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Forord

Lige meget hvad der siges og skrives om doping, kan det konstateres, at det ofte 
tilbagevendende spørgsmål om doping ikke er tilstrækkeligt behandlet i principperne i nyere 
rapporter fra Den Europæiske Union og Europarådet, og at den forventede effekt af kampen 
mod doping er udeblevet. Ifølge denne rapport er det vigtigt først at fastslå, hvilke kompetencer 
Den Europæiske Union råder over til bekæmpelse af doping, derefter analyseres den aktuelle 
udvikling inden for biologisk forskning og den form, som kampen mod doping har antaget indtil 
nu.

1. Etablering af en overnational, progressiv politik for kampen mod 
doping på europæisk niveau

Før der planlægges nogen form for indgreb, er det vigtigt på en objektiv måde at fastlægge 
begrundelserne for en politik for kampen mod doping. Afhængigt af det syn, de forskellige 
aktører inden for sporten har på deres sport, er det måske slet ikke sikkert, at de opfatter doping 
som et problem. Hvis man betragter sporten fra de engelsktalende landes synspunkt, lader det 
ikke til, at princippet om fairplay er altafgørende, og her er doping blot en hjælp til at fremme 
præstationerne og dermed sportens underholdningsværdi. Hvis man på den anden side anskuer 
problemet fra konkurrencesportens side, hvor kun de personlige, fysiske præstationer tæller, og 
hvor der trænes hårdt for at nå disse mål og kompetencer, så er doping i direkte modstrid med 
selve sportsånden. Hvis man ser bort fra politisk korrekthed og undersøger dopingspørgsmålet 
på globalt niveau, er selve problemstillingen om doping slet ikke så simpel.

Kampen mod doping er ikke ny, og de nationale lovgivninger har anlagt forskellige strategier i 
forsøget på at begrænse brugen af doping. Det samme gælder på internationalt niveau, hvor 
problemet ikke er en mangel på lovgivning, men snarere indholdet i denne lovgivning og især 
det faktum, at principperne heri ikke er bindende, så de nærmest får karakter af at være 
vejledende ønsker. I medlemsstaterne er der forskel på, om staten alene er ansvarlig for 
sportsanliggender, eller om den deler kompetencerne med eller uddelegerer dem til andre 
myndigheder. En harmonisering af systemerne har endnu ikke været på tale, men det virker 
heller ikke, som om aktørerne inden for sporten ønsker dette.

Den Europæiske Union slår med jævne mellemrum fast, at man agter at iværksætte 
foranstaltninger i kampen mod brug af doping i sport, og der lægges stor vægt på at fremhæve 
de forskellige udfordringer i denne forbindelse: sportslige udfordringer, medierelaterede 
udfordringer, medicinske udfordringer og samfundsmæssige udfordringer: I hvidbogen 
understreges det, at sporten har en stor samfundsmæssig betydning og, at doping er en trussel 
mod sundheden, både for den enkelte og for offentligheden, doping strider imod princippet om 
fri og fair konkurrence og har alvorlige følger for sportens image. Når Den Europæiske Union 
berører emnet sport og doping i større eller mindre grad, er det som regel i forbindelse med 
andre politikker, og det er straks vanskeligere at forestille sig en decideret europæisk politik for 
doping.

Men hvorfor føre kampen mod doping? Skal doping bekæmpes, fordi brugen er medvirkende til 
ulige konkurrence mellem idrætsudøvere eller måske nærmere mellem de virksomheder, som 
har forbindelse til sporten og til sportsudøvelsen, og af frygt for følgerne for de professionelle 
strukturer (med alt hvad dette indebærer af pengepræmier, sponsorater osv.), eller skal dopingen 
bekæmpes pga. de etiske og sundhedsmæssige problemer? Igen skal det understreges, at 
Europa-Parlamentet bør finde ud af, hvorfor der er behov for et indgreb.
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Doping er uden tvivl en overtrædelse af de sportsetiske regler, men er det korrekt at betragte 
doping som en overtrædelse af en lov eller en ret? De ledsagere, der omgiver idrætsudøveren, og 
som kan have muliggjort og opfordret til brug af doping, skal kunne straffes, mens det imidlertid 
virker mindre effektivt at straffe idrætsudøveren. Dette afhænger naturligvis af, om 
idrætsudøveren er fuldt bevidst om brugen af dopingstofferne eller ej.

Hvis Den Europæiske Union skal iværksætte en kamp mod doping, forudsætter det, at de 
europæiske myndigheder antager et utvetydigt juridisk standpunkt angående egnetheden af 
konkurrencesport og om målsætningerne i en harmoniseret politik. På baggrund af disse 
målsætninger er det muligt at fastlægge tre modeller.

Model nr. 1 anskuer dopingspørgsmålet fra et sundhedsmæssigt synspunkt. Denne anskuelse er 
meget fornuftig (modellen anvendes delvist i Frankrig, hvor der er vedtaget flere love under 
hensyntagen til den offentlige sundhed), men løsningen forhindrer på sigt, at der kan gøres 
undtagelser for idrætsudøvere. Normernes, kontrollernes og myndighedernes formål er i 
virkeligheden at beskytte alle enkeltpersoner. Der forskes i stoffernes dopingegenskaber, mens 
de offentlige myndigheder (især de europæiske) overlader udarbejdelsen af regelsæt og kontrol 
med fremgangsmåder til sportsmyndighederne. Denne fremgangsmåde udgør ikke en hindring 
for medicinsk forskning, men den indebærer et krav om, at der skal offentliggøres oplysninger 
om stoffernes potentielle virkninger og om de fremgangsmåder, der anvendes i sportsudøvelsen.
På denne måde er det f.eks. muligt at forpligte laboratorierne til at foretage kontroller og til at 
oplyse om resultaterne i forbindelse med sundhed og evt. også præstationer.

Model nr. 2 angriber spørgsmålet om doping på den mest direkte måde gennem en sportsetisk 
synsvinkel. På grund af det store antal forskellige dopingteknikker er det umuligt at udarbejde et 
tilfredsstillende regelsæt, der gælder for alle discipliner. Et antidopingregelsæt skal omfatte en 
meget nøjagtig definition af de sportslige værdier, som ikke må overskrides, og en særlig 
juridisk status for idrætsudøverne. Derfor gælder det om at udarbejde et specifikt regelsæt for en 
nærmere angivet gruppe, et fællesskab, som pr. definition kun udgør en del af befolkningen. Det 
er forbudt at anvende og være i besiddelse af stoffer, som findes lovligt på markedet, hvilket 
gælder for både idrætsudøverne og for de ledsagere, som omgiver dem. Formålet med 
kontrollerne er at finde og udelukke bedragere og ikke at beskytte enkeltpersoners sundhed, da 
dopingstofferne ikke nødvendigvis er skadelige for sundheden. I sportsåndens navn er det 
vigtigt, at alle deltagere i en sportskonkurrence har adgang til de samme midler og teknikker.
Dette kan i sagens natur ikke lade sig gøre, og kampen for bevarelse af sportsetikken ender 
aldrig, men det betyder imidlertid ikke, at den ikke skal udkæmpes.

Model nr. 3 er den model, der lettest kan anvendes sammen med Den Europæiske Unions 
traditionelle kompetencer, det er samtidig også den billigste metode, men denne model fjerner 
fokus fra det oprindelige spørgsmål. Sporten betragtes her som en almindelig økonomisk 
aktivitet i et liberalt samfund. Hovedprincippet er respekt for frihed og konkurrence. De 
planlagte regelsæt stammer fra den almindelige lovgivning, og idrætsudøveren betragtes som en 
almindelig aktør på markedet. Der kan etableres et regelsæt med udgangspunkt i arbejdsretten 
og beskyttelse af arbejdstageren, hvilket indebærer, at der kan udstedes forbud mod, at en 
person udøver en aktivitet, hvis de anvendte produkter eller teknikker udgør en risiko for 
arbejdstagerens eller andres sundhed. Dette kan sammenlignes med alkoholkontroller inden for 
motorsport, disse kontroller er imidlertid ikke mere lovlige end f.eks. systematisk kontrol af 
chauffører i offentlige transportmidler.
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2. De biologiske aspekter ved doping: metoder, sporing og risici

Fra starten af 2009 skal den internationale dopingkodeks anvendes som referencepunkt for 
idrætsinstitutionerne og for lande, som har underskrevet UNESCO-konventionen. Denne liste 
over forbud vil omfatte maskeringsstoffer, eller stoffer som opfylder to ud af tre nedenstående 
kriterier: 1) stoffet skal bidrage eller skulle kunne bidrage til en forbedring af 
sportspræstationen, 2) stoffet skal udgøre en potentiel eller reel sundhedsrisiko, eller 3) 
anvendelsen af stoffet er i modstrid med selve sportsånden. Hvis stoffet kun opfylder et enkelt af 
disse kriterier, medtages det ikke på listen over forbud.

2.1. Sporing af stofferne foregår på to måder:

a) direkte: Der er uden tvivl sket en stor udvikling inden for stofsporing, og takket være den 
nyeste teknologi (kromatografiteknikker, massespektrometri og radioisotoper som HPLC, 
LCMS-MS og IRMS) er det teknisk muligt at spore alle kendte dopingstoffer. Sporingen 
kommer i fremtiden til at foregå ved hjælp af de molekylærbiologiske teknikker proteomik og 
metabonomik, der kan anvendes til sporing af nye molekyler og gendoping. Sporing er 
imidlertid stadig meget vanskelig og kun delvist effektivt grundet en række årsager:

- Det er naturligvis kun muligt at spore typer af stoffer eller metoder, som er kendte.
- Resultaterne er aldrig entydige, da der altid skal tages højde for fejl: falske positiver (en 

fejl, der giver mistanke om doping) eller falske negativer (nogle produkter udelukkes 
allerede ved kontrollen, maskeres ved brug af andre stoffer eller er simpelthen ikke 
kendte).

b) indirekte: Formålet med denne fremgangsmåde er at forbedre følsomheden, 
sporingseffektiviteten og at øge den afskrækkende effekt. Målet er at kunne tilsætte markører til 
en biologisk prøve, som så vil give signifikant udslag, hvis der er tale om doping. Der er for 
nyligt blevet indført et blodpas, men det er måske blevet indført for hurtigt. Det lader ikke til, at 
der er tænkt nok over organisering, metodologi, foranalyse, teknik, anvendt udstyr, protokoller 
og gennemførelse.

2.2. Fremtidige og nuværende dopingmetoder

Stofferne har ikke forandret sig meget de sidste 15 år: Testosteron og væksthormon anvendes 
stadig i høj grad. Det skal imidlertid bemærkes, at brugen af epo i alle former er mere og mere 
udbredt, da det er det eneste stof, der i dag kan fremme præstationerne (udholdenhed) uden 
nogen form for relevant træning. Den nuværende udvikling inden for doping byder på mere 
tilgængelige og nærmest behagelige metoder (injektioner under huden, geltyper, 
mikrodoseringer osv.).

2.3. Fremtidige metoder

Inden for de næste fem til 10 år vil vi ikke se nye metoder, men nærmere en udvikling af 
allerede eksisterende metoder inden for især:

- vækstfremmende stoffer: De har været anvendt som behandling i mange år for at fremme 
ardannelse i forbindelse med skader eller operationer og for at sikre en hurtigere gendannelse 
af det beskadigede væv. Stofferne fremmer denne proces ved at stimulere dannelsen af nye 
celler og ved at være særligt tilpassede forskellige slags væv: hud, muskler, sener, ledbånd
osv. Stofferne har givet opsigtsvækkende resultater i forbindelse med sportsskader.
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- gendoping: Man ved endnu ikke, hvordan gendoping påvirker mennesker, da det på grund 
af etiske problemstillinger og forbuddet mod doping er umuligt at forske på dette område. Der 
foreligger imidlertid resultater fra dyreforsøg. Nyere forsøg har vist, at hvis stoffet IGF1 
transfekteres ind i musklerne på en mus, begrænses tæringen af muskelmassen pga. alder og 
dermed nedsættelsen af muskelkraft ganske betragteligt. Derfor kan det, set ud fra et 
dopingmæssigt synspunkt, være meget interessant at videreudvikle denne teknik.

2.4. Sundhedsrisici

Officielt er sundhedsfaren en af de vigtigste faktorer inden for kampen mod doping. De 
skadelige virkninger afhænger af mange parametre (typen af stoffer, der anvendes, hvor længe 
de anvendes, hvordan de anvendes, idrætsudøverens generelle sundhedstilstand og den mængde, 
der anvendes). Man kender ikke meget til de risici, der er forbundet med brug af forskellige 
stoffer, ofte i meget store mængder. Dette skyldes især, at medicinsk etik og forbuddet mod 
doping gør det umuligt at undersøge dopingens påvirkninger på mennesker. Her skal fremhæves 
to typer risici:

a) generelle risici: Når der indtages et dopingstof, anvendes ofte et ekstra stof, som skal 
maskere eller formindske virkningen af det første stof. Dertil kan føjes risikoen for 
infektioner i forbindelse med indsprøjtninger.

b) specifikke risici: Alle typer medikamenter er forbundet med skadelige bivirkninger.
Dertil kan også føjes risikoen for afhængighed især i forbindelse med brug af 
psykoaktive stoffer.

Til dette medicinske afsnit skal der knyttes to vigtige kommentarer. Den første omhandler de 
individuelle frihedsrettigheder. Blodprøvetagninger vil altid indebære en form for fysisk 
aggression, og afgivelse af urinprøver indebærer en form for moralsk aggression (vedkommende 
skal afgive prøven i et egnet lokale under tilstedeværelse af to autoriserede personer). En 
cykelrytter kan gennemgå et stort antal vigtige kontroller om året (12 blodprøver, fire urinprøver 
og adskillige i forbindelse med konkurrencer). Når doping er forbudt grundet etiske årsager, er 
det så ikke et angreb på den professionelles idrætsudøvers frihed, når denne har pligt til at lade 
sig kontrollere for doping? Problemet angående de individuelle frihedsrettigheder er også 
relevant i forbindelse med programmet ADAMS (et administrationssystem for 
dopingkontroller), som gør det muligt at spore idrætsudøvernes færden fra dag til dag. Den 
anden kommentar handler om de mange penge, der bruges i kampen mod doping. Blodpasset, 
som vedrører 800 cyklister, koster f.eks. 6 mio. euro. En enkelt komplet dopingkontrol koster 
1000 euro. Kampen mod doping udgør derfor en betragtelig del af budgetterne hos de nationale 
og internationale forbund.
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3. Doping, kontroller og sanktioner i de fire vigtigste internationale forbund 
(atletik, cyklisme, fodbold og svømning)

Den oftest anvendte forklaring for brug af doping er sportsverdenens hårde krav til 
idrætsudøverne. Denne forklaring angår i højere grad mængden af konkurrencer end kvaliteten.
Siden 1980'erne har man kunnet konstatere et stadigt stigende antal konkurrencer inden for 
holdsport, mens det modsatte gør sig gældende for individuelle sportsgrene. Inden for cykling er 
antallet af løbsdage f.eks. faldet fra 130 i 1980'erne til 80 på nuværende tidspunkt. Derimod er 
antallet af konkurrencer for alle disse sportsgrene, som kræver ekstreme mængder energi, steget 
væsentligt. Derudover er træningsbyrden forøget, både hvad angår mængde og intensitet. På 
baggrund af samtaler med idrætsudøvere, hvoraf nogle ikke har anvendt doping, og nogle har 
anvendt doping, lader det til, at det er smerterne og de skader, som opstår som følge af 
træningen op til disse konkurrencer, som er den egentlige grund til, at de anvender doping.

Hvad angår dopingkontrollerne, er der stor forskel mellem både de internationale forbund og 
nationaliteter. Først og fremmest kan der konstateres en forskel i den måde, oplysningerne 
behandles på - nogle internationale forbund frigiver kun få oplysninger om dopingsagerne, mens 
andre taler åbent om det. Der kan også konstateres en stor forskel i antallet af positive 
kontroller. I 2004 lå procentdelen af positive kontroller f.eks. på 3,5 % inden for atletik, 
hvorimod procentdelen inden for svømning lå på 1,02 %. FIFA har opgivet en procentdel på 
0,12 % over de seneste 11 år. Disse oplysninger er meget overraskende, da de forskellige 
årsager (penge, træningsbyrder, udefrakommende pres osv.), som atletikverdenen forklarer 
denne procentdel med, også er gældende inden for svømning og fodbold. Doper disse 
idrætsudøvere sig mindre, eller er kontrollerne i de sidstnævnte sportsgrene mindre pålidelige? I 
forbindelse med kvaliteten af dopingkontrollerne er der også andre aspekter, der skal tages højde 
for, f.eks. er politiet og de mange undersøgelser medvirkende til, at der er så højt et antal 
positive dopingkontroller inden for cykling. I forbindelse med dopingkontrollerne skal det 
bemærkes, at der blandt dopingstofferne er fundet cannabis, som er et såkaldt feststof. Desuden, 
som før nævnt, har man også fundet steroidhormoner. Da disse stoffer kan spores, er det så 
sandsynligt, at idrætsudøvere, som anvender doping og dermed kender de stoffer, som ikke kan 
spores, anvender de andre stoffer mest?

Disse forskelle kan også konstateres inden for sanktionsmetoder. Idrætsudøverne i de forskellige 
forbund straffes ikke ens. Hvis en idrætsudøver har anvendt cannabis, får vedkommende 
karantæne i seks måneder hos forbundet IAAF, mens det kun er to måneder hos FIFA. Det 
samme gør sig gældende ved en sammenligning mellem forskellige nationaliteter I Frankrig 
f.eks. giver det i mere end halvdelen af tilfældene en straf på seks måneders forbud mod 
udøvelse af sportsgrenen, hvis idrætsudøveren har brugt cannabis, mens idrætsudøveren i to 
tredjedele af lignende tilfælde i Tyskland og Belgien kun får en simpel advarsel. Det samme 
gælder for stoffet prednisolon, idet det kan konstateres, at en franskmand idømmes fjorten 
måneders forbud mod udøvelse af sportsgrenen, mens en belgier slipper med bare tre måneder.

4. Sportens aktørers rolle i kampen mod doping

Da de enkelte aktører har forskellige målsætninger inden for kampen mod doping, er det 
nødvendigt at skabe en større sammenhæng, før kampen bliver rigtig effektiv. Sportsverdenens 
mål er frem for alt at forbedre præstationerne, og i denne henseende er farmakopé (lovlig og 
ulovlig) en vigtig bestanddel. Målet for lægemiddelindustrien og industrien for kosttilskud er at 
øge overskuddet. Sportsverdenen udgør kun en del af lægemiddelindustriens forretning, og 
deres mangelfulde kontrol med salg af stoffer med dopingeffekt skyldes i højere grad dårlig 
kommunikation med antidopingmyndighederne end et faktisk ønske om at gøre skade. Dette 
viser, at de tre grupper aktører ikke har de samme prioriteter, selvom de alle er berørte af 
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kampen mod doping. Politiets og toldvæsnets målsætning er derimod at forhindre ethvert anslag 
mod den offentlige orden. Doping omfattes imidlertid ikke af denne kategori, og de 
omkostninger, der er forbundet med kampen, er meget høje set i forhold til de milde straffe. Når 
disse produkter opdages og beslaglægges, skyldes det derfor nærmere tilfældigheder end en 
målrettet politik. Dette viser, at der er et stort behov for en myndighed, som kan koordinere de 
forskellige aktørers indsats i kampen mod doping.

5. Fem løsningsmodeller for kampen mod doping

Som en konklusion på dette sammendrag kan der opstilles fem løsningsmodeller for kampen 
mod doping i Europa. Disse løsningsmodeller tager dels højde for de vurderinger og de 
problemstillinger, som omtales i denne tekst i forbindelse med kampen mod doping og dels for, 
hvordan Den Europæiske Union kan gribe ind. Løsningsmodellerne tager udgangspunkt i disse 
udsagn:

1. Kampen mod doping er en total fiasko:
 Lovgivningen, regelsæt og kontroller har ikke haft nogen betydning.
 Kontrollerne har resulteret i såkaldte falske positiver.
 Kontrollerne har afsløret mange brugere af cannabis, hvilket har givet anledning til 

spørgsmål angående:
 ligebehandling af idrætsudøvere, som bruger cannabis, i forhold til 

almindelige mennesker, som bruger cannabis.
 den sociale brug af de mildere, rekreative stoffer.
 forskelle i strafudmåling i hvert land.

 De rigtige falske negativer kan ikke spores, idet der i dag anvendes stoffer, som ikke 
kan spores.

 Kampen mod doping og dopingkontrollerne har også medført: afvigelser for 
idrætsudøverne og udvikling af et sort marked.

 Kampen mod doping og dopingkontrollerne har medført, at idrætsudøverne i højere 
grad anvender farlige stoffer.

 Brugen af doping stiger.
 I visse sportsgrene er der aldrig konstateret brug af doping, eller forbundene 

håndterer selv problemerne.
 Kampen mod doping har altså ikke forbedret idrætsudøvernes sundhed, men har 

måske endda været medvirkende til at forværre den!

2. Kampen mod doping medfører etiske problemer:
 Idrætsudøverne diskrimineres i større eller mindre grad afhængigt af, hvilken 

sportsgren de udøver.
 Diskrimination afhængigt af de penge, som cirkulerer inden for sporten og/eller i 

oprindelseslandene: Dette giver anledning til både etiske og sundhedsmæssige 
bekymringer.

 Kampen mod doping indebærer indgreb i privatlivet og anslag mod den personlige 
frihed (blod- og urinprøver).

3. I forbindelse med straf foregår der forskelsbehandling af idrætsudøverne i forhold til 
almindelige mennesker: Måske skulle man vedtage de samme foranstaltninger for 
politiske ledere. Eller for koncerndirektører og ledere i store virksomheder osv.

4. Doping kan ikke udryddes, idet idrætsudøveren altid vil stræbe efter medaljer, da det er 
en naturlig del af konkurrencesportens ånd, og fordi lederne altid ønsker at tjene penge 
osv. Set i lyset heraf vil det så ikke være mere hensigtsmæssigt at forsøge at 
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reducere de risici, som idrætsudøverne løber, ved at forbedre overvågningen af 
disse på lang sigt?

5. Der skal foretages en epidemiologisk undersøgelse for at fastslå, hvorvidt 
idrætsudøvere på højt niveau, som anvender doping, har flere problemer med sundhed, 
sygdomme, for tidlig død osv. end almindelige mennesker.
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Løsningsmodel 1: forbud

Fordele: ingen

Opståede eller 
forventede problemer 

Skadelige virkninger Planlagte supplerende 
foranstaltninger

Sanktioner

1. Forskelsbehandling af
almindelige og offentlige 
borgere: En idrætsudøver 
er ikke en almindelig 
borger.

2. Problemer i forbindelse 
med registrering af 
dopingtilfælde.

3. Problemer i forbindelse 
med sporing af 
dopingstoffer.

4. Problemer i forbindelse 
med forbundene.

3a. Doping i to hastigheder 
(professionelle sportsgrene 
og idrætsudøvere/
amatørsportsgrene og -
idrætsudøvere; fattige 
lande; udviklingslande 
osv.)
3b. Sundhed for
idrætsudøvere, som efter 
endt karriere er alene.

4a. Tilsløring af sager 
(sporten skal holdes ren og 
salgbar).

4b. Manglende 
organisering af 
dopingkontrollerne.

4c. Revision af forholdene 
mellem de nationale og 
europæiske forbund med 
henblik på delt ansvar?

4d. Manglende eller 
utilstrækkelig 
offentliggørelse af 
resultater.

2a. Der er behov for langsigtet 
overvågning for alle sportsgrene 
(juridisk set er der tale om et 
anslag mod den personlige 
frihed, som idrætsudøveren skal 
give samtykke til).

2b. Der er behov for at indføre 
flere uanmeldte dopingkontroller 
før konkurrencer (hvem 
iværksætter? Hvem vejleder?).

3a. Det er nødvendigt at 
overvåge banerne og 
forplejningsområderne (lister 
over personer, lister over steder 
osv.) samt de folk, som omgiver 
idrætsudøveren.

3ba. Der skal foretages 
epidemiologiske undersøgelser 
af pensionerede internationale 
idrætsudøvere.
3bc. Der skal etableres en 
langsigtet medicinsk 
overvågning.
3bd. Antallet af oplysnings- og 
skræmmekampagner skal øges.

4a. Der er behov for en 
fuldstændig uafhængig 
myndighed, som skal organisere 
og styre dopingkontrollerne.

4b. Der er behov for et specifikt 
regelsæt, så idrætsudøveren ikke 
kan afslå kontrollerne (jvf. 
problemer i Spanien i 
forbindelse med fodbold).

4c. Der skal indføres sanktioner 
i forhold til forbund og ledere.

1 til 4. Sanktionerne 
skal udvides til at 
omfatte lederne i 
klubberne, 
forbundene og 
lægerne.
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Løsningsmodel 2: legalisering for professionelle sportsgrene og professionelle 
idrætsudøvere

Fordele: Det bliver muligt at overvåge idrætsudøvernes sundhed og regulere den 
nuværende situation.

Opståede eller 
forventede problemer

Skadelige virkninger Planlagte supplerende 
foranstaltninger

Sanktioner

1. Hvordan defineres en 
ægte professionel 
sportsgren og dermed en 
begrænset undtagelse for 
sporten?

2. Hvordan fastsættes 
grænsen mellem 
professionelle og amatører 
inden for rammerne af det 
samme forbund?

3. Hvordan stilles de unge 
(mindreårige), som 
udvikler sig inden for en 
professionel sport?

4. Hvad med 
ligebehandling inden for 
sporten?

1. Stigning i antallet af 
professionelle sportsgrene, 
som ikke reelt er 
professionelle.

2. Amatører, som begynder 
at anvende doping, fordi de 
ønsker at blive 
professionelle.

3a. Det er vanskeligt at 
beskytte de unge, som 
anvender doping for at blive 
professionelle.

3b. Risiko for en nedgang i 
antallet af unge medlemmer 
i forbundene, fordi 
forældrene er bekymrede.

1. Der skal udarbejdes en 
liste over sportsgrene (hvem 
har kompetence og ansvar for 
kontrol?).

2. Der skal udarbejdes en 
liste over hhv. professionelle 
sportsgrene og 
amatørsportsgrene i hvert 
forbund, men hvor tit skal 
denne udarbejdes? Hvem 
skal udarbejde denne liste?

3aa. Der er behov for 
langsigtet overvågning af alle 
sportsgrene (idrætsudøveren 
skal give samtykke dertil).

3ab. Der er behov for at 
indføre flere uanmeldte 
dopingkontroller før 
konkurrencer (hvem 
iværksætter? Hvem 
vejleder?).

2. Kontrol med 
amatørsportsgrenene:
evt. et forbud mod at 
blive professionel i 
tilfælde af en positiv 
kontrol?
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Løsningsmodel 3: legalisering for seniorer

Fordele: Det bliver muligt at overvåge idrætsudøvernes sundhed, regulere den 
nuværende situation og beskytte de mindreårige.

Opståede eller forventede 
problemer

Skadelige virkninger Planlagte supplerende 
foranstaltninger

Sanktioner

1. Hvordan skal kontrollen 
sikres?

2. Hvad med ligebehandling 
af idrætsudøverne? Og 
mindreårige, som bliver til 
seniorer?

3. Skal de unge, som bliver 
til seniorer, betragtes som 
seniorer? Dette vil medføre 
en ny undtagelse for 
sporten.

1a. De mindreårige kan 
begynde at anvende doping 
for at opnå et seniorniveau.

1b. For store forskelle 
mellem ungdomsniveau og 
seniorniveau.
Dette gælder også for 
forholdet mellem 
professionelle og amatører.

3a. Stigning i 
ukontrollerede dopingstoffer 
hos mindreårige, som 
ønsker at nå et seniorniveau 
for enhver pris.

1a. Der er behov for 
langsigtet overvågning 
(med samtykke af 
idrætsudøveren) for alle 
sportsgrene.

1b. Der er behov for at 
indføre flere uanmeldte 
dopingkontroller før 
konkurrencer (hvem 
iværksætter? Hvem 
vejleder?).

3aa. Der er behov for 
langsigtet overvågning af
alle sportsgrene (minimum 
på konkurrenceniveau).

3ab. Der er behov for at 
indføre flere uanmeldte 
dopingkontroller før 
konkurrencer (hvem 
iværksætter? Hvem 
vejleder?).

1b. Mindreårige får ikke 
lov til at rykke op på 
seniorniveau i tilfælde af 
en positiv kontrol.
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Løsningsmodel 4: etablering af maksimalsatser for kontrollerne

Fordele: Det bliver muligt at overvåge idrætsudøverens sundhed, regulere den 
nuværende situation og legalisere stofferne "lidt efter lidt".

Opståede eller forventede 
problemer

Skadelige virkninger Planlagte supplerende 
foranstaltninger

Sanktioner

1. Det er vanskeligt at 
udarbejde en
liste.

2. Problemer i forbindelse 
med kontrollerne.

3. Problemer i forbindelse 
med organisering af 
kontrollerne.

1a. Anvendelse af 
forskellige og varierede 
teknikker med henblik på 
normalisering af 
markørværdierne.

1b. Anvendelse af 
maskeringsstoffer.

1a. Oplysning for og 
uddannelse af idrætsudøverne.

1b. Oplysning for og 
uddannelse af trænerne.
1c. Pligt til at angive, hvilke 
stoffer der anvendes.

2a. Der er behov for en 
fuldstændig uafhængig 
myndighed, som skal 
organisere og styre 
dopingkontrollerne.

2b. Der skal etableres 
myndigheder til kontrol og 
overvågning.
Overvågningspligt ved en 
nærmere angivet myndighed. 
Hvis denne pligt ikke 
overholdes, udstedes forbud 
mod deltagelse i konkurrencer.

3a. Der er behov for langsigtet 
overvågning (med samtykke af 
idrætsudøveren) af alle 
sportsgrene.

3b. Der er behov for at indføre 
flere uanmeldte 
dopingkontroller før 
konkurrencer.

2b. Hvis 
overvågningspligten 
ikke overholdes: forbud 
mod deltagelse i 
konkurrencer.
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Løsningsmodel 5: fuldstændig legalisering for de store sportsgrene med 
overvågningspligt

Fordele: Det bliver muligt at overvåge idrætsudøverens sundhed og regulere den 
nuværende situation. Idrætsudøveren betragtes som en almindelige borger.

Opståede eller 
forventede problemer

Skadelige virkninger Planlagte supplerende 
foranstaltninger

Sanktioner

1. Stor stigning i antallet 
af dopingtilfælde.

2. De unge idrætsudøvere 
anvender doping meget 
tidligt med henblik på at 
nå et højere niveau:
Doping bliver almindeligt.

3. Idrætsudøvere: rige 
klubber/sportsgrene, som 
anvender ukendte stoffer 
eller teknikker.

4. Sporten får et dårligere 
image.

5. Der skal iværksættes en 
overvågning af 
idrætsudøvernes sundhed.

1a. Anvendelse af 
forskellige stoffer, som kan 
være farlige for sundheden 
(især i store mængder).

1b. Fortsat tilstedeværelse 
af et parallelmarked.

2a. Omfattende 
sundhedsrisiko for unge 
idrætsudøvere, som er i 
voksealderen.

2b. Doping i to hastigheder:
rige og fattige.

3. Udvikling af et parallelt 
marked.

4a. Reduktion i antallet af 
medlemmer.

4b. Utilfredshed med 
konkurrencer.

1. Etablering af langsigtet 
overvågning af 
idrætsudøverne (af 
sundhedsmæssige årsager).

1b. Forbedring af kontrollen 
med stofferne (sporbarhed).

1c. Mere kontrol med 
distributionskanalerne.

2aa. Etablering af langsigtet 
overvågning af de unge 
idrætsudøvere (af 
sundhedsmæssige årsager).

2ab. Det er nødvendigt at 
iværksætte 
oplysningskampagner og -
foranstaltninger (hvem?).

3a. Etablering af langsigtet 
overvågning af 
idrætsudøverne (af 
sundhedsmæssige årsager).

3b. Der skal udarbejdes en 
liste over mulige stoffer, som 
skal opdateres jævnligt.

5. Der skal etableres 
overvågningsmyndigheder.
Overvågningspligt ved en 
nærmere angivet myndighed
Hvis denne pligt ikke 
opholdes, udstedes forbud 
mod deltagelse i 
konkurrencer.

1b. Strafferetlige og 
finansielle sanktioner 
på samme måde som i 
forbindelse med salg 
og brug af andre 
ulovlige stoffer.

3a. Der skal indføres 
afskrækkende 
sanktioner for forbund 
og ledere.

5. Hvis 
overvågningspligten 
ikke overholdes:
forbud mod deltagelse
i konkurrencer.
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