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NØKKELINFORMASJON FOR 2010 

13,8 årsverk i administrasjonen, 85 regionalt ansatte 

Tilskudd fra Kulturdepartementet: 22,1 millioner kr 

24 saker behandlet av Påtalenemnda, 15 utøvere utestengt av Domsutvalget og Appellutvalget 

2775 dopingprøver i idretten (2300 urin, 475 blod) 

Ca. 140 utøvere på prioritert utøverliste 

7674 deltakere på forebyggingstiltak (foredrag og stand) 

112 foredrag, 128 nye Rent Idrettslag og 8 stand innen idretten  

2174 personer har gjennomført Ren Utøver 

Lansert nettprogrammet Ren Skole 

Seminar for medisinsk støttepersonell, forskningsseminar og presseseminar 

827 000 TV2-seere så videopromo i forbindelse med reklamefrie dager  

Ca. 100 nyheter publisert på nettsidene, 340 000 visinger på nettsidene 

Lansert intranett for sentralt ansatte og regionalt ansatte 

3 nyhetsbrev og 4 varsler om endring av legemiddellista sendt ut 

Ny utøverhåndbok, nye faktabrosjyrer om dopingmidler og blodprofiler 

Møte med 9 internasjonale særforbund 

Daglig leder ledet WADAs overvåkingskorps under Commonwealth Games i India 

Signert ny samarbeidsavtale med Kinas antidopingbyrå (CHINADA)  

Fulgt opp samarbeid med Russlands antidopingbyrå (RUSADA), tilskudd på 200 000 kr fra UD 

Tilskudd fra Helsedirektoratet: 400 000 kr 

5 fagseminar med 255 deltakere om antidoping i 4 ulike regioner 

84 personer tilknyttet kunnskapsnettverk  

584 dopingprøver på oppdrag 

Testing i 12 internasjonale mesterskap i Norge 

Avtale med 100 treningssentre, gjennomført 17 dopingkontroller med 57 prøver  

Inngått avtaler med Det frivillige skyttervesen og Norges Rytterforbund 
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Årsberetning fra styret 2010 
Stiftelsen Antidoping Norge har vært i operativ drift siden 1. juli 2003. Antidoping Norge ble opprettet for å 
sikre at kontroll- og påtalevirksomheten for dopingsaker organiseres uavhengig av Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité (NIF) og staten. 

I henhold til vedtektene er Antidoping Norges hovedformål å drive kontrollvirksomhet, utøve påtalevirksomhet 
overfor NIFs domsorgan, drive verdi-, informasjons-, og forebyggende virksomhet, drive internasjonal 
virksomhet og bidra til forskningsvirksomhet knyttet til virksomheten.  

Antidoping Norge baserer driften, slik formålet forutsetter, på en fri og selvstendig stilling. Antidoping Norge 
utøver sin virksomhet fra leide lokaler på Ullevaal Stadion og ledes av daglig leder Anders Solheim.  

Antidoping Norges styre oppnevnes av stifterne og har i 2010 bestått av:  

>> Jens Kristian Thune (styreleder, oppnevnt av KUD) 

>> Inggard Lereim (nestleder, oppnevnt av NIF) 

>> Ingrid Kristiansen (medlem, oppnevnt av KUD) 

>> Bjørn Christensen (medlem, oppnevnt av KUD) 

>> Randi H. Gustad (medlem, oppnevnt av NIF) 

>> Valgerd Svarstad Haugland (medlem, oppnevnt av NIF fra 21.4) 

Den gjeldende strategiske planen avsluttes i 2011. Videre er det betydelige endringer i antidopingarbeidet på få 
år. Styret har derfor tatt initiativ til en ny strategisk plan for virksomheten som vil utarbeides i løpet av 2011. I 
den sammenheng har styret lagt ekstra vekt på å få innspill fra et bredt spekter av organisasjoner samtidig 
som arbeidet har en sterk forankring i egen organisasjon. 

I det internasjonale antidopingarbeidet har det vært et økt fokus på biologiske profiler og samarbeid med toll- 
og politimyndigheter. Styret er meget tilfreds med virksomhetens oppfølging av biologiske profiler og 
registrerer at vi er en av de ledende organisasjonene på verdensbasis på dette området. Når det gjelder 
samarbeid med myndighetsorgan som toll og politi, var Riksadvokatens initiativ til dialog med Antidoping 
Norge i 2009 prisverdig. Styret ser at virksomheten med stor sannsynlighet har et større potensial ved å 
videreutvikle slikt samarbeid, og det vil være et område som bør videreutvikles i 2011 og i ny strategi.  

Når det gjelder Påtalevirksomheten, er det styrets oppfatning at Påtalenemnden utøver arbeidet 
tilfredsstillende i tråd med gjeldende mandat. Styret mener det kan være grunnlag for å vurdere om 
Påtalenemndens selvstendige stilling vis a vis stiftelsens styre skal styrkes ytterligere. Dette kan for eksempel 
gjøres ved at andre organisasjoner skal ha forslagsrett eller rett til å oppnevne medlemmer av 
Påtalenemnden.  
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Styret synes Meldepliktsrådet fungerer i tråd med intensjonene og ønsker derfor en omgjøring fra et 
rådgivende organ til et beslutningsorgan velkommen.  

Styret ser med bekymring på en økning av andelen dopingsaker som involverer det allmennheten betrakter 
som narkotiske stoffer. Dette synes også å være en utfordring i enkelte toppidrettsmiljøer. Styret mener det er 
sentralt å styrke dialogen med utøverne og særforbundene for å forhindre at narkotikabruk sprer om seg.  

Styret registrerer at tilskuddet til hovedformålet å bekjempe doping i idretten neppe vil endres nevneverdig på 
årlig basis. Det er derfor viktig for styret at de virkemidler som benyttes er proporsjonale med de utfordringer 
arbeidet står ovenfor. Styret er derfor tilfreds med at svært kostnadskrevende oppfølging av internasjonale 
topputøvere kan koordineres tettere med internasjonale særforbund.  

At en relativt liten organisasjon som Antidoping Norge kan ha en fremtredende rolle i utviklingen av det 
internasjonale antidopingarbeidet, bidrar til troverdighet for både norsk idrett og det norske 
antidopingarbeidet. Eksempler på nybrottsarbeid er fysiologisk risikovurdering, utvikling av e-læringsportal og 
foredragskonsepter og innføring av biologiske profiler og kunnskap ervervet fra systematisering av brudd på 
dopingbestemmelsene.  

Med idrettens betydelige medlemsmasse, særlig blant yngre mennesker, vil doping som folkehelseproblem 
også være et idrettsproblem. Det synes som om motivene for trening hos deler av befolkningen gradvis endres 
fra et sunnhetsmotiv til et ”skjønnhetsmotiv” der utseende er drivkraften. Slike endringer i motivene for 
trening vil kunne øke mulighetene for dopingbruk. Dette er utviklingstrekk hvor vi mener en allianse med både 
idretten og helsemyndighetene er nødvendig. Styret ser derfor positivt på at både idrettslag, skoler og 
treningssentre engasjerer seg i antidopingarbeidet, og at det nå ser ut til at problemstillinger vedrørende 
personvernlovgivningen kan finne permanente løsninger.  

Bidrag til utviklingen av antidopingarbeidet i Russland og Kina har vært sentrale prosjekter. Styret ønsker at 
organisasjonen skal fortsette det internasjonale engasjementet for en ren internasjonal idrett, og er derfor 
positive til et utvidet engasjement i Øst-Afrika.  

Forskningsvirksomheten har ved hjelp av begrensede ressurser kunnet bidra til gjennomføring av prosjekter 
med avgjørende betydning for antidopingarbeidet. Styret registrerer at det operative antidopingarbeidet bidrar 
til et unikt datamateriale som er i begrenset grad er utnyttet for å tilegne seg ny kunnskap.    



Stiftelsen Antidoping Norge                                                                                                                                               Årsrapport 2010               

-6- 



Stiftelsen Antidoping Norge                                                                                                                                               Årsrapport 2010               

-7- 



Stiftelsen Antidoping Norge                                                                                                                                               Årsrapport 2010               

-8- 



Stiftelsen Antidoping Norge                                                                                                                                               Årsrapport 2010               

-9- 



Stiftelsen Antidoping Norge                                                                                                                                               Årsrapport 2010               

-10- 



Stiftelsen Antidoping Norge                                                                                                                                               Årsrapport 2010               

-11- 



Stiftelsen Antidoping Norge                                                                                                                                               Årsrapport 2010               

-12- 



Stiftelsen Antidoping Norge                                                                                                                                               Årsrapport 2010               

-13- 



Stiftelsen Antidoping Norge                                                                                                                                               Årsrapport 2010               

-14- 



Stiftelsen Antidoping Norge                                                                                                                                               Årsrapport 2010               

-15- 

Virksomhetsberetning 2010 
1. Stab  

1.1 Personell stab 

Personellet i staben består av daglig leder, fagsjef og kommunikasjonsrådgiver. 

1.2 Kvalitetssystem og kvalitetsledelse 

Kvalitetssystemet skal reflektere virksomhetens vesentlige prosesser og forklare hvordan 
forbedringsteknikker skal gjennomføres. Systemet skal sikre at alle krav og regler etterleves og driften 
drives etter gode og effektive prinsipper. 

Kvalitetssystemet har i dag følgende struktur: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Ledelse og kvalitet og Dopingkontroll, forebygging og forskning er ferdigstilte og utgitt. 
Dopingkontrollhåndbok er ferdigstilt og trykket i nytt hendig format.  

Administrasjon og støttefunksjoner er på det nærmeste ferdigstilt.  

Det er gjennomført fem internrevisjoner hvorav tre på dopingkontroller og en på foredrag. Avvik og 
observasjoner er fulgt opp.  

Det er i løpet av året vurdert om det kunne være en merverdi å skifte sertifiseringsorgan.  Etter en evaluering 
er det foreløpig bestemt å videreføre avtalen med eksisterende sertifiseringsorgan. Det vil i tillegg vurderes 
andre eksterne revisjoner innenfor spesifiserte fagfelt. Sertifikatet utløper og skal fornyes i 2011.  

 

Tiltak  Kvalitetsmål Resultat 

Ekstern revisjon Ingen avvik Avdekkede avvik fra flere eksterne revisjoner gav en god merverdi for 
organisasjonens daglige virke.  

Interne revisjoner Gjennomført ihht plan 9 revisjoner planlagt. 5 revisjoner gjennomført. Avvik og observasjoner 
følges opp.  

Ledelse og kvalitet 
> styrende dokumenter 
> kvalitetssystemet 
> kommunikasjon 
> prosjektstyring 
> brudd på dopingbestemmelsene 

Dopingkontroll og forskning 
> planlegging og administrasjon 
> dopingkontrollhåndbok 

Administrasjon og støttefunksjoner 

Oppdragskontoret 



Stiftelsen Antidoping Norge                                                                                                                                               Årsrapport 2010               

-16- 

1.3 Nettverk for antidopingarbeid 

Nettverket skal styrke et tverrfaglig miljø for dialog og samarbeid om antidoping.   

Årsrapport 2009 for nettverket er utarbeidet og publisert.  

Det er gjennomført tre møter i nettverket. Det utarbeides en egen årsrapport for nettverket. Det var stor 
tverrfaglig fokus på området i forbindelse med NRKs dekning av doping, høsten 2010.  

 

1.4 Ekstern kommunikasjon 

Strategiske initiativ for 2008-2011: 

• Årlig handlingsplan for å fokusere på temaer som er viktige for utviklingen av antidopingarbeidet  

• Systematisere samarbeidet med organisasjoner og utøvere som bidrar til økt fokus på antidopingarbeidet og konsekvensene av dopingbruk 

• Styrke og øke utbredelsen av begrepet ”sammen for en Ren idrett” 

• Anvende formålstjenlig teknologi for effektiv kommunikasjon 

• Etablere og sikre et varslings– og krisehåndteringssystem 

 
Antidoping Norge har vært solide bidragsytere til to 45 minutters NRK-dokumentarer på TV. I forkant av OL i 
Vancouver fokuserte NRK-programmet ”Spekter” på dopingkampen i idretten. I oktober ble doping som 
samfunnsproblem viet betydelig oppmerksomhet gjennom to radiodokumentarer på P2, NRK Brennpunkt på 
TV og en egen nettsatsing. 

Antidoping Norge arrangerte et presseseminar i samarbeid med Norges laboratorium for Dopinganalyse i 
forbindelse med OL. Da ANB (avisenes nyhetsbyrå) gjennomførte konferanse for sine sportsjournalister, 
deltok Antidoping Norge med et innlegg om status i antidopingarbeidet. Representanter fra pressen var 
invitert og deltok under antidopingseminar i Kristiansand, Hallingdal, Trondheim og Follo, og under 
Antidoping Norges årlige forskningsseminar.  

For å spre utberedelsen av begrepet ”sammen for en Ren idrett” laget Antidoping Norge på slutten av 2009 
fire promovideoer i samarbeid med Norsk Tipping, særforbund og Norges idrettsforbund. En av disse 
videoene har i 2010 blitt vist på TV2 i forbindelse med deres ”reklamefrie dager” (1. påskedag, 1. pinsedag og 
1. juledag).  Videoen hadde i løpet av året 827 000 seere på TV2s kanaler. Promovideoen ble dessuten vist på 
storskjerm i forbindelse med cupfinalene i fotball og på landskamper.  

Tiltak for nettverk Kvalitetsmål Resultat 

Heldagsseminar Nettverkskontakter og kompe- Revurdert, ikke gjennomført 

Nettverksmøter  Informasjon og kunnskap er Gjennomført 

Distriktsvise aktiviteter Gjennomført ihht egen plan Gjennomført i sammenheng med frivillig nettverk 

Informasjons-
innhenting 

Informasjonsutveksling fungerer 
i distriktene 

Gjennomført i sammenheng med frivillig nettverk 
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1.5 Innspill til idrettens verdigrunnlag 

Strategiske initiativ for 2008-2011: 

• Bidra til en samfunnsdebatt om utviklingen av antidopingarbeidet 

• Sette søkelyset på aktuelle problemstillinger 

• Ha dialog med NIF sentralt vedrørende verdirelaterte temaer/dilemma som Antidoping Norge blir kjent med gjennom sitt arbeid 

 
NRKs fokus på doping som samfunnsproblem høsten 2010 bidro til en politisk debatt og en samfunnsdebatt  
om folkehelse og antidopingarbeidet. Videre bidro vinter-OL til et fokus på blant annet bruk av biologiske 
profiler i antidopingarbeidet.   

Det er avholdt møter med NIF angående verdi- og etikkarbeid. Det har blant annet vært diskutert å lage en 
felles etikk- og verdiavis.  
 

1.6 Utvikling 

Arbeidet med ny strategiplan er igangsatt. Leder- og medarbeiderutvikling vil baseres på ny strategiplan. 

Tiltak for ekstern  
kommunikasjon 

Kvalitetsmål Resultat 

Etablere en handlingsplan for temaer 
som er viktige for antidopingarbeidet 
i 2010 

Den årlige handlingsplan er 
gjennomført 

Ingen merknader 

Sikre et varslings- og  
krisehåndteringssystem 

Et godt og effektivt system er 
opprettet 

Ny beredskapsplan utviklet 

Presseseminar  1 presseseminar  
er gjennomført 

Presseseminar gjennomført før OL i Vancouver 
 
Seminar med journalister fra Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) 
 
Presse har deltatt på seminarrekke om doping som sam-
funnsproblem (Hallingdal, Kristiansand, Follo) og på forsk-
ningsseminaret 

Aktiv pressetelefon Media har fått svar på  
alle henvendelser 

Besvart 

Pressemeldinger ved viktige saker Pressemeldinger publiseres på 
nettsidene og sendes ut på  
e-post 

Løpende 
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1.7 Vurdering 

Antidopingarbeidet er i rask utvikling. Dette innebærer nye oppgaver og endringer i arbeidsform. Et eksempel 
er nye retningslinjer fra WADA om blodprøvetaking for blodprofiler. Nye arbeidsoppgaver, arbeidsmetoder og 
kvalitetssystemet som angir detaljerte prosedyrer for utførelsen av arbeidet må løpende justeres og tilpasses 
nye krav. Dette stiller store krav til medvirkning fra hele organisasjonen.   

Nettverk for antidopingarbeid er etablert som et fast møtepunkt på nasjonalt nivå. Nettverket bidrar til nyttig 
kommunikasjonsflyt om utviklingen på feltet. Erfaringen så langt tilsier at det kan være grunnlag for å se på 
sammensetning og mandat for nettverket. Vårt ønske er at nettverket også skal kunne drøfte alternative 
løsninger for mer spesifikke utfordringer som de operative organene daglig står ovenfor.  

Utvikling av en ny strategisk plan som skal gjelde fra 1. januar 2012 er igangsatt. Vi opplever en forventning 
om å levere et verdensledende antidopingprogram i omgivelser der andre antidopingorganisasjoner har 
ekspansiv vekst i menneskelige ressurser og faglig kompetanse. Dette er en betydelig utfordring for en 
relativt liten organisasjon som Antidoping Norge. Dersom forventningene skal kunne oppfylles, vil det kreve 
ny kunnskap i organisasjon, videreutvikling av vår ansatte, og optimal utnyttelse av de ressurser som stilles til 
disposisjon.  

Tiltak for utvikling Kvalitetsmål Resultat 

Lederutvikling Det er laget en plan og tiltakene i 
planen er gjennomført i henhold til 
planen 

Det er utarbeidet en plan for strategiarbeidet 

Rekruttering og  
videreutvikling 

Definerte behov for kompetanse 
blir søkt dekket gjennom et aktivt 
rekrutterings- og utviklingstiltak 

Rekruttering er gjennomført etter behov 

Nettbasert databank om 
dopingmidler 

Databank er etablert og i drift Ikke gjennomført 
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2. Avdeling for støttefunksjoner 
Strategiske initiativ for 2008-2011: 

• Utvikle et databasert system for interne rutiner, herunder fakturering, reiseregninger, registrering av dopingprøver mv.  

• Årlig gjennomgang av kvalitetssystemet og ansvars- og arbeidsoppgaver for å kartlegge endringsbehov og rullere oppgaver 

• Økt fokus på individuelle videreutviklingsprogram 

• Tilpasse etableringen av regionskoordinatorer og virksomhetens regionale arbeid 

• Følge opp årlig handlingsplan for helse- miljø og sikkerhet 

Den daglige driften av Antidoping Norge har fungert tilfredsstillende.  

Antidoping Norge holder virksomheten som blir drevet av spillemidler til idrettsformål adskilt fra den øvrige 
driften. 

Antidoping Norge har hatt følgende utvikling av sentrale stillinger de siste årene: 

 

2.1 Styret 

Styret består av seks faste representanter. Det har vært avholdt fem styremøter. Styremedlemmer er 
godtgjort i henhold til statlige retningslinjer.  
 
Styret har gjennom styremøter og dialog med administrasjonen ledet virksomheten innenfor rammen av 
stiftelsens vedtekter, tatt beslutninger i forbindelse med utvikling av virksomheten og for øvrig ført tilsyn med 
virksomheten. 

 

 2008 2009 2010 

Sentralt årsverk, faste stillinger 12 12,2 11,8 

Sentralt årsverk, engasjement 1,3 0,8 2 

Sum 13,3 13,8 13,8  

Herav finansiert av spillemidler 12,4 12,1 11,8 

    

Regionalt ansatte (personer) 52 78 85 

Tiltak for styret Kvalitetsmål Resultat 

Gjennomført fem styremøter Alle styresaker er behandlet og vedtak er 
iverksatt 

Fem møter avholdt  

Deltakelse på utvalgte møter 
av strategisk betydning for 
virksomheten 

Styrets medlemmer har deltatt i slike møter 
etter behov 

Styrets medlemmer har deltatt i strategiske 
møter med bl.a. NIF, KUD, HOD, CHINADA, 
RUSADA, og seminar med WADA/UKAD 

Strategimøte  
Minst ett strategimøte er gjennomført 

Det settes av en time til strategi på hvert  
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2.2 Personell støttefunksjon 

Avdeling for støttefunksjoner består av avdelingsleder, medisinsk sjef, rådgiver – internasjonalt, 
administrasjonskoordinator og resepsjonsmedarbeider. 

2.3 Drift  

Avdeling for støttefunksjoner har ansvar for å følge opp driftsrutiner, økonomistyring og hensiktsmessige 
teknologiske løsninger. Avdelingen skal gi støtte til de operasjonelle virksomhetene, og har spesielt ansvar 
for oppfølging av regnskap, IT-avtaler, telefonsystemer, driftslokaler og øvrige driftskostnader.    

Det er startet en analyse som omfatter fremtidige behov for telefontjenester. Dette vil kunne innebære full 
overgang til mobile telefontjenester og trådløst nettverk. 

 

2.4 Regionskoordinatorer 

Regionskoordinatorene har etablert en dialog med regionale myndigheter som politi, toll og helse i tillegg til 
idrettsorganisasjonene for å få informasjon om miljøer der det er behov for forebyggende arbeid og eventuelt 
kontroller.  
 
I fire av regionene er det etablert lokale frivillige kunnskapsnettverk med finansiering fra Helsedirektoratet. 

 

Tiltak for drift Kvalitetsmål Resultat 

Avdelingen inngår i  Hele stiftelsen er ISO-sertifisert Sertifisering gjennomført  

Individuelle kompetanseplaner 
for alle sentralt ansatte. Kompe-
tanseplaner for regionalt ansatte 
etableres etter behov 

Kompetanseplaner blir fulgt opp og gjennomført Gjennomgang og oppfølging av  
kompetanseplaner 

Det gjennomføres interne møter/
statusmøter etter behov 

Det blir gjennomført interne møter/statusmøter 
og det foreligger referater fra disse 

Ukentlige interne møter/statusmøter holdes 
uten referat 

Bistå i lønnsforhandlinger Lønnsforhandlinger er gjennomført Lønnsforhandlinger er gjennomført for sentralt 
ansatte og regionalt ansatte 
 
Lønnsfastsettelse for den enkelte ansatte er 

Personaloppfølging av regionalt 
ansatte 

Det er gjennomført personalsamtale med regio-
nalt ansatte 

Arbeidsmiljøundersøkelse er foretatt for regio-
nalt ansatte, resultatet presentert på seminaret 
for ansatte 

Det er gjennomført besøk i regionene og det er 
gjennomført regionsvise samtaler 
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2.5 Medisinsk fagkomité 

Antidoping Norges medisinske fagkomité fungerer godt. Medlemmer i medisinsk fagkomité har vært:  
Inggard Lereim, Egil Haug, Pål Zeiner, Sigrid Hanem og Per Wiik Johansen. Søknader om medisinsk  
fritak koordineres før de oversendes til komiteens medlemmer fordelt på fagområde.    

 

2.6 Seminar for ansatt personell 

Det årlige seminaret for ansatt personell, herunder dopingkontrollpersonell, foredragsholdere og 
regionskoordinatorer, ble arrangert i Trondheim. Seminaret hadde hovedfokus på  
antidopingprogrammer for prioriterte utøvere, topputøvere og konkurranseutøvere.  

 

 

Tiltak for regionskoordinatorene Kvalitetsmål Resultat 

Opplæring om  
informasjonsinnhenting 

Minimum 1 gjennomført opplæringstiltak for 
regionskoordinatorene 

Et seminar er gjennomført 

Samle regionskoordinatorene til Minst gjennomført to samlinger Det er gjennomført én samling  

Avholdt minst 3 regionsmøter i hver 
region 

Møter er avholdt og referater er mottatt Det er avholdt ni regionsmøter,  
i fem ulike regioner 

Det er etablert lokale  
ressurspersoner i alle regioner  
 
Det er etablert dialog med lokale 
myndigheter og organisasjoner  
som har kunnskap om risikoutsatte 

Organisasjonens virksomhet i regionene skal 
sørge for risikoutsatte miljøer for dopingbruk 
er kjent.  

 
 
84 personer tilknyttet kunnskapsnettverk, 
i fire ulike regioner 

 

Tiltak for Medisinsk fagkomité Kvalitetsmål Resultat 

Drift av Medisinsk fagkomité Alle fritakssøknader er behandlet ihht regelverk 

Medisinske problemstillinger er diskutert og 
fulgt opp 

Minst fire møter er avholdt 

Alle søknader er behandlet 

Saker innenfor medisinsk og forskning er fulgt 
opp 

Et møte er avlyst i år, da ingen saker var meldt 
inn. De tre øvrige møtene er avholdt 

Tiltak for ansatt personell i 
regionene 

Kvalitetsmål Resultat 

Gjennomføre seminar for ansatt 
personell 

Kompetansenivået er hevet 

 
Ansatte har en tilhørighet til Antidoping Norge 

 
Kommunikasjonen mellom ansatte ute og ad-
ministrasjonen er god 

Seminar avholdt i Trondheim i samarbeid med 
regionen. 58 deltakere (assistenter ikke inviter-
te). Meget gode tilbakemeldinger fra deltaker-
ne. 

 
Intranett ble lansert sommeren 2010 og har 
vært et viktig informasjonsverktøy for sentralt 
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2.7 Helse, miljø og sikkerhet 

Det ble gjennomført to nettbaserte HMS-undersøkelser for de sentralt ansatte i første halvår av 2010.  
Verneombudet deltok aktivt i utformingen og gjennomføringen av undersøkelsen. Det var full oppslutning for 
begge undersøkelsene, som ble foretatt anonymt. 
 
Funnene i undersøkelsen ble systematisert og presentert for de ansatte. Det ble særlig fokusert på tre 
områder: Kompetanseutvikling, samarbeid og informasjonsflyt. Det ble fremmet flere forslag til tiltak som ble 
tatt med i Handlingsplanen for HMS for 2010.  

Det ble gjennomført en nettbasert undersøkelse blant de regionalt ansatte med brukbar oppslutning. 
Undersøkelsen konkluderte med at de stort sett var godt fornøyd med jobben og virksomheten, men ønsket 
mer informasjon om virksomheten og om deres respektive fagområder. Intranettet som ble lansert ved 
halvårsskiftet har bidratt til økt informasjonsflyt. 

 

2.8 Utviklingstiltak 

Antidoping Norge har bidratt til lokalt fokus på antidopingarbeid i ungdomsmiljøene.  Gjennom vår aktivitet i 
idretten og andre ungdomsmiljøer har vi etablert kontakt med et stort antall mennesker som engasjerer seg 
for et rent idretts- og treningsmiljø. Vi har ønsket å strukturere og videreutvikle dette til et lokalt nettverk av 
ressurspersoner.  

Det ble avholdt en serie med jussforelesninger i første halvår for sentralt ansatte. Forelesningene omfattet 
avtalerett, idrettsjuss og juss innenfor offentlig forvaltning.  

 

 

Tiltak for HMS Kvalitetsmål Resultat 

Bidra til et godt arbeidsmiljø der 
de ansatte deltar aktivt i utvikling-
en av HMS-arbeidet. Gjennomføre 
en HMS-undersøkelse  

Undersøkelsen er gjennomført og tiltak som 
følge av undersøkelsen er planlagt og gjennom-
ført i henhold til plan 

Tre arbeidsmiljøkartlegginger er gjennomført, 
resultatet av undersøkelsene ble evaluert og 
fulgt opp i Handlingsplan for HMS for 2010   

Fastsette revidert handlingsplan 
for HMS 

Handlingsplanen er justert og gjennomføres  
i hht plan 

Plan og tiltak for sosiale arrangement  
er inkludert i HMS-plan 

Revidert handlingsplan for HMS for 2010 ble  
utarbeidet og tiltak ble  gjennomført ihht plan 

 

Tiltak Kvalitetsmål Resultat 

Etablere et lokalt nettverk av frivillige 
ressurspersoner 

Frivillighetsnettverk er utarbeidet og  
igangsatt 

Fem frivillighetsnettverk er etablert  
i samarbeid med fire regioner 

Besøke Internasjonale særforbund. Plan for besøk av idrettsansvarlige til IF er 
laget og gjennomført 

Har avholdt et eller flere møter med ni inter-
nasjonale særforbund: FIS, UCI, IBU, FIG, 
FINA, FISA, UEFA,USI og FEI 

Opplæring av sentralt ansatte  
i jus og presentasjonsteknikk  
for foredragsholdere 

Kursene er gjennomført av 90 % av de sentralt 
ansatte 

En møteserie med møteplikt er gjennomført i 
første halvår for sentralt ansatte 
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2.9 Vurdering 

Den daglige driften fungerer tilfredsstillende. For organisasjonen er det et mål at fellesfunksjonene og den 
daglige driften fungerer optimalt med bruk av begrensede ressurser. Det vil derfor fokuseres ytterligere på 
forbedring av driftsrutiner og fremforhandling av gunstigere avtaler med våre leverandører.  

I HMS-arbeidet er det en positiv utfordring for organisasjonen å integrere både deltidsansatte i regionene og 
sentralt ansatte i virksomheten. Tidsbruken for regionalt ansatte varierer veldig, og for mange er det stor 
avstand til den sentrale administrasjonen. Intranett, nyhetsbrev og årlig seminar har vært sentrale 
møteplasser for å avstemme ansvarsområder, oppgaver og forventninger. Organisasjonen må aktivt jobbe 
med å definere felles mål og markere felles resultater. Et tiltak fremover vil være å inkludere deltidsansatte i 
det daglige arbeidet, og gjennomføre fellesprosjekter hvor både sentralt ansatte og deltidsansatte deltar.  

For tiden er sju av åtte regionskoordinatorer i virksomhet. Erfaringen tilsier at regionsarbeidet kan være 
spesielt utfordrende i Oslo. Det er et utviklingspotensial i regionsarbeidet slik at virksomheten spisses mot 
risikoutsatte miljøer.  
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3. Påtalenemnd og meldepliktsråd 

3.1 Drift av påtalenemnden 

Påtalenemnden i Antidoping Norge skal på fritt grunnlag vurdere hvorvidt det foreligger potensielle brudd på 
dopingbestemmelsene og forestå anmeldelse til Domsutvalget i NIF.  

Påtalenemnden er oppnevnt av styret i Antidoping Norge og har i perioden bestått av tre medlemmer med 
Anstein Gjengedal som leder og Rigmor Solberg og Kåre Birkeland som medlemmer.  Niels Kiær har fungert 
som prosessfullmektig og sekretær for påtalenemnden.  

Påtalenemnden har i 2010 behandlet 24 saker. Av disse er 18 anmeldt til NIFs domsutvalg og 6 henlagt. 
Domsutvalget og Appellutvalget har utestengt 15 utøvere i 2010.  
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Idrett Dopinggruppe Anmeldt Domsutvalget Dom Anke Appellutvalget 

Styrkeløft Nektelse 2008 2009 2 år 2010 2 år 

Fleridrett Nektelse 2009 2010 2 år   

Basketball S8 cannabis 2010 2010 Advarsel   

Ishockey S1 anabole stoffer 2010 2010 2 år   

Innebandy S8 cannabis 2010 2010 1 år   

Bandy S8 cannabis 2010 2010 8 mnd 2010 8 mnd 

Innebandy S8 cannabis 2010 2010 4 mnd   

Vektløfting 

S1 anabole stoffer/ 
S4 hormoner og antagonis-

ter og modulatorer 2010 2010 2 år   

Styrkeløft S1 anabole stoffer 2010 2010 2 år   

Håndball S6 stimulerende 2010 2010 2 år 2010 8 mnd 

Boksing S8 cannabis 2010 2010 8 mnd 2010 8 mnd 

Boksing S8 cannabis 2010 2010 4 mnd    

Friidrett 

S2. peptidhormoner,  
vekstfaktorer og  

relaterte substanser 2010 2011 2 år   Saken er anket 

Vektløfting S1 anabole stoffer 2010 2010 2 år     

Vektløfting S1 anabole stoffer 2010 2010 2 år     

Vektløfting S1 anabole stoffer 2010 2010 2 år     

Golf S8 cannabis 2010 2010 4 mnd     

Motorsport P1 alkohol 2010         

Golf S8 cannabis 2010         

Golf S8 cannabis 2010         
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Rettskraftige avgjørelser fordelt etter type brudd på dopingbestemmelsene.  
 

 
 

 

 

 

 

 

3.2 Meldepliktsråd 

Meldepliktsrådet er et rådgivende organ for administrasjonen og skal blant annet gi råd om reaksjon ved feil 
eller manglende utøverinformasjon for utøvere på prioritert utøverliste.  

Meldepliktsrådet er opprettet av styret og består av to jurister anbefalt av Norsk idrettsjuridisk forening og tre 
utøvere anbefalt av NIFs Utøverkomité.  Andreas Ekker er leder for Meldepliktsrådet.  Erik Flågan, Karoline 
Breivang, Carl W. Kaas og Fredrik Bekken har vært medlemmer i 2010.  Meldepliktsrådet har avholdt sju 
møter.   

22 utøvere har fått advarsel for feil eller manglende utøverinformasjon. 1 utøver har fått 2 advarsler. Alle 
advarsler er utstedt i henhold til innstilling fra Meldepliktsrådet. 2 utøvere har klaget til Påtalenemnda på 
utstedt advarsel. Begge ble opprettholdt.  

 

Tiltak for drift av påtalenemnden Kvalitetsmål Resultat 

Effektiv drift av påtalenemnden 100 % behandling av alle dopingsaker i henhold 
til regelverket 

Gjennomført 

Påtalenemnden avholder minst 2 
møter pr. år 

Møtene er avviklet, det er skrevet referat fra 
møtene 

Fire møter avholdt  

Innhenting av fakta i potensielle 
dopingsaker 

Nødvendig faktainformasjon i forbindelse med 
dopingsaker skal være innhentet slik at doping-
saker kan vurderes på et objektivt grunnlag og 
sikre rettferdig behandling av utøvere 

Alle potensielle brudd på  
dopingbestemmelsene er fulgt opp og avsluttet 

Gjennomført 

 2008 2009 2010 

Antall advarsler 28 36 23 
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En ny versjon av registreringsverktøyet ADAMS ble tatt i bruk 1. januar 2009. Utøvere, Utøverkomiteen og 
Antidoping Norge er av den oppfatning at denne nye versjonen var mer komplisert og mindre brukervennlig 
enn den forrige versjonen. Videre erfarte Antidoping Norge at innføringen og praktiseringen av regelverket var 
varierende mellom andre ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner. Styret i Antidoping Norge vedtok 
derfor egne Regler om praktisering av utøverinformasjon som innebar en fastsatt opplæringsperiode for 
utøvere som omfattes av meldeplikten. 

 

3.3 Vurdering 

Påtalenemnden har arbeidet i henhold til instruks fastsatt av Stiftelsens styre og har utøvd sin 
påtalevirksomhet i en selvstendig og fri stilling både i forhold til norsk idrett og Stiftelsens øvrige virksomhet. 
Sammensetningen mellom juridisk og medisinsk fagkompetanse har vært god.  

Alle utøvere som har blitt dømt for brudd på dopingbestemmelsene har vært utøvere på lavere nivå med ett 
unntak. Alle saker har vært menn.   

Antall saker anmeldt av påtalenemnden har økt fra 10 saker i 2009 til 18 saker i 2010.   

Det bør vurderes om påtalenemndas uavhengighet skal styrkes ytterligere. Det kan for eksempel gjøres ved at 
andre organisasjoner enn styret i Antidoping Norge skal ha forslagsrett eller rett til å oppnevne medlemmer 
av Påtalenemnda.  

Meldepliktsrådets sammensetning har bidratt til at vurdering om overholdelse av meldeplikten blir belyst fra 
det formelt juridiske synspunkt, men også sett fra topputøvernes ståsted. Meldepliktsrådets vurdering har 
vært hensyntatt og bifalt ved alle vedtak om brudd på meldeplikten for utøver på prioritert utøverliste. Antall 
advarsler er redusert. Vi tror dette kan skyldes lengre opplæringsperiode, økt erfaring og kunnskap hos 
prioriterte utøvere og tettere oppfølging fra Antidoping Norge i forkant av hvert kvartal. 

Det er ønskelig å gjøre om Meldepliktsrådet fra et rådgivende organ til et beslutningsorgan i spørsmål om 
utstedelse av advarsler.  

 

 

Tiltak for Meldepliktsråd Kvalitetsmål Resultat 

Effektiv drift 100 % behandling av alle fremlagte saker ihht 
regelverket 

Alle saker fremlagt 

Meldepliktsrådet avholder 
minst 8 møter pr. år 

Møtene er avviklet, det er skrevet referat fra 
møtene 

Sju møter er avholdt 

Nødvendig faktainformasjon i 
forbindelse med saker skal 
være innhentet slik at sakene 
kan vurderes på et objektivt 
grunnlag og sikre rettferdig 

Alle potensielle brudd på meldepliktsystemet 
er fulgt opp og innstillinger er avgitt 

Alle saker er fulgt opp 
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4. Dopingkontroll innenfor organisert idrett 
Strategiske initiativ for 2008-2011: 

• Etablere enkle løsninger for å gi og motta tips 

• Systematisere og bruke blod- og steroidprofiler 

• Tilrettelegge for innhenting av lokal informasjon fra regionene 

• Styrke samarbeidet med utøvere på prioritert utøverliste 

4.1 Innledning 

Dopingkontrollen innenfor den organiserte idretten ligger under ansvarsområdet til avdelingen for 
dopingkontroll, forskning og forebygging (DeFF). Avdelingen består av fireidrettsansvarlige med et helhetlig 
ansvar for antidopingarbeidet i sine respektive idretter, én forskningsrådgiver med ansvar for forskning og 
utvikling og én avdelingsleder. 

4.2 -  4.4 Prøvetaking 

Risikovurdering 
Fordeling av prøver på de ulike idrettene og de ulike nivåene gjøres gjennom en årlig risikovurdering av 
idrettene. Det foretas en gjennomgang av tidligere erfaringer fra de ulike idrettene, idrettens størrelse og 
utbredelse, positive prøver de siste årene og internasjonale trender. Sammen med en fysiologisk 
risikovurdering danner dette grunnlaget for en overordnet fordeling av prøver mellom idretter og grener for 
den organiserte idretten.  

Fordeling av prøver 

Fordeling på idrett 

I 2010 var ski den idretten det ble tatt flest prøver i. En av de viktigste årsakene til dette var en tett oppfølging 
av utøvere i oppkjøringen til Ski-VM i Oslo.  

Også i lagidrettene ble det gjennomført et stort antall prøver, særlig fotball, håndball og ishockey.  

Andre kraft- og utholdenhetsidretter som friidrett, sykkel, skiskyting og styrkeløft ble også prioritert. Dette er 
idretter med utøvere på høyt internasjonalt nivå, og der dopingmidler potensielt kan ha stor effekt for 
prestasjonsevnen.  
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Fordeling av prøver på idretter: 

 

 
1180 urinprøver har vært gjennomført utenfor konkurranse og 1120 urinprøver i konkurranse. Det er 
gjennomført til sammen 702 kontroller hvor prøver er tatt. Det utgjør et gjennomsnitt på 3,9 prøver pr. 
kontroll. 

 

2008 2009 2010 

Amerikansk fotball 43 44 42 

Bandy * 76 51 

Basketball 88 100 101 

Boksing 53 41 37 

Bryting 57 68 58 

Fotball 188 189 263 

Friidrett 177 238 207 

Håndball 128 161 149 

Ishockey 91 126 130 

Kampsport 128 164 138 

Orientering * 107 79 

Padle 73 95 58 

Ro 51 33 45 

Ski 318 385 421 

Skiskyting 116 132 127 

Skøyter 88 111 114 

Styrkeløft 135 136 107 

Svømming 88 116 84 

Sykkel 179 160 172 

Triathlon * 33 24 

Vektløfting 69 46 50 

Volleyball * 62 44 

Andre (30 idretter) 499 212 274 

Total antall prøver 2569 2835 2775 
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Fordeling på nivå 

Prøver innenfor den organiserte idretten fordeles på tre nivåer: Prioriterte utøvere, nasjonale topputøvere og 
konkurranseidretten for øvrig. Prioriterte utøvere utgjør ca. 140 av de beste norske toppidrettsutøverne i 
individuelle idretter. Nasjonale topputøvere er ca. 3800 av de beste utøverne på nasjonalt nivå i alle idretter, 
mens med konkurranseidretten menes den øvrige del av norsk idrett som deltar i idrettskonkurranser. 

 

Prioriterte utøvere er den gruppen idrettsutøvere i Norge som testes hyppigst. Denne gruppen utøvere har 
prioritet i testarbeidet fordi de både representerer de beste utøverne i potensielle risikoidretter, men også 
fordi de konkurrerer internasjonalt.  

De fleste dopingprøvene i Norge gjennomføres på nasjonale topputøvere. Dette inkluderer de øverste 
divisjonene i lagidrettene, de beste utøverne fra idretter med lavere risiko for doping, samt de nest beste 
utøverne i risikoidretter.   

I motsetning til mange andre land gjennomfører Antidoping Norge også kontroller i konkurranseidretten. 
Disse kontrollene har først og fremst til hensikt å ha en forebyggende effekt.  Antidoping Norge mener det er 
viktig å signalisere at dopingbruk er uakseptabelt også i konkurranser som Birken og Norway Cup. Vi ønsker å 
bidra til en rettferdig idrettskonkurranse, samt å forebygge misbruk av dopingmidler sett i et 
folkehelseperspektiv.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utøvernivå Prøver 

Prioriterte utøvere 1013 

Topputøvere 1130 

Konkurranseidretten 632 

Totalt 2.775 
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4.5 Analyser 

Analysene 

Dopingprøvene tatt av Antidoping Norge har i 2010 enten vært blod- eller urinprøver. Det ble tatt til sammen 
475 blodprøver og 2300 urinprøver. 

Tiltak for dopingkontroll Kvalitetsmål Resultat 

Risikovurderingen gjennomføres 
slik at den gir føringer for forde-
ling av antall prøver i de enkelte 
idretter og grener, og hvilke stof-
fer på dopinglisten som anses 
prestasjonsfremmende i den en-
kelte idrettsgren. 

Prøvetakingen skal fokuseres 
primært mot utøvere på prioritert 
utøverliste og topputøvere. 

Optimalisere fordeling av doping-
kontroller slik at det primært 
planlegges prøvetaking med det 
formål at 

Kontroller av topputøvere ska 
være avslørende, uforutsigbare 
og uanmeldte 

Kontroller i konkurransemiljøer 
skal primært ha en avskrek-
kende og forebyggende effekt 

Risikoidretter og -miljøer  
prioriteres 

  

Resultater fra risikovurderingen gjenspeiles i 
fordeling av prøver mellom idrettsgrener og i 
planlegging og gjennomføring av prøvetaking i 
og utenfor konkurranse. 

  

  

  

  

  

  

Det er etablert profil for alle utøvere på priori-
tert utøverliste 

  

  

Fordelingen av prøver mellom prioriterte 
utøvere, topputøver ok konkurranseidretten 
følges 

Risikovurdering er gjennomført og har vært 
styrende for fordeling av prøver på idrettslig 
nivå: 

Prioriterte utøvere 

Topp utøvere 

Konkurranseutøvere 

I tillegg er det foretatt en fordeling mellom 
idretter og grener i og utenfor konkurranse og 
på kjønn 

  

Det er utarbeidet blodprofiler for alle uthol-
denhetsutøvere og det arbeides med å etable-
res hormonprofiler for andre utøvere på prio-
ritert utøverliste 

  

Fordelingen er foretatt og følges 

  

Blodprofiler videreutvikles for 
prioriterte utøvere 

Profiler er opprettet på alle prioriterte utøvere 

  

Unormale verdier er vurdert og eventuelt fulgt 
opp med målrettet prøvetaking 

Det er etablert en individuell blodprofil for alle 
prioriterte utøvere innenfor utholdenhetsid-
retter 

Alle verdier har blitt løpende fulgt opp av  
Idrettsansvarlige og kvalitetssikret av  

Videreopplæring av dopingkontrol-
lører 

Ny opplæringsplan er utviklet og opplæring 
skal i tillegg til den årlige samlingen også bli 
gjort regionsvis 

Den årlige samlingen ble avholdt etter planen. 
I tillegg er det avholdt regionsvise møter etter 
behov 

Innkomne tips og innspill skal 
vurderes og følges opp hvor rele-
vant. 

Alle saker som kan innebære et brudd på 
dopingbestemmelsene er fulgt opp 

Alle innkomne tips er vurdert. 

Det er tatt 20 prøver på bakgrunn av innspill 

Krav i regelverk og i prosedyrer 
skal gjenspeiles i kvaliteten på 
kontrollene. 

99,9 % uanmeldte kontroller der annet ikke er 
spesifisert 

Primært ingen avvik 

Alle våre kontroller ble gjennomført uanmeldt 

Interne revisjoner med oppfølging av avvik 
gjennomføres 

Oppdragskontroller gjennomføres 
ihht avtaler. 

Primært ingen avvik Se markeds- og oppdragsavdelingen 

Utgivelse av Antidopingnytt Minst tre utgivelser per år Informasjon legges nå på intranettsidene 
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Resultatet av blodprøvene kan enten inngå i de individuelle blodprofilene til utøverne eller brukes til direkte 
påvisning av stoffer man ikke kan analysere for i urinprøver. 

I urinprøver er det en bredere analysemeny der prøvene screenes for en rekke forbudte stoffer. Omfanget av 
analysemenyen avhenger av om prøvene tas i eller utenfor konkurranse. I konkurranse screenes det i tillegg 
til de vanlige stoffene som alltid er forbudt, også for narkotiske stoffer, stimulerende midler og diuretika som 
ikke er forbudt utenfor konkurranse.  

1120 urinprøver ble tatt i konkurranse, mens 1180 var tatt utenfor konkurranse. Dette er en økning på 
konkurransekontrollene fra tidligere år.  

Fordeling av prøver på urin og blod 

 

Mens antallet urinprøver har holdt seg relativt stabilt de siste årene, er det en klar tendens til en økning i 
antall blodprøver. Dette er primært på grunn av en økt satsning på blodprofiler, men også fordi vi har fått en 
utvidet analysemeny ved analyse av blodprøver. Dette er også en klar trend internasjonalt, og satsningen på 
blod som analysematrix vil fortsette i 2011. 

 

Biologiske profiler 

Biologiske profiler er et relativt nytt og avansert verktøy i kampen mot doping i toppidretten.  

I motsetning til direkte analyser for forbudte stoffer i for eksempel en urinprøve, ser vi i en biologisk profil 
etter endringer i ulike fysiologiske parametere som kan indikere bruk av doping. 
 
Antidoping Norge har siden 2008 hatt et blodprofilprogram der alle prioriterte utøvere fra 
utholdenhetsidretter har vært inkludert. I en blodprofil måles ulike hematologiske parametere som kan 
indikere bruk av ulike former for bloddoping som EPO, CERA eller blodtransfusjoner. 

Fra 1. januar 2010 trådte nye retningslinjer fra WADA i kraft som standardiserer alle ledd av et 
blodprofilprogram, og som også åpner for å bruke blodprofiler som et bevis i en dopingsak. Antidoping Norge 

Type prøve 2008 2009 2010 

Urinprøver 2259 2407 2300 

Blodprøver 310 428 475 

Total antall prøver 2569 2835 2775 

Tiltak for analyser Kvalitetsmål Resultat 

Alle prøver i eget dopingkontroll-
program skal analyseres i regi av 
det WADA-akkrediterte laborato-
riet som det til enhver tid er inn-
gått avtale med 

Ingen avvik registrert Alle nasjonale prøver er blitt analysert på 
WADA-akkreditert laboratorium. Nesten uten 
unntak benyttes Oslo Universitetssykehus, 
Norges Laboratorium for dopinganalyse (Aker). 

Jevnlig møter med Oslo Universi-
tetssykehus, Norges Laboratori-
um for dopinganalyser 

Jevnlige møter er avholdt hvor vurdering av 
profiler for videre oppfølging har fokus 

Minimum to møter pr. år er avholdt hvor nor-
mal drift og samarbeid, herunder eventuelle 
avvik er diskutert og hvor informasjon om even-
tuelle nye analysemetoder er vurdert i forhold 
til prøvetaking 

Tre møter er avholdt. Det har vært  
stor fokus på praktisering av det  
nye blodprofilprogrammet. 
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har i 2010 vært en av få organisasjoner på verdensbasis som har driftet et blodprofilprogram i tråd med disse 
retningslinjene. Ca 90 utøvere har vært en del av programmet. Antidoping Norge har hatt en avtale med 
analyselaboratoriet for dopingprøver i Lausanne, som har foretatt en uavhengig vurdering av alle blodprofiler.  

Satsningen på profiler forstetter og vil foruten blodprofiler også inneholde testosteronprofiler, samt profiler av 
markører for bruk av veksthormon.   

Kostnader 

Økt satsing på biologiske profiler, målrettet testing av topputøvere og en utvidet analysemeny har ført til en 
kostnadsøkning per prøve. 

Styrking av kvaliteten på testprogrammet innebærer økte kostnader. Det betyr at antall prøver total sett ikke 
kan øke uten en betydelig økning av tilskuddet. Også fra WADA er det et ønske om at 
antidopingorganisasjonene hever kvaliteten på prøvetakingen fremfor å prioritere kvantitet.  

4.6 Kontrollutstyr og transport av prøver 

Med de nye internasjonale retningslinjene for prøvetaking og transport av blodprofilprøver har det aldri vært 
strengere kvalitetskrav til transport av dopingprøver. En uavbrutt kjølekjede innenfor en begrenset 
temperaturradius, samt leveringstid innen 36 timer fra prøvetaking, har vært en utfordring for 
kontrollpersonellet. På tross av dette har det forekommet ytterst få avvik.  

 

4.7 Medisinske fritak 

Det har blitt behandlet 121 søknader om medisinske fritak fra dopinglisten. Antall behandlede fritakssaker har 
vært relativt stabilt de siste årene. Antall behandlede saker inkluderer saker som Antidoping Norge behandler 
på vegne av internasjonale særforbund, der det foreligger avtaler om dette.  

 

4.8 Utøverinformasjon 

Et av de viktigste verktøyene i gjennomføringen av et forsvarlig og effektivt testprogram i toppidretten er 
meldepliktssystemet. Ved å kunne innhente informasjon om utøveres trenings steder og konkurranseplaner, 
kan vi planlegge uforutsigbare dopingkontroller. 

Tiltak  Kvalitetsmål Resultat 

Tilstrekkelig og riktig utstyr er 
vurdert og tilgjengelig for do-
pingkontrollørene 

Minimumsbeholdning på lager er vurdert og 
ivaretatt 

Utstyr er innkjøpt etter behov, ingen avvik er 
registrert 

Det arbeides med ny transportløsning for 
blodprøver. 

Utstyr er blitt innkjøpt løpende etter behov.  

Transportører er vurdert  
ifht fastsatte krav til kvalitet og 
økonomi. 

Det er inngått avtale med godkjente leveran-
dører 

Primært ingen avvik 

Alle avvik er fulgt opp 

Godkjente leverandører benyttes til transport 
av dopingprøver 

Avvik er fulgt opp med leverandør i den grad 
dette har vært nødvendig 

Tiltak for fritak Kvalitetsmål Resultat 

Behandling av fritakssaker Behandling av alle fritakssaker i henhold til 
regelverket 

121 fritakssaker har vært til behandling hos 
Medisinsk fagkomité 
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Antidoping Norge anerkjenner den belastningen det er på den enkelte utøver å følge opp systemet i henhold 
til regelverket, og er derfor opptatt av proporsjonalitet når det gjelder antallet utøvere som må oppgi 
utøverinformasjon. Det er derfor kun utøvere på høyt nivå fra idretter med en høy risiko for doping utenfor 
konkurranse som blir inkludert i dette systemet. Vurdering av nivå på utøvere gjøres i tett dialog med 
nasjonalt særforbund. Det var cirka 140 utøvere på prioritert utøverliste. 

Antidoping Norge ønsker at alle utøvere skal benytte ADAMS til registrering av utøverinformasjon slik at 
informasjonen er lett tilgjengelig, sikkert lagret og for å bidra til lik praktisering uavhengig av utøvers 
nasjonalitet og idrettsgren. I 2010 benyttet 99,3% av alle utøverne på prioritert utøverliste ADAMS. 

Det er et uttalt ønske fra Antidoping Norge å få utøvere til å legge inn informasjon utover kun et 
garantitidspunkt på en time pr dag som oftest er om morgenen. Dette både for å kunne gjennomføre 
kontroller på trening, som ofte er en mindre inngripende for utøveren, men også for å kunne være 
uforutsigbar. Dersom utøver kun legger inn et tidspunkt, kan utøvere i stor grad ”diktere” tidspunktet for 
testene. Det er ikke ønskelig. Antidoping Norge vil ha et økt fokus på opplæring av prioriterte utøvere med 
dette for øyet. 

Krav om kvartalsvis rapportering er en utfordring for utøvere fordi det kan være vanskelig å legge inn 
informasjon for tre måneder frem i tid. Antidoping Norge har i forkant av hver kvartalsvise 
rapporteringsperiode en tett dialog med utøvere og deres støttepersonell.  

 

4.9 Utvikling 

Det viktigste utviklingstiltaket har utvilsomt vært opprettelsen av nye blodprofiler av alle utholdenhetsutøvere 
på prioritert utøverliste, og drift av et blodprofilprogram i henhold til WADAs nye retningslinjer. Disse  
retningslinjene fordrer mer standardiserte prøvetakings-, transport- og analyseprosedyrer. På tross av 
strengere krav har programmet blitt gjennomført uten betydelige avvik. Dette har bidratt til et mer effektivt 
kontrollprogram for de prioriterte utøverne.  

Det er gjennomført en statistisk gjennomgang av alle dopingsaker i Norge de siste ti årene. Gjennomgangen 
belyste effektiviteten til ulike typer kontroller, som vil kunne gi en del nyttige føringer for planleggingen av 
både kontroll og forebyggingsarbeidet i fremtiden. De viktigste funnene var som følger:  

- På lavere middels og lavere nivå er konkurransekontroller vel så effektive som treningskontroller 
når det gjelder alle typer forbudte midler 

- Antall positive prøver blant kvinner i idretten er svært lav 

Tiltak for utøverinformasjon Kvalitetsmål Resultat 

Bidra til en optimalisering og utvikling av 
ADAMS 

ADAMS fungerer tilfredsstillende ADAMS fungerer etter forutsetningene 

Utøvere som blir satt på prioriterte utøverliste 
får tilstrekkelig opplæring/informasjon i bru-
ken av det nye elektroniske utøverinforma-
sjonssystemet  

99 % av utøvere som blir satt på prioritert 
utøverliste benytter systemet på rett måte 

99,3 % av utøverne som blir satt på 
prioritert utøverliste, rapporterer selv 
inn i ADAMS 

Utøvere på prioritert utøverliste skal få rask 
og effektiv bistand ved forespørsler om ut-
øverinformasjon 

Alle forespørsler fra utøvere på prioritert 
utøverliste besvares senest innen påfølgen-
de arbeidsdag 

IA følger opp dette kontinuerlig 

Advarsler vurderes og utstedes i tråd med 
objektive kriterier og egne prosedyrer 

Alle saker der det utstedes advarsler er 
godt belyst og utøveren har fått anledning til 
å uttale seg 

Gjennomført 
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- Flere av de største lagidrettene synes å ha en utfordring når det gjelder bruk av narkotiske stoffer 

Disse funnene vil gi føringer både når det gjelder antallet kontroller i og utenfor konkurranse, fordelingen 
menn/kvinner og fokusområdet i antidopingarbeidet innen lagidrettene fremover. 
 

 

4.10 Vurdering 

Antidoping Norges kontrollprogram skal ha en forebyggende, avskrekkende og avslørende effekt. En klar 
tendens de siste tre årene, og som også har blitt videreført i 2010, er en økt differensiering i teststrategi på de 
ulike nivåene. 

I konkurranseidretten er det forebyggende aspektet det viktigste. Gjennom testing ønsker vi å vise 
nulltoleranse for bruk av doping og bidra til sunne holdninger på grasrotnivå i norsk idrett. Kommende 
idrettstalenter skal kunne utvikle seg i et trygt og rent idrettsmiljø. Antidoping Norge ønsker derfor primært å 
se kontrolltiltakene i nær sammenheng med andre forebyggende tiltak. Et godt eksempel på dette er arbeidet 
som er gjennomført under Norway Cup.  

Testprogrammet for nasjonale topputøvere skal være både avslørende og avskrekkende. Både teststatistikk 
og annen innsikt i dopingproblematikken på dette nivået tyder på at den prestasjonsfremmende dopingen på 
dette nivået ikke er spesielt avansert eller utbredt, men at narkotikabruk synes å være et problem. Antidoping 
Norge ønsker å ta dette problemet på alvor og vil adressere flere tiltak i tett dialog med de idrettene det 
gjelder. Det er ikke akseptabelt at en ”ruskultur” sprer om seg i enkelte miljøer. Antidoping Norge vil øke 
antallet tester og forebyggende tiltak i disse gruppene for å redusere problemet.  

Dopingbruk i internasjonal toppidrett synes å bli stadig mer avansert. Samtidig som nye verktøy tas i bruk for å 
avsløre doping, tyder det på at dopingstrategiene endres tilsvarende. Arbeidet med ulike biologiske profiler 
blir viktig å videreføre, samt en tett dialog med ekspertise i andre land og organisasjoner for å sørge for at vi 
er oppdatert på de mest effektive metodene for avsløring av doping.  

Mer avansert og målrettet prøvetaking betyr økte kostnader. Spesielt avsløring av doping i toppidretten er 
ressurskrevende og vil neppe bli billigere i tiden fremover. Erfaring har vist at det hjelper ikke med et stort 
volum tester om man ikke tester på rett tidspunkt og for rette substanser.  

For å samkjøre teststrategier er det opprettet tett dialog med en rekke internasjonale særforbund. Det vil 
være sentralt å videreutvikle denne typen samarbeid for å få et målrettet, koordinert og effektivt program til 
minst mulig kostnad.  

 

Tiltak for utvikling Kvalitetsmål Resultat 

Drift av et blodprofilprogram i tråd med  
WADAs retningslinjer som inkluderer alle 
utholdenhetsutøvere på prioritert utøverliste. 

Program driftet i tråd med WADA retningslin-
jer, og blodprøver innhentet og behandlet i 
tråd med plan 

Det har vært kun et fåtall avvik fra nye 
prosedyrer, og driften av programmet 
har gått i henhold til planer 

Samarbeid med laboratorium i Sveits Avtalen er fulgt opp og alle avvik i blodpro-
grammet er vurdert av laboratoriet i Sveits 

Avtalen er fulgt opp 
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5. Informasjon og forebygging 
Strategiske initiativ 2008 - 2011: 

• Iverksette tiltak for at alle toppidrettsutøvere har fått oppdatering om antidoping 

• Bidra til obligatoriske moduler til trenerutdanning i særforbund og gjennomføre trenerseminar 

• Iverksette tiltak i risikoutsatte miljøer 

• Arbeide for at idrettslag og andre organisasjonsledd har en antidopingpolicy 

• Sørge for at nøkkelpersoner i idretten har basiskunnskap om antidopingarbeid 

• Utvikle materiell og informasjon tilpasset utvalgte målgrupper 

 
Informasjon og forebygging er virksomhetens andre operative hovedområde, og har en svært viktig funksjon i 
kampen mot doping. 

Informasjonsarbeidet dreier seg i hovedsak om å informere om regelverk, dopinglisten, dopingkontrollen og 
andre antidopingrelaterte tema som idrettsutøvere bør ha kjennskap til.  

Antidoping Norge er opptatt av at ingen norske utøvere skal teste positivt for medisiner de bruker eller 
tilskudd de måtte benytte fordi de ikke har tilstrekkelig kjennskap til regelverket. Dette er en kontinuerlig 
prosess, og et område det er avgjørende å ha en tett dialog med idretten om. Informasjonsarbeidet foregår 
gjennom foredrag til utøvere, trenere og ledere, stands på store idrettsarrangement og det interaktive e-
læringsprogrammet ”Ren Utøver”. 

Forebyggingsarbeidet handler i første rekke om bevisstgjøring og styrking av sunne holdninger til kropp, 
helse og fair play innen idretten. Fra antidopingorganisasjonenes side har det gjennom mange år blitt påpekt 
at det er utøverne som har ansvar for hva de inntar av stoffer. I samarbeid med Idrettsforbundet har vi i norsk 
idrett kunnet jobbe over tid med å få idrettens organisasjonsledd, særlig idrettslag og særforbund, til å 
tilrettelegge slik at utøvere ikke uforvarende kommer i kontakt med dopingmidler.  
 
Et slikt tiltak er Rent Idrettslag, som er et samarbeid mellom Norsk Tipping, Norges Idrettsforbund og 
Antidoping Norge. Her utfordres idrettslagene til å utforme sin egen antidopingpolicy, og diskutere viktige 
verdispørsmål. Antidoping Norge tror holdninger i første rekke skapes på grasrotnivå og i ung alder. I så 
henseende mener vi tiltak basert på de prinsipper som Rent Idrettslag representerer, er en del av fremtidens 
antidopingarbeid.  
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Tabellen under viser fordeling av gjennomførte tiltak som foredrag, stands og rene idrettslag.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Til sammen 7.674 deltakere deltok på forebyggingstiltak innenfor idretten. Fordelingen av deltakere på 
kategori var som følger: 
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5.1 Personell 

Avdelingens sentralt ansatte er beskrevet under kapittel 4. Det er i tillegg 13 deltidsansatte 
foredragsholdere, hvorav tre foredragsholdere har permisjon ved utgangen av året. 

5.2 -    5.4     Idretter 

Prioriterte utøvere 
For prioriterte utøvere er informasjonsarbeidet det viktigste. Det er mange krav som stilles til internasjonale 
topputøvere også når det gjelder antidopingarbeidet. Rapportering av utøverinformasjon i henhold til 
internasjonalt regelverk, søknader om medisinsk fritak ved medisinsk behandling i forbindelse med skade 
eller sykdom.  Hyppig testing av flere organisasjoner og utfordringer knyttet til sikkerhet ved bruk av 
tilskudd. Antidoping Norge ønsker å ha en tett dialog med de prioriterte utøverne slik at de har tilstrekkelig 
informasjon om gjeldende bestemmelser, rettigheter og plikter.   

 

 
Topputøvere 
Flere av de utfordringene som møter prioriterte utøvere vil også gjelde for topputøverne. Videre er det et 
fokus på det forebyggende arbeidet da det i denne gruppen også befinner seg en rekke unge og talentfulle 
utøvere. Vi mener det er sentralt at fremtidens topputøvere både har kunnskap om antidoping og er godt 
kjent med idrettens verdigrunnlag før de skal representere norsk idrett i internasjonale konkurranser.   

Tiltak  Kvalitetsmål Resultat 

Foredrag/samtaler med fokus 
på endringer i dopingbestem-
melsene. 

12 foredrag/samtaler gjennomført 

Tilfredshet på foredrag på 4 eller høyere, skala 
fra 1-5 der 5 er best 

Det er gjennomført en rekke forskjellige kommu-
nikasjonsmessige tiltak rettet mot prioriterte 
utøvere. Dette har vært: 
1) 105 brev 
2)         Over 800 e-post 
3)         6 individuelle samtaler 
4)         680 telefonsamtaler 
5) 90 SMS 
6)         49 prioriterte utøvere deltatt på infomøter 

Se resultat fra tilfredshetsundersøkelse kap. 7.6.   

Alle prioriterte utøvere tilbys 
ren utøver. 

 

90 % av de prioriterte utøverne har gjennomført 
programmet ”Ren utøver”. 

Alle prioriterte utøvere er tilbudt Ren Utøver, 
men det er svært få som har gjennomført alle 
modulene. 35 % har vært til stede på forskjellige 
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Konkurranseutøvere 
Dette er den største gruppen utøvere, og den desidert viktigste når det gjelder det forebyggende arbeidet. Det 
er viktig for Antidoping Norge å forebygge bruk av doping i denne gruppen - fordi idrett skal baseres på 
ærlighet og fair play, men også ut i fra et folkehelseperspektiv. Rent Idrettslag er et nøkkelkonsept for denne 
gruppen. I tillegg har vi utviklet Ren Skole som særlig retter seg mot idrettslinjer på videregående. 

 

 

Tiltak  Kvalitetsmål Resultat 

Foredrag med fokus på endring-
er i dopingbestemmelsene. 

45 foredrag gjennomført 

Tilfredshet på foredrag på 4 eller høyere, skala fra 1-
5 der 5 er best 

Deltakere skal være kjent med internettadressen 
www.antidoping.no 

Det er gjennomført ca 44 forskjellige tiltak der topp-
utøvere har vært til stede 

Se resultat fra tilfredshetsundersøkelse kap. 7.6.   
 
Alle deltakere er blitt informert om hjemmesiden til 
Antidoping Norge 

Informasjon til  
toppidrettsgymnas 

15 foredrag gjennomført 

”Ren utøver” blir brukt i undervisningen og skolene 
setter det som krav at elevene har gjennomført ”Ren 
utøver” 

9 foredrag er gjennomført på toppidrettsgymnas og 
27 foredrag på videregående skoler 

 
 

Alle særforbund har ”Ren ut-
øver” som et krav for deltakelse 
på landslag. 

SF har dette som krav overfor sine juniorutøvere Det blir gjennomført møter med SF. Det er foreløpig 
bare seilforbundet som har et krav mot sine utøvere 
om at de skal ha gjennomført Ren utøver før delta-

Utvalgte SF har gjennomført 
”Rent SF”. 

10 SF har gjennomført ”Rent SF” Hundekjøring, Sykkel, friidrett og Svømming har 
gjennomført Rent Særforbund 

Tiltak  Kvalitetsmål Resultat 

Foredrag med spesielt fokus på 
risikoidretter 

der temaene er blant annet 
Dopinglista, helsekonsekvenser 
og holdninger. 

50 foredrag gjennomført 

Deltagere skal være kjent med internettadressen 
www.antidoping.no 

Tilfredshet på foredrag på 4 eller høyere, skala fra 1-
5 

Det er gjennomført 86 forskjellige tiltak der konkur-
ranseutøvere har deltatt 

Deltakerne er gjort kjent med internettadressen til 
Antidoping Norge 

Tilfredshet ikke målt 

 

Stand med informasjon om 
Antidoping Norges virksomhet, 
utøverens ansvar og plikter, 
dopinglista, holdninger, helse-
konsekvenser, fritaksordninger 
og rettigheter og plikter ved 
dopingkontrollen. 

5 stands gjennomført. Personer som besøker stan-
den skal etter besøket kjenne til Antidoping Norges 
og få svar på de spørsmål de har. 

Idrettsarrangementer med mange aktive deltakere 
innen risikoidretter skal være prioritert 

Det er gjennomført til sammen åtte stand, i følgende 
idretter: Boksing, kickboksing, styrkeløft, svømming, 
skyting, sykling, fotball og i fleridrett. 

Delta i ”Rent idrettslags” kam-
panje. 

150 idrettslag har gjennomført kampanjen, se også 
pkt 8.5.1 

Ved utgangen av 2010 hadde 365 organisasjoner 
gjennomført Rent Idrettslag, herav 107 i 2010 

Informasjon til idrettslinjer. ”Ren utøver” blir brukt i undervisningen og skolene 
setter det som krav at elevene har gjennomført ”Ren 
utøver”. 

Ren Skole, som bygger på Ren Utøver, ble lansert i 
oktober 2010 

Konkurranseutøvere tilbys ”Ren 
utøver” 

3000 personer har gjennomført programmet ”Ren 
utøver”. 

2174 personer har meldt seg på programmet 

959 personer har fullført alle modulene 
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5.5 Støtteapparat 

Fra større dopingsaker i utlandet vet vi at støttepersonell ofte er sentrale i dopingmisbruk i idretten og 
spesielt i toppidretten. Denne gruppen er derfor en viktig målgruppe for Antidoping Norge. Dette er også en 
mulighet til å skolere ledere, trenere og medisinsk personell slik at de kan ta aktivt del i det forebyggende 
arbeidet. Vi tror at tydelige og kunnskapsrike ledere kan gi et betydelig bidrag til en ren idrett. 

Det er viktig at leger og medisinsk støttepersonell har kunnskap om regelverket knyttet til dopinglisten og 
medisinske fritak. 

  

 

 

 

 

Tiltak for idrettens  
støtteapparat 

Kvalitetsmål Resultat 

Foredrag for Idrettsmedisinsk 
støttepersonell der hovedvek-
ten legges på aktuelle nyhe-
ter/endringer, fritaksordning, 
dopinglista og støtteperso-
nells ansvar. 

3 foredrag gjennomført 

Deltakerne skal kjenne til www.antidoping.no 

Tilfredshet på 4 eller høyere, skala 1-5. 

Antidoping Norge vært representert med  
foredragsholder på Idrettsmedisinsk  
høstkonferanse 

Stand med informasjon om 
Antidoping Norges virksomhet 
og støttepersonellets ansvar 
og plikter.   

2 stands gjennomført. Antidoping Norge funksjon 
og virke er kjent blant idrettsmedisinsk personell 

Ren utøver er kjent for målgruppen og blir brukt i 
deres arbeid mot utøvere 

Stand er gjennomført på flere av idrettsforbun-
dets tematurnésteder som Lunner, Stavanger, 
Tromsø og Trondheim 

Seminar for idrettsmedisinsk 
støttepersonell som innehol-
der temaer om: doping-
kontroll, dopinglisten, fritaks-
ordninger, forskning, NIFs lov, 
kosthold og kosttilskudd og 
støttepersonellets ansvar. 

2 antidopingseminar er gjennomført 

Deltakerne skal kjenne til www.antidoping.no 

Tilfredshet på 4 eller høyere, skala 1-5 

Ett medisinsk seminar for støttepersonell er 
gjennomført i november med 22 deltakere 

Idrettsmedisinsk støtteappa-
ratet tilbys ”Ren utøver” 

For å bli autorisert idrettslege eller  
fysioterapeut er det vårt mål at ”Ren utøver”  
skal være obligatorisk 

For å motta kursbevis etter gjennomført  
antidopingseminar kreves det at sertifikat  
for gjennomført ”Ren Utøver” fremvises 

Tiltak for trenere Kvalitetsmål Resultat 

Foredrag for trenere som 
inneholder temaer om do-
pinglista, fritaksordninger, 
utøverinformasjon, doping-
kontroll og rollefordelingen i 

10 foredrag gjennomført og trenere er godt kjent 
med ”Ren utøver” og ”Rent Idrettslag” 

 

Det er gjennomført 119 tiltak der trenere og  
ledere har vært til stede. Til sammen 986 leder 
har vært med under disse tiltakene 

Alle deltakere er gjort kjent med Ren Utøver og 
Rent Idrettslag 

Lage og implementere modu-
ler tilpasset trenerkurs i nær 
dialog med utvalgte særfor-
bund 

10 særforbund har inkludert antidoping som 
modul(er) i trenerutdanningen 

 

Ingen forbund har foreløpig lagt dette inn som 
obligatorisk del av undervisningen, men  
Antidoping Norge er i dialog med NIF for at dette 
skal legges inn i grunnutdannelsen for trenere 
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5.6 Nettside 

Antidoping Norge lanserte nye nettsider oktober 2009. I 2010 har det vært fokus på videreutvikling og 
optimalisering av sidene, ved siden av å drifte de nye sidene på en god måte.  

Totalt er det publisert ca 100 nyhetssaker. Antall besøkende på nettsidene er omtrent som tidligere, men de 
som er innom sidene besøker flere sider. Totalt antall sidevisninger på antidoping.no har økt med i overkant 
av 20 prosent sammenlignet med 2009. Det er sidene om dopinglista og legemiddellista som har flest besøk. 
Gjennom nettsidene kan en melde seg som mottaker av nyhetsbrevet Ren Idrett, pressemeldinger og 
oppdateringer på dopinglista og legemiddellista. Ren Utøver og Rent Idrettslag har vært tydelig profilert på 
nettsidene. 

Det ble i 2010 tatt i bruk egne intranettsider. Sidene er en møteplass for å dele kunnskap internt i 
organisasjonen, samt at det er utviklet funksjonalitet for foredragsaktiviteten. 

Det er sendt ut tre utgaver av nyhetsbrevet Ren Idrett. På slutten av året ble det igangsatt et arbeid med en 
leserundersøkelse for nyhetsbrevet. I løpet av året er det rekruttert nye mottakere av nyhetsbrevet, via 
nettsidene og gjennom foredragsvirksomhet.  

 

Tiltak for leder/tillitsvalgte Kvalitetsmål Resultat 

Foredrag for leder/tillitsvalgte 
som inneholder temaer om 
dopinglista, fritaksordninger, 
utøverinformasjon, doping-
kontroll og rollefordelingen i 

5 foredrag gjennomført og ledere/tillitsvalgte er 
godt kjent med ”Ren Utøver” og ”Rent Idrettslag” 

 

Det er gjennomført 119 tiltak der trenere og ledere 
har vært til stede. Til sammen 986 leder har vært 
med under disse tiltakene. 

Alle deltakere er gjort kjent med Ren Utøver og 
Rent Idrettslag. 

Lage og implementere modu-
ler tilpasset lederutdanning i 
nær dialog med idretten. 

10 organisasjonsledd har inkludert antidoping som 
modul(er) i lederutdanningen. 

 

Ingen forbund har foreløpig lagt dette inn som 
obligatorisk del av undervisningen, men Antidoping 
Norge er i dialog med NIF for at dette skal legges 
inn i grunnutdannelsen for trenere. 
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5.7 Materiell og artikler 

Stiftelsen Antidoping Norge ønsker å spre informasjon og kunnskap gjennom materiell og artikler.  Det ble 
utviklet følgende nye brosjyrer: Blodprofilbrosjyre, brosjyre om betablokkere, ny utøverhåndbok og ny 
brosjyre om dopingmidler og dopingmetoder. Det ble i tillegg utviklet en flyer for Ren Skole og en flyer som 
markedsfører Rent Idrettslag og Ren Utøver. 
 
Antidoping Norge bidrar til å øke kunnskapen om antidoping gjennom relevante artikler i fagtidsskrifter, 
ukepresse og idrettens nyhetskanaler.  

 

Tiltak for nettsider Kvalitetsmål Resultat 

Drift av internettsider 

 

 

Nye internettsider er tatt i bruk med å optimali-
sere struktur og korrekt innhold 

Oppetid på nettet skal være 99.8 % 

Til enhver tid oppdatert informasjon om virksom-
hetens fagområder og dets aktiviteter 

100 nyheter i 2010 

Gjennomsnittelig 1000 sidevisninger hver dag 

Mer enn 1000 besøk i måneden. 

Ny struktur for dopingliste og fritaksguide funge-
rer 

 
 
 
Oppetid er i henhold til målsetting. 

Nettsiden er oppdatert. 

 
Ca. 100 nyheter publisert  
Trafikk på nettsidene: 
340 000 sidevisninger 
90 000 besøk  
60 000 unike brukere 

Engelskspråklig kortversjon 
av internettsiden 

 

Sentral informasjon om virksomheten og gjelden-
de regler skal være tilgjengelig for engelskspråk-
lige brukere 

Et gjennomsnitt på 10 sidevisninger pr. dag 

Nye engelske nettsider i drift 

Ny intranettside for styret, 
komiteer og ansatte er etab-
lert 

Intranett er tatt i bruk med optimalisert struktur 
og korrekt innhold. 

Intranettet benyttes av målgruppene 

Intranett tatt i bruk av sentralt ansatte og deltids-
ansatte 

 

Nyhetsbrev til idrettens orga-
nisasjonsledd, deltakere på 
våre aktiviteter og allmennhe-
ten 

”Ren Idrett” er sendt ut som E-post i henhold til 
fastsatt plan, minst 4 nummer i 2010 

Minst 10.000 skal ha åpnet hvert enkelt nyhets-
brev 

3 nyhetsbrev sendt ut. 

 
I gjennomsnitt 6.500 har åpnet 
hvert enkelt nyhetsbrev 

Medieovervåkning Mediesaker innen antidoping fanges opp umid-
delbart og fremgår på vår nettside 

Løpende overvåkningsavtale 
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5.8 Fagmøter og seminarer 

 

5.9 Utvikling 

Nye intranettsider ble utviklet og tatt i bruk av hel- og deltidsansatte.   

Av informasjonsmateriell er det utviklet ny utøverhåndbok, blodprofilbrosjyre, brosjyre om betablokkere, ny 
utøverhåndbok og ny brosjyre om dopingmidler og dopingmetoder. I tillegg ble det laget egne flyers som 
markedsførerer forebyggende prosjekter. 
 
I samarbeid med Anti Doping Danmark ble det utarbeidet en ny informasjonsvideo med en tidligere dansk-
norsk steroidmisbruker. Videoen blir brukt i foredragssammenheng, samt at den er tilgjengelig via våre 
nettsider. 

En ny skoleportal – www.renskole.no – ble lansert i oktober. Ren Skole er skreddersydd for bruk i den 
videregående skolen. Opplegget bygger på e-læringsprogrammet Ren Utøver, men det er i tillegg utviklet 
egne presentasjoner, undervisningsplaner for lærere og oppgaver. 
 
 

Tiltak  Kvalitetsmål Resultat 

Produsere utøverhåndbok Utøverhåndbok trykket i 5000 eksemplarer Ny utøverhåndbok produsert. 

Informasjonsmateriell, blod-
profilprogrammet 

Hensiktsmessig materiell er laget Nytt informasjonsmateriell utarbeidet.  
Brosjyrer: Blodprofiler, dopingmidler og doping-
metoder, betablokkere, utøverhåndbok. 
Flyers: Ren Skole, Ren Utøver og Rent Idrettslag. 

Publisere artikler i fagtids-
skrifter, ukepresse og idret-
tens nyhetskanaler 

10 artikler er publisert 15-20 artikler publisert  
Bl.a. Norsk Idrettsmedisin, Tidsskrift for Den 
norske legeforening, skibladet I sporet, Stavang-
er Aftenblad, bladet Kroppsøving, NIFs nettsider 
og intranettsider og en rekke av hjemmesidene 
til norske særforbund 

Tiltak  Kvalitetsmål Resultat 

Det gjennomføres et åpent 
fagmøte per halvår 

2 fagmøter er gjennomført 

 

Ett fagmøte om evalueringer, og ett om  
blodprofiler gjennomført høsten 2010 

2 dagers internseminar Seminaret er gjennomført Ett seminar ble gjennomført på Holmen  
Fjordhotell den 28. -29. juni for heltidsansatte  

Internsamling for  
foredragsholdere 

En samling er gjennomført i tillegg til seminaret To samlinger for foredragsholdere, én for  
regionskoordinatorer  
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5.10 Vurdering 

Antidoping Norge er av den oppfatning at dopingkontroller alene ikke kan hindre bruk av doping. 
Kontrollprogrammet er viktig for å avskrekke utøvere fra juks og raske løsninger, men likevel er vi av den 
oppfatning at holdningsskapende arbeid på lang sikt er det mest effektive virkemiddelet i kampen mot doping. 
Det forutsetter dog at det gjøres korrekt.   

Stor bruk og aggressiv markedsføring av kosttilskudd/tilskudd som i enkelte særskilte tilfeller inneholder 
virkestoffer som står på dopinglista, en stadig mer omfattende dopingliste og strenge krav til 
utøverinformasjon er utfordringer Antidoping Norge må møte.   

En felles utfordring for både informasjons- og forebyggingsarbeidet er knyttet til kvalitet og kompetanse. 
Fagfeltet vi jobber med blir mer kompleks og stiller økende krav til medarbeiderne. Kompetanseutvikling og 
kvalitetssikring på våre foredragsholdere vil være et viktig fokus fremover. Felles foredragsmaler tilgjengelig 
for foredragsholderne via intranett er et slikt tiltak.   

I 2010 startet vi en større uavhengig kvalitativ og kvantitativ evaluering av foredragsholdervirksomheten til 
Antidoping Norge. Denne rapporten vil sammen med andre evalueringer av tiltak gjennomført de siste årene 
danne grunnlaget for styrking av informasjons- og forebyggingsarbeidet.   

Antidoping Norge er av den oppfatning at idrettslag, nasjonale særforbund og idrettens øvrige 
organisasjonsledd har et eget ansvar for å bistå og ansvarliggjøre egne utøvere. Antidoping Norge ønsker 
derfor en tett dialog med idretten slik at vi kan bistå med effektive tiltak som kan settes i verk der de trengs 
og når de trengs.   

Doping i 2010 er like mye et samfunnsproblem som et toppidrettsproblem. Historie om ofre for 
steroidmisbruk, økte beslag i tollen av prestasjonsfremmende midler og kontinuerlige bekymringsmeldinger 
fra foreldre, lærere og helsesøstre illustrerer en utfordring når det gjelder doping som i første rekke er et 
folkehelseproblem. Antidoping Norge ønsker å være med å møte denne utfordringen både i og utenfor 
idrettsarenaen. Skoler og idrettslag er arenaer der Antidoping Norge ønsker å ha et aktivt forebyggende 
arbeid fordi vi tror at forebyggingsarbeid rettet mot ungdomsmiljøet er det mest effektive. 

 

Tiltak for utvikling Kvalitetsmål Resultat 

Utvikling av intranettsider Sidene er ferdigutviklet og satt i drift I bruk. Publisert ca. 80 nyhetsoppdateringer. 
Tatt i bruk ny foredragsfunksjonalitet 

Revidere utøverhåndbok Utøverhåndbok er oppdatert Ny utøverhåndbok utarbeidet 

Antidoping Norge brosjyrer Brosjyren er revidert Ikke påbegynt 

Nye plakater Plakater om dopingens historie, R og Real 
Winner er utarbeidet 

Arbeid med nye plakater er igangsatt 

Utvikle 1 nye generell ProMo- 
teaser til storskjerm 

Teaser er produsert Teaser er vist på TV2-kanaler i forbindelse 
med reklamefrie dager: 
1. Påskedag (250 000 seere) 
1. Pinsedag (350 000 seere) 
1. Juledag (227 000 seere) 

R-konseptet blir videreutvik-
let og tilpasset andre viktige 
målgrupper. 

R-konseptet er tilpasset og godt egnet for 
andre organisasjoner 

Prosjektplan er laget 
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6. Internasjonalt arbeid 

Strategiske initiativ 2008-2011: 

• Styrke WADAs rolle som ”lovgiver” og tilsynsorgan, inkl. deltakelse som uavhengige observatører 

• Bistå WADA med utvikling og gjennomføring av deres tilsynsfunksjon 

• Tilrettelegge for nytenkning og policyutvikling i det internasjonale antidopingarbeidet 

• Bistå med utvikling av antidopingprogrammer i organisasjoner som ikke har et velutviklet antidopingprogram 

• Styrke samarbeidet med int. særforbund for å harmonisere og koordinere antidopingvirksomheten rettet mot topputøvere 

• Være et foregangsland og en internasjonal pådriver for egnede tiltak og kvalitetssikring av antidopingarbeidet 

 
Internasjonalt arbeid har vært prioritert fordi vi ønsker å øke kvaliteten på antidopingarbeidet som 
gjennomføres med det mål å bidra til dopingfrie internasjonale idrettskonkurranser for norske og 
utenlandske utøvere. 

6.1 Internasjonale konvensjoner og avtaler 

Antidoping Norge har gjennom det internasjonale antidopingarbeidet ønsket å bidra til at utøvere skal kunne 
delta i internasjonale konkurranser der det ikke forekommer dopingbruk.    

Aktiv deltakelse i internasjonale fora og konferanser, samarbeid med andre antidopingorganisasjoner og 
uttalelser i internasjonale sammenheng har vært virkemidler for å kunne fungere som pådriver og 
bidragsyter på den internasjonale arena.  

6.1.1 Europarådet 

Antidoping Norge har deltatt på to møter i regi av Europarådets Monitoring Group i Strasbourg i mai og 
november. Formålet har vært å fremme internasjonal koordinering og harmonisering av antidopingarbeidet.  

6.1.2 WADA  

Antidoping Norge har ønsket å være en pådriver i utviklingen av det internasjonale antidopingarbeidet og ta 
del i prosjekter som styrker WADA som et lovgivende organ og dets tilsynsfunksjon. WADA har bl.a. fattet 
interesse for vår systematisering av dopingsaker og hvordan slike data kan legge føringer for fremtidig 
virksomhet. Antidoping Norge har rapportert om det norske antidopingarbeidet og besvart alle utsendte 
høringsuttalelser om blant annet internasjonalt regelverk og retningslinjer.  

Antidoping Norge har deltatt på WADAs symposium i Lausanne for alle antidopingorganisasjoner som hadde 
til formål og fremme samarbeidet og antidopingarbeidet mellom internasjonale særforbund og nasjonale 
antidopingorganisasjoner. Antidoping Norge holdt en presentasjon om risikovurdering og målrettet testing. 

Etter forespørsel fra WADA, ledet daglig leder en gruppe av uavhengige observatører under Commonwealth 
Games i India i september/oktober 2010.   

Vi deltok med en representant på et symposium om samfunnsvitenskaplig antidopingforskning som ble holdt i 
Korea i regi av WADA. Vår representant holdt en presentasjon om Antidoping Norges forskningsportefølje 
med spesielt fokus på samfunnsvitenskaplig prosjekter. 
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Antidoping Norge har hatt dialog med WADA vedrørende å bistå Region V i Afrika (Burundi, Egypt, Eritrea, 
Etiopia, Kenya, Sudan, Tanzania og Uganda) med et antidopingprogram for regionen.  

6.1.3 IADA 

Antidoping Norge har bistått KUD med oppfølgingen av norske forpliktelser i IADA-samarbeidet. Fra vårt 
ståsted er multilateralt samarbeid som IADA representerer avgjørende for videreutvikling av 
antidopingarbeidet. Flere av de utfordringer det internasjonale antidopingarbeidet står ovenfor, som 
eksempelvis tettere dialog med toll- og politimyndigheter, kan ikke idretten eller antidopingorganisasjoner 
møte på egenhånd. 

Antidoping Norge har av IADA blitt gitt et spesielt ansvar for å komme med innspill til utviklingen av 
forskningsarbeidet internasjonalt.  

 

6.2 ANADO (Association of National Anti-Doping Organisations) 

ANADO har siden oppstarten vært en samarbeidsplattform for nasjonale antidopingbyråer som Antidoping 
Norge har investert både tid og ressurser i å drifte og utvikle. ANADO har imidlertid de siste tre årene hatt 
store organisatoriske og økonomiske utfordringer. 

Antidoping Norge har deltatt på ANADOs Workshop i Bucuresti, generalforsamling i Lausanne og workshop/
generalsforsamling i Colorado Springs. Sistnevnte ble kombinert med studiebesøk hos USADA. Antidoping 
Norge ser behov for en betydelig omlegging av ANADOs virksomhet. 

 

Tiltak for internasjonale kon-
vensjoner og avtaler 

Kvalitetsmål Resultat 

Delta i Europarådets antidoping-
møter 

Antidoping Norge har deltatt aktivt på alle Eu-
roparådets Anti-Doping Monitoring Groups 
møter 

Deltatt med 1 representant på 2 møter i Stras-
bourg ( mai og november 2010) sammen med 
KUD 

Delta i WADAs Independent Ob-
server program 

Deltatt som IO ved forespørsel fra WADA En representant deltok som leder av IO grup-
pen under Commonwealth Games høsten 2010 

Delta i samarbeidsprosjekt om 
videreutvikling av regelverk og 
tilsyn 

Utviklingsprogrammer er gjennomført sammen 
med WADA 

Avtale om risikovurdering med Sport Accord 

Forespørsel om gjennomgang av internasjonal 
statistikk for prøvetaking 

Styrke IADA’s politiske samarbeid Bringe minst ett politisk tema på dagsorden 
som bidrar til utvikling av ny praksis 

Presentasjon om utviklingspotensialet for in-
ternasjonal kontrollvirksomhet 

Etterleve UNSECO-konvensjonen UNESCO-konvensjonen etterleves i Norge Ingen merknad 
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6.3 Andre internasjonale samarbeidsprosjekter 

6.3.1 Nordisk samarbeid 

Det holdes årlig et nordisk møte mellom antidopingorganisasjonene hvor mulige samarbeidsprosjekter 
diskuteres. Som en konsekvens av årets møte, inviterte vi til et nordisk seminar om blodprofiler og 
samarbeid om dopingtesting. Seminaret, hvor også FIS deltok, hadde et spesielt fokus på testplanlegging i 
forkant av Ski-VM i Oslo i 2011. Videre har det vært et eget møte på Island hvor en felles nordisk 
undersøkelse om holdninger til antidopingarbeidet var tema. 

En svensk delegasjon oppnevnt av Kulturministeriet og Riksidrottsforbundet besøkte Antidoping Norge for å 
informasjon om erfaringer fra å drive en selvstendig antidopingorganisasjon.  

 

6.3.2 Internasjonale særforbund 

Vi ønsker å styrke det praktiske samarbeidet med internasjonale særforbund for å bedre  koordinering av 
kontrollarbeidet, medisinske fritak og forebyggende arbeid. Det ble avholdt møter med ni internasjonale 
særforbund: FINA, FISA, ISU, UCI, UEFA, FIG, FIS, IBU og FEI. 

På bakgrunn av disse møtene ble det formalisert en avtale med det Internasjonale Sykkelforbundet (UCI) 
som omhandler samarbeid og koordinering av dopingkontrollen. Utvikling av tilsvarende avtaler med andre 
relevante særforbund vil være et fokus i 2011.  

”Real Winner”, en internasjonal versjon av ”Ren utøver”, er tatt i bruk av flere internasjonale særforbund og 
nasjonale antidopingorganisasjoner. Vi har påbegynt utvikling av programmet med tre nye moduler innenfor 
etikk- og antidopingområdet. 

Tiltak for ANADO Kvalitetsmål Resultat 

Delta i ANADOs møter og semina-
rer og work-shops 

Delta med minst en person på ANADO’s møter 
og seminarer 

Innholdet i seminarene/work-shopene har 
fokus på generell kompetanseheving 

Vårt nettverk i ANADO er styrket gjennom del-
tagelse på seminarene 

Deltatt med 2 representanter på ANADOs 
workshop 8.-9. april og med to representanter 
på generalforsamlingen i Lausanne 12. april 
 
Deltatt med to representanter på ekstraordi-
nær generalforsamling og workshop i Colorado 
Springs i oktober 2010. Presentasjon ble holdt 
av Antidoping Norge 

 

Tiltak for nordisk samarbeid og 
andre samarbeidsprosjekter 

Kvalitetsmål Resultat 

Nordiske samarbeid Samarbeidet har fokus på generell kompetan-
seheving 

Nettverket er styrket gjennom felles samar-
beidsprosjekter 

Avholdt møte med Sverige i mars hvor oppret-
telsen av en eventuelt ny svensk antidopingor-
ganisasjon ble diskutert  

To representanter deltok på nordisk møte i 
Helsinki 26. -27. august 

Vertskap for et nordisk seminar om blodprofi-
ler og testsamarbeid 14. – 15. oktober 

En representant deltok på nordisk møte på 
Island 14.-16. oktober 
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6.3.3 Nasjonale antidopingorganisasjoner 

Samarbeid og erfaringsutveksling med andre nasjonale antidopingorganisasjoner er viktig for utviklingen av 
egen organisasjon, og det internasjonale antidopingarbeidet.  

Det er gjennomført et møte i Norge med det kinesiske antidopingorganet (CHINADA) hvor samarbeidsavtalen 
ble fornyet for perioden 2010-2014. Styrets leder har også hatt et  møte med CHINADA i Kina i april samme år. 
Den nye samarbeidsavtalen åpner for felles internasjonale prosjekter.  

Samarbeidet med det russiske antidopingbyrået følger egen fastsatt plan. Det har vært møter i mai, juli, 
september og november 2010.  

Foruten Russland og Kina, har Antidoping Norge jevnlig dialog med antidopingorganisasjonene i USA, 
Storbritannia og Australia. Dette innebærer bl.a. erfaringsutveksling om forskningsvirksomhet (UKAD) og 
organisasjonsutveksling og dialog med myndighetsorgan (UKAD, USADA).  

Antidoping Norge har også hatt besøk av en representant fra appellutvalget i India. Han ønsket å lære mer om 
prosessen som følges i forbindelse med norske dopingsaker.  

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak Kvalitetsmål Resultat 

Utvide samarbeidet med utvalg-
te internasjonale særforbund  

Det er etablert samarbeid med fem interna-
sjonale forbund hvor Norge har internasjona-
le topputøvere 

Det er avholdt en eller flere møter med ni 
internasjonale særforbund:  FINA, FISA, ISU, 
UCI, UEFA, FIG, FIS, IBU og FEI 

Tiltak Kvalitetsmål Resultat 

Videreutvikle samarbeid med 
utvalgte nasjonale antidopingor-
ganisasjoner 

Formelt eller uformelt samarbeid om enkel-
te tema er etablert 

En representant fra appellutvalget i India var 
på besøk 26-27. august 

 

Videreføre samarbeid med Kina Avtalen og prosjektplan er videreført  Vert for CHINADA 22.- 26. mars 

En ny samarbeidsavtale for perioden 2010-
2014 er signert av Norge og Kina 

Styrets leder besøkte CHINADA i april 

 

Gjennomføre samarbeid med 
Russland og WADA 

Samarbeidsprosjekt med Russland gjennom-
føres ihht plan 

Gjennomført ihht plan 
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6.4 Internasjonale seminarer 

 

6.5 Vurdering 

Antidoping Norges ønsker at norske utøvere internasjonalt skal kunne delta i rene og rettferdige 
idrettskonkurranser. I 2010 har vi bidratt gjennom hovedsakelig tre virkemidler: 

- være en aktiv deltaker i internasjonale fora for å bidra til at antidopingarbeidet går i riktig retning 
gjennom å bidra til utviklingstiltak og innspill i politiske prosesser 

- bidra til utvikling av sentrale nasjonale antidopingorganisasjoner 

- tett dialog med de dyktigste organisasjonene for å kunne dra nytte av deres kompetanse nasjonalt 
og internasjonalt   

Hovedlinjene for utviklingen av antidopingarbeidet internasjonalt foregår i regi av WADA. Antidoping Norge 
har derfor prioritert å fremme konkrete innspill som risikovurdering av idretter, bruk av ressurser og hvilke 
land og regioner som umiddelbart bør styrkes i kampen mot doping.  

Bidrag til utviklingen av antidopingarbeidet i Russland og Kina har vært sentrale prosjekter for Antidoping 
Norge. Dette er idrettsnasjoner med betydelige prestasjoner og viktige premissleverandører for hva som 
skjer i sine respektive regioner. Et velutviklet antidopingarbeid i disse nasjonene vil sannsynligvis ikke bare 
gagne egen nasjons antidopingprogram, men forhåpentligvis også regionalt.  

Nye satsningsområder for fremtiden er de store idrettsnasjonene på Afrikas horn. Dette er nasjoner som 
dominerer flere av de største utholdenhetsidrettene, og som har begrenset antidopingarbeid i egen regi. 

Det er flere store nasjonale antidopingorganisasjoner som har bygd opp en høy kompetanse innen ulike 
områder av antidopingarbeidet. Dette er organisasjoner vi ønsker en tett dialog med for å utvikle vårt eget 
program. Sentrale fagområder er forskning, utvikling og etterforskning. 

Samarbeid med internasjonale særforbund er avgjørende for å koordinere tiltak innen hele spekteret av 
antidopingarbeidet.   

Tiltak Kvalitetsmål Resultat 

Internasjonale seminarer Deltar på internasjonale seminarer 
og møter etter behov. 

Antidoping Norge har deltatt på 2 seminarer i regi av WADA:  
på forskningsseminar (European College of Sports Science 
congress)  i Tyrkia i juni, på USADAs årlige forskningsseminar 
i Washington DC i oktober og WADAs Social Science Research 
Symposium i Korea i november. 

Holdt foredrag om ”Status and Challenges in the International 
Anti-Doping Fight”.Scandinavian Congress of Medicine and 
Science in Sport, København.  
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7. Forsknings- og utviklingsvirksomhet 
Strategiske initiativ 2008-2011: 

• Etablere samarbeid med utvalgte og relevante forskningsinstitusjoner 

• Støtte forskningsprosjekter som tar opp antidopingrelaterte problemstillinger innen ulike fagområder 

• Gjennomføre årlig seminar med den hensikt å kartlegge status for forskningen innen de aktuelle fagområder, og diskutere aktuelle problemstillinger 

• Delta på internasjonale forskningskongresser 

• Gjennomføre 3 årlige intern-seminar som tar for seg utviklingen innen de ulike fagområdene. 

 

7.1 Forskningskomité  

 

Ca. 50 personer deltok på Antidoping Norges årlige forskningsseminar. Fem av årets og fjorårets prosjekter 
ble presentert.   

7.2 Idrettskultur og samfunn 

 

Tilskudd på forskningsmidler 3-10: 
”When motivation goes wrong: Using a motivational approach to understand athlete doping” Ansvarlig: Pierre-
Nicolas Lemyre. 

Om prosjektet: Dette er et prosjekt som skal studere hva som kjennetegner utøvere som har brukt doping for å se om det 
finnes en fellesnevner som har gjort dem ekstra sårbare for å starte med doping. Prosjektet avsluttes i 2011.  

7.3 Idrettsfysiologi 

 

Tiltak for forskningskomité Kvalitetsmål Resultat 

Drift av forskningskomité Forskningskomité skal fungere optimalt ihht 
mandat 

Forskningskomiteen fungerer i henhold  
til planer 

Komiteen avholder minst 2 møter 
og uttaler seg i saker av betyd-
ning for Antidoping Norge. 

Møtene er avviklet, det er skrevet referat fra 
møtene og forskningssøknader er vurdert og 
konkludert og eventuelt presentert for andre 
relevante fora 

Tre møter i forskningskomiteen  

Gjennomføre et forskningssemi-
nar  

Seminaret er gjennomført og alle som har fått 
tildelt støtte har presentert sine arbeider 

Forskningsseminaret ble gjennomført i 
 november 

Tiltak for forskning innen: Kvalitetsmål Resultat 

Idrettskultur og samfunn Ferdige prosjekter publiseres og minst ett nytt 
prosjekt er initiert og igangsatt 

1 søknad er gitt tilskudd 90.000,-. 

Tiltak for forskning innen: Kvalitetsmål Resultat 

Idrettsfysiologi Iverksatte prosjekter publiseres og minst ett 
nytt prosjekt er initiert og igangsatt 

1 søknad er gitt tilskudd på 90.000,-. 
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Tilskudd på forskningsmidler; prosjekt 1-10:  
”Utskillelse av testosteronmetabolitter i urin etter anvendelse av testosteron i forskjellige applikasjonsformer 
– En sammenlikning mellom asiatiske og kaukasiske menn”.  
Ansvarlig: Ingunn Hullstein. 

Om prosjektet: Det er kjent at asiatiske menn har en annen T/E-ratio enn kaukasiske menn. Hvordan forholdet påvirkes 
av bruk av testosteron har imidlertid ikke blitt studert tidligere. Testosterongel og bruk av mindre doser testosteron 
synes å være et økende problem, og dette studiet vil forhåpentligvis kunne kaste lys over den generelle fysiologiske 
responsen på slik dopingbruk samtidig som forskjellen mellom europeere og asiater belyses. Prosjektet er et samarbeid 
med laboratoriet i Beijing. 

7.4 Idrettsrelatert juss 

 

Muligheter til å søke om midler er kunngjort gjennom nettsider og oppslag på universitetet. Det kom 
imidlertid ingen søknader innen søknadsfristen. Det ble derfor ikke gitt tilskudd til juridiske prosjekter i 2010. 

7.5 Idretts- og samfunnsmedisin 

 

Tilskudd på forskningsmidler; prosjekt 2-10:  
”Community level testing for the use of performance enhancing substances”.  
Ansvarlig: Christopher Harman.  
 
Om prosjektet: Dette er det første prosjektet i verden som går inn for å studere bruken av doping i en større populasjon 
basert på direkte målinger av dopingmidler i avløpsvannet til Oslo by. Dersom prosjektet er vellykket, vil det kunne gi et 
reelt bilde av bruken av anabole steroider i den generelle befolkningen på en helt annen måte enn det som er gjort 
tidligere. 

7.6 Egne utredninger 

I tillegg til ordinære forskningsmidler, er det gjennomført egne utredninger med til sammen 50.000,- til 
følgende prosjekt; prosjekt 4-10: 
”Colostrums påvirkning av IGF-1 i blodet. Akutte effekter av råmelktabletter.”  
Ansvarlig: Anne Weber Øverøyen og Lene Nymo Trulsen, & Yvette Dehnes. 

Om prosjektet: Prosjektet ble initiert som følge av spørsmål om mulig effekt på blodnivåene av IGF1 etter bruk av 
råmelkstabletter. Resultatet av studien var at man ikke kunne finne noen effekt på blodnivåene av IGF1 etter bruk av 
råmelkstabletter, og at man trolig kan avvise faren for falske positive veksthormonmarkør profiler ved bruk av denne 
typen reseptfrie medikamenter.  

Tiltak for forskning innen: Kvalitetsmål Resultat 

Idrettsrelatert juss Iverksatte prosjekter publiseres og minst 3 nye 
prosjekter er initiert og igangsatt 

Det er ikke kommet noen søknader innen dette 
fagfeltet. Forskningskomiteen anbefaler mer 
omfattende tiltak for å promotere disse forsk-
ningsmidlene i 2011.  

Utlysning om stipend for 3 studenter a 10.000.- 
er lagt ut. 

Tiltak for forskning innen: Kvalitetsmål Resultat 

Idretts- og samfunnsmedisin Iverksatte prosjekter publiseres og minst ett 
nytt prosjekt er initiert og igangsatt. 

Ett prosjekt er gitt tilsagn om støtte på 90.000,-
. 
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Tilfredshetsundersøkelse blant utøvere: 
Det ble gjennomført en intern utredning om utøvers oppfatning av dopingkontrollen i Norge og om utøvers 
kunnskap antidoping. I tillegg ble utøvere på prioritert utøverliste spurt om hvordan de oppfattet bruken av 
meldepliktsystemet. 86 utøvere svarte på undersøkelsen, hvorav 39 var utøvere på prioritert utøverliste.  
 
Noen av funnene: 
- Utøvere mener dopingkontrollen gjennomføres på en trygg og profesjonell måte og dopingkontrollørene 
oppleves som profesjonelle.  
- Utøvere opplever at de får god informasjon om rettigheter og plikter. De fleste utøverne mener selv de har 
en akseptabel kunnskap om antidoping. Få har gjennomført "Ren utøver".  
- Utøvere på prioritert utøverliste mener det forekommer doping innenfor sin idrett. Øvrige utøvere tror ikke 
det forekommer doping i sin idrett.  
- Utøvere på prioritert utøverliste mener ADAMS (elektronisk verktøy for rapportering av utøverinformasjon) 
er mindre brukervennlig, men at de får god bistand fra Antidoping Norge for registrering av 
utøverinformasjon. 

 

7.7 Utviklingstiltak 

Europarådets rapport fra 2007 ba Norge om å utarbeide en nasjonal evalueringsrapport om Informasjons- og 
opplæringsprogrammer i antidoping. Etter møte med Kulturdepartementet er det bestemt at dette skal 
følges opp ved en uavhengig evalueringsstudie av deler av Antidoping Norges forebyggende arbeid fra 2003-
2010. Etter kontakt med flere potensielle forskningsinstitusjoner ble prosjektet tildelt Research Institute of 
Stavanger (IRIS). Arbeidet med denne evalueringen er allerede i gang og forventes fullført i oktober 2011. 

Praktisk anvendelse av kunnskap og erfaring fra tidligere forskningsprosjekter har blitt vurdert. Dette gjelder 
særlig erfaringer knyttet til analyser og biologiske profiler. Sammen med vår interne utredningen om 
dopingsaker de siste ti årene danner prosjektene grunnlaget for en betydelig dreining i testarbeidet for 2011. 

Antidoping Norge brukes som fagekspertise på internasjonale konferanser. Temaer har vært fysiologisk 
risikovurdering av ulike idrettsgrener og Antidoping Norges forskningsportefølje med spesielt fokus på 
samfunnsvitenskaplig prosjekter. Også norske forskningsprosjekter  støttet av Antidoping Norge blir 
presentert på internasjonale kongresser.  Antidoping Norge var også representert på USADAs årlige 
forskningskongress i Washington D.C. Deltakelse på slike møter har stor betydning for vårt utviklingsarbeid 
og internasjonalt samarbeid. 

 

 
 

 

Tiltak for forskning innen: Kvalitetsmål Resultat 

Delta på 2 forskningskongresser  Ny kunnskap har resultert i endringer av det 
operative arbeidet 

Forskningsrådgiver deltok på  ECSS kongres-
sen i Tyrkia i juni, og USADAs årlige forsknings-
kongress i Maryland USA i oktober. Har også 
deltatt på WADA Social Science Research  
Symposium i Korea, og WADAs NADO/IF  

Evalueringsstudium for I&E Prosjektbeskrivelse er utarbeidet og organisa- Fremdrift i prosjektet i henhold til plan 
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7.8 Vurdering 

På tross av begrensede ressurser til forskningsvirksomhet, er det vesentlig for Antidoping Norge å ha en bred 
forskningsportefølje. Dette lar seg gjøre ved å delfinansiere prosjekter som inkluderer et 
antidopingperspektiv. Et godt eksempel på dette er prosjektet ved Universitetet i Oslo om langtidseffekter av 
steroider som fikk støtte i 2009, og som i 2010 fikk publisert en artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet 
”Proceeding of the National Academy of Science” (PNAS). Dette er et prosjekt som vil kunne bli et viktig bidrag 
i debatten om utestengelsesperioder for dopingtatte utøvere. 

I tillegg til finansiering av prosjekter gjennom tilskudd til søkere og oppdragsforskning, gjennomføres også et 
begrenset antall egner utredninger. Det ligger mye informasjon i datamateriale vi selv innhenter gjennom vårt 
arbeid, og gjennomgangen av dopingsaker de siste ti årene har gitt betydelig informasjon vi har brukt i 
utarbeidelsen av videre testplaner. 

Vi har som mål å være blant verdens ledende antidopingorganisasjoner. Dette betinger at vi er oppdaterte på 
utviklingstrekk. Antidoping Norge har vært tilstede på en rekke kongresser og seminarer, og hatt møter med 
en rekke særforbund og antidopingorganisasjoner. Kunnskapen vi tilegner oss danner, sammen med 
kunnskapen vi får fra egne utredninger og prosjekter, grunnlag for utviklingstiltak i virksomheten. 
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8. Selvfinansierende samarbeidsprosjekter 

8.0 Administrasjon av oppdrag 

Det har vært 1,7 årsverk tilknyttet avdelingen. 

8.1 Oppdrag for internasjonal organisert idrett 

 

Norske kontrollører har hatt visum til Russland og gjennomført kontroller i landet. Vi har hatt tre oppdrag i 
Russland. 

8.2 Treningssenterbransjen 

 

Det er en pågående dialog med Datatilsynet og HSH Trening om en løsning der sentrene kan avslutte 
medlemsskapet hvis medlemmet bruker dopingmidler og ikke vil la seg teste.  

Antidoping Norge jobber samtidig med å revidere hele antidopingprogrammet for treningssentre og har i 
dialog med en referansegruppe fra HSH Trening sett på e-læring som et alternativ. Det er nå i gang konkrete 
forhandlinger om en slik plattform, og det forventes en ferdigstillelse høsten 2011. Antidoping Norge har også 
vært i samtaler med HSH Trening om antidopingarbeidet på treningssentre generelt.  

 

 

Tiltak for internasjonale idrett Kvalitetsmål Resultat 

Gjennomføre oppdrag for antido-
pingorganisasjoner, internasjona-
le særforbund og WADA 

Alle oppdrag er gjennomført i henhold til avtaler 
og uten avvik 

Det er gjennomført testing i 12  internasjona-
le mesterskap i Norge og utlandet på vegne 
av internasjonale særforbund. Det er gjen-
nomført 34 OOC og 18 IC oppdrag på vegne av 
hhv Internasjonale særforbund, antidoping 
organisasjoner og WADA 

Det er tatt 446 urinprøver og 81 blodprøver 
på vegne av internasjonale arrangører 

Tiltak for treningssenter 
bransjen 

Kvalitetsmål Resultat 

Opprettholde og videreføre sam-
arbeid med de største kjedene og 
bransjeforeningene 

Videreutvikling skjer i tråd med bransjens ut-
vikling, behov og ønsker 

 

Pågående dialog med treningsforbundet om 
videreutvikling av antidopingprogram for tre-
ningssentre.  Vi har deltatt på Treningsforbun-
dets bransjeseminar. 

Det er gjennomført 17 dopingkontroller med 57 
prøver, og 29 foredrag 

Fakturering av alle avtalene gjennomført 

Oppdatering av antidopingperm Ferdig oppdatert Under oppdatering 

Kontrakt er signert med minst 
160 sentre 

Avtalene blir fulgt opp og alle leveranser er 
gjennomført i henhold til avtalene 

Signert 4 nye avtaler i år 
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8.3 Norske organisasjoner og institusjoner 

 

Det er inngått avtaler med Det frivillige skyttervesen om dopingkontroller i konkurranser, mens det er inngått 
avtale med Norges Rytterforbund om dopingkontroller av hester og utvikling av informasjonsmateriell. 
Dopingkontroll av ryttere er en del av det nasjonale programmet og omtales der. Dopingkontroll av hest er 
nytt for Antidoping Norge og det er utviklet testprosedyrer, laboratorieavtaler og det er planlagt skolering av 
spesielt personell for denne typen testing.  

8.4 Kurs og konferanser 

 

8.5 Markedssamarbeid  

8.5.1 Antidopingkampanje – ”Rent Idrettslag” 

 

Antidoping Norge har i tre år hatt et samarbeid med Norsk Tipping og NIF om ”Rent Idrettslag”. Vi har 
sammen sett på hvordan vi kan videreutvikle kampanjen og om det er spesielle idretter som skal prioriteres i 
2011. Det er innledet samtaler med Norges Ishockeyforbund om en mulig ”hockeystafett”.  

 

 

Tiltak  Kvalitetsmål Resultat 

Alle kontrakter forlenges ut 
over 2010 

Avtalene blir fulgt opp og alle leveranser er gjen-
nomført i henhold til avtalene 

Alle avtaler følges opp kontinuerlig og TDP er 
lagd. 

Det søkes etablert  
2 nye avtaler 

Avtalene er signert Det er signert avtaler med Det Frivillige  
skyttervesen og Norges Rytterforbund 

 

Tiltak  Kvalitetsmål Resultat 

Kurskonsept om antidoping er 
utviklet 

Kurskonsept er gjennomført 2 ganger i 2010 Ikke gjennomført 

Tiltak for kampanjen 
”Rent idrettslag” 

Kvalitetsmål Resultat 

Videreutvikle kampanjen Større tilfredshet hos brukere Arbeidsgruppe bestående av tre medarbeidere 
har lagt frem forslag til videreutvikling for sty-
ringsgruppen, lansering av ny versjon skjer i april 
2011 
Ny avtale for 2011 er signert av alle parter 

Gjennomføre kampanjen 
rettet mot organisasjonsledd 
og medlemmer av NIF og 
spesielt yngre utøvere. 

400 idrettslag synliggjøres som rene idrettslag 

Nettsidene er mer interaktive og med ”cases” fra 
Real Winner. 

”Teaser” til bruk på arrangement, nettsider og 
foredrag. 

Se kapittel 5 om gjennomføring 
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8.5.2 Støttespillere 

 

8.5.3 Real Winner – internasjonalt 

Programmet vi utviklet for bruk i norsk idrett benyttes nå av ni internasjonale særforbund og sju  
nasjonale antidopingorganisasjoner. Programmet er tilgjengelig på 15 språk.  

8.5.4 Ren butikk 

Det er fortløpende salg av materiell. Ny nettbutikk-løsning er under planlegging. 

8.5.5 Profilering 

 

8.5.6 Antidopingens historie 

 

8.5.7 Markedsarbeid  

 

Det er utarbeidet en markedsstrategi, men på grunn av bemanningssituasjonen er dette arbeidet  
ikke blitt prioritert.  

Tiltak for markedssamar-
beid 

Kvalitetsmål Resultat 

Utarbeide markedsplan og 
strategi for videre veivalg 

Markedsplan utarbeidet og implementert 

 

Strategi er utarbeidet i samarbeid med Synovate 
og det er konkret dialog med enkelte potensielle 
samarbeidspartnere, men ingen avtaler er sig-
nert 

Samarbeidspartnere. Det 
søkes å inngå avtale med 
støttespillere og leverandører. 

Avtaler inngått i tråd med markedsplan 

Minst tre nye støttespilleravtaler er inngått 

Støttespilleravtalene fases ut som følge av ny 
markedsstrategi 

Tiltak  Kvalitetsmål Resultat 

Produsere faktabrosjyrer Materiellet er trykket etter behov Ingen merknad 

Produsere Antidoping Norge Brosjyren er trykket i 500 eksemplarer Vi avventer arbeidet med å se på alle brosjyrene 

Trykke plakater Plakater er trykket i nødvendig antall Ikke behov i år 

Lever ut ”Give – A – Ways” Produsere og levere ut tilstrekkelig materiell til Ingen merknad 

Tiltak  Kvalitetsmål Resultat 

Initiere en bok om antidoping-
ens historie 

Kontrakt er undertegnet. Prosjektplan er laget og 
fastsatt 

Ikke iverksatt 

Tiltak  Kvalitetsmål Resultat 

Etablere samarbeid med et 
markedsfirma 

Samarbeid er etablert. Prosjektplan for mar-
kedssamarbeid er utviklet og vedtatt. En eller 
flere sponsoravtaler er signert. 

Det er konkret dialog med en potensiell samar-
beidspartner 
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8.6 Vurdering 

Antidoping Norge har levert tjenester i henhold til inngåtte avtaler. Vi har mottatt gode tilbakemeldinger på 
de oppdrag som er gjennomført både nasjonalt og internasjonalt.  

Det har vært en økning i antall forespørsler og oppdrag for internasjonal idrett. Vi opplever likevel at 
kostnadsnivået er en utfordring for å få internasjonale oppdrag. Det bør derfor vurderes å se på løsninger 
som gjør at Antidoping Norge er mer konkurransedyktige for denne type oppdrag. 

Det er inngått avtale om et antidopingprogram rettet mot hester. Dette er spennende, også fordi vi med etter 
er i ferd med å utvikle et antidopingprogram som vil kunne møte forespørsler  fra andre organisasjoner. 

Vi har gjennomgått hele vårt arbeid på treningssentre. Konstruktive tilbakemeldinger fra bransjen har bidratt 
til at vi ser på en revidering som vil gi oss et antidopingprogram som er oppdatert og innovativt. Et nytt 
konsept vil tilpasses nye generasjoner med ansatte og medlemmer på treningssentre, og gjennom dette tror 
vi treningssentre kan få en sentral rolle i det forebyggende antidopingarbeidet.  Vi ser på 
treningssenterbransjen som en viktig støttespiller. 
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9.  Forebyggende arbeid i samarbeid med offentlige institusjoner 
 

9.0 H-DIR-midler 

 

Antidoping Norge ble tildelt et tilskudd på 400 000 kroner til Frivillig antidopingnettverk i brev av 17.3.2010 fra 
Helsedirektoratet. Som følge av nye spesifisert krav for rapportering av måloppnåelse ble det laget en 
revidert prosjektplan i juni 2010. 
Det er gjennomført fagdager i følgende kommuner/regioner:  

• Hallingdal 

• Kristiansand 

• Trondheim 

• Follo 

• Bryne 

Det faglige innholdet på fagdagene har vært lokalt tilpasset etter målgruppene, og innenfor følgende 
hovedtemaer:  

• Hva er doping? 

• Hvordan brukes, innføres, produseres doping? 

• Hva er lokal status? Hva kan vi gjøre med dette? 

• Hvordan arbeide sammen? 

Det er opprettet frivillig antidopingnettverk i fire regioner (Bryne og Kristiansand er samme region). 255 
personer deltok på fagdagene, og vi har nå 84 personer som deltar i det frivillige kunnskapsnettverket. 

 

 

 

 

 

 

Tiltak for forebyggende 
arbeid i samarbeid med 
Helsedirektoratet 

Kvalitetsmål Resultat 

Videreføre samarbeidet med 
Helsedirektoratet 

Prosjektet er gjennomført i henhold til søknad Vi har fått tildelt 400 000 kroner til prosjektet 
2010. Prosjektet er gjennomført i Hallingdal, 
Kristiansand, Bryne, Follo og Trondheim 
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9.1 Fylkeskommunale samarbeidsprosjekter 
 

 
 

9.2 Samarbeid med Utenriksdepartementet 
 
Utenriksdepartementet har bidratt med midler slik at antidopingprosjektet med den nasjonale russiske 
antidopingorganisasjonen RUSADA kan få en solid forankring hos russiske myndigheter. Det er samtidig gitt 
mulighet for utveksling av personell, bedre forståelse for forskjeller i kultur, samt for bredere 
erfaringsutveksling mellom RUSADA og Antidoping Norge. 
  
Antidoping Norge skal skape forståelse og gi innspill til hvordan en nasjonal antidopingorganisasjon skal 
kunne fungere gjennom prosjektmøter. Det er gjennomført tre møter i år i tillegg til utveksling av personell, 
som planlagt. To representanter for RUSADA har vært på opplæring i ADAMS. En representant for Antidoping 
Norge har vært i Moskva for videre opplæring av personell i ADAMS. Det har vært fokus på fagelementer i 
utviklingen av antidopingprogram og utvikling av et kvalitetssystem. 
 

 
 

 
9.3    Vurdering 

Antidoping Norge er fornøyd med erfaringene som er gjort med etableringen av lokale kunnskapsnettverk. 
Fagdagene som ble gjennomført på fem steder ga oss gode tilbakemeldinger og et nettverk som består av 84 
personer.  

Det er vårt klare inntrykk at siden 2000 har bruken av dopingmidler utenfor den organiserte idretten økt. 
Informasjon mottatt fra blant annet WADA (Verdens antidopingbyrå), Interpol, amerikanske myndigheter og 
norsk politi viser at produksjon, distribusjon og salg av dopingmidler er en stor og organisert global kriminell 
virksomhet.  
 
Fagdagene har bekreftet at denne bekymringen deles av mange som arbeider med ungdom i risikoutsatte 
miljøer. Samtidig gis det tydelige signaler om at kunnskapen om doping blant disse profesjonelle 
yrkesgruppene jevnt over er relativt lav.   

Tiltak for forebyggende 
arbeid i samarbeid med 
fylkeskommunene 

Kvalitetsmål Resultat 

Etablere samarbeid med 3 
fylkeskommuner 

Det er gjennomført samarbeidsprosjekter med 
tre fylkeskommuner 

Søknader er sendt ut for noen fylker. Det har 
vært noe dialog i et fylke, i sammenheng med 
frivillig nettverket. Ellers ingen søknader innvil-
get. 

Tiltak for forebyggende 
arbeid i samarbeid med 
Utenriksdepartementet 

Kvalitetsmål Resultat 

Videreføre samarbeidet med 
Utenriksdepartementet 

Prosjektet er gjennomført i henhold til søknad Prosjektet gjennomføres i henhold  
til prosjektplanen 
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Antidoping Norge har et bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt, og mener at vår kjennskap og kunnskap 
om idrett generelt og antidoping spesielt bør brukes bedre i et folkehelseperspektiv. Vårt mål er å redusere 
de fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene hos unge mennesker som følge av dopingbruk. Vi ønsker å 
forhindre at doping ødelegger liv til brukere, familie og tilfeldige tredjeparter. Det krever at vi forankrer 
kunnskap om antidoping hos sentrale enkeltpersoner i lokale miljøer, og blant personer som har nytte av slik 
kunnskap i sitt daglige virke.  
 
For en ren internasjonal idrett er det avgjørende å styrke antidopingarbeidet i store idrettsnasjoner som 
Russland. Samarbeidsprosjektet med RUSADA har vist at etableringen av en nasjonal antidopingorganisasjon 
krever betydelig dialog også med WADA og landets myndigheter. Støtten fra UD har gjort det mulig å kunne 
bidra på ledelsesnivå, noe prosjektmidlene fra RUSADA som sådan ikke ville dekke. Den kunnskapen vi har 
ervervet fra Russland-prosjektet, kan med stor sannsynlighet ha overføringsverdi til andre 
antidopingprosjekter. 
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Stiftelsen Antidoping Norge jobber for en ren og rettferdig idrett. 
Sognsveien 75 A N-0855 Oslo | E-post: post@antidoping.no | antidoping.no | Tlf: 09765 

 


