Svensk Antidoping
Verksamhetsplan 2019
Vision
Svensk Antidopings vision är en dopingfri idrott, en idrott där
•
•
•

vinnaren kan glädja sig över en juste seger,
förloraren kan känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp,
åskådaren kan njuta av idrottsprestationen, förvissad om att resultatet inte är en följd av
förbjudna medel och metoder.

Övergripande mål
Det övergripande målet för vårt antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras
självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping.

Ledning
Mål
Genom koordinering och strategiskt samarbete med andra organisationer och myndigheter ska
Svensk Antidoping bidra till att effektivisera det nationella antidopingarbetet och verka mot spridning
och bruk av dopingmedel. Genom det egna arbetet, internationellt agerande och samverkan ska vi
påverka och stödja utvecklingen av internationellt harmoniserade antidopingprogram av hög kvalitet.
Forskning och utveckling är en förutsättning för framtidens antidopingarbete. Genom att stimulera
till och initiera forskning samt genomföra olika utvecklingsinsatser och forskningsprojekt ska vi
medverka till förbättrade testmetoder, ökad kännedom om utbredningen av doping och
kosttillskottsanvändningen inom idrotten, samt en generell utveckling av kunskap inom området.
Vi ska bedriva vår verksamhet i enlighet med RF:s personalpolicy och vara en attraktiv arbetsplats
som rekryterar personal med hög kompetens och ger utrymme för ständig fortbildning.
Detta vill vi uppnå
•
•
•
•
•

Högt värderad verksamhet och hög trovärdighet, såväl inom idrotten som externt
Politiskt inflytande, nationellt och internationellt
Ökat antidopingarbete bland berörda intressenter
Mer forskning och metodutveckling inom antidopingområdet
Uppskattad arbetsplats med kompetent personal

Verksamhet
Arbetet i Svensk Antidoping är indelad i fem olika verksamhetsområden enligt följande:

1) Kommunikation och utbildning
Mål
Genom information/kommunikation och utbildning riktad till olika målgrupper ska Svensk Antidoping
dels stimulera och utveckla det förebyggande antidopingarbetet inom svensk idrott, dels påverka
omvärldens attityder till och kunskap om dopingproblemet och antidopingarbetet inom idrotten.

Detta vill vi uppnå
•
•
•
•
•

En antidopingattityd och en värdegrund som stödjer antidopingarbetet
Ökad baskunskap om dopingreglerna bland idrottsutövare och ledare
Ökad kännedom om Svensk Antidoping och det arbete som utförs
Minskat antal dopingfall på grund av okunskap (mediciner, kosttillskott, droger)
Ökat antal SF, DF och IF som bedriver ett aktivt antidopingarbete

2) Dopingkontroller
Mål
Svensk Antidopings nationella kontrollverksamhet ska bedrivas med hög integritet och rättssäkerhet
samt ha en förebyggande, avskräckande och upptäckande effekt som bidrar till att idrottsutövare
avhåller sig från doping. Vidare ska en nationell och internationell kontrollservice av hög kvalitet
tillhandahållas.
Detta vill vi uppnå
•
•
•

Hög kvalitet och trovärdighet i kontrollgenomförande
Kontroller med hög förebyggande, avskräckande och upptäckande effekt, vilket leder till låg
utbredning av doping
God kontrollservice till ISF, SF, IF och tävlingsarrangörer

3) Utredning
Mål
För att avslöja de riktiga fuskarna, och entouraget som hjälper utövare att fuska, samt det mer
organiserade fusket krävs andra åtgärder än traditionell dopingkontrollverksamhet som
komplement. Därför vill Svensk Antidoping bedriva en underrättelseverksamhet som bidrar till att
dopingkontrollerna avskräcker och upptäcker förseelser mot dopingreglerna genom utveckling av
effektiv, intelligent och proportionerlig dopingprovplan. En central del för ett effektivt
underrättelsearbete är att utveckla och tillämpa riktlinjer och rutiner för att dela
underrättelseinformation med andra antidopingorganisationer och/eller brottsbekämpande
myndigheter. Svensk Antidoping ska skapa en verksamhet/underrättelseenhet med samlad
erfarenhet och spetskompetens inom relevanta vetenskapliga områden.
Detta vill vi uppnå
•
•
•
•

Etablera ett samarbete med SF, föreningar, idrottsutövare m fl för att effektivisera
underrättelseverksamheten och för att upptäcka förseelser mot dopingreglerna
Skapa förutsättningar för att även andra förseelser, än de som avslöjas genom dopingkontroll,
mot dopingreglerna kan beivras,
Bedriva en verksamhet som motsvara kraven i ISTI och att Svensk Antidopings
underrättelseverksamhet bedöms som compliant av WADA
Svensk Antidoping ska ha riktlinjer och rutiner som säkerställer att uppfångad eller mottagen
information hanteras säkert och konfidentiellt, och enligt gällande lagar och regler.

4) Rättsfrågor
Mål
Svensk Antidoping ska upprätthålla ett legitimt regelverk i enlighet med Koden och gällande
standarder, som både strikt beivrar dopingförseelser och tillgodoser rättssäkerhetens krav. Vi ska
effektivt och korrekt handlägga dispens- och bestraffningsärenden.
Detta vill vi uppnå
•
•
•
•
•

Att upprätthålla ”code compliance” i regler och tillämpning enligt WADA
Säkerhetsställa effektiva och rättssäkra processer för handläggning av alla dispens- och
bestraffningsärenden
Genomföra nödvändiga justeringar i processer och rutiner för att uppfylla kraven enligt
dataskyddsförordningen och ISPPPI
Att handläggningstiden för att anmäla förseelser normalt ska understiga 30 dagar
Att handläggningstiden för medicinska dispenser normalt ska understiga 15 dagar

5) Logistik och kvalitet
Mål
Vår antidopingverksamhet ska präglas av hög kvalitet, ständiga förbättringar och bedrivas
systematiskt och långsiktigt. Svensk Antidoping skall arbeta systematiskt med kvalitet för att
riskreducera och ständigt förbättra vår verksamhet, baserat på ett ISO-certifierat
kvalitetsledningssystem. Vi skall tillhandahålla den service och de digitala verktyg som behövs för att
bibehålla hög kvalitet på verksamheten inom avdelningens samtliga enheter.
Detta vill vi uppnå
•
•
•
•
•

Verksamhetens ISO-certifiering bibehålls
Interna och externa revisioner genomförs enligt plan
God logistikservice erbjuda till DKF, vaccinerade föreningar samt tävlingsarrangörer
Digitala verktyg som verksamheten är i behov av upphandlas, implementeras samt utvecklas
Kostnadseffektiv verksamhet.

