarbeidet. For å få gjennomslag for våre 
synspunkt forsøker vi å fremme dem sammen med andre nasjonale 
antidopingorganisasjoner og myndigheter gjennom blant annet IADA, Unesco, Europarådet 
og iNADO, i tillegg til det vi gjør sammen med Norges idrettsforbund. 
 
ADNO brukte i 2020 ressurser på å besøke WADA med en større delegasjon for å bygge opp 
gode relasjoner i en tid der det har vært utskifting av personell både i WADA og ADNO. Denne 
relasjonen vil det være viktig å bygge videre på. 
 
Samarbeid med internasjonale særforbund  
De internasjonale særforbundene har en sentral rolle i antidopingarbeidet. ADNO mener det 
er en god utvikling at særforbund etablerer egne fristilte antidopingorganisasjoner og vil 
gjerne samarbeide med denne type organisasjoner. International Testing Agency (ITA) er en 
annen innretning som vi håper kan bidra til økt uavhengighet i det internasjonale 
antidopingarbeidet. ADNO har samarbeid med en del internasjonale særforbund, der 
hensikten primært er utveksling av informasjon og testing.  
 
ADNO ser positivt på å utveksle fagkunnskap og erfaringer. I tillegg vil det være nyttig å 
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sammen promotere behovet for gode, uavhengige antidopingstrukturer, herunder styresett 
og rammevilkår. Utover dette vil ADNO ha god dialog med utvalgte internasjonale 
særforbund, særskilt der hvor det er opprettet hematologiske profiler på norske utøvere. 
Dette er viktig for å sikre tilgang til og sørge for en god oppfølging av biologiske profiler.  
 
Det er inngått en samarbeidsavtale med ITA knyttet til opplæring og sertifisering av 
«internasjonale kontrollører». Dette vil kunne bidra til at ADNOs kontrollører blir brukt i 
store internasjonale mesterskap. Gjennom dette vil vi skaffe organisasjon nyttig erfaring og 
kompetanse som i neste omgang kan bidra til å utvikle eget arbeid. ADNO har sagt seg villig 
til å være vertskap for et sertifiseringskurs for et slik internasjonalt kontrollørkorps. 

Samarbeid med nasjonale antidopingorganisasjoner  
ADNO ser verdien av å samarbeide med andre nasjonale antidopingorganisasjoner for å 
styrke eget og andres nasjonale antidopingprogram i tråd med World Anti-Doping Program 
(WADP). Her har ADNO valgt å prioritere betydningsfulle idrettsnasjoner. Samarbeidsavtalen 
med CHINADA (Kinas antidopingbyrå) ble fornyet i januar 2021. Norge og Kina signerte i 2017 
en MoU om idrettssamarbeid fram mot Vinter-OL i Beijing i 2022. Videre signerte begge stater 
en konkret handlingsplan med flere konkrete tiltak som skal gjennomføres, og som blant 
annet omhandler antidoping. For ADNO innebærer det først og fremst å avholde 
antidopingsertifiseringskurs for alle nordmenn involvert i dette samarbeidet. 

Antidoping Norges arbeid for å utvikle antidopingarbeidet i Kenya strekker seg tilbake til 
2010. Selv om det fortsatt er klare utfordringer i løpernasjonen, mener vi antidopingarbeidet i 
landet har hatt framgang de senere årene. Antidopingbyrået ADAK har nå operert noen år, og 
samarbeidet mellom ADNO og ADAK har gått over i en ny fase der vi ser på hvordan vi kan 
utveksle erfaringer og bistå i enkeltprosjekter. 

Selv om koronasituasjonen gjør at det foreløpig er mindre aktuelt med stor reisevirksomhet 
og omfattende møtevirksomhet ansikt til ansikt, vil ADNO vurdere å bistå ytterligere et land 
med å etablere og utvikle et antidopingprogram.  
 
Det internasjonale engasjementet har i stor grad handlet om å lære bort, men som 
organisasjon vil vi også være proaktive i å søke kunnskap fra organisasjoner vi kan lære noe 
av. Det er bakgrunnen for at vi har inngått samarbeid med franske AFLD og amerikanske 
USADA. Her legges det opp til løpende erfaringsutveksling og å vurdere mulige 
samarbeidsprosjekter, samt å holde kontakt på et mer strategisk nivå for å påvirke 
utviklingen av det internasjonale antidopingarbeidet.  
 
6.2.Medisinsk fagområde 
Det medisinske området dekkes hovedsakelig av medisinsk fagrådgiver, som henter inn 
annen kompetanse eller bistand når det trengs. En del oppgaver utføres kontinuerlig og 
inngår som en del av rutine og daglig drift.  
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Dopinglisten og legemiddelsøk 
Legemiddelsøket oppdateres jevnlig, og nye legemidler i Felleskatalogen (FK) merkes med 
tanke på dopingstatus to ganger i måneden av medisinsk fagrådgiver. Det gode samarbeidet 
med FK er av uvurderlig verdi for ADNO, og muliggjør et korrekt og til enhver tid oppdatert 
legemiddelsøk som innbefatter norskregistrerte legemidler. 
 
Medisinsk fagrådgiver følger også opp at dopinglisten er lett tilgjengelig via ADNOs nettsider. 
På lik linje med legemidler kan det søkes direkte på virkestoffer som står på dopinglisten via 
søket øverst på antidoping.no. 

ADNO får en del spørsmål angående lovligheten av import og bruk av ulike substanser som 
står på WADAs dopingliste, men som ikke er definert i straffelovens dopingliste. Denne 
dopinglisten er ikke revidert siden 2013, og ADNO ser det som hensiktsmessig at det er størst 
mulig overlapp mellom idrettens dopingliste og straffelovens dopingliste for de grupper av 
stoffer som fremgår i straffelovens dopingliste. ADNO har derfor tatt initiativ til et samarbeid 
med Statens legemiddelverk (SLV), som har mandat til å revidere straffelovens dopingliste. 
SLV har imøtekommet dette initiativet på en svært positiv måte. Arbeidet vil fortsette i 2021. 

Medisinsk fritak 
Administrasjon, vurdering og behandling av søknader om medisinsk fritak inngår som en 
svært viktig del av virksomheten, og det forutsettes at dette skjer i henhold til nasjonalt og 
internasjonalt regelverk. God og konstruktiv kommunikasjon med medisinsk fagkomité er 
avgjørende for at dette skal fungere, og det oppleves fra administrasjonens side at komiteen 
utøver sitt mandat på en god måte.  

1. januar 2021 trådte nytt antidopingregelverk i kraft. I henhold til det nye nasjonale 
antidopingregelverket er en ny forskrift for medisinske fritak også innført 
(fritaksforskriften). Den har i det store og hele vært en videreføring av eksisterende praksis, 
men  utøvere som verken er internasjonale eller nasjonale topputøvere trenger nå ikke lengre 
å søke om medisinsk fritak på forhånd. En annen endring er at klage på vedtak om avslag på 
søknad om medisinsk fritak nå skal behandles av NIFs appellutvalg.  

Det søkes stadig etter nye måter å formidle regelverket til utøvere og støttepersonell på en 
korrekt, brukervennlig og tilgjengelig måte. Dette gjelder henvendelser på telefon, e-post og 
innhold på nettsider. ADNO har derfor utviklet en elektronisk veileder, hvor utøver får svar 
på om, når og eventuelt hvor de må søke om medisinsk fritak. Veilederen lanseres i første 
kvartal 2021, og vi vil jobbe med å informere om og løpende evaluere tjenesten. 
 
Det medisinske området i ADNO er selvsagt også påvirket av koronasituasjonen. Antall 
søknader om medisinsk fritak og antall henvendelser generelt har falt drastisk etter at Norge 
stengte ned i mars. Det er opplagt en naturlig forklaring på dette, men tendensen rundt 
synkende antall søknader om fritak har vært en bekymring også før koronaen. Det bør settes 
søkelys på dette og generell bevissthet rundt korrekt bruk av legemidler i idretten i 2021.  
 
Topputøverdefinisjonen ble endret med virkning fra 1. oktober 2020, hvilket medførte at flere 
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utøvere må ha forhåndsgodkjent medisinsk fritak. ADNO la opp til en bred kommunikasjon i 
forkant av denne endringen slik at de som nå blir inkludert i denne definisjonen skulle være 
klar over den praktiske konsekvensen av denne endringen. 
 
Kursing og formidling 
Vi opplever økende interesse og etterspørsel etter medisinsk informasjon og kunnskap i et 
antidopingøyemed.  
 
To ganger i året arrangeres heldagsseminaret for medisinsk støttepersonell. Våren 2020 ble 
seminaret gjennomført som et webinar med et rekordhøyt antall deltakere (52). På bakgrunn 
av positive tilbakemeldinger, vurderes det om seminaret skal gjennomføres digitalt én gang 
årlig på permanent basis. Seminaret baseres på egenfinansiering, og budsjettet er lagt til 
avdeling 8 i budsjett 2021. 
 
ADNO blir også forespurt hvert år om å holde forelesning om antidoping på idrettsmedisinsk 
grunnkurs I og II, noe som anses som en viktig arena for å møte morgendagens 
støttepersonell. Denne deltakelsen er også med på å opprettholde det gode forholdet til det 
idrettsmedisinske miljøet, noe som er av stor betydning for tillitten til ADNO og vårt arbeid. 

ADNO har tatt initiativ til informasjon og opplæring på nye arenaer. Da mye av det 
medisinske området innen antidoping dreier seg om legemidler og legemiddelbruk, er 
apotekansatte og andre farmasøyter en naturlig målgruppe. Medisinsk fagrådgiver har i 2020 
tatt initiativ ovenfor APOKUS (Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter) og vært 
gjesteforeleser på et webinar rettet mot apotekansatte.  
ADNO har også vært sentrale i opprettelsen av et masterkurs i «Idrettsfarmasi og antidoping» 
på Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Kurset er rettet mot farmasistudenter, og vil 
avholdes første gang våren 2021.  
 
 
7. FORSKNING OG UTVIKLING 
Et fremtidsrettet og bærekraftig antidopingarbeid må basere seg på kunnskap og en 
vitenskapelig forankring.  

Vedtektene påpeker at forskning og utvikling er noe ADNO skal drive med. Likevel er det et 
område som i perioder i for liten grad har blitt prioritert. Det har dels handlet om ressurser og 
dels om å ha personer blant de ansatte som har forskningskompetanse og -interesse. Flere 
forsøk er gjort på å organisere forskningsarbeidet gjennom samarbeid med eksterne, uten at 
det har hatt ønsket effekt. 

De siste årene har det imidlertid vokst fram et sterkere fokus på forskning og evaluering. 
Arbeidet har vært drevet av en intern forskningsgruppe med medlemmer fra fagavdelingene 
kontroll og påtale, forebygging og folkehelse, internasjonalt og medisin og NAPMU, som 
initierer, planlegger og gjennomfører stiftelsens forskningsprosjekter. 
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I tråd med økte ambisjoner på forskningsfeltet ble det i 2020 opprettet en to-
årig midlertidig stilling som forskningssjef, som delvis erstattet stillingen som sjef 
samfunnskontakt. Dette er tydelig signal om at forskning vil ha en sentral plass i utviklingen 
av arbeidet. Virksomheten erkjenner at en sterkere faglig forankring av 
antidopingarbeidet vil bidra til bedre resultater og mer effektiv ressursbruk i organisasjonen. 
For å understreke posisjonen og gi dette arbeidet en retning er det utarbeidet en 
forskningsstrategi for inneværende strategiperiode. 

Forskningssjefen vil lede forskningsgruppa som vil bli videreført med sammensatt 
fagkompetanse, og organisasjonen ønsker videre å legge til rette for at ansatte i ADNO kan ta 
egne initiativ for å utvikle seg innenfor sitt fagområde eller områder som er relevante for 
stiftelsen. 

7.1.    Forskning 
Antidopingforskning omfatter naturvitenskapelige og samfunns-
vitenskapelige forskningsområder. Gjennom å innhente, formidle og anvende ny kunnskap 
ønsker ADNO å bidra til å utvikle, videreutvikle og styrke antidopingarbeidet nasjonalt og 
internasjonalt. 

Antidoping Norge har som mål å utfordre eksterne fagmiljøer til å forske på problemstillinger 
som er relevante for antidopingarbeidet, samtidig som vi selv skal initiere og involvere oss i 
forskningsprosjekter som vil kunne styrke antidopingarbeidet.  

Forskningsarbeidet finansieres i hovedsak av spillemidler med bidrag av midler fra 
helsemyndighetene. Vi ønsker å legge opp til en tilsvarende fordeling av kostnader i 2021. 

Forskningsprosjekter 
Prioriterte fagområder i forskningsarbeidet er omtalt i stiftelsens strategiplan for 2020-2023. 
Flere større forskningsprosjekter ble igangsatt innenfor disse områdene i 2020 og vil fortsette 
inn i 2021. Disse inkluderer:  

• Bruk av legemidler og kosttilskudd hos norske idrettsutøvere 
• Utviklingen i blodprofiler blant norske idrettsutøvere i perioden 2010-2019 
• Bruk av metoden Dried Blood Spot i dopingkontrollen 

I 2021 ønsker vi å igangsette et prosjekt hvor vi systematiserer informasjon fra Antidoping 
Norges dopingsaker tilbake i tid for å få en bedre innsikt i hva som kjennetegner norske 
utøvere som avlegger en positiv dopingprøve.  

Studentpris 
I 2018 startet ADNO en ordning hvor studenter som har fullført bachelor- og mastergrad ved 
norske høgskoler og universiteter innenfor områder som er relevante for Antidoping Norges 
virksomhet kunne søke om ADNOs årlige studentpris. Formålet med ordningen er å 
stimulere flere studenter til å velge oppgaver som kan bidra til å utvikle og styrke 
antidopingarbeidet. Studentprisen utgjør en mindre pengesum og økt oppmerksomhet rundt 
oppgaven, og deles ut hvert år. I 2020 ble prisen tildelt én masteroppgave og to 
bacheloroppgaver ved tre ulike studiesteder. Ordningen videreføres i 2021.  
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Doktorgradsprogram 
I 2019 inngikk stiftelsen et samarbeid med Norges idrettshøgskole v/forskningssenter for 
barne- og ungdomsidrett om samfinansiering av forskningsprosjektet «Sunne 
prestasjonsmiljøer i ungdomsidrett: Forebyggende arbeid, medikalisering og doping».  

Antidoping Norge bistår med faglig rådgiving i prosjektet og delfinansierer to 
doktorgradsstipendiater i perioden 2019-2022. 

Internasjonale prosjekter 
Internasjonalt samarbeid er sentralt i forskningsarbeidet, og ADNO ønsker å initiere og være 
positiv til å delta i forskningsprosjekter sammen med internasjonale organisasjoner, 
nasjonale antidopingmyndigheter og WADA. ADNO har videre som mål å søke og få tildelt 
ekstern prosjektbasert forskningsfinansiering.  

I perioden 2018-2019 deltok ADNO i prosjektet Forum for anti-doping in recreational sport 
(FAIR). FAIR koordineres av EuropeActive, finansieres dels med EU-midler og består av 
prosjektmedlemmer fra utvalgte europeiske forskningsinstitusjoner og NADOer. FAIR ble 
videreført til en ny periode fra 2020-2022. Prosjektet skal 1) undersøke forekomsten av 
dopingbruk blant aktive på bredde- og mosjonsnivå på tvers av idretter og europeiske land, og 
2) kartlegge og vurdere eksisterende forebyggende antidopingprogrammer for trenere på 
bredde- og mosjonsnivå i Europa. Prosjektet fortsetter i 2021.  

7.2.    Brukerundersøkelser og evalueringer  
Brukerundersøkelser  
Stiftelsen holder flere hundre foredrag i løpet av et år, både gjennom fysisk tilstedeværelse og 
den siste tiden i økende grad som webinar. Vi har som ambisjon at foredragene skal være 
attraktive, oppdaterte og relevante. For å følge med på om vi oppfyller disse målene har 
ADNO standardisert bruken av brukerundersøkelser ved foredragsvirksomheten. Dette gir 
oss anledning til å se på hvordan foredrag og den enkelte foredragsholder oppfattes slik at vi 
kan søke utvikling og oppdatering. Også andre deler av virksomheten kartlegges via 
brukerundersøkelser. 

Evalueringer 
Høsten 2019 innledet vi et samarbeid med Universitet i Bergen og Kriminalomsorgens 
utdanningssenter (KRUS) om et sekundærforebyggende program for innsatte i norske 
høyrisikofengsler, Ren trening i fengsel. Høsten 2020 ble studien utvidet til tre nye grupper 
innsatte. Arbeidet med å bearbeide og analysere innhentet data vil fortsette i 2021.  

I 2021 ønsker vi å gjennomføre to større kartlegginger og evalueringer innenfor henholdsvis 
kontroll og påtale og forebygging og folkehelse. Innenfor kontrollarbeidet ønsker vi å 
undersøke meldepliktutøvernes forhold til doping og antidopingarbeid, mens vi innen 
forebygging og folkehelse ønsker å kartlegge hvordan treningssentrene opplever 
antidopingarbeidet generelt og Rent Senter-programmet spesielt.  

 Her ble det i 2020 gjennomført en total kompetansekartlegging blant alle ansatte i ADNO 
som en vil støtte seg til. 
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For sentralt ansatte legges det opp til månedlige allmøter med faglig innhold. Det årlige 
internseminaret for ansatte på hovedkontoret, som også inkluderer fylkeskoordinatorer, 
videreføres. 

I 2021 vil det bli arrangert et felles seminar for alle ansatte i Antidoping Norge.  

 
8.   SELVFINANSIERENDE SAMARBEIDSPROSJEKTER  
ADNO skal være den naturlige og foretrukne samarbeidspartner for antidopingarbeid i Norge, 
enten det er kontroll-, forebyggings- eller informasjonsarbeid. Gjennom å etablere samarbeid 
som omfatter oppbygging og drift av helhetlige antidopingprogrammer i tråd med World 
Anti-Doping Code, vil vi bidra til at aktører og organisasjoner også utenfor den organiserte 
idretten tar antidoping på alvor. 

Som et resultat av mange år med tett samarbeid mellom ADNO og treningssenterbransjen er 
Norge et foregangsland i antidopingarbeidet for treningssentre. For å beholde den posisjonen 
vil vi fortsette å utvikle Rent Senter-programmet slik at det er best mulig tilpasset de ulike 
konseptene av treningssentre som eksisterer. Vi vil dele våre erfaringer og bidra til at 
treningssenterbransjen også i andre land øker fokus på antidopingarbeidet for å sikre trygge 
og helsefremmende treningsmiljøer. 
 
8.1.   Oppdrag for internasjonal idrett  
Når internasjonale idrettsarrangementer legges til Norge, jobber ADNO for å være den 
foretrukne samarbeidspartner for antidopingarbeidet. Både fordi vi mener vi leverer en 
tjeneste av god kvalitet og at vi opplever fra norsk idrett og norske myndigheters side at det 
er naturlig at vi skal spille en rolle når det er snakk om antidoping i Norge.  
 
Vi ønsker å fortsette samarbeidet med internasjonale særforbund og 
antidopingorganisasjoner gjennom å gjennomføre enkeltstående kontroller og aktiviteter 
innenfor Norges grenser. Les mer om samarbeid med internasjonale forbund under kapittel 6 
i denne planen. 

8.2.   Oppdrag for treningssenterbransjen 
Norge er et foregangsland i antidopingarbeid på kommersielle treningssentre. ADNO tilbyr 
treningssentrene et forebyggende antidopingprogram og opplever at  treningssentre ønsker å 
jobbe for et sunt og helsefremmende treningsmiljø. Covid-19 har i 2020 rammet 
treningssentrene hardt og skapt stor usikkerhet i treningsbransjen. Denne usikkerheten vil 
nok også vil prege store deler av 2021. ADNO er svært tilfreds med at over 500 sentre i dag er 
del av programmet. 

Rent Senter er satt sammen av ulike elementer:  

• Kunnskapsheving gjennom e-læringsprogram for ansatte og medlemmer 
• Dopingkontroll av medlemmer 
• Opplysningsarbeid med informasjonsmateriell, stands og foredrag på sentrene 
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Gjennom Rent Senter legges det vekt på å gi økt kunnskap om doping, regelverk og 
håndtering av dopingmistanke for ansatte på treningssenteret, men også å gi informasjon til 
medlemmer om helsekonsekvenser av dopingbruk, risiko ved bruk av kosttilskudd og hvilke 
regler som gjelder på senteret og i samfunnet for øvrig.  

For å sikre at programmet følges opp etter hensikten, er det innført en sertifiseringsordning, 
hvor et sett med obligatoriske kriterier må oppfylles før en kan kalle seg «Rent Senter». 

Hovedmålet for Rent Senter-programmet blir i 2021 å øke opplevd verdi av Rent Senter-
programmet. Da programmet er selvfinansiert via medlemskontingenter er kundetilfredshet 
sentralt. For å sikre dette er det vesentlig å effektivisere og øke kvaliteten på den 
administrative og operative virksomheten.  

Med jevne mellomrom må Rent Senter-programmet oppdateres og videreutvikles. 2020 har 
vært et år for utvikling av antidopingprogrammet for treningsbransjen, hvor både 
kartlegging og videreutvikling av programmet ble igangsatt. Resultatet av dette er et helt 
nytt treningssenterprogram klart for lansering første tertial 2021. Nå skal programmet 
digitaliseres slik at det svarer til dagens forventninger om effektive arbeidsprosesser og 
tilstedeværelse på digitale plattformer. En effektivisering av administrasjonsoppgavene 
knyttet til programmet vil frigjøre ressurser som kan brukes på oppfølging av sentrene med 
tettere oppfølging og flere kontaktpunkter inn mot ADNO. Vi ønsker å involvere regionalt 
personell i den operative oppfølgingen av sentrene.  

Utviklingen av nye Rent Senter handler også om å bruke programmet inn i større 
sammenheng for å bekjempe og opplyse om doping som samfunnsproblem. Gjennom 
programmet vil en bygge en sunn og helsefremmende treningskultur, ikke minst blant unge. 
ADNO vil også se på hvordan treningssentrene kan nå ut til foreldre av trenende for å øke 
bevisstheten omkring tematikken. Deler av denne videreutviklingen vil bli dekket av midler 
fra helsemyndighetene. 

ADNO påtar seg kontrolloppdrag fra sentrene. Det påligger imidlertid sentrene selv å initiere 
kontrollen i henhold til de prosedyrer som foreligger. Disse oppdragene må dekkes av 
sentrene utenom den årlige Rent Senter-kontingenten. Det er ADNOs erfaring at sentrene på 
generell basis ønsker å gjennomføre flere kontroller, men at den høye antatte kostnaden er 
en barriere mot dette. Sammen med Virke trening vil vi i 2021 se på hvordan virtuelle 
dopingkontroller med bruk av oppsamlingsmetoden Dried Blood Spot kan bidra til at det 
gjennomføres flere dopingkontroller på norske treningssentre. 
 
Vi vil søke å ha en enda tettere oppfølging av sentrene gjennom besøk, nyhetsbrev og 
forebyggende tiltak i samarbeid med sentrene. Vi ser også viktigheten av å tilby god kursing 
og veiledning i å kunne gjennomføre bekymringssamtalen for ledere og 
antidopingansvarlige. Vi vil arrangere fire kurs knyttet til «den viktige samtalen» i 2021, 
hvorav to settes opp utenfor østlandsområdet. 
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Rent Senter har fått sin internasjonale avlegger ved at Island har gått inn på programmet. 
Her vil vi bistå i etablering og vil se på en evaluering av om dette er noe vi skal forsøke oss 
mot andre land. For ADNO vil dette kunne være en mulig inntektskilde på sikt. 

8.3.  Norske organisasjoner og institusjoner 

ADNO har etablert samarbeidsavtaler med flere organisasjoner utenfor den organiserte 
idretten om helhetlig antidopingprogram. Vi ønsker å videreutvikle antidopingaktiviteten i 
disse organisasjonene og styrke samhandlingen med våre samarbeidspartnere i 2021.  

Vi ønsker å være på tilbudssiden til organisasjoner og institusjoner som vil iverksette et 
antidopingprogram, det være seg arenaer utenfor den organiserte idretten, spesielle 
yrkesgrupper eller utdanningsinstitusjoner. Vi forbeholder oss retten til å stille krav som 
sikrer et solid og robust program. Dette inkluderer regelverk, innholdet i selve programmet 
og uavhengige domsinstanser. 

8.4.  Kurs og seminar 
Vi erfarer at det er stor interesse for antidoping blant høyere utdanningsinstitusjoner og 
visse yrkesgrupper. Vi ønsker derfor å tilby kurs og seminarer tilpasset spesifikke grupper. 

I 2021 ønsker vi å gjennomføre heldagskurs for medisinsk støttepersonell og for personlige 
trenere. I forbindelse med begge kursene utsteder ADNO kursbevis. Vi vil også se på 
muligheten for å opprette helhetlige samarbeid med relevante høyere 
undervisningsinstitusjoner og studieretninger, som inkluderer studiemoduler i 
antidopingarbeid, studentpraksis hos ADNO, studentoppgaver i antidopingrelaterte tema og 
felles forskningsinnsats.   

 
9.   DOPING SOM SAMFUNNSPROBLEM  
Ungdom og unge voksne blir utsatt for et forventningspress på mange arenaer. Det skal 
presteres på et høyt nivå og mange kjenner på et press om å se bra ut. Utstrakt bruk av sosiale 
medier forsterker dette presset, og dessverre utvikler noen unge et usunt forhold til trening.  

I et samfunn med fokus på raske løsninger og enkel tilgang til midler som lover redusert 
fettmasse og større muskler, er det vår bekymring at ulovlige og potensielt helseskadelige 
dopingmidler fremstår som en attraktiv snarvei til å oppnå urealistiske kroppsidealer. Det er 
et uttalt mål blant norske politikere at aksepten for bruk av doping ikke skal øke blant unge 
spesielt eller blant innbyggerne generelt1. Det er derfor viktig at det iverksettes tiltak som 
ivaretar dette målet. ADNO ønsker å arbeide for dette gjennom kunnskapsbaserte 
forebyggingsprogrammer rettet både mot ungdom og fagpersonell. 

Dopingbruk er et sammensatt og mangesidig problem som må møtes med en koordinert og 
helhetlig innsats. En bredspektret tilnærming med kombinert fokus på holdningsskapende 
arbeid blant unge mennesker og kompetanseheving blant fagpersoner står helt sentralt for at 
et slikt arbeid skal lykkes. Det er nødvendig at fagpersoner som møter ungdom gjennom sitt 

 
1 I folkehelsemeldingen Gode liv i eit trygt samfunn (Meld. St. 19 2018-2019) er det et uttalt mål at aksepten for doping ikke skal øke. 
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virke hever sitt kunnskapsnivå knyttet til tematikken, slik at de får kompetanse til å 
håndtere- og forebygge mot dopingbruk på linje med andre utfordringer som knytter seg til 
ungdom og oppvekst.  

Programmet Lokal mobilisering mot doping er stammen i stiftelsens forebyggende 
antidopingarbeid i et folkehelseperspektiv. ADNO sikrer igjennom samarbeidsavtaler med 
kommuner og fylkeskommuner at det etableres planer for systematisk og helhetlig 
tilnærming til forebyggende antidopingarbeid i lokalmiljøene over tid. Den lokale 
forankringen legger til rette for at vi kan jobbe mer målrettet inn mot relevante grupper, med 
tilpassede tiltak og aktiviteter. Lokal mobilisering mot doping stimulerer og legger til rette 
for tverrsektorielt samarbeid lokalt på tvers av de arenaene ungdom ferdes på. Skole, helse- 
og sosialtjenesten, treningssenter og politi spiller særlig viktige roller i et slikt samspill.  

Under koronapandemien har vi blitt utfordret på å tenke nytt i måten vi formidler 
kompetanse på, og hvordan vi kommer i kontakt med relevante målgrupper og risikoutsatte 
miljøer. Vi erfarer at digital formidling blir stadig viktigere, og også gir mulighet til å nå ut til 
enda flere i målgruppen, og vi vil legge til rette for mer bruk av webinarer og digitale 
ressurser i 2021, samtidig som vi må gjenoppta og styrke relasjonen gjennom 
møtevirksomhet ansikt til ansikt. For å utvikle porteføljen er folkehelseområdet styrker med 
kommunikasjonsressurser i 2021. 

Vi har i flere år tilnærmet oss miljøer med økt risiko for doping. Fremover ønsker vi i tillegg å 
bli mer synlige på risikoarenaer på nett, der brukere og potensielle brukere ferdes, for å være 
en faglig motvekt, og kunne gi objektiv faktabasert informasjon til denne risikogruppen. 

9.1. Politi, toll og forsvar  
Politi og toll 
Toll og politi er viktige samarbeidspartnere. Samarbeidet er formalisert gjennom egne avtaler 
med Politidirektoratet og Tolldirektoratet. ADNO har nå flere ansatte i avdelingen for kontroll 
og påtale med politibakgrunn. De vil bruke sin kompetanse og nettverk på å utvikle dialogen 
med politi og toll for å løfte dopingtematikken både i og utenfor idretten.  
 
Sammen med Politi-, Toll- og Helsedirektoratet har ADNO etablert en nasjonal 
referansegruppe der målet er å bidra til økt kunnskap om og satsing på doping i idrett og som 
samfunnsproblem. I tillegg vil ADNO søke å avholde separate møter med Politidirektoratet og 
Toll- og avgiftsdirektoratet. Mer om hvordan vi vil jobbe mot politimyndigheter nasjonalt og 
internasjonalt står det redegjort for under avsnitt 4.1 i denne planen. 
 
Innenfor folkehelseområdet vil vi i de fylkeskommunale og kommunale samarbeidene søke 
samarbeid med lokalt politi. Det er også nyttig og viktig å samarbeide tett med politi i 
forbindelse med Rent Senter-programmet på treningssentre. 

Stiftelsen bidrar med tilpasset opplæring til politi om bruk, omsetning og smugling av 
dopingmidler, herunder kunnskap om dopingpreparater, eksempelvis klassifisering av nye 
stoffer, preparatnavn, virkestoffer, bruksområde og utseende.  
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For 2021 er det en viktig oppgave å fokusere på hvordan vi kan levere relevant opplæring 
digitalt. Gjennom avtale med Politihøgskolen gjennomfører vi undervisning i 
antidopingarbeid ved høgskolenes tre studiesteder hvert år. Politihøgskolen bruker 
programmet Canvas hvor alle studentenes læringsressurser legges ut. Den digitale løsningen 
bør kunne inkluderes som del av Canvas. 

Forsvar 
ADNO har en samarbeidsavtale med Forsvaret. Formålet med denne avtalen er å øke 
kunnskapen om doping blant forsvarspersonell. Avtalen innebærer at ADNO leverer faglig 
innhold gjennom informasjonsmøter, kurs og arrangementer i regi av Forsvaret. For tiden er 
innsatsen rettet inn mot krigsskolene, samt opplæring av rusmiddelkontakter i Forsvaret.  

Bruk av dopingmidler i forsvaret kan føre til økt aggresjon, svekket vurderingsevne og 
nedsatt kontroll, og kan slik sett utgjøre en sikkerhetsrisiko. Forsvaret har nulltoleranse for 
bruk av doping, og har hatt ulike former for samarbeid med ADNO. Gjennom samarbeidet 
med ADNO ønsker de å øke kvaliteten på det forebyggende arbeidet som blir gjort. 
 
Forsvaret er en stor organisasjon med ansatte spredt over hele Norge og store deler av verden. 
Fortsatt vil opplæring til fremtidens ledere i Forsvaret gjennom tiltak rettet mot krigsskolene 
være relevant. Samtidig er andre risikoområder i Forsvaret ikke dekket. Dette gjelder 
personell som skal, eller er, utplassert i utlandet, samt rekrutter og befalsskolene. Gjennom å 
digitalisere opplæringen vil vi i 2021 sørge for at vi dekker større deler av Forsvaret.  
 
Kriminalomsorg  
I likhet med i Forsvaret er kriminalomsorgen et område hvor bruk av doping kan utgjøre en 
særlig sikkerhetsrisiko. Det er kjent at dopingbruk forekommer blant innsatte i fengslene. 
Vårt inntrykk er at ansatte i norske fengsler har behov for økt kunnskap og kompetanse for å 
være bedre rustet til å møte innsatte med erfaring fra dopingbruk. 
 
Det er etablert et samarbeid med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Samarbeidet 
legger opp til at det gjennomføres en modul i antidoping for aspiranter ved alle elleve 
opplæringsfengsler. I 2020 var ikke fysisk oppmøte ved opplæringsfengslene av hensyn til 
smittevern en mulighet. Ved KRUS sine lokaler i Lillestrøm møtte en liten andel av årets 
studenter fysisk opp, mens brorparten av studentene fulgte undervisningen over nett. For 
2021 vil en mer permanent digital løsning være nødvendig. I likhet med politistudentene 
bruker KRUS programmet Canvas.  
 
Sommeren 2019 signerte ADNO en samarbeidsavtale med Kriminalomsorgsdirektoratet. 
Avtalen skal bidra til å styrke kompetansen knyttet til doping og antidopingarbeid i 
kriminalomsorgen. ADNO vil som del av avtalen drive forebyggende arbeid og bidra til å 
redusere dopingbruken i norske fengsler. Det kan også være aktuelt å se på felles 
forskningsprosjekter og for ADNO vil det være interessant å få mer innsikt i statistikk og 
trender knyttet til dopingbruk gjennom denne relasjonen. I samarbeid med KRUS har det 
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vært drevet et forskningsprosjekt om forebygging av doping blant innsatte i norske 
høyrisikofengsler. Dette vil bli videreført og evaluert i 2021.  

9.2. Folkehelse  
Dopingkontakten og medisinsk rådgiving 
Dopingkontakten er Antidoping Norges publikumsrettede informasjons- og samtaletjeneste 
på chat, telefon og e-post. I tillegg besvares henvendelser om doping på ung.no, det 
offentliges informasjonskanal for ungdom.  
 
Dopingkontakten fokuserer på doping i et folkehelseperspektiv, og besvarer henvendelser fra 
personer som vurderer dopingbruk eller allerede bruker doping, pårørende og fagpersoner. 
Formålet med tjenesten er å forhindre og redusere dopingbruk gjennom en helhetlig og 
kunnskapsbasert tilnærming til individets forståelse av doping. 
 
Personer som kontakter tjenesten er anonyme og all informasjon som oppgis behandles 
konfidensielt. Tjenesten samarbeider med kontakttjenester innen samme eller tilgrensende 
område, som Steroideprosjektet ved Oslo Universitetssykehus, ung.no, Rustelefonen og 
Rådgiving om spiseforstyrrelser (ROS). 
 
I 2021 vil vi fortsatt ha fokus å promotere og synliggjøre tjenesten på sosiale medie-
plattformer, der målgruppen som vurderer bruk erfaringsmessig søker informasjon om 
doping. Vi ser også at samarbeidet med ung.no er nyttig og bidrar til å holde antall 
henvendelser oppe. Å gjøre tjenesten lett tilgjengelig og synlig for målgruppene vi henvender 
oss til er en suksessfaktor. Vi ønsker sterkere tilstedeværelse i det vi oppfatter som 
risikomiljøer på nett, for å være en motvekt til den informasjonen til får der. I utviklingen av 
ressurser til bruk på sosiale medier vil det samarbeides tett med kommunikasjonsavdelingen. 

Fitness- og kroppsbyggermiljøer 
Det er vår klare oppfatning at det forekommer doping i norske fitness- og 
kroppsbyggermiljøer. Det er også bakgrunnen for at ADNO over tid har søkt en dialog med 
denne gruppen. Vi vil søke å videreføre denne dialogen i 2021. Vi anser dette for å være et 
høyrisikomiljø, og spesielt klubber og coacher vil være prioriterte målgrupper. Vi tar sikte på 
å være til stede på sentrale arrangementer og i treningsmiljøer for å heve kunnskapen og 
forebygge dopingbruk. 

Opplæring for helsepersonell 
ADNO anser det som en av sine viktigste oppgaver å skolere personer som møter unge i 
risikosonen. Helsepersonell er en viktig målgruppe i så måte. 
 
Vi vil i 2021 gjennomføre kompetansehevende seminar for helsesykepleiere i åtte kommuner 
som ikke deltar i programmet Lokal mobilisering mot doping. I tillegg er opplæring av 
helsepersonell et sentralt element i programmet Lokal mobilisering mot doping som 
gjennomføres i samarbeid mellom ADNO og kommuner/fylkeskommuner. 
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9.3. Utdanning 

ADNO har gjennom flere år drevet omfattende tiltak i videregående skole i samarbeid med 
flere fylkeskommuner. Nedenfor presenteres andre tiltak rettet mot utdanningssektoren. 

Ren Elev 
Undervisningsopplegget Ren Elev er tilpasset lærere og elever i den videregående skolen. 
Programmet består av presentasjoner, oppgaver og videoklipp som er direkte knyttet opp 
mot kompetansemål i en rekke fag, og inkluderer dessuten e-læringsprogrammet Ren 
Utøver. Det ligger digitale ressurser på denne plattformen som også kan brukes i andre 
sammenhenger. 

De steder der vi har samarbeidsavtaler er det naturlig at Ren Elev tas i bruk. For å promotere 
læringsressursen vil det også være viktig å søke arenaer der vi kan møte lærere i den 
videregående. Dette vil også kunne være et anvendelig program for ungdomsskoler. 

Programmets faglige innhold, kompetansemål og støttemateriell vil bli gjennomgått i 2021, 
og vi vil se på hvordan det brukes av lærere. 

Ren Skole 
Ren Skole er en sertifiseringsordning for videregående skoler der vi har fylkeskommunale 
samarbeid. Også videregående skoler med toppidrett som ADNO har avtale med kan bli Ren 
Skole. 

Programmet har elementer av kunnskapsheving blant ansatte og elever, og verdi- og 
holdningsskapende arbeid knyttet til trening, idrett, kropp og helse. Ved å innfri et sett med 
kriterier kan videregående skoler som ønsker å synliggjøre skolens innsats for en helhetlig 
satsing på antidoping sertifiseres som Ren Skole.  
 
Høyere utdanning 
ADNO er i kontakt med ulike yrkesgrupper som møter dopingproblematikken i hverdagen i 
større eller mindre grad. Tilbakemeldingen fra mange er at de opplever at de har for lav 
kunnskap om temaet.  
 
ADNO tror det er viktig at antidoping kommer inn som en modul i flere utdanningsløp, og 
har som mål å få på plass et fast opplegg som kan passe inn på ulike høyskoleutdanninger.  

Det er utviklet en opplæringsmodul på masterstudium i helsesykepleie og på 
videreutdanning i rus og psykiatri og vi har gode erfaringer med å tilby en antidopingmodul 
for høgskoler der de har studier med idrettsvitenskap. Ved Farmasøytisk institutt ved 
Universitetet i Oslo vil det i 2021 for første gang gjennomføres et masterkurs i idrettsfarmasi, 
etter initiativ fra ADNO. 
 
Ren Trening – et alternativ til doping 
ADNO ønsker å vise vei til alternativet til doping som går gjennom sunn, variert og tålmodig 
trening. Vi ønsker fortsatt å være offensive og tydelige i å promotere et fokus på sunne 
holdninger om kropp, helse og ren trening. Det er viktig å synliggjøre alternativene til bruk 
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av dopingmidler, og kun legge seg på en linje der en sier «nei til doping».  
 
Nedstenging av samfunnet kan ha ført til økt utenforskap, samtidig er forebyggende arbeid i 
større grad enn tidligere flyttet over på digitale flater. Vi vil fortsette utviklingen av innhold 
og ressurser for forebygging som kan egne seg for bruk på nye medieflater der vi møter unge 
mennesker. 

Kunnskap om ren trening kan forsterke forebyggende faktorer og minimere risikofaktorer for 
bruk av doping. Ren trening er alternativet til dopingbruk og navnet på et av våre 
forebyggende programmer, utviklet i samarbeid med Universitetet i Bergen og Norges 
idrettshøgskole, og brukt på videregående skoler. I 2018 tok vi programmet inn i norske 
fengsler. Erfaringene var så gode at det ble igangsatt et forskningsprosjekt i samarbeid med 
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) som skulle evaluere tiltaket. 
Konklusjonen er ventet i løpet av 2021.  
 
Programmet tilbys i tilpasset form til videregående skoler gjennom Lokal mobilisering mot 
doping. I 2020 har programmet vært gjennomført i tre fengsler, og med bakgrunn i interesse 
fra fengslene, vil vi utvide dette tilbudet til å omfatte fire fengsel i 2021.  
 
9.4. Treningssenter 

ADNO har i mange år prioritert å ha et helhetlig antidopingprogram tilpasset norske 
treningssentre. Rent Senter-programmet er utviklet i tett dialog med bransjen selv gjennom 
bransjeorganisasjonen Virke Trening.  
 
Programmet er i all hovedsak finansiert av sentrene selv gjennom en årlig avgift. Vi ønsker å 
videreutvikle programmet og stimulere til at flere treningssentre tar et aktivt standpunkt 
mot doping og driver et forebyggende antidopingarbeid, gjerne i samarbeid med aktører 
lokalt (f.eks. politi, skole og helsevesen). Omfanget og innholdet av programmet står godt 
beskrevet under avsnitt 8.2 i denne planen. 
 
Med over 500 treningssenter som del av Rent Senter er dette utvilsomt en arena der vi når 
mange unge som trener. For å utnytte dette nedslagsfeltet på best mulig måte for å fremme 
en sunn og helsefremmende treningskultur, vil programmet gjennomgå en omfattende 
revisjon i 2021. Både for å sikre en god oppfølging av sentrene, men også slik at sentrene kan 
nå bredt ut med budskapet om ren trening. Vi er overbevist om at treningssenter som når ut 
til så mange kan spille en viktig rolle i lokalmiljø ved å fremme sunne holdninger til trening 
og kropp gjennom å ta et tydelig standpunkt mot doping. Som beskrevet under kap. 8 vil 
deler av denne utviklingen dekkes av midler stiftelsen får fra helsemyndighetene. 
 
Selv om ADNO anser det som viktig at alle norske treningssentre har et forebyggende 
antidopingarbeid, er selvsagt noen senter mer utsatt enn andre. I 2021 ønsker vi å være 
målrettet i å iverksette forebyggende innsats rettet mot miljøer tilknyttet to høyrisiko-
senter. 
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9.5. Kommunale og fylkeskommunale tiltak 

Etter flere års samarbeid med fylkeskommuner og kommuner har vi erfart hva som fungere 
godt og hva som må videreutvikles. I 2021 vil vi derfor se nærmere på hvordan dette 
programmet bør organiseres og drives framover. Målet er styrke det tilbudet vi gir til viktige 
samarbeidspartnere i samfunnet.  
 
Lokal mobilisering mot doping er stammen i vårt forebyggende arbeid i samfunnet. Vi ser 
verdien av helhetlige og godt forankret samarbeid som bærer frukt gjennom økt forståelse av 
og forbedret evne til å ta hånd om dopingutfordringen, regionalt og lokalt. Nettopp derfor er 
et hovedmål for 2021 å utvide samarbeidsporteføljen med ett nytt storfylke. Malen for et 
fylkeskommunalt samarbeid strekker seg over fire år med mulighet til forlengelse. Det 
ansettes en regional fylkeskoordinator som får faglig og administrativ støtte fra ADNOs 
sentraladministrasjon. Fylkeskoordinatoren leder og gjennomfører aktivitetene i hvert fylke, 
og vi har god erfaring med at vi gjennom fylkesprosjektene klarer å etablere gode relasjoner 
kommunalt, som en god del steder ender opp i kommunale samarbeidsavtaler. 
 
Ungdom i videregående skole har tradisjonelt sett vært den viktigste målgruppen i denne 
type samarbeid. Fremover vil vi utvide målgruppen gjennom økt fokus på hele 
ungdomsgruppen, deriblant ungdommer på institusjoner med rett til videregående 
opplæring. På denne måten forsterkes den primære forebyggende innsatsen med økt fokus på 
sekundærforebygging. 

I noen år har ADNO opplevd økt pågang fra kommuner som ønsker å sette fokus på 
utfordringer rundt doping og usunne treningskulturer. For tiden samarbeider vi med 14 
kommuner, og hele 21 kommuner har visst interesse for å involvere seg i kampen mot 
doping. Som en konsekvens av covid-19 erfarer vi økt press på kommunenes ikke-lovpålagte 
oppgaver, som for eksempel den forebyggende innsatsen. Framover vil vi se på hvordan vi 
kan gi enda bedre støtte til kommuner, og herunder legge til rette for en mer moderne og 
bedre tilpasset plattform for forebygging gjennom utvikling av digitale virkemidler. Det er et 
mål for 2021 å etablere samarbeid med fem kommuner. 

Som et resultat av fagfornyelsen som ble gjort i 2020 implementeres nye læreplaner med 
tilhørende kompetansemål. ADNO er svært tilfreds med at begrepet doping er tatt inn i 
naturfag. For skoler vi har et samarbeid med har vi tilbud om Ren Elev og Ren Skole. 
Førstnevnte er en digital læringsressurs for lærere slik at de enkelt kan sette antidoping på 
timeplanen, mens Ren Skole er en sertifiseringsordning som skoler som ønsker en helhetlig 
antidopingplan kan gå inn på. Både Ren Elev og Ren Skole vil gjennomgås i 2021 slik at det er 
tilbud som er brukervennlige og oppdaterte.  
 
9.6.  Foredrag og seminar 

ADNO avholder større tverrfaglige seminarer og konferanser og vi tilbyr foredrag 
skreddersydd til ulike målgrupper lokalt, på bestilling. Denne aktiviteten omtales her. 

Årlig nasjonalt seminar 
ADNO har gjort det til en tradisjon å arrangere et årlig tverrfaglig, nasjonalt 
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kompetansehevende seminar på høsten for å oppdatere relevante yrkesgrupper om 
utviklingen på feltet. I 2020 ble dette gjennomført som et digitalt seminar, men det 
planlegges for å gjøre det på vanlig måte igjen i 2021. 
 
Foredrag på bestilling 
ADNO har gått i retning av at mest mulig av den forebyggende aktiviteten skjer i 
sammenheng med samarbeidsavtaler som inngås med organisasjoner, fylkeskommuner og 
kommuner. Vi tror denne måten å jobbe på gir mest langsiktig effekt. Likevel tilbys 
enkeltstående foredrag fra ADNO. Enkeltstående foredrag kan ofte være starten på det som 
ender opp i et mer omfattende samarbeid, og her vil vi sørge for at vi har en god oppfølging av 
foredrag etter at det er avholdt.  
 
Totalt sikter vi mot å gjennomføre 350 kompetansehevende og holdningsskapende tiltak 
utenfor den organiserte idretten i 2021.  
 
Der vi ikke har formelle samarbeid vil det være en standard egenandel som er ment å dekke 
deler av kostnadene til foredragsholder i forbindelse med oppdraget. 
 
Innen idretten har vi drevet antidopingpatruljer med stort hell. Denne formen for kontakt og 
tilstedeværelse vil vi legge opp til også utenfor den organiserte idretten. Det planlegges 
deltakelse på minst fire arrangementer med vår antidopingpatrulje i løpet av 2021.  

9.7.  Utvikling  
Utvikling av forebyggende ressurser 
I 2020 ble vi tvunget til å gjennomføre mange tiltak som webinarer. Dette har gitt oss gode 
erfaringer som vi vil ta med oss videre. Vi ser behov for å utvikle ressurser som gjør at vi i 
større grad kan drive kompetanseheving og forebygging via nett. Her vil det være naturlig å 
se på hvordan vi benytter oss av sosiale medie-kanaler på best mulig måte, i dialog med 
kommunikasjonsavdelingen.  
 
Utover dette vil det være viktig å stadig se på hvordan foredragsvirksomheten utvikles slik at 
vi leverer innlegg som holder et høyt nivå, både faglig og med tanke på form og 
formidlingsevne. Med stadig mere foredrag på digitale plattformer utfordrer dette oss på en 
ny måte og vil kreve annen kompetanse og andre virkemidler. 
 
Utvikling av materiell 
Stort sett vil vi prioritere å drive informasjonsarbeid via digitale flater. Det vil likevel kunne 
være aktuelt å utvikle og dele ut trykksaker tilpasset spesifikke målgrupper. Det settes derfor 
av noe midler for å kunne utvikle profileringsmateriell og informasjonsmateriell som brukes 
i forebyggende aktiviteter. 
 
Forskning og evaluering 
Organisasjonens forskningsarbeid står nærmere beskrevet under kapittel 7 i denne 
virksomhetsplanen. Doping som samfunnsproblem er blant områdene som prioriteres i den 
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økte forskningsinnsatsen det legges opp til i 2021 og det vil derfor bli hentet midler fra 
driftstilskuddet til dette arbeidet. 

 

 


