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ÅRSBERETNING 2004 

 
Årsberetning 2004 fra styret 
Stiftelsen Antidoping Norge (ADN) har utført virksomheten i 2004 i tråd med stiftelsens 
vedtekter. Styret har i 2004 bestått av: 
 

- Jens Kristian Thune (styreleder)    - utnevnt av KKD 
- Kristin Berthelsen (nestleder)   - utnevnt av NIF  
- Sverre Mæhlum (styremedlem)   - utnevnt av NIF 
- Berit Westlie Bjerke (styremedlem)   - utnevnt av KKD 
- Gudmund Restad (varamedlem)   - utnevnt av KKD 
- Stine Lise Hattestad Bratsberg (varamedlem) - utnevnt av NIF 

 
Stifterne har oppnevnt Deloitte & Touche som revisor. Av vedtektene framgår det at ADN 
skal bekjempe doping ved å arbeide for en ærlig og dopingfri idrett. ADN har som formål å 
drive allmennyttig virksomhet. ADN har ikke økonomisk vinning som formål.  
 
Stiftelsen er opprettet for å sikre at kontroll- og påtalevirksomheten for dopingsaker 
organiseres uavhengig av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) og staten. 
 
Stiftelsen skal i medhold av Norges Idrettsforbund og Olympiske komités (NIFs) lov og 
avtale mellom NIF og stiftelsen arbeide for formålet blant alle NIF’s organisasjonsledd og 
medlemmer. 
 
Stiftelsen har i 2004 drevet sin virksomhet i overensstemmelse med vedtektene 
 
Påtalenemnda har i 2004 bestått av: 
 

Anstein Gjengedal  (leder) 
Inggard Lereim  (medlem) 
Mette Krogh   (medlem) 

 
Påtalenemnda har benyttet advokat Niels R. Kiær som prosessfullmektig. Påtalenemnda 
anmelder brudd på dopingbestemmelser til NIFs domsutvalg. 
 
ADN har i 2004 hatt en egen medisinsk fagkomité bestående av: 
 

Sverre Mæhlum (leder) 
Cecilie Røe  (medlem) 
Egil Haug  (medlem) 
Pål Zeiner  (medlem) 

 
Komiteen har vurdert fritakssøknader og medisinske forsknings- og utredningsprosjekter. 
 
Styret søkte Kultur- og kirkedepartementet om 20 550 000 kroner i tilskudd for 2004 for å 
iverksette virksomheten i tråd ADNs formål og virksomhetsområder. ADN fikk tildelt 17 
millioner kroner.  
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Styret har vedtatt en strategisk plan for virksomheten for de kommende tre år. Den strategiske 
planen fungerer som en ledetråd for utviklingen av organisasjonen.  
 
Styret er tilfreds med at informasjon og forebyggende arbeid er betydelig styrket i 2004. Det 
er vesentlig økning av antall forebyggende tiltak ovenfor den organiserte idretten. Styret ser 
dette som viktig også i et holdningsskapende perspektiv, særlig ovenfor yngre utøvere. For 
første gang er det gjennomført over 3000 prøver i det nasjonale antidopingprogrammet.  
 
Styret har fulgt utviklingen av antidopingregelverket. NIF har i 2004 iverksatt nye 
dopingbestemmelser i NIFs lov som følge av World Anti-Doping Code. Videre har NIF 
fastsatt nye retningslinjer om plikt til å gi utøverinformasjon. Styret ser det som sentralt å 
følge iverksettingsprosessen videre slik at praktisk håndtering av regelverket fungerer 
optimalt og slik at ressursene til antidopingformål kan benyttes på en kostnadseffektiv måte.  
 
I det internasjonale antidopingarbeidet har de tjenester ADN tidligere har bidratt med 
gjennom Drug Free Sports Consortium (DFSC) (senere Anti-Doping International (ADI)) blitt 
innlemmet i sammenslutningen av nasjonale antidopingorganisasjoner (ANADO). Styret 
vurderer det som hensiktsmessig at nasjonale organ, som i stadig større utstrekning 
organiseres uavhengig av stat og idrett, har sin egen møtearena, jfr ANADO. For fremtiden er 
det også grunnlag for å se nærmere på hvordan uavhengige nasjonale organ kan bidra og være 
en premissleverandør i internasjonale politiske fora. I denne sammenheng ser styret det som 
sentralt å videreføre det gode samarbeidet med WADA.  
 
Det har i 2004 vært gjennomført bilaterale prosjekter med Danmark, Frankrike, Sveits, Hellas 
og Kina. Styret ønsker å videreføre samarbeidet med kinesiske antidopingmyndigheter frem 
mot OL i Beijing i 2008. 
 
ADN har i 2004 initiert og bidratt til forskning. Medisinrelaterte prosjekter har vært i fokus. 
Styret ser dette som et viktig område å videreutvikle også med tanke på å få nye 
forskningsmiljøer involvert i antidopingrelaterte problemstillinger.  
 
Styret har sett det som sentralt å utvikle ADN til en koordinerende enhet for bekjempelsen av 
doping også i miljøer utenfor idretten. Styret har lagt vekt på at dette vil være en 
kostnadseffektiv måte å organisere arbeidet på.  Med dette som utgangspunkt søkte ADN seks 
departementer om 2 millioner kroner i året over en treårsperiode for å bekjempe doping i 
ungdoms- og treningsmiljøer. Søknaden er dessverre avslått av til nå fire departementer.  
 
ADN har utviklet et antidopingprogram for treningssentre. Programmet inneholder tiltak for å 
redusere dopingbruken i treningsmiljøer og det er etablert et samarbeid med bransjen. Dette 
arbeidet skal være selvfinansierende.  
 
Styret har gått inn for å utvide dagens lovbestemmelse om doping slik at erverv, besittelse og 
bruk også forbys.  
 
Styret mener at stiftelsens formål er ivaretatt. 
 
Økonomisk beretning 
Regnskapet er avgitt i henhold til regnskapsloven og viser et overskudd for 2004 på 165 759 
kroner som tillegges egenkapitalen. 
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Grunnkapitalen var på oppstartstidspunktet 1. juli 2003 på 1 000 000 kroner. Med tillegg av 
årets overskudd er egenkapitalen til sammen 2 537 573 kroner. Styret har i den forbindelse 
besluttet å anvende 1 039 056 kroner av den frie egenkapitalen for tiltak i 2005. 
 
ADN hadde ved avslutningen av året 15 ansatte fordelt på hel- og deltid, herav 8 menn og 7 
kvinner. Styret mener derfor likestillingskravet er ivaretatt.. I tillegg hadde ADN ved 
årsavslutning 55 engasjerte dopingkontrollører og 12 engasjerte foredragsholdere.  
 
ADNs virksomhet er basert på offentlige tilskudd. Tilskudd for 2005 er kjent. Det er derfor 
ingen usikkerhet om fortsatt drift, og regnskapet er avgitt under denne forutsetning.   
 
Lønn til daglig leder og styrets samlede godtgjørelse fremgår av notene til regnskapet. Det 
samme gjelder revisor. Sykefraværet i ADN var på 78 arbeidsdager. Arbeidsmiljøet er 
tilfredsstillende. ADN forurenser ikke det ytre miljø.  
 
 
Oslo, 4. april 2005 
 
 
 
 
 Jens Kristian Thune  
 Styrets leder  
  

 
 

   
Sverre Mæhlum Kristin Berthelsen Berit Westlie Bjerke 

Styremedlem nestleder Styremedlem 
 
 

 
 
 

 

   
Gudmund Restad  Stine Lise H. Bratsberg 

Varamedlem  Varamedlem 
  

 
 

 

 Anders Solheim  
 Daglig leder  
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Driftsrapport fra ADN for 2004 
 
Styret 
Det er holdt 5 styremøter i 2004 og 36 saker er behandlet. Til hvert styremøte har det vært 
utsendt dokumenter på forhånd og protokoll fra styrets møter er signert av de tilstedeværende 
deltakere. En egen oppfølgingsprotokoll for styresaker har gitt styret en oversiktlig 
kontrollmulighet for at styrets vedtak blir fulgt opp. ADN har vært representert med styrets 
medlemmer og ansatte på en rekke arrangementer.  
 
Vurdering 
Saksforberedelse til styremøter, gjennomføring av møter og iverksetting av styrevedtak har 
fungert tilfredsstillende.  
 
Påtalenemnd 
 
Potensielle brudd på dopingbestemmelsene 
I perioden 1.januar 2004 til 31.desember 2004 ble 36 potensielle brudd på 
dopingbestemmelsene ferdigbehandlet.  

 

Potensielle brudd på 
dopingbestemmelsene i 2004 - 
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Det er gjort 5 forskjellige funn av stoffer, kanyler eller annet som har gitt grunnlag for 
vurdering om potensielt brudd på dopingbestemmelsene.  Bilder av utstyr er sendt respektive 
internasjonale særforbund med kopi til WADA for videre etterforskning. Ingen av funnene 
har gitt fellende bevis eller avslørt bruk av forbudte stoffer. ADN har benyttet ”etterforsker” i 
de saker hvor det har vært aktuelt. 
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Resultat av potensielle brudd på 
dopingbestemmelsene i 2004
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Det er avsagt 13 rettskraftige dommer i 2004, hvorav 11 er gitt 2 års utestengelse fra 
organisert idrett.  En utøver er gitt 8 måneder og en er gitt 6 måneders utestengelse.  Alle 
utestengelsene gjelder menn. 10 av sakene er avsluttet som følgende av manglende 
medlemskap, manglende bevis eller at mulig brudd på dopingbestemmelsene er avkreftet (se 
over om funn). 8 positive prøver er avsluttet fordi utøverne i ettertid har dokumentert 
medisinske fritak (TUE) fra dopinglisten. Det er gitt 3 påtaleunnlatelser. 2 utøvere har blitt 
fulgt opp med ytterligere prøver idet forholdet mellom testosteron og epi-testosteron har 
ligget over grenseverdiene. Alle tilleggsanalyser har vist normale verdier. 
 
Oversikt over påtaleunnlatelser og rettskraftige dommer 
 

Idrett Forhold Kjennelse 
Amerikansk fotball Anabole stoffer 2 år 
Baseball Anabole stoffer 2 år 
Biljard Cannabis 8 mnd 
Bob Cannabis 6 mnd fra konkurranse 
Boksing Anabole stoffer 2 år 
Fotball Anabole  stoffer 2 år 
Fotball Anabole stoffer 2 år 
Fotball Anabole stoffer 2 år 
Fotball Anabole stoffer 2 år fra konkurranse 
Friidrett Nektelse 2 år 
Håndball Stimulerende midler Påtaleunnlatelse 
Ishockey Stimulerende midler 2 år fra konkurranse, 1 år betinget 
Padling Anabole stoffer 2 år 
Styrkeløft Anabole stoffer 2 år fra konkurranse, 1 år fra trening 
Svømming Stimulerende midler Påtaleunnlatelse 
Skyting Diuretica Påtaleunnlatelse 

 
Vurdering 
Antall rettskraftige dommer har økt fra seks i 2003 til 13 i 2004.  Gjennomsnitt av 
rettskraftige dommer for brudd på dopingbestemmelsene sett i forhold til antall norske prøver 
på urin er 0,4 %.  Flere prøver er gjennomført på bakgrunn av tips.    



 

6380 v1  Side 3 av 22
 

Brudd på dopingbestemmelsene fra 
2000 - 2004
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4 av dommene knyttes til fotball., hvorav 3 kommer fra samme fotballag.  2 av dommene 
gjelder for utøvere på høyt nivå.  De resterende er utøvere på lavt nivå.  Antall dopingsaker 
innenfor styrkeløft er synkende.  Antall dopingsaker innenfor fotball er økende. 

Bruk av anabole stoffer og 
stimulerende midler 2000 - 2004
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Ønske om å avsløre dopingbruk krever mye kunnskap om idretter, utøvere og hvilken idrett 
som har mest nytte av et potensielt dopingmisbruk. Dette må sees i sammenheng med 
eventuelle spesielle norske forhold. Videre er det vesentlig å avskrekke og forebygge bruk av 
dopingmidler spesielt hos unge utøvere. Her vil det også være viktig å ha kunnskap om hva 
ungdom tenker og mener. Flere av de positive dopingprøvene på lavere nivå kan være en 
konsekvens av manglende kunnskap,  økt fokus på kropp, motetrender og en sviktende 
verdiforankring innenfor enkelte idrettsmiljøer. Bruk av anabole stoffer i konkurranseidretten 
kan imidlertid også skyldes et ønske om å prestere bedre.  

Funn av sprøyter, kanyler og dopingmidler etterforskes, men bidrar sjelden til videre 
oppfølging, da det er vanskelig å knytte funnene til enkeltmedlemmer. Slike funn er knyttet 
både til internasjonale mesterskap i Norge og funn i tilknytning til ordinære norske 
idrettsanlegg.  Det er således verdt å merke seg at intravenøs infusjon som 
administrasjonsmetode er fra 2005 ansett som manipulasjon og forbudt, med mindre legitim 
akutt medisinsk behandling er nødvendig.  
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Utøveres rettsikkerhet i dopingsaker må anses ivaretatt. Det har ikke innkommet noen klager 
fra utøvere og alle utøverne er gitt anledning til å uttale seg. ADN oppfatter at den organiserte 
idretten føler seg trygg på at dopingsaker håndteres riktig og rettferdig. 
 

Tiltak Kvalitetsmål Oppnåelse 

Inngå avtale med kvalifisert 
etterforskningskompetanse om 
oppfølging av saker 

Nødvendig faktainformasjon i 
forbindelse med dopingsaker skal 
være innhentet og fremlagt for 
påtalenemnd slik at dopingsaker kan 
vurdere objektivt og sikre rettferdig 
behandling av utøvere. 

Oppnådd gjennom internt kvalifisert 
personell. 

 
 
Administrasjon og drift 
Administrasjon og drift 
ADN har driftet virksomheten fra leide lokaler på Ullevål Stadion. De daglige rutiner for 
driften av virksomheten er gjennomgått og forbedret. Det er et mål at også denne siden av 
virksomheten blir sertifisert på tilsvarende måte som kontrollvirksomheten og 
informasjonsvirksomheten er blitt. 
 
Det er opprettet et eget elektronisk arkivsystem basert på Hummingbird DM levert av SaveIT.  
 
På bakgrunn av uttalelse fra Fylkesskattekontoret i Oslo er ADN blitt registrert i 
merverdiavgiftsregisteret. I utgangspunktet er den virksomheten ADN driver innenfor 
avgiftsområdet, men fritatt fra avgift på grunn av statlig tilskudd til virksomheten. Unntatt fra 
dette er den delen av virksomheten der oppdragsgiverne betaler for tjenestene og resultatene 
blir brukt av nasjonale instanser. 
 
Regnskapskontoret Gestor AS har ført stiftelsens regnskap i 2004. 
 
Norwegian Broker AS har på vegne av ADN forhandlet frem en forsikringsavtale med IF for 
kontrollvirksomheten og ansvarsforsikring for styret og daglig leder, gjeldende fra 1. januar 
2004.  
 
Det er montert ekstra sikkerhetsutstyr i lokalene og en utvidet sikkerhetsavtale med Securitas 
er iverksatt.  
 
For å bedre på inneluften er det montert et eget ventilasjonsaggregat som bare er tilegnet 
ADNs lokaler. 
 
Personal 
ADN har i perioden hatt følgende fast ansatte: 

Anders Solheim  daglig leder 
Petter Riiser   personal- og administrasjonsleder (stedfortreder)  

(fungerte som daglig leder under daglig leders ferie og permisjon i 
tiden 25.10 – 31.12) 

Anne Cappelen  kvalitetsleder 
Lindbjørg Stølan  fagkonsulent dopingkontroller 
Gunnvor Aase Hole  fagkonsulent info. og forebygging 
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Hege Otterstad  konsulent dopingkontroller 
Anne Engelstad  administrasjonskonsulent 
Hilde Bjerkholt Jenssen informasjonskonsulent (60 %, 80 % fra 1. august) 
Per Wiik Johansen  medisinsk ansvarlig (20 %) 

 
Følgende har vært midlertidig ansatt i perioden: 

Lars Os   dopingkontroll coordinator (100 %) 
Catherine Ordway  Int. dopingkontrollkoordinator (50 %) 
Håvard Hermansen  servicemann på timebasis (fra 1. juni) 
Andreas Høistad   prosjektkonsulent – IKT (100 % fra 27/9) 
Åge Olsen   prosjektmedarbeider (100 % fra 1/11) 
Sigrid Hanem   medisinsk rådgiver på timebasis 

 
Det har vært avviklet til sammen tre interne seminarer der temaer som kvalitetsmål, 
langtidsplanlegging, virksomhetsstyring, fritaksregler og regnskapsbestemmelser har vært 
behandlet. 
 
ADN er medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon og i den anledning bundet av 
Hovedavtalen og Standardoverenskomsten mellom NHO og LO, Handel og kontor.  
 
Det er vært avholdt et Media-håndteringskurs i regi av Gambit for utvalgte ansatte og 
prosessfullmektig i påtalenemnda. 
 
Det er utviklet utkast til arbeidsreglement. Det har i denne sammenheng vært avholdt flere 
forhandlingsmøter med de ansatte. Det endelige arbeidsreglementet er godkjent av 
Arbeidstilsynet i 2005.     
  
Verneombudet har gjennomført en minikartlegging av arbeidsmiljøet som vil bli fulgt opp av 
ledelsen i 2005. 
 
Vurdering 
Arbeidet med å drifte virksomheten har vært langt mer omfattende enn forventet. Også i 2004 
har det vært nedlagt betydelig arbeid for å etablere gode rutiner for den interne administrasjonen.  
 
Den daglige administrasjonen av ADN er i lpet av 2004 kommet langt mer i gjenge og rutiner er 
bedre innarbeidet.  
 
Virksomheten er av en sådan art at spisskompetanse trengs innenfor flere områder. Det har 
derfor vært nødvendig å søke ekstern bistand innen flere felt. 
 
Staben består av kompetente medarbeidere og samarbeidet mellom styret og administrasjonen 
fungerer meget godt. I tillegg oppfatter ADN at samarbeidet med både Aker laboratorium 
dopingseksjonen, idrettsbevegelsen og departementet fungerer svært godt. Dette er særlig viktig 
for utførelsen av virksomheten. 
 
Nasjonal kontrollvirksomhet 
 
Dopingkontroller 
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Det er til sammen i 2004 gjennomført 3636 prøver, herav 3347 urinprøver og 289 blodprøver. 
Blodprøver er gjennomført i friidrett, kappgang, kombinert, langrenn, orientering, padling, 
roing, skiskyting, svømming, sykkel, triathlon og vektløfting.  
 
Totalt har ADN gjennomført 661 kontroller med et gjennomsnitt på 5,5 prøver per kontroll. 

Prøvene fordeler seg på følgende kategorier: 
 

Type Antall prøver % trening % konkurranse 
NIF-medlemmer 3092 64% 36% 
Oppdrag fra særforbund 205  100% 
WADA kontroller 263 100%  
Andre 76 83% 17% 

 
 
NIF-medlemmer 
Det er gjennomført 3092 prøver av NIF-medlemmer, herunder 2886 urinprøver og 206 
blodprøver. Prøvene fordeler seg på 64% på trening og 36% i konkurranse. 
 
Det ble særlig lagt vekt på et effektivt antidopingprogram overfor aktuelle deltakere til Athen. 
Alle utøvere som deltok i Athen-OL og Paralympiske leker ble testet en eller flere ganger. 
 
88% av prøvene er tatt i idretter som regnes som ”risikoidretter”. 
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Antall prøver fordelt på idrettsgrener fra 2002 til 2004 
 
 2002 2003 2004
Basketball 78 100 91
Bokse 68 57 72
Bryte 52 47 37
Cykle 163 149 134
Fotball 240 305 300
Friidrett 291 241 262
Håndball 169 138 163
Ishockey 162 200 173
Kampidretter 148 186 209
Padle 69 53 115
Ro 41 89 82
Ski 344 387 312
Skiskytter 121 144 127
Skøyte 85 53 109
Styrkeløft 154 151 192
Svømme 121 175 141
Vektløfting 62 82 76
Andre 307 377 497

 
Prioritert utøverliste 
Det er i tråd med nytt internasjonalt antidopingregelverk og endringer gjort i NIFs lov etablert en 
prioritert utøverliste som pr. 31.12.04 består av 217 norske topputøvere. Disse utøverne har en 
spesiell plikt til å gi utøverinformasjon som er nødvendig for å kunne planlegge og å 
gjennomføre effektive dopingkontroller. 
 
Innhenting og systematisering av utøverinformasjon er tidkrevende og har lagt beslag på mye 
personalressurser i administrasjonen både for å koordinere dette med norske og internasjonale 
særforbund og for å informere om ordningen.  
 
ADN tok høsten 2004 initiativ til å utvikle en egen løsning for behandling av utøverinformasjon i 
samarbeid med Riksidrottsforbundet i Sverige. Løsningen vil gjøre utøveren i stand til å 
rapportere sin utøverinformasjon via en webside på internett, og oppdatere denne informasjonen 
ved hjelp av tekstmeldinger fra mobiltelefon. Løsningen skal igangsettes i løpet av første kvartal 
2005. ADN er opptatt av å skape et system som gjør det enklest mulig både for utøverne, 
særforbund og ADN.  
 
Analyse av dopingprøver 
Urinprøvene analyseres ved Dopingseksjonen, Hormonlaboratoriet, Aker universitetssykehus. 
Hormonlaboratoriet er akkreditert i henhold til gjeldende standarder. Blodprøvene analyseres ved 
Lovisenberg sykehus. Resultatet fra blodprøvene meddeles Dopingseksjon ved Aker 
universitetssykehus for gjennomføring av eventuelle urinanalyser. 
 

Tiltak Kvalitetsmål Oppnåelse 

Planlegge og gjennomføre effektive dopingkontroller 
med hovedvekt på testing av toppidrettsutøvere I 
dopingbelastede idretter og I idretter hvor Norge holder et 

3000 prøver (urin- og blodprøver) 

65% trening og 35% konkurranser 

Oppnådd. Færre blodprøver på 
grunn av blodprofilprosjektet 
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høyt internasjonalt nivå 

Videreutvikle systemet som ivaretar full oversikt over 
topputøvere som konkurrerer internasjonalt og god 
oversikt over utøvere på topp nasjonalt nivå. 

Videreutvikle rutiner som sikrer at vedtatt retningslinjer 
for utøverinformasjon følges opp 

99,9% uanmeldte dopingkontroller 

Kontroll av alle Olympiatopputøvere minst 
en gang i løpet av 2004-særlig med fokus før 
sommer OL. 

Teste 80% av topputøvere som konkurrer 
internasjonalt, risikoidretter skal vektlegges 

Teste 70% av utøvere som konkurrerer på 
toppnivå nasjonalt pr. år, risikoidretter skal 
vektlegges 

Oppnådd 

Oppnådd 

 

Oppnådd 

 

Delvis oppnådd. 

Tilleggsliste med oversikt 
over utøvere på toppnivå 
nasjonalt er ikke utarbeidet og 
vanskeliggjør måling. 

 

Gjennomføre dopingkontroller som har en avskrekkende 
effekt i konkurranseidretten 

Gjennomføre minst 500 prøver 616 prøver er tatt i den 
hensikte å ha en avskrekkende 
og forebyggende effekt i 
konkurranseidretten 

Videreutvikle systemer for innhenting og håndtering av 
”tips” om doping i idrettsmiljøer 

100% oppfølging av ”tipssaker” 

Gjennomføre minst 100 prøver med primær 
hensikt å avsløre bruk av doping 

Alle innkomne tips er 
behandlet og fulgt opp 

104 prøver gjennomført 

Gjennomført bistand til særforbund Kontrakter inngås med de enkelte 
særforbund hvor arbeids- og ansvarsforhold 
klargjøres 

Oppnådd 

Sørge for at dopingprøvene blir levert for analyse ihht 
gjeldende prosedyrer og retningslinjer 

Utgifter til ulike analyser Oppnådd 

 
Dopingkontrollører - opplæring 
I oktober ble det holdt et eget seminar for dopingkontrollører. Totalt 45 dopingkontrollører 
deltok. Hovedmålsetting var å gi oppdatering på gjeldende regelverk og bestemmelser og å være 
et forum for utveksling og diskusjon av erfaringer kontrollørene møter i deres daglige funksjon. 
Tilstedeværelsen til den kinesiske delegasjonen fra COCADC bidro til internasjonal 
erfaringsutveksling. Det ble gjennomført re-autorisering ihht World Anti-Doping Program. 
Samtlige bestod prøven. Flere kontrollører har fått økt kompetanse ved å delta på internasjonale 
kontroller og større mesterskap. 
 
ADN har i 2004 engasjert en dopingkontrollør på heltid for å være tilgjengelig på dagtid og 
gjennomføre kontroller i utlandet. Videre har ADN engasjert en medarbeider for å sende ut utstyr 
til dopingkontrollørene. Denne virksomheten ble overtatt fra Aker universitetssykehus i 2004.  
 
Vurdering 
Målet for totalt antall prøver i 2004 er nådd for nasjonale prøver, men det ble tatt færre 
blodprøver da innhenting av urin og blodprøver i forbindelse med blodprofilprosjektet ble 
forsinket. Det er en økning av antall prøver på 5,4% fra 2003. Prøvetakingen innenfor de 
prioriterte idrettene er tilfredsstillende med unntak av cykle. Det skyldes primært mangel på 
treningsopplysninger og lange utenlandsopphold.  
 
Vi er tilfreds med at alle utøvere som deltok i Athen-OL og Paralympiske leker ble testet en eller 
flere ganger i løpet av 2004. 
 
Ansatt dopingkontrollør har bidratt til å bedre kapasiteten for gjennomføring av kontroller på 
dagtid og spesielt oppfølging av enkeltutøvere som var aktuelle for OL i Athen og Paralympiske 
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leker. Ansatt dopingkontrollør har gitt oss økt mulighet til å samarbeide med WADA og andre 
antidopingorganisasjoner. Ordningen med ansatt dopingkontrollør videreføres i 2005. 
 
Informasjon og forebyggende arbeid  
 
Informasjon og undervisning 
Det er i perioden holdt 162 foredrag for ledere, trenere og utøvere. Særlig deltakere i OL og 
deres støttepersonell har vært en viktig målgruppe. ADN har i samarbeid med 
Toppidrettssenteret videreført ”informasjonshjørnet” på Toppidrettsenteret. Her finnes 
nødvendig informasjon om antidopingvirksomheten lett tilgjengelig for topputøverne.  
 
Det er i perioden holdt 29 stands på idrettsarrangementer. ADN har blant annet vært til stede 
på Idrettsmedisinsk høstkongress, Birkebeiner’n, World cup ski, olympiatoppsamlinger og 
kurshelger i idrettskretsenes regi. 
 
Det ble holdt to antidopingseminarer for leger, fysioterapeuter og annet støttepersonell. Ett i 
mai og ett i november med henholdsvis 35 og 37 deltakere. Temaer var bl.a. dopinglisten, 
dopingkontrollen, NIFs lov, analysemetoder, fritak og nytt regelverk. 

Tiltak Kvalitetsmål Oppnåelse 

Foredrag om antidoping til OL- og 
landslagsutøvere, særlig viktig med 
tanke på WADP. 

Foredrag/informasjonsmøte om nytt 
regelverk på OL-samling for 
sommerutøvere og minst 10 
landslagssamlinger. 

Foredrag på samling i forkant av OL. 
Foredrag på 12 landslagssamlinger. 
 

Gi OL-2004 utøverne og 
støtteapparatet informasjonsmateriell 
om antidopingvirksomheten  

Alle som representerer NIF under 
OL- i Athen skal være kjent med 
internettadressene 
www.antidoping.no, 
www.dopinglisten.no og utøvers 
plikter og krav vedrørende 
dopingbestemmelsene. 

Deltakere og støttepersonell fikk  
tilgang på informasjonsmateriell  
og tilbud om t-skjorter/ topper. 

Gjennomføre 100 foredrag for 
nasjonale konkurranseutøvere og 
potensielle topputøvere om 
dopinglista, fritaksordninger og 
dopingkontrollen med spesielt vekt 
på risikoidretter. 

Foredragene skal gjennomføres i 
henhold til kvalitetssystem for 
informasjon og forebygging.  
Deltagere skal være kjent med 
internettadressen www.antidoping.no 
og www.dopinglisten.no og ha en 
formening om innholdet på sidene. 

Det er avholdt ca 140 foredrag 
for denne gruppen. 

Informere om betydningen av ærlig 
og dopingfri idrett på arrangementer. 
Tilstedeværelse på 30 arrangementer.   

Deltagere skal ha en formening om 
hva som legges i begrepet ”ærlig og 
dopingfri idrett”. 

Tilstedeværelse på 29 arrangementer. 

Gjennomføre antidopingseminar for 
idrettsmedisin for støttepersonell  
2 seminarer 
 

Deltagere skal ha god kunnskap om 
krav i forhold til dopingkontroll, 
dopinglisten, fritaksordninger fra 
dopinglisten og generell kunnskap 
som forklart på internettaddressene 
www.antidoping og 
www.dopinglisten.no 

To seminar er avholdt. 

Foredrag og stands i forbindelse med 
idrettsmedisinske arrangementer 

Deltagere skal ha en generell 
kunnskap om antidoping og kunnskap 
om hvor informasjon om 

Det er blitt holdt foredrag på 3 
arrangementer og stands på 5  
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2 arrangementer  dopinglsiten, fritak og antidoping 
generelt  kan lokaliseres på internett. 

arrangementer. 

Videreutvikle undervisningsopplegg 
Undervisningsoppleggene om dopinglisten og om dopingkontrollen er vurdert og 
videreutviklet. Undervisningsopplegg om doping i samfunnet er ferdigstilt. I dette opplegget 
inngår også to fem minutters videofilmer om to eks-misbrukere av anabole steroider. 
Foredragspakke om kosthold, kosttilskudd og doping er påbegynt.  
 

Tiltak Kvalitetsmål Oppnåelse 

Utvikle kvalitetssikret 
undervisningsopplegg om 
helsekonsekvenser og kosthold, 
kosttilskudd og dopingmidler 

Undervisningsopplegget skal være 
utviklet i henhold til kvalitetssystemet 
slik at kvaliteten på foredragene er 
kjent og kan justeres etter behov. 

Undervisningsopplegg om 
helsekonsekvenser er ferdigstilt. 

Utvikle to hefter som underbygger 
nevnte undervisningsopplegg 

Foredragsholdere skal ha et enhetlig 
presentasjonsmateriell som 
underbygger budskapet 

En folder om anabole steroider er 
utviklet, folder om kosthold er 
påbegynt. 

Utvikle presentasjonsmateriell til 
foredragsholdere 

Foredragsholdere skal ha et enhetlig 
presentasjonsmateriell som sikrer at 
tilnærmet lik informasjon presenteres. 

Oppnådd 

 
Foredragsholdere - opplæring 
Foredragsgruppen er blitt utvidet fra 6 til 12 personer. De er skolert for å holde 
antidopingforedrag. Det er gjennomført tre videreutviklingsseminarer for foredragsholdere. 
Det er lagt særlig vekt på å rekruttere personell med medisinsk kunnskap. 
 

Tiltak Kvalitetsmål Oppnåelse 

Gjennomføre seminar for 
foredragsholdere  

Deltagere skal ha en samkjørt 
forståelse og ha oppdatert 
informasjon om emner som de skal 
holde foredrag om. 

Det er blitt avholdt 3 seminar 

  
Materiell og profilering    
Nyhetsbladet ”Ren Idrett” kom ut med første nummer. En informasjonsfolder om anabole 
androgene steroider er distribuert i idrettsmiljøene. Egen brosjyre med informasjon til de som 
står på prioritert utøverliste ble delt ut.  
 
Utøvere og støttepersonell skal være kjent med hvor de kan finne oppdatert og korrekt 
informasjon om antidopingvirksomheten. Internettadressen har derfor fått en sentral plass på 
vårt materiell.  
 
T-skjorter, refleks, kortstokker, drikkeflasker og penner med internettadressen er laget for å gi 
til utøvere, trenere og støttepersonell. Det ble delt ut t-skjorter og topper til utøvere og 
støttepersonell som deltok i OL.  
 
I samarbeid med Norges Skiforbund og Norges styrkeløftforbund er det utarbeidet diverse 
profileringsmateriell til deres medlemmer der vår internettadresse og logo er godt synlig.  
 
Til bruk på foredrag og stand er det produsert seks roll-ups og seks store bannere med ADNs 
logo. Informasjonsmateriell blir delt ut på foredrag, stand og ved utsendinger. 
Det er blitt sendt ut informasjonsmateriell til særforbund og idrettslag. 
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Tiltak Kvalitetsmål Oppnåelse 

Utvikling og kjøp av materiell for 
profilering til utøvere og 
støttepersonell.  
Opptrykk av materiell med ADNs 
logo og internettadresse, eksempelvis 
kortstokker, penner etc. 

Topp og breddenivå av utøvere skal 
ha en formening om hva antidoping er 
og hvor faktainformasjon om 
dopingliste, dopingkontroll og 
antidoping kan innhentes. 
www.antidoping.no og 
www.dopinglisten.no skal være kjente 
begreper. 

Oppnådd. Det er produsert t-skjorter, 
refleks, kortsokker, penner, 
drikkeflasker, sekker og nøkkelband. 
Dette er delt ut til utøvere på foredrag, 
stands og dopingkontroller. 

Roll-ups av ”Play fair” og 
”Dopingkontrollen” til alle i 
foredragsholdergruppa (7pers. x 2 
sett) Tilbehør for å profilere oss både 
på foredrag/informasjonsmøter og 
stands på arrangement 

ADN skal ha et enhetlig 
presentasjonsmateriell som 
underbygger budskapet  

Det er laget seks nye roll-upser. 
Foredragsholderne har mulighet til å 
bestille dette og ha med på foredrag. 
 

 

Vannflasker med logo og 
Internettadresse. 

Bevisstgjøring av Internettsider 
www.antidoping.no skal være et kjent 
begrep 

Oppnådd 

Gaver og representasjonsutstyr Synliggjøre ADN 
www.antidoping.no skal være et kjent 
begrep 

Oppnådd 

Solhatter/ fiskehatter/ 
capser/vinterlue/ hansker med logo og 
internettadresse 

Synliggjøre ADN 
www.antidoping.no skal være et kjent 
begrep 

Vi har satset på annet 
profileringsmateriale, se punktene 
over. 

 
 
Internett og informasjon til allmennheten 
Hensikten med Internettsidene er å sikre at korrekt informasjon om regelverket og 
antidopingarbeidet er tilgjengelig til enhver tid. I 2004 ble det lagt ut 97 nyhetssaker på ADNs 
nettsider. Nyhetsoppdateringene blir varslet til presse og andre interesserte gjennom e-post. 
Antall besøk på ADN sider har vært stigende. Totalt hadde vi 113 000 besøk i 2004, noe som 
gir et gjennomsnitt på drøye 300 per dag. 
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Vi har skrevet tre artikler til Norsk idrettsmedisin. I tillegg har vi levert artikler til 
Kroppsøving og Junior-ski-NM-avisa. Mange særforbund og NIF har lagt nyheter og artikler 
fra oss på sine nettsider. Dette gjelder spesielt nyheter om regelverk og oppdatering av 
dopinglista. 
 
Media 
13 pressemeldinger ble sendt ut fra ADN. Det ble også holdt et presseseminar i juni som 
oppnådde god dekning i media. ADN opplever stadig at pressen  tar kontakt og ønsker 
kommentarer på ulike sider ved antidopingarbeidet.  
 
Tiltak Kvalitetsmål Oppnåelse 
Drift og videreutvikling av 
hjemmesider 

Oppetid på 99,99 % 
 
Informasjon om dopinglisten, 
antidoping generelt og tilhørende 
tema skal være tilstrekkelig og 100 % 
korrekt 
 
100 nyheter i 2004 
 
Presentasjon av ADN skal være 100 
% åpen, ærlig og tillitsvekkende 

Vi hadde noe problemer første halvår 
som førte til en oppetid på 99,5 %. 
Andre halvår har vi hatt 100 % oppetid. 
 
Det er ikke rapportert om feil i 
informasjonen. 
 
97 nyheter 
 
Domsdatabase lagt ut på nett. Generelt 
prøver vi å være så åpne og transparente 
som mulig.  

Gjennomføre presseseminar 
1 arrangement 

Generell bevisstgjøring om arbeidet 1 presseseminar er avholdt 

Informasjon til allmennheten Allmennheten skal informeres om 
verdi- og antidopingspørsmål 

Informasjon til media gjennom 
personlig kontakt, pressemeldinger og 
Internettside. 

 
Spesifikke prosjekter 
Det planlagte prosjektet ble ikke gjennomført grunnet manglende finansiering. Prosjektet 
forutsatte egenfinansiering.  
 
Vurdering 
Antall foredrag og stands er mer enn doblet i forhold til i fjor. Vi satser bevisst på en personlig 
kontakt og dialog gjennom foredrag og stands, og ser at dette er en meget god måte å nå ut med 
informasjon på. Det blir lagt mye vekt på undervisningsoppleggene. Det er viktig at det utad gis 
ensartet og korrekt informasjon, og at foredragsholderne er godt skolerte. I forbindelse med OL i 
Athen ble det satset ekstra på informasjon til deltakere.  
 
Vi ser også at internettsidene blir stadig mer brukt og vi får gode tilbakemeldinger på sidene.  
 
Vi har et klart inntrykk av at bruken av anabole stoffer øker generelt i samfunnet, noe som også 
har gitt seg utslag i en del dopingsaker der fellesnevner er unge, mannlige utøvere på lavere nivå. 
Som en følge av dette har vi laget et nytt undervisningsopplegg om doping i samfunnet, skader 
og bivirkninger ved misbruk av anabole steroider og skolert våre foredragsholdere på dette feltet. 
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Internasjonalt arbeid 
 
Utviklingsarbeid 
Det er avholdt møte i IADA Steering Group.  IADAs prosjekter ledet av ADN ble fremlagt og 
godkjent. ADN ledet arbeidet med å utvikle model rules for NADOs (en ”lovnorm/regelverk” 
som kan benyttes av nasjonale antidopingorganisasjoner som ikke har et antidopingregelverk 
fra før av). Model rules for NADOs er en del av WADAs World Anti-Doping Program.     
nivå 3. 
 
ADN ledet også arbeidet med utvikling av ”Certification Guidelines” og ”Transition 
Guidelines”. Sistnevnte omhandler forskjellen mellom IADA Standard for Doping Control 
(ISO-PAS 18873) og International Testing Standard.  ”Certification Guidelines” forklarer 
hvilke krav en antidopingorganisasjon må forholde seg til. Dokumentet er til benyttelse for 
akkrediterte sertifiseringsorganisasjoner og skal fremme like forhold i en sertifisering av 
antidopingorganisasjoner som ønsker å sertifisere sine prosedyrer i henhold til ISO 9001.  
Begge dokumentene inngår i WADAs World Anti-Doping Program nivå 3. 
 
Tiltak Kvalitetsmål Oppnåelse 
Bidra i arbeidsgrupper under 
IADA (Testing standard, 
Certification Guidelines etc). 

Ha lederfunksjonen i nevnte grupper 
og bidra til at produkter leveres i 
henhold til tidsplaner, samt at teknisk 
innhold sikrer harmoniserte og 
kvalitativt gode krav og retningslinjer 
for antidopingorganisasjoner 

Oppnådd 

 
Idrettspolitisk antidopingarbeid 
ADN har bidratt med økonomisk støtte til gjennomføring av årets Nordiske Idrettsjuridiske 
seminar som ble avholdt på Holmenkollen Park hotell.  Seminaret belyste bl.a. temaer knyttet 
til organiseringen av antidopingarbeidet. 
 
ADN har deltatt på møter i Monitoring Group, Europarådet. Monitoring Group skal følge opp 
Europarådets antidopingkonvensjon. Videre har ADN har deltatt i utviklingen av ”Guidelines 
for Education and Information” i regi av Europarådet.  Retningslinjene skal være et dokument 
i ”World Anti-Doping Program”, nivå 3. 
 
ADN har bistått Kultur- og kirkedepartementet i arbeidet med en ny antidopingkonvensjon i 
regi av UNESCO.  
 
En representant utpekt fra UK Sport og en representant utpekt av opposisjonspartiet i 
Storbritannia har besøkt ADN for å se nærmere på organiseringen av norske 
antidopingarbeidet. Opposisjonspartiet (de konservative) har kunngjort at de vil arbeide for et 
uavhengig antidopingorgan også i Storbritannia. Også Japan Anti-Doping Agency har besøkt 
ADN for å se på organiseringen av arbeidet.  
 
ADN har hatt fokus på rollefordelingen i antidopingarbeidet og lagt vekt på å understøtte 
WADAs funksjon som ”lovgivnings-” og tilsynsorgan. ADN har arbeidet for at andre enn 
WADA skal ta hånd om det operative antidopingarbeidet for å sikre en klar rollefordeling i 
antidopingarbeidet.  
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Tiltak Kvalitetsmål Oppnåelse 
Aktiv deltakelse i IADA, 
Europarådet MG, Europarådets 
Education Group (4 møter). 

Bidra gjennom realistisk politisk 
påvirkning til å sikre gode 
rammevilkår for antidopingarbeidet 

Oppnådd. 

 
Juridisk prosjektkoordinator - Association of National Anti-Doping Organisations 
(ANADO) 
ADN har i 2004 hatt en egen juridisk prosjektkoordinator som primært har arbeidet med 
ANADO-sekretariatet.   
 
ANADO har vært i drift i halvannet år og hadde 35 medlemmer og 3 observatører ved årets 
slutt. Antidoping Norge har hatt sekretariatet for ANADO siden foreningen ble stiftet i 2003. 
På generalforsamlingen 5. november 2004 tok ADN på seg sekretariatet for to ytterligere år.  
 
Sekretariatet har hatt ansvaret for styremøter, fagseminar og ekstraordinær generalforsamling 
som fant sted i Strasbourg i juni 2004.  
 
Operativt – praktisk samarbeid 
 
Frankrike 
Samarbeidet med Frankrikes nasjonale antidopingorganisasjon innenfor departementet 
fortsetter.  ADN har besøkt Frankrike og fått innsyn i landets antidopingarbeid og 
derigjennom styrket fremtidig samarbeid. Det er utarbeidet egen rapport fra besøket.  
 
Kina 
Samarbeidsprosjektet med Kina løper i henhold til prosjektplan. Det er avholdt møte i april i 
Bejing. Hovedtema var informasjon og forebyggende arbeid. Begge land arbeider med 
utvikling av langtidsplan innenfor området. Det ble også avholdt møte i november i Ålesund.  
Møtet ble koordinert med dopingkontrollseminaret slik at ADN fikk presentert opplæring av 
dopingkontrollører i praksis.  Møtet ble avsluttet i Oslo hvor videre arbeid i forbindelse med 
informasjon og forebygging og praktisk planlegging av dopingkontroller var tema. 
 
Sveits 
Det ble gjennomført et prosjekt med den sveitsiske nasjonale antidopingorganisasjonen som 
omhandlet informasjon og forebyggende arbeid.  ADN presenterte den modellen for 
langtidsplan som et utarbeidet for norsk antidopingarbeid, samt tilhørende prosedyrer i 
kvalitetssystemet. Prosjektet hadde som formål å gi tilstrekkelig innspill til Sveits slik at de 
kunne utvikle tilsvarende metoder i forhold til behov. Videre har ADN bidratt med opplæring 
om blodprøvetaking. 
 
Hellas 
Det ble inngått en prosjektavtale med Hellas og deres nystiftede nasjonale 
antidopingorganisasjon.  Prosjektet ble påbegynt i november og hadde til hensikt å presentere 
metoder for rekruttering, opplæring og godkjenning av dopingkontrollører i tillegg til å 
presentere tilhørende prosedyrer. Prosjektet har gitt innspill til Hellas slik at de selv kan 
utvikle tilsvarende metoder. 
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Nordisk samarbeid 
ADN var vertskap for nordisk møte hvor hovedfokus var informasjon og forebyggende 
arbeid. Det var enighet om at fokus for 2005 skulle være samfunnsvitenskapelig forsknings- 
og utredningsarbeid 
 

Tiltak Kvalitetsmål Resultat 

Innlede samarbeid med to nasjonale 
antidopingorganisasjoner, herunder blant 
annet Frankrike 

 Oppnådd 

Nordisk samarbeid Gjennomføre nordisk 
samarbeidsmøte 

Oppnådd 

Samarbeidsprosjekt med kinesiske 
antidopingmyndigheter 

Egen prosjektplan  Oppnådd 

 
Vurdering 
Det er gjentatte ganger en uttalt bekymring av både utøvere og støttepersonell at 
antidopingarbeidet ikke gjennomføres med tilsvarende kvalitativt nivå som i Norge. Gjennom 
påvirkning både på et politisk og operativt nivå er ADN en aktiv pådriver til å styrke 
antidopingarbeidet i andre land.  ADN bidrar gjennom de forskjellige aktivitetene, prosjektene 
og bilateralt samarbeid for øvrig til at andre nasjonale antidopingorganisasjoner også fører an 
i kampen mot doping gjennom egnede fora og praktiske tiltak.  Samarbeidet med WADA, 
ANADO og andre interesseorganisasjoner bidrar til en økt felles forståelse av internasjonalt 
regelverk og hvordan et internasjonalt praktisk samarbeid kan gjennomføres på en optimal 
måte. 
 
Forskning 
 
Medisinrelatert forsknings- og utredningsarbeid 
ADN gjennomførte en idédugnad hvor relevante forskningsmiljøer fikk anledning til å 
presentere aktuelle forskningsprosjekter. Som en oppfølging ble aktuelle miljøer bedt om å 
sende søknad inklusiv prosjektbeskrivelse og budsjett til ADN innen 10. september 2004. 
ADN har vært i dialog med WADA for å koordinere nasjonale prosjekter med internasjonale 
prosjekter. ADN fastsatte fire støtteverdige prosjekter. Følgende prosjekter har fått støtte: 
 

- Skadelige effekter på hjertet ved langtidsbruk av AAS vurdert med ulike kardiologiske 
metoder (ansvarlig: prof. Dan Atar og konst. Overlege Paul Vanberg). 

- Biokjemisk undersøkelse for å undersøke om misbruk av AAS fører til varige 
endringer i gonadefunksjonen (ansvarlig: prof. Egil Haug). 

- Hvordan forstå rekruttering til doping i treningsmiljøene (ansvarlig: Dr. scient. Bjørn 
Barland). 

- Påvisning av kortikosteroider i urin etter inhalasjon, systemisk bruk, utvortes bruk og 
som øye/øre middel (ansvarlig: prof. Peter Hemmersbach og siv. ing. John Henninge).  

 
Blodprofilprosjektet 
Blodprofilprosjektet er et samarbeidsprosjekt med Hormonlaboratoriet og Anti-Doping 
Danmark. Prosjektet har som formål å etablere individuelle blodprofiler for norske topputøvere 
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som trener og oppholder seg i varierte omgivelser. Blodprofilene kan benyttes til å utlede 
individuelle normalverdier og spredningsverdier for utøvere i den hensikt å identifisere normale 
variabler i blod. 30 topputøvere deltar i prosjektet. ADN vil sluttføre dette arbeidet i løpet av 
2005. Hormonlaboratoriet har ansvar for analyser, tolkning og utrapportering. 
 
Tiltak Kvalitetsmål Oppnåelse 
Utvikling av medisinrelaterte 
prosjekter 
Rammebeløp for å initiere og 
igangsette 2 medisinrelaterte 
prosjekter 

Hvert prosjekt skal fastsette klare mål 
hvor det fremgår hvilke langsiktige 
mål som ønskes oppnådd i forhold til 
idretten og eventuelt direkte ovenfor 
utøver. 

Prosjekter igangsatt.  

Blodprofilstudium Gjennomføre prosjektet ihht 
prosjektplan og dennes mål og 
intensjoner 

Prosjektet er noe forsinktet. 

 
Samfunnsrelatert forsknings- og utredningsarbeid 
 
Tilfredshetsundersøkelse 
Det ble gjennomført en undersøkelse blant 172 utøvere om hva de mente om 
dopingkontrollenes kvalitet her i Norge.  Videre ble det forespurt om kunnskap relatert til 
ADNs nettsider. 
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Figuren viser utøvernes oppfatning om gjennomføring av dopingkontroller. 
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Figuren viser utøvernes oppfatning om dopingkontrollørene. 
 
Undersøkelsen viste en svært tilfredsstillende oppfatning av både dopingkontroller og 
dopingkontrollører. Samme undersøkelse er planlagt gjennomført for 2005 for å vurdere 
utvikling og trender. 
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Studie om hva som kjennetegner effektive dopingkontroller 
Det ble inngått et samarbeid med Norges Idrettshøyskole i forbindelse med en planlagt studie 
om hva som kjennetegner effektive dopingkontroller. Prosjektet ble startet i desember og 
forventes avsluttet i mai 2005 hvor resultatet vil presenteres i et planlagt internasjonalt 
seminar i Oslo. 
 
Vurdering 
Initiering av medisinrelatert forskning er en tidkrevende prosess. Vi er tilfreds med å ha 
igangsatt fire støtteverdige prosjekter i løpet av 2004. I tillegg er blodprofilstudiet nå godt i 
gang. Det er et ønske fra ADN å komme i kontakt med andre forskningsmiljøer for 
igangsetting av prosjekter innen antidopingfeltet. Dette vil være en prioritert oppgave og 
styrke forskningen på feltet.  
 
Tilfredshetsundersøkelsen er et nyttig evalueringsverktøy for å kunne videreutvikle eget arbeid. 
Tilbakemeldingene om kontrollarbeidet er svært positive. Flere utøvere enn tidligere er kjent 
med vårt informasjons- og forebyggende arbeid. Tilbakemeldinger tyder på at særlig direkte 
møter med utøvere gjennom bl.a. foredrag fungerer godt. Selv om all informasjon om 
antidopingarbeidet er tilgjengelig på vår nettside, er det relativt få utøvere som benytter disse.     
 
Oppdragsvirksomhet  
For å holde virksomheten finansiert med spillemidler klart atskilt fra virksomhet finansiert 
med andre midler er det opprettet et fagområdet som kalles oppdragsvirksomheten. ADN 
påtar seg forskjelllige oppdrag både i Norge og i utlandet.  
 
For oppdrag i utlandet får vi som regel henvendelse fra WADA eller ADI om internasjonale 
kontroller. 
 
Nasjonale oppdrag 
 
Oppdrag for særforbund 
I forbindelse med internasjonale mesterskap i Norge inngår ADN kontrakt primært med det 
internasjonale særforbundet om gjennomføring av kontroller på vegne av det internasjonale 
særforbundet. (Se også under kontrollvirksomheten). Det er gjennomført 205 prøver i 
forbindelse med arrangementer i Norge. 
  

Idrett Intern. særforbund Type arrangement Antall prøver 
Ake og bob FIBT Internasjonalt stevne 12 
Friidrett IAAF Internasjonalt stevne 25 
Ishockey IIHF VM Div 1 gr. A/OL-kvalik 20 
Padle ICF VM 22 
Ski FIS Junior VM 48 
Skøyter ISU World Cup 45 
Styrkeløft EPF Internasjonalt stevne/EM 5 
Sykkel UCI Internasjonalt stevne 20 
Taekwondo ETU EM 8 

 
 
ADN bistod Skiforeningen med autoriserte blodprøvetakere under World cup stevne i 
Holmenkollen. 
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Engasjement mot doping i samfunnet 
Vi har hatt møter både med Justisdepartementet og Politidirektoratet og andre enheter innen 
politiet for å komme fram til metoder for å bekjempe doping i samfunnet. ADN har også gitt 
innspill på høringen om AAS og vold fra Justisdepartementet. 
ADN søkte i 2004 seks ulike departement om midler til et prosjekt for dopingbekjempelse i 
ungdomsmiljø. 
 
Samarbeid med Treningssenterbransjen 
ADN inngikk i juni en avtale med Norges Treningssenterforbund (NTF) om utvikling av et 
Antidoping-program. Programmet som er utviklet inneholder diverse informasjons- og 
kampanjemateriell, et kursopplegg for ansatte, og et system for dopingkontroller basert på 
frivillighet. ADN vil i 2005 videreføre dette arbeidet og sammen med NTF involvere den enkelte 
medlemsbedrift i programmet. 
 
ADN har også hatt møter med SATS sentralt, og har holdt foredrag for deres mellomledere. 
Fitness-studiet ved NIH har inkludert doping i fagplanen og ADN har holdt tre forelesninger ved 
dette studiet. Det er også gjennomført antidopingvirksomhet på Politihøgskolen. 
 

Tiltak Kvalitetsmål Oppnåelse 

Samarbeidsavtale med Politihøgskolen Gjennomføring av foredrag og 
dopingkontroller ihht avtale 

Utført i hht avtale 

Oppdrag for nasjonale særforbund Gjennomføring av kontroller 
ihht avtale 

Utført ihht avtale 

 
 
Internasjonal oppdragsvirksomhet 
 
WADA-kontroller 
På bakgrunn av avtale mellom WADA og ADN har ADN gjennomført 263 prøver på vegne av 
WADA i Norge og i utlandet, herav 4 norske toppidrettsutøvere. ADN bistod WADA spesielt i 
forbindelse med deres antidopingprogram rett i forkant av Athen-OL med gjennomføring av 
dopingkontroller med vekt på blodprøvetaking.  
 
Oppdrag fra andre 
Det er tatt 76 prøver på vegne av andre i tillegg til informasjonsoppdrag. (Norsk Jockeyclub, 
Politihøyskolen, IDTM, ADI, Antidoping Danmark og Riksidrottsforbundet)    
 
ADN har også i år bistått det europeiske styrkeløftforbundet med gjennomføring av 
dopingkontroller i forbindelse med ”Bench Press Championships” i Serbia og Montenegro. 18 
prøver ble tatt med ADNs utstyr.  
 
 
 
 
Anti-Doping International (ADI) 
Samarbeidet med Australian Sports Drug Agency (ASDA) og Canadian Centre for Ethics in 
Sports (CCES) om driften av ADI (tidligere Drug Free Sports Consortium) har vært videreført 
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i 2004. Som en konsekvens at man ønsket å involvere flere nasjonale organ i samarbeidet er 
virksomheten overført til ANADO. Det har vært utviklet brosjyrer, informasjonsmapper og 
gjennomført møter med mange internasjonale forbund.  
 

Tiltak Kvalitetsmål Oppnåelse 

Gjennomføring av internasjonale dopingkontroller på 
oppdrag, herunder WADA kontroller 

Alle kontroller skal 
gjennomføres i henhold til 
gjeldende standarder 

Gjennomført i henhold til oppdragsbeskrivelsen 
og geldende standarder 

 
Vurdering 
ADN har gjennomført tildelte oppdrag i henhold til avtaler. Det forventes en reduksjon av 
oppdragskontroller i 2005 med mindre det settes inn resurser på å innhente flere oppdrag. Vi 
vil arbeide videre for at nasjonale institusjoner som trenger assistanse for å bekjempe doping 
finner det naturlig å samarbeide med ADN.  
 
ADN har registrert økende problemer med bruk av anabole stoffer i samfunnet. Utviklingen er 
urovekkende og vi ønsker å gjøre noe for å bremse veksten. Vi har derfor tatt betydelig initiativ 
overfor offentlige myndigheter for å sette dette på dagsorden.  
 
Treningssenterbransjen viser økende interesse for antidopingarbeid. Bransjen selv ser at doping 
er et problem. Avtalen med NTF er en viktig start for ADN i antidopingarbeid rettet mot 
treningssentermiljøene. 
 
Opprettholde og bearbeide kvalitetssystemet 
 
Det overordnede målet med kvalitetssystemet er at den organiserte idretten skal føle seg trygg 
på at virksomheten gjennomføres  forsvarlig og at utøver har tilgang til all relevant 
faktainformasjon om antidoping og at utøvers holdninger til antidoping er ivaretatt 
 
Kvalitetssystemet justeres hvert halvår. Det er gjennomført interne revisjoner i henhold til 
revisjonsplanen for 2004 som omfatter dopingkontrollen, informasjon og forebyggende arbeid 
og administrasjonen.  
 
Feil på skjema og bomturer har vært de to største forholdene som har krevd oppfølging. 
Avviksstatistikken for 2004 viser en synkende trend både i forhold til bomturer og skjemafeil. 
 
 

Trend bomturer og skjemafeil i forhold til antall 
kontroller 2001 - 2004
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NIFs lov og tilhørende regelverk og prosedyrer ble oppdatert i henhold til krav i det 
internasjonale regelverket ”World Anti-Doping Code”. ADN deltok i prosjektgruppen som 
utarbeidet og justerte NIFs lov kapittel 12, dopingbestemmelsene.  NIFs lov kapittel 12 ble 
iverksatt 1. juni 2004.  I tillegg ble regelverk om utøvers krav til å informere om hvor de bor 
og trener vedtatt av NIF. ADN utarbeidet også regelverk om medisinsk fritaksordning fra den 
internasjonale dopinglisten. 
 
Opprettholde og bearbeide kvalitetssystem 
ADN har videreført sitt kvalitetssystem også innen forebyggende antidopingarbeidet.   
Kvalitetssystemet for både dopingkontrollen og det forebyggende arbeidet tilfredsstiller 
kravene i ISO 9001:2000 og World Anti-Doping Code.  Hele systemet er sertifisert av det 
eksterne akkrediterte sertifiseringsorganet Nemko Certification. Prosedyrene legger et ensartet 
grunnlag for to av virksomhetens hovedaktiviteter. 
 
Utøverhandboken er revidert og nytt opplag er trykket. 
 
 

Tiltak Kvalitetsmål Resultat 

Iverksettelse av justert og oppdatert 
kvalitetssystem, opplæring av 
personell, interne revisjoner og 
oppfølgingsrevisjon fra 
sertifiseringsorganet. 

Forbli sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 
og WADC og representere et forbilde for andre 
antidopingorganisasjoner. 

Gjennomført 

Implementering av World Anti-
Doping Program 

Topputøvere og støttepersonell skal ha 
kunnskap om nytt regelverk og relevante 
konsekvenser 
Sentrale roller innen idretten, herunder doms-, 
og appellutvalget og annet juridisk personell, 
skal ha en felles forståelse av nytt regelverk. 

Gjennomført 

Utvikling og opptrykk av ny 
utøverhåndbok i norsk og engelsk 
versjon 
3000 eks (norske) 300 eks (engelsk) 

Topp og breddenivå av utøvere skal vite hvilke 
plikter og krav som stilles til en utøver organisert 
i NIF og ha en formening om hva antidoping er 
og hvor faktainformasjon om dopingliste, 
dopingkontroll og antidoping kan innhentes. 
www.antidoping.no og www.dopinglisten.no skal 
være kjente begreper. 

Det er trykket opp ny 
utgave av 
utøverhandboken på 
norsk. 

 
 
 
Vurdering 
Kvalitetssystemet fungerer bra og opprettholder ønsket kvalitet innenfor områdene 
dopingkontroll og det forebyggende arbeidet.  Systemet er presentert internasjonalt og 
resultatene viser at ADN er strukturerte og forutsigbare i gjennomføring av aktiviteter.  
Tilfredshetsundersøkelsen bør sees i sammenheng med kvalitetssystemet og viser at utøvere 
også er trygge på norske dopingkontrollører og den norske dopingkontrollene. Faste 
prosedyrer og rutiner er med på å skape denne tryggheten.  
  
Trygghet, gjennomsiktighet og forutsigbarhet i alt antidopingarbeidet er en viktig faktor for at 
idrettens troverdighet. Opprettholdelse av et sertifisert kvalitetssystem slik det gjennomføres i 
ADN er en medvirkende årsak til at ønsket troverdighet oppnås. 
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Medisinrelaterte oppgaver 
Medisinsk fagkomité er opprettet for å bistå ADN i medisinrelaterte saker. Fagkomiteens 
primæroppgaver er å være den norske medisinske fritakskomiteen (Therapeutic Use Exemption 
Committee) og å vurdere medisinrelaterte forskningsprosjekter. For øvrig behandler komiteen 
medisinske spørsmål etter behov. Virksomheten utøves i henhold til eget mandat fastsatt av 
styret i Antidoping Norge. 
 
Det er blitt gjennomført 4 møter i 2004. Medisinsk fagkomité har fortløpende behandlet 130 
ordinære søknader om medisinsk fritak fra dopingbestemmelsene. Videre har Antidoping Norge 
v/medisinsk sakkyndig vurdert ca 600 innregistrerte dokumentasjoner om forenklet medisinsk 
fritak.   
 
Fagkomiteen har vurdert 5 ulike søknader om tilskudd til medisinrelaterte forskningsprosjekter.  
4 av disse er innvilget tilskudd (se under forskning)..  
 
Nasjonal legemiddelliste holdes til enhver tid oppdatert av medisinsk ansvarlig, og gjøres 
tilgjengelig for idretten, fortrinnsvis på Internett. Dette krever kontinuerlig oversikt over hvilke 
nye legemidler som gjøres tilgjengelige for det norske markedet. 
 

Tiltak Kvalitetsmål Oppnåelse 

Drift av medisinsk fagkomité Medisinsk fagkomité skal fungere optimalt ihht 
mandat 

Oppnådd 

Oppdatering av legemiddelliste Norsk legemiddelliste skal til enhver tid være 
oppdatert og tilgjengelig for idretten 

Oppnådd 

 
Vurdering 
Antall fritakssøknader og innregistrerte forenklede fritak har økt betydelig. Dette har bidratt til en 
økt arbeidsbelastning på fagkomiteens medlemmer og administrasjonen. Alle saker håndteres av 
kvalifisert personell ihht. WADAs standard om medisinsk fritak. De fleste forenklede fritak 
omhandler legemilder til inhalasjon (både beta-2 agonister og glukokortikoider) for 
behandling av utøvere som har astma.  Endringer av dopinglista har store konsekvenser for 
arbeidet med fritak. ADN har foreslått egnet personell for WADAs fagkomiteer innenfor helse, 
medisin og forskning og dopinglista. ADN vil fortsatt forsøke å engasjere seg i det internasjonale 
arbeidet på dette felt, særlig fordi ADN har kompetent personell/engasjerte som er godt kjent 
med de praktiske konsekvensene av regelendringer. 
 
 
Strategisk utvikling 
Det er utviklet og tatt i bruk en strategisk plan basert på Balansert Målstyring som skal bidra 
til en mer effektiv virksomhetsstyring og bidra til arbeidet gjennomføres og måles i tråd med 
fastsatte kriterier. Det er fastsatt en strategisk destinasjon og strategiske mål fram til 2007. I 
årsskiftet til 2005 jobbes det med å etablere enkle og effektive måleverktøy. 
 
Vurdering 
Innføringen av en strategisk plan har fungert godt. Både ansatte og styret har vært involvert i 
arbeidet. Den strategiske planen er benyttet som utgangspunkt for virksomhetsplanen for 
2005. Den strategiske planen gir klare retningslinjer for hvordan ADN skal prioritere 
ressursene.  
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Juridisk ekspertgruppe 
Etablering av juridisk ekspertgruppe ble behandlet av styret i 2004. Etablering av gruppen er 
utsatt til 2005. 
 
Domssamling 
ADN har samlet alle dopingdommene fra 1998 og fram til i dag i en database tilgjengelig for 
alle på internett. I databasen ligger dopingdommene i sin fulle lengde med begrunnelser. Det 
er mulig å søke på straffbart forhold, skyldgrad eller fritekstsøk. Alle sakene er anonymisert. 
ADN legger ut alle rettskraftige dopingdommer fortløpende. I særlige tilfeller kan saker bli 
unndratt offentligheten. Også tidligere har dommene i dopingsaker vært offentlige, men 
tilgjengeligheten har nå økt betraktelig. 

Tiltak Kvalitetsmål Oppnåelse 

Juridisk ekspertgruppe Vurdere juridiske problemstillinger av 
særskilt karakter  

Mandat og sammensetning er 
styrebehandlet.  Gruppen er ikke 
etablert. 

Domssamling Ferdigstille en egen domssamling 
bestående av dommer i dopingsaker 

Oppnådd 

 

Vurdering 

Etablering av juridisk ekspertgruppe har blitt nedprioritert som følge av stort fokus på andre 
oppgaver.  På bakgrunn av nevnte styrevedtak vil gruppen etableres i 2005.  

En egen domssamling er etablert og fungerer som et godt verktøy for de som ønsker å få 
innsikt i rettspraksis i dopingsaker. Domsdatabasen som nå er tilgjengelig på internett er en 
styrking av vår åpenhet mot allmennheten. 

 

 

Oslo, 4. april 2005 
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