FELLES LØFT MOT DOPING
Trepartssamarbeid: Politi, treningssentre og Antidoping Norge

1

VI TROR PÅ SAMARBEID
Flere faktorer peker i retning av at dopingbruk er
et voksende problem, og det er grunn til å frykte
at kroppsfiksering og usunne treningsmiljøer vil
avle flere kriminelle. Forskning og rapporter fra
helsevesenet viser at doping kan være assosiert
med svært alvorlige helseproblemer.
Doping er i stor grad knyttet til treningsmiljøer utenANDERS SOLHEIM
for den organiserte idretten. Lovforbudet mot bruk,
Daglig leder
besittelse og erverv av dopingmidler som trådte i kraft
1. juli 2013 har bidratt til økt oppmerksomhet hos politiet.
Dette byr også på enkelte utfordringer da en ny lovhjemmel ikke
automatisk fører til økt kunnskap.
Som et ledd i en økt satsing på feltet ønsker Antidoping Norge å legge til
rette for kunnskapsheving knyttet til dopingproblematikken og stimulere til
styrket lokalt samarbeid mellom politi, treningssentre og Antidoping Norge.
Vi tror at vi gjennom en felles mobilisering mot doping kan forhindre at
doping ødelegger liv til brukere, familie og tilfeldige tredjeparter.
Flere politidistrikt har inngått samarbeid med treningssentre og Antidoping
Norge for en felles innsats mot doping. Innholdet i denne brosjyren baserer
seg på erfaringer fra disse.
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DOPING ER FORBUDT
I 2013 ble det innført forbudt mot bruk,
besittelse og erverv av dopingmidler.
Dette følger av Legemiddelloven § 24 a: «Det
er forbudt uten lovlig adkomst å erverve, besitte
eller bruke stoff som etter forskrift med hjemmel
i straffeloven § 234 første ledd er regnet som
dopingmidler. Forbudet gjelder også for preparater som inneholder slike stoffer.»

VISSTE DU AT...
…ANTIDOPING
NORGES SAMARBEID MED
POLITIET ER
FORANKRET I
EN SAMARBEIDSAVTALE MED
POLITIDIREKTORATET.

Straffeloven § 234. Dopingovertredelse
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som
ulovlig tilvirker, innfører, utfører, oppbevarer,
sender eller overdrar stoff som etter regler
fastsatt av Kongen er å anse som dopingmiddel.
Medvirkning til bruk av dopingmiddel som
nevnt i første ledd, straffes tilsvarende. Uaktsom dopingovertredelse straffes
med bot eller fengsel inntil 1 år.
§ 235. Grov dopingovertredelse
Grov dopingovertredelse straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av
om overtredelsen er grov skal det særlig legges vekt på a) hva slags stoff det
gjelder b) mengden og c) overtredelsens karakter. Uaktsom grov dopingovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.
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OVERORDNET MÅL MED SAMARBEID
• Forebygge mot bruk av doping på treningssentre
• Kunnskapsheving hos:
• Politiets ansatte
• Treningssenterets ansatte
• Treningssenterets medlemmer
• Etablere og opprettholde dialog mellom:
• Politi og treningssenter
• Antidoping Norge og treningssenter
• Politi og Antidoping Norge
• Opprette fast kontaktpunkt for lokal utveksling av informasjon
• Opprette rutiner for samarbeid mellom treningssenteret og Politiet.
• Gjensidig informasjonsflyt mellom politiet og Antidoping Norge

TIPS OG ERFARINGER
AT ALLE TRENINGSSENTRENE I ET LOKALSAMFUNN
TAR DEL AV RENT SENTER-PROGRAMMET, OG INNGÅR
SAMARBEID MED POLITIET, GIR ET STORT MOMENTUM
I ANTIDOPINGARBEIDET. VED Å FORENE KREFTENE
BLIR VI STERKERE I KAMPEN MOT DOPING.

KIM EILERTSEN

Antidoping Norge
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HVORDAN STARTE
ET LOKALT SAMARBEID?
1. Introduksjonsmøte
Politiet, eller en av de andre lokale partene, inviterer treningssentrene i
lokalmiljøet og Antidoping Norge til et introduksjonsmøte. I møtet bør en
enes om en samarbeidsfilosofi mellom treningssentrene, og noen felles
forventninger og «regler». Det bør også lages en oversikt med kontaktinfo
til representantene som skal være med i samarbeidet.
2. Forslag til «regler»
Treningssenteret
• Sentrene i samarbeidet skal være sertifisert som Rent Senter.
• Sentrene skal være skiltet slik samarbeidet tilsier.
• Daglig leder og antidopingansvarlig skal ha deltatt i et møte med politiet
og Antidoping Norge der rutiner for samarbeidet gjennomgås i detalj.
• Alle sentrene leverer anmeldelse til politiet ved positive dopingprøver,
og bekymringsmelding ved nektelser/tilståelser.
Politiet
• Besøke treningssentrene regelmessig og snakke med medlemmene
om regelverk for bruk/besittelse av dopingmidler.
• Politiets kontaktperson(er) gir sentrene direktenummer som kan
brukes ved mistanke om bruk, funn av brukerutstyr/dopingmidler,
andre tips og spørsmål.
3. Rent Senter-programmet
Treningssenterets ansatte vil få tilgang til en rekke verktøy og opplæring
gjennom Rent Senter, Antidoping Norges forebyggende program for
treningssentre.
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For å ta del av Rent Senter må treningssenteret gjennom følgende prosess:
Avtale og antidopingregler
• Senteret inngår avtale med Antidoping Norge om å følge programmet
og innfører antidopingregler i vilkårene i medlemskontraktene sine.
Opplæring av ansatte
• Gjennom programmet får senteret tilgang til e-læring for ansatte som
gir opplæring i antidopingregler, helsekonsekvenser, tegn på dopingbruk,
kosttilskudd, forebygging og rutiner ved dopingkontroll. Minstekravet er
at daglig leder og antidopingansvarlig gjennomgår opplæringen.
Informasjonsmateriell
• Treningssenterets medlemmer får tilgang til et tilpasset e-læringsprogram. Plakater og brosjyrer blir sendt ut for å synliggjøre arbeidet.
Dopingkontroll
• Som Rent Senter har man mulighet til å gjennomføre dopingtest av
medlemmer på bakgrunn av mistanke om dopingbruk, etter rutiner
som følger personvernlovgivningen.
FAKTA
Få økt kunnskap om:
• Forebyggende innsats og verktøy
• Tegn og symptomer på dopingbruk
• Rutiner ved mistanke om dopingbruk
• Rutiner for sikker dopingkontroll
Mer info på www.antidoping.no
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TIPS OG ERFARINGER

SAMARBEIDET HAR GJORT DET MYE ENKLERE Å DRIVE ANTIDOPINGARBEID.
VI FÅR I POSE OG SEKK; MED ANTIDOPING NORGES GODE HOLDNINGSSKAPENDE
ARBEID SOM GULROT, OG POLITIET OG DERES SANKSJONER SOM PISK.

HENRIK LEONHARD SØREIDE,

Antidopingansvarlig i senterkjeden Aktiv 365

4. Miniseminar for politiet
Antidoping Norge tilbyr miniseminar for ansatte i politiet. Seminaret
(2 timer) har fokus på bl.a. relevant regelverk og rettspraksis, kunnskap
om identifisering av stoffer, trender, brukergrupper, koblinger til annen
kriminell, samt et foredrag fra en brukers erfaring og kunnskap.
5. Kick-off
Ved lansering av samarbeidet anbefales det å gjennomføre et informasjonsmøte for alle ansatte ved sentrene. Antidoping Norge gjennomgår
programmet, samtidig som kontaktperson(er) i politiet presenterer seg
og sin rolle. Etter møtet bør medlemmene informeres via sosiale medier,
nettsider, oppslag på sentrene, lokalaviser eller lignende.
6. Oppfølging
Regelmessige oppfølgingsmøter mellom treningssentrene og politiet,
gjennomføres f.eks. kvartalsvis eller halvårlig for å oppdatere status for
prosjektet, og for å sørge for at eventuelle nye deltagere (treningssentre/
eiere/ledere/ansatte) viderefører samarbeidet.
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TIPS OG ERFARINGER

DEN VIKTIGSTE SUKSESSFAKTOREN ER PRIORITERING AV
ARBEIDET HOS ALLE PARTER OG AT ALLE ER OPPTATT AV Å
SKAPE RELASJON TIL HVERANDRE. JEG OPPLEVER AT SAMARBEIDET HAR BETYDD MYE I DOPINGFELTET, ET FELT SOM
DESSVERRE HAR LAV PRIORITERING HOS POLITIET, OG KUNNSKAPSNIVÅET HAR VÆRT DERETTER. VI LÆRER FORTSATT OG
DET Å BLI KJENT MED EN NY BRANSJE ER SPENNENDE.
HER ER HANS OPPFORDRING TIL ANDRE,
INNEN POLITI ELLER TRENINGSSENTERBRANSJEN:
– GJØR NOE! TA KONTAKT MED ET TRENINGSSENTER ELLER
POLITISTASJON. IKKE SITT Å VENT PÅ AT NOEN ANDRE SKAL
STARTE KONTAKTEN.

JAKOB KRISTIANSEN

Politibetjent ved Manglerud politistasjon,
har vært del av et trepartssamarbeid i Oslo øst

REN TRENING. LIKE MULIGHETER.
Les mer om Antidoping Norges forebyggende arbeid på antidoping.no
Stiftelsen Antidoping Norge | Tlf 09765 | post@antidoping.no
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