
 

 

Årsberättelsen 2020 
https://sway.office.com/JlmQrvGUXQLDAxSZ?ref=Link 

Riksidrottsförbundet (RF) var Sveriges nationella antidopingorganisation (NADO) fram till 2021 i 

enlighet med krav i Världsantidopingkoden 2015. I november 2019 beslutades en ny 

Världsantidopingkod 2021 med högre krav på oberoende för nationella antidopingorganisationer. RF 

startade därför hösten 2019 en utredning med representanter från alla led inom svensk idrott samt 

en representant från regeringen för att utreda ett alternativt huvudmannaskap och 

organisationsform för den framtida svenska NADO. Utredningen pågick under hela 2020 och på en 

extra RF-stämma i december 2020 beslutades att bilda en ny svensk antidopingorganisation. Den 

består av en nybildad ägarstiftelse, Antidopingstiftelsen, som äger ett aktiebolag Antidoping Sverige 



AB där den operativa antidopingverksamheten ska bedrivas. Antidoping Sverige är Sveriges nya 
NADO från 1 januari 2021. 

Men under 2020 bedrevs den operativa antidopingverksamheten fortsatt under namnet Svensk 

Antidoping och inom Riksidrottsförbundet. Antidopingverksamheten leddes av Dopingkommissionen 

och uppfyllde de krav som World Anti-Doping Agency (WADA) enligt Världsantidopingkoden 2015 
ställde på en operationellt oberoende antidopingverksamhet.  

Svensk Antidoping var en, av WADA, godkänd verksamhet som efterlevde Världsantidopingkodens 

krav på utbildning och information, dopingkontroller inklusive vistelserapportering, hantering av 

medicinska dispenser för dopingklassade läkemedel, underrättelse och utredning samt hantering av 

misstänkta dopingförseelser. Svensk Antidoping efterlevde vidare Världsantidopingkodens krav för 

återrapportering och koordinering med WADA, berörda Internationella specialidrottsförbund och 

andra NADO. Verksamheten Svensk Antidoping var certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 
9001:2015.  

Antidopingarbetet bedrivs för att säkerställa alla idrottsutövares självklara rätt att delta och tävla i 

en idrott fri från doping. Alla som deltar i organiserad idrott omfattas av RF:s stadgar och Idrottens 

antidopingreglemente. 

 

https://sway.office.com/JlmQrvGUXQLDAxSZ#content=tnIEMFW5fkqTAn 

1 - Film: Det svenska antidopingarbetet. Från RF och Svensk Antidoping till nya Antidoping Sverige som bildades 1 januari 
2021. (02:14) 

https://sway.office.com/JlmQrvGUXQLDAxSZ#content=tnIEMFW5fkqTAn


Dopingkommissionen 

 

Dopingkommissionen ledde och koordinerade antidopingverksamheten inom idrotten i Sverige för 

sista året under 2020. Dopingkommissionen var oberoende andra organ inom RF i enlighet 
med Världsantidopingkoden från 2015.  

I Dopingkommissionen ska det finnas juridisk och medicinsk sakkunskap. Ledamöterna valdes in på 

Riksidrottsmötet 2019 och efter det mötet bestod Dopingkommissionen av följande ledamöter (från 
vänster i bild): 

 

• Åke Andrén-Sandberg, Ordförande 

• Ida Kjos 

• Lise-Lotte Janson 

• Sverker Nilsson 

• Mirja Högström, Vice Ordförande 

• Lars Lilja 



Kansliet  

 

Kansliet (Antidopingavdelningen inom RF fram till 31 december 2020) ledde den operativa 

verksamheten Svensk Antidoping. Antidopingavdelningen ansvarade för antidopingarbetet inom 

idrotten i Sverige och verkställde Dopingkommissionens beslut.  

Kansliet hade 18 tillsvidareanställda tjänstemän under 2020. I tillägg har två medarbetare varit 
anställda på projekt under året.  

Kansliet var organiserat i fem enheter, på samma vis som antidopingarbetet var indelat i fem 

verksamhetsområden: kommunikation och utbildning, dopingkontroll och vistelserapportering, 

underrättelse och utredning, hantering av medicinska dispenser och misstänkta dopingförseelser 

samt logistik och kvalitetsledning. De olika enheternas ansvarsområden beskrivs på efterföljande 
sidor. 

Medarbetarna inkluderade avdelningschefen, en senior rådgivare, fem enhetsledare som ledde 

varsitt verksamhetsområde och tretton handläggare. Chef för verksamheten var Christine Helle.  

Kansliets anställda var utbildade inom juridik, klinisk farmakologi, näringsfysiologi, 

folkhälsovetenskap, sjuksköterskeyrket, idrottsvetenskap, idrottsfysiologi, polisyrket, 

kommunikation och pedagogik. Många medarbetare har lång och bred erfarenhet av 
antidopingarbete.  

Efter årsskiftet 2020 har kansliet överförts och alla anställda bytt arbetsgivare, från RF till nya 

Antidoping Sverige.   



Kommunikations- och utbildningsenheten 

 

Kommunikations- och utbildningsenheten ansvarar för utbildning av nyckelpersoner inom 

specialidrottsförbund (SF), RF-SISU distrikt samt av dopingkontrollfunktionärer. Enheten 

tillhandahåller utbildningsverktyg och material för olika målgrupper, riktade utbildningsinsatser till 

elitidrottsutövare, information till allmänheten samt ansvarar för kommunikation och 

marknadsföring. Enheten leds av Peder Mathiasson. 

I februari anordnades en utbildningsdag för ansvariga och sakkunniga inom antidopingområdet i SF 

och RF-SISU distrikt. Deltagarantalet var 100 deltagare, vilket var rekordmånga. Under hösten 

arrangerades den årliga grundutbildning digitalt och kunde då erbjudas till en bredare målgrupp än 

vad normalt kan göras när utbildningen hålls fysiskt. I övrigt försvann många av de planerade 
kommunikations- och exponeringsytorna, när pandemin gjorde så att tävlingsidrotten fick ställas in.  

Nytt för året är egenproducerade filmer på sociala medier och framtagna profilprodukter. Under 

senhösten togs det fram en ny visuell identitet till Antidoping Sverige, som förväntades bli Sveriges 

nya NADO vid årsskiftet 2020/2021.  

Samtliga 72 Specialidrottsförbund (SF) inom RF:s organisation har egna antidopingprogram och 

merparten av alla SF använder e-utbildningen Ren Vinnare till sina aktiva och ledare. Under året 

lanserades en repetitionsmodul, som gör det möjligt att genomgå utbildningen på nytt, men med 
repetition i fokus.  



 

2 - Roll ups och affischer blev klara efter årsskiftet 2019/2020. Här syns Sebastian Samuelsson på en affisch.  

 

3 - Affisch Armand Duplantis 



 

4 - Affisch Sara Sjöström 

Kontrollenheten 

 



Kontrollenheten ansvarade bland annat för planering och genomförande av dopingkontroller och 

prover till "Athlete Biological Passport” (ABP). Enheten ansvarade också för tolkning av resultat, 

vistelserapportering samt administration och uppföljning av idrottsutövare och lag i våra 
kontrollpooler. Kontrollenheten leds av Jenny Schulze.  

Dopingkontrollprogrammet har en förebyggande, avskräckande och upptäckande effekt. I planering 

av dopingkontroller genomförs först en noggrann riskbedömning, där många olika faktorer som kan 

påverka risken för användning av otillåtna medel eller metoder vägs in. Därefter fördelas 

dopingproverna med anpassad analysmeny efter den bedömda risken i varje idrott, både inom eliten 

och inom nivåerna under elit, som räknas som tävlingsidrott. Cirka 15–20 procent av de 

dopingprover som tas har ett förebyggande och utbildande syfte, framför allt inom 
kategorin ”morgondagens elit”. 

Kontrollenheten har under 2020 arbetat hårt med att utveckla nya arbetsrutiner för att kunna testa 

på ett smittsäkert sätt under pandemin. Bland annat hyrdes en husbil där dopingkontroller kunde 

genomföras, då det av olika anledningar inte kunde genomföras dopingkontroller i idrottsutövares 

hem eller på träningsanläggning. Trots utmaningarna med en pågående pandemi genomfördes hela 

90 procent av de planerade dopingproverna på individuella idrottsutövare och lag som ingått i 

kontrollpoolerna till Svensk Antidoping. Statistik över dopingkontroller utförda under 2020 redovisas 

på efterföljande sidor. 

Under 2020 ingick 240 individuella elitidrottare och 59 elitlag i Svensk Antidopings kontrollpooler. 

Dessa idrottsutövare omfattas av reglerna för vistelserapportering och är skyldiga att regelbundet 
ange var de befinner sig för att kunna möjliggöra och förenkla oanmälda kontroller. 

 

5 - Vi testar att ta dopingprov med Dried Blood Spot i februari 2020.   



 

6 - Förhoppningsvis blir Dried Blood Spot en metod som WADA kommer att godkänna under hösten 2021. 

Rättsenheten 

 

Rättsenheten ansvarar för antidopingspecifika juridiska angelägenheter, vilket inkluderar 

efterlevnad av Idrottens Antidopingreglemente och andra tillämpliga regelverk, handläggning av 

medicinska dispenser, resultathantering vid misstänkta dopingförseelser samt hantering av 

personuppgifts- och integritetsfrågor. Enheten leds av Jessica Samuelsson.  

Världsantidopingkoden och de tillhörande obligatoriska internationella standarderna reviderades 

och antogs i slutet av 2019 vid World Conference on Doping in Sport i Katowice. RF, som dåvarande 

NADO, gav uppdraget till Jessica Samuelsson och Tommy Forsgren att utföra revideringen av 

Idrottens Antidopingreglemente i enlighet med den uppdaterade Världsantidopingkoden. Idrottens 

Antidopingreglemente har granskats och godkänts av både RF:s Stadgekommitté och 

Världsantidopingbyrån, WADA, och har därefter antagits på RF-stämman och ska även formellt antas 

på Antidoping Sveriges bolagsstämma. Föreskrifter för nationell antidopingverksamhet har 



reviderats i enlighet med de nya reglerna. Internationella standarden för resultathantering och 

Internationella standarden för medicinsk dispens har översatts till svenska och antagits som 

föreskrifter.  

Enheten var högst inblandad i förberedelser till övergången av antidopingverksamheten från RF och 
Svensk Antidoping till Antidopingstiftelsen och Antidoping Sverige.  

Rättsenheten handlade några mycket uppmärksammade dopingfall under året. Se statistik på 
avstängningar längre ner i dokumentet.  

Utredningsenheten  

 

Utredningsenheten ansvarar för underrättelsearbete, utredning av misstänkta dopingförseelser, 

uppföljning av vistelserapporteringsförseelser samt för uppsökande insatser. Enheten leds av Anders 

Rådström. 

Enhetens fokus ligger mycket på utredningsarbete i samband med dopingförseelser. Inhämtning och 
bearbetning av information från olika kanaler är central.  

Under året har enheten fortsatt utveckla sitt samarbete med de övriga nordiska NADO:n.  Det har 

skapats forum för erfarenhets- och kunskapsutbyten tillsammans med Interpol, WADA, Europol och 

rättsvårdande myndigheter. Sedan hösten har vi representation i WADA:s nätverk ADIIN (Anti-

Doping Intelligence and Investigations Network), som är ett globalt nätverk för utredare inom 
antidoping.  

Sökhundsverksamheten har fortsatt att ta plats i verksamheten och vår sökhund Molly skapar 

uppmärksamhet på idrottsanläggningar och tävlingsplatser över hela landet. Idrottsutövare och 



allmänhet visar intresse och nyfikenhet för hela antidopingarbetet och det skapas tillfällen till att 
både utbilda i antidoping och inhämta/lämna tips.  

I början av året startade vi upp ett Instagram-konto för Molly (#dopinghundenmolly), som snabbt 

blev populär. Under 2020 genomförde Molly och hennes hundförare 43 sökuppdrag. 

 

https://sway.office.com/JlmQrvGUXQLDAxSZ#content=TQhnoolrXTP5XX 

7 - Film: Här får ni veta lite mer om världens enda dopingsökhund Molly. (01:19) 

Logistikenheten 

 

https://sway.office.com/JlmQrvGUXQLDAxSZ#content=TQhnoolrXTP5XX


Logistikenheten ansvarar för kvalitetsledningssystemet, budget- och måluppföljning, upphandling 

och inköp, materiel och utrustning samt tekniska system för kansliet och 

dopingkontrollfunktionärerna. Enheten leds av Peter Ström. 

För att leva upp till kraven i Världsantidopingkoden samt både idrottsutövares och andra 

intressenters förväntningar på en dopingfri tävlingsidrott, arbetas det systematiskt med kvalitet för 

att riskreducera och ständigt förbättra verksamheten. Kvalitetsledningssystem, vilket inkluderar våra 

processer och arbetssätt, är ISO-certifierat sedan 2002. Kvalitetsledningssystemet genomgår 
kontinuerliga interna och externa revisioner för att garantera kvaliteten på våra tjänster. 

Arbetet med att digitalisera antidopingverksamheten har utvecklats vidare under 2020 med resultat 

att det administrativa arbetet på kansliet blivit säkrare och mer effektivt. Under våren gjordes de 

första papperslösa dopingkontrollerna med hjälp av vår app PIA (Paperless In Antidoping), som 
introducerades och användes av utvalda dopingkontrollfunktionärer.  

Nationella antidopingorganisationer är utsatta för dataintrång och Svensk Antidoping har därför 

under 2020 upprättat ett från RF separat och mer avancerat IT-system med högre säkerhet mot 
dataintrång. 

Dopingkontrollfunktionärerna  

 

För att utföra dopingkontroller har Svensk Antidoping legitimerade dopingkontrollfunktionärer över 

hela Sverige. Dopingkontrollfunktionärerna är utbildade och auktoriserade med befogenhet att 

utföra dopingkontroller enligt den internationella standarden för dopingkontroll och utredning som 

utgör en del av Världsantidopingkoden. Det är endast dessa legitimerade dopingkontrollfunktionärer 
som får utföra dopingkontroller på uppdrag av Svensk Antidoping.  



142 dopingkontrollfunktionärer har under 2020 varit verksamma. 59 av dessa är utbildade som 

dopingkontrollansvariga (DKA) och  83 stycken är utbildade som dopingkontrollbiträden (DKB). 

Nästan en tredjedel av funktionärerna är legitimerade för att ta blodprov vid dopingkontroller. 

En särskild tilläggsinstruktion för alla dopingkontrollfunktionärer togs fram under våren med 

anledning av COVID-19 pandemin, där bland annat användandet av skyddsutrustning beskrivs i 

detalj. I november 2020 hölls en digital fortbildningsdag för alla dopingkontrollfunktionärer, som 

under pandemiåret blev ett alternativ till vår vanliga årliga konferens i fysisk form.  

Forskning och utvecklingsprojekt  

 

Svensk Antidoping hade som syfte att utveckla arbetsmetoderna i antidopingarbetet genom att 

initiera och ta del i forskning och utveckl ingsprojekt. Vi bedrev under året egen forskning och 

utvecklingsverksamhet, men har också bidragit till förbättrade analysmetoder genom 
forskningsbidrag till Dopingkontrollaboratoriet i Huddinge. Verksamheten leds av Jenny Schulze.  

Under 2020 uppgick forskningsbidraget till Dopingkontrollaboratoriet till 2 miljoner kronor. 

Tillsammans med dopinglaboratoriet publicerades en studie om menscykelns påverkan på 

steroidpasset, som SVT gjorde ett reportage om. Studien finns att läsa i vetenskapstidningen ”Drug 

Testing and Analysis”. Dopinglaboratoriet har under året avslutat flera andra studier som handlar om 

att förbättra detektionsmetoderna av steroiddoping hos kvinnor. Dessa och andra studier har lett till 

att WADA börjat utveckla ett steroidpass i blod, för att öka känsligheten för steroiddoping. 
Enhetsledare Jenny Schulze sitter med i WADA:s arbetsgrupp. 

Ett forskningsprojekt som Dopinglaboratoriet driver tillsammans med Maiia Diagnostics är att ta 

fram en känslig metod för att detektera EPO (bloddoping) i Dried Blood Spots (DBS). Svensk 

Antidoping bidrog med att testa olika provtagningsmetoder på DBS som sedan utvärderades och 

https://www.svt.se/sport/dopning/svensk-studie-ska-komma-tillratta-med-steroiddopning-hos-kvinnor


jämfördes. Förhoppningen är att WADA under 2021 ska publicera guidelines och tekniska dokument 
för hur dopingprover kan samlas in med hjälp av DBS. 

Förutom forskningsbidraget från Riksidrottsförbundet har även WADA och Centrum för 

Idrottsforskning (CIF) bidragit med forskningsmedel till våra studier.  

Antidopingarbetet under pandemiåret 2020 

 

Antidopingverksamheten påverkades i hög grad av Covid-19 pandemin från mars 2020 och året ut. 

Pandemin omöjliggjorde dels genomförandet av planerade insatser och dels framtvingade en 

ändring av metoder för att genomföra planerade insatser. Vid de tillfällen där planerade insatser inte 

varit genomförbara gjordes omprioriteringar av verksamhetsplan och budget för att på bästa möjliga 
sätt verka mot doping inom idrotten. 

Det förebyggande arbetet mot doping inom idrotten var den verksamhet som påverkades minst av 

pandemin och utfallet av 2020 årets utbildningsinsatser var närmast som förväntat.  

Utfallet av kontrollverksamheten 2020 har dock påverkats i hög grad av pandemin och av strikta 

restriktioner för smittskydd. Det var en reduktion i totala antal dopingprov jämfört med tidigare år, 

vilket först och främst orsakades av att det arrangerades färre nationella och internationella 

tävlingar i Sverige under 2020. Kontrollenheten anpassade sin verksamhet till pandemin enligt 

beskrivningen ovan, vilket resulterade i att nästan två tredjedelar av den planerade 

dopingprovplanen för 2020 kunnat genomföras. För idrottsutövarna på hög nivå blev 90 procent av 

de planerade dopingkontrollerna genomförda trots utmaningarna med pandemin.  

Som en direkt följd av färre arrangerade idrottstävlingar, både i Sverige och internationellt, har 

antalet ansökningar om medicinsk dispens minskat under 2020. 



Verksamheten inom underrättelse och utredning är nära kopplat till kontrollverksamheten, men har 

inte påverkats av pandemin i lika stor grad. Det lämnades dock färre tips när det genomfördes färre 

dopingkontroller och det blev även färre insatser för sökhundsverksamheten.  

Pandemin har också påverkat antalet dopingförseelser. Det blev en stor reduktion från föregående 

år i antal bestraffningsärenden under 2020, vilket var ett direkt resultat av att pandemin medfört 
färre dopingkontroller, särskilt på lägre tävlingsnivåer där det historiskt sett varit flest dopingfall. 

Nyckeltal 

 

 



Dopingkontroller 

 

Det är inte bara den svenska NADO som är initiativtagare till de dopingkontroller som görs i Sverige. 

Andra idrotts- och antidopingorganisationer kan beställa dopingkontroller via kontrollservice. I 
figuren nedan redovisas initiativtagarna till de totalt 2515 dopingprover som togs under 2020.  

 

Typ av dopingprov 

Ett dopingprov kan bestå av urin eller blod. I vissa fall analyseras blod för förbjudna substanser. I 

andra fall tas blod för att analysera blodvärden för Athlete Biological Passport (ABP). Sådana prov 

ingår i en profil och används för att se förändringar i blodvärden över tid. Se figuren nedan för 
fördelningen av antalet urin-, blod- och ABP-prov tagna under 2020. 



 

Antal dopingprov inom/utanför tävling 

Dopingkontroller utförs inom eller utanför tävling. Val av tillfälle hänger ihop med klassificeringen av 

olika substanser enligt Världsantidopingkoden och Dopinglistan där vissa substanser är förbjudna 

endast i samband med tävling. Dopingkontroller utförs dock oftast utanför tävling, dels för att 

idrottsutövaren inte ska kunna förutse när dopingkontrollen ska ske och dels då det utanför tävling 

anses finnas en större risk för bruk av vissa förbjudna substanser. Se figuren nedan för fördelningen 
av antal dopingprov inom/utanför tävling under 2020. 

 

I figuren nedan redovisas fördelningen av antal dopingprov tagna på manliga respektive kvinnliga 

idrottsutövare under 2020. 



 

Antal dopingprov per kontrollpool 

Alla NADO måste fastställa kriterier för att identifiera vilka idrottsutövare på högsta nationella och 

internationella nivå som ska ingå i deras kontrollpool. I Svensk Antidopings kontrollpool 2020 ingick 

240 individer och 59 lag från fem lagidrotter. Dessa idrottsutövare ingick i en av Svensk Antidopings 
tre kontrollpooler, nämligen RTP, NTP eller kollektiv kontrollpool.  

Registered Testing Pool (RTP) är idrottsutövare som ingår i ett Internationellt Specialförbunds RTP 

och som tävlar på hög internationell nivå. National Testing Pool (NTP) är idrottsutövare på hög 

nationell nivå och som tävlar internationellt i en idrott och gren som av Dopingkommissionen är 

prioriterad för kontroller utanför tävling. I den kollektiva kontrollpoolen ingick klubblag verksamma i 

idrotter som av Dopingkommissionen är prioriterade för dopingkontroller utanför tävling och som 
representerar högsta ligan i sin idrott. 

I figuren nedan redovisas antal dopingprov (urinprov) tagna i de tre kontrollpoolerna under 2020.  

 

Antal dopingprov per idrott 

Varje år lägger den nationella antidopingorganisationen upp en provplan för dopingkontroller inom 

RF:s 72 SF. Provplanen läggs upp utifrån en riskbedömning som bland annat baseras på idrottens 

fysiska krav, tidigare dopingfall och andel idrottsutövare på hög nivå. Provplanen finjusteras under 

året, bland annat utifrån analysresultat på redan genomförda dopingkontroller samt underrättelse- 



och utredningsmaterial som inkommit. Se figuren nedan för fördelningen av tagna dopingprov under 
2020 per idrott. 

 

Medicinska dispenser 

 

Antal medicinska dispenser 

Reglerna om medicinsk dispens har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste 

använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk 

idrott utformade att följa den Internationella Standarden för medicinska dispenser (ISTUE), som är 

en del av Världsantidopingkoden. I figuren nedan redovisas antal sökta och godkända medicinska 
dispenser under 2020. 



 

Bestraffningar för dopingförseelser 

 

Antal bestraffningar för dopingförseelser 

En misstänkt förseelse mot dopingreglerna blir ett bestraffningsärende när specifika kriterier enligt 

Världsantidopingkoden uppfylls, till exempel vid positivt analysresultat, vid agerande som f örsvårar 

för dopingkontrollprocessen eller vid annan bevisning. Denna statistik omfattar idrottsutövare i 

Svensk Antidopings kontrollpooler 2020 (hög nationell eller internationell nivå) samt de 

idrottsutövare som inte förekommer i någon av kontrollpoolerna. De som inte finns med i 

kontrollpoolerna delas upp i två kategorier: tävlingsidrottare som inte är på hög nivå;  samt 

motionsidrottare som vanligtvis inte tävlar, men finns med i en RF-ansluten förening och därmed får 

tävla om de skulle vilja det. I figuren nedan redovisas bestraffningsärenden under 2020. 



 

I nästa figur redovisas statistik på 2020 års bestraffningsärenden fördelat efter kön. 

 



Utbildningsinsatser 

 

Vaccinera klubben 

Vaccinera klubben mot doping är ett upplägg som Svensk Antidoping tagit fram för idrottsföreningar. 

Med hjälp av upplägget skapar föreningar egna handlingsplaner mot doping, som ska fungera både 

förebyggande och akut.  

Under 2020 har ytterligare 474 föreningar genomfört ”Vaccinera klubben mot doping” och vid årets 
slut fanns totalt 3 318 föreningar som genomfört vaccinationsupplägget.  

Metoden stödjer också SF i deras arbete med att sprida och omsätta sina egna antidopingplaner på 
föreningsnivå.  



 

https://sway.office.com/JlmQrvGUXQLDAxSZ#content=D34FuJP39NeZTO 

8 - Film: Så här går det till att Vaccinera klubben mot doping. (01:14) 

Ren vinnare 

E-utbildningen ”Ren vinnare” har blivit ett uppskattat verktyg för att säkerställa att idrottsutövare 

och ledare lär sig det viktigaste inom antidoping. Var och en inom idrotten har ett eget ansvar att 
både känna till och följa gällande dopingregler.  

Under 2020 har 5 060 personer genomfört hela e-utbildningen och vid årets slut var det 19 960 som 
totalt gjort utbildningen sedan starten i juni 2016.  

En majoritet av alla SF har infört Ren Vinnare som obligatorisk för vissa grupper av aktiva och ledare. 

https://sway.office.com/JlmQrvGUXQLDAxSZ#content=D34FuJP39NeZTO


 

https://youtu.be/PTl0euAPJRs


Nationell och internationell samverkan 

 

Svensk Antidopings nationella och internationella samverkan fortsatte under 2020, men i digitala 

former efter att pandemin uppstod. 



Nationellt har Svensk Antidoping deltagit i  Centrala Samverkansgruppen för dopningsfrågor 

tillsammans med andra organisationer och myndigheter som arbetar för att förebygga doping 

genom regeringens ANDT-strategi. Samarbetet med STAD och PRODIS-nätverket om metoden 

100 % Ren hårdträning har fortsatt under 2020 i regi av kansliet och de sakkunniga inom antidoping i 
RF-SISU distrikten. 

Som föregående år har Svensk Antidoping samverkat med de andra nordiska NADO på ledningsnivå, 

inom alla verksamhetsområden samt det obligatoriska profilarbetet genom den Nordiska Athlete 

Passport Management Unit (NAPMU). Det har upprättats fyra nordiska ”working groups” under 

2020 för att ytterligare förstärka det nordiska samarbetet inom antidopingverksamheten. De fyra 

grupperna är inom verksamhetsområdena: utbildning; kontroll och forskning; utredning och 

underrättelse; samt medicinska dispenser. Svensk Antidoping leder gruppen för kontroll och 
forskning.  

Internationellt är Svensk Antidoping (numera Antidoping Sverige) medlem i iNADO (The Institute of 

National Anti-Doping Organisations), IADA (multilateralt avtal mellan världens ledande 

antidopingnationer) och NADO Leaders Group (en grupp bestående av 20 världsledande NADO). 
Samverkan med dessa grupper har under året skett digitalt. 

Kansliet och Dopingkommissionen hade under 2020 ett omfattande samarbete med WADA i den 

dagliga verksamheten och i förberedelserna till bildandet av den nya svenska 

antidopingorganisationen. Kansliet brukar delta i WADA:s årliga symposium, men det gick inte att 

genomföra till följd av pandemin. Några av kansliets tjänstemän har under senare år deltagit i ett 
antal av WADA:s expertgrupper och detta deltagandet har utökats under 2020.  

Dopingkommissionen och kansliet har deltagit på politiska och strategiska möten, som har 

arrangerats digitalt under 2020 avseende Europarådets och UNESCO:s konventioner mot doping.  

 

https://sway.office.com/JlmQrvGUXQLDAxSZ#content=IpxzLGQQjHb0ns 

9 - Film: Vi berättar om utmaningarna för antidopingverksamheten under pandemin. Filmen visades på USADA:s årliga 
symposium hösten 2020. (04:01) 

https://sway.office.com/JlmQrvGUXQLDAxSZ#content=IpxzLGQQjHb0ns


Kontaktuppgifter 

 

E-post: info@antidoping.se 

Webbsida: www.antidoping.se 

Facebook: /antidopingsverige 

Instagram: #dopinghundenmolly 

Tipsa oss om misstänkt doping anonymt på dopingtips.se 

Eftersom det är Antidoping Sverige som ansvarar för antidopingverksamheten från och med 2021, så 

är det Antidoping Sverige som från och med nu bör kontaktas. Se hemsidan för korrekta 
kontaktuppgifter. 

 

Foton: Bildbyrån, BING och Svensk Antidoping (fr o m 1 januari 2021 Antidoping Sverige).  

https://antidoping@rf.se/
https://www.antidoping.se/
https://www.fb.com/antidopingsverige
https://www.instagram.com/dopinghundenmolly/
https://dopingtips.whistleblowernetwork.net/WebPages/Public/FrontPages/Default.aspx

