
 
 

Handedning ti föreäsarfimer 

Den här handedningen är en vägedning för de föreäsarfimer som finns på Antidoping 
Sveriges hemsida. Fimerna beskriver oika dear av antidopingverksamheten samt 
oika ämnen reaterat ti antidopingarbetet.  

Dessa utbidningsfimer riktar sig ti idrottare från 15 år och uppåt under edning av 
antingen edare, tränare eer ärare. Här nedan finns sammanfattningar av fimerna 
samt oika frågestäningar som kan yftas i utbidningssyfte. Väj sjäva vika fimer som 
passar er bäst. Vi har sorterat dem här nedan i en ordning som kan vara bra att föja.  

 

1. Dopingreger och förseeser (19 min) 

Lär dig om oika definitioner av doping inom idrotten och vika förseeser och 
påföjder som finns.  

- Var det något du tyckte var speciet intressant eer som förvånande dig 
angående definition på doping?  
 
 

2. Dopingkontroen (8 min) 

Dopingkontroprocessen består av ett anta oika steg, 14 för att vara exakt. Vi 
berättar hur en dopingkontro går ti och vika rättigheter och skydigheter du 
som bir kaad ti dopingkontro har.  

- Har du varit med om en dopingkontro?  
o Om ja, hur uppevde du den?  
o Om nej, hur pass vä förberedd känner du dig för en kommande 

dopingkontro?  
 

- Läs vår foder Dopingkontro.  
 
 

3. Medicinsk dispens (5 min) 

Regerna om medicinsk dispens har tikommit för att idrottsutövare, som av 
medicinska skä måste använda dopingkassade äkemede eer metoder, ska 
kunna utöva sin idrott. Det finns dock vissa kriterier och i fimen berättas vad de 
består av samt hur en dispensansökan går ti.   

- Gå in på röd-gröna istan och prova att söka på ett äkemede exempevis 
Bricany (astmamedicin).  

https://www.antidoping.se/dispens-laekemedelssoek/roed-groena-listan/
https://www.antidoping.se/utbildning-fakta/utbildning/filmade-foerelaesningar/


 
 
 

- Ponera att du har behov av ett äkemede som innehåer en förbjuden 
substans. Ta reda på om du är på den idrottsiga nivån att du behöver 
ansöka om medicinsk dispens i förväg eer om det kan ske retroaktivt.  

 

4. Kosttiskott (12 min) 

Det finns ingen norisk med kosttiskott. Fimen beskriver probematiken med 
kosttiskott och den nästinti obefintiga tisyn som finns och hur pass vanigt 
det är att vissa kosttiskott är kontaminerade. 

- Vad fick du för ny kunskap i ämnet? 
 

- Hur går tankarna om kosttiskott efter att du sett fimen?  
 

- Läs om kosttiskott på vår hemsida.  
 
 

5. Häsokonsekvenser (12 min) 

Många dopingkassade substanser är också potentiet häsofariga.  fimen tar 
vi främst upp biverkningar kring användandet av anaboa steroider, stimuantia 
och EPO-doping.  

- Hur tror du att det kan komma sig att vissa utsätter sig för häsorisker i syfte 
att bi bättre/vinna? 
 
 

6. Utbidning (7 min) 

Vi tihandahåer oika utbidningar som är riktade ti idrottsutövare och edare 
samt ti föreningar.  den här föreäsningen får du också kunskap om var du 
hittar reevant och viktig information. 

- Gå in på vår hemsida och kicka runt band våra utbidningar.  
 

- Gör Ren vinnare (renvinnare.se) nu eer vid senare inpanerat tifäe. Om du 
redan genomfört utbidningen, gör kunskapstestet i stäet, som är en 
kortare repetitionsde.  
 

- Är din egen förening vaccinerad mot doping, vet du? 
Om inte, tips gärna din förening om Vaccinera kubben.  

 

 

https://www.antidoping.se/utbildning-fakta/utbildning/vaccinera-klubben/
https://www.antidoping.se/utbildning-fakta/utbildning/ren-vinnare/
https://www.antidoping.se/utbildning-fakta/utbildning/
https://www.antidoping.se/utbildning-fakta/kosttillskott/
https://www.antidoping.se/dispens-laekemedelssoek/medicinsk-dispens/idrottsnivaa-foer-medicinsk-dispens/


 
 

 

 

Påbyggnadsfimer 
 

7. Dopingreger och juridik (18 min) 

 fimen berättar vi om dopingregerna, vika standarder som finns och vem/vika 
som berörs.  

- Vika dopingreger tror du berör dig mest? 
 
 

8. Dopingkontroverksamheten (18 min) 

Vi går igenom oika provtagningsmetoder, både nuvarande och framtida. Den 
svenska provpanen tas fram genom oika agoritmer som stäs mot varandra. 
Riskvärdering är en stor de när man panerar dopingkontroverksamheten.   

- Tror du att det är ätt eer svårt att åka fast för doping i Sverige idag?  
 

- Varför tror du att det är viktigt med dopingkontroer både under täving och 
under träningssäsongen? 
 
 

9. Dopingstatistik (8 min) 

Det finns mycket intressanta siffror om dopingkontroer.  fimen får vi reda på 
hur många tester Antidoping Sverige gör per år och hur testningen har sett ut 
historiskt. Vi får reda på hur stor ande av de som testas som bir bestraffade 
och hur ser det ut nationet och internationet.  

- Var det några siffror som förvånade dig?  
 

- Anser du att det testas tillräckligt mycket?  
 

- Läs mer om aktuell statistik 
 
 

1. Visteserapportering (1 min) 

Kravet på visteserapportering finns för att stärka antidopingarbetet, band 
annat genom att möjiggöra oannonserade kontroer.  denna föreäsning 
berättar vi hur det fungerar och vika idrottare som är åagda att 
visteserapportera.  

https://www.antidoping.se/utbildning-fakta/fakta-om-doping/statistik/


 
- Vad tycker du om att vissa idrottare behöver visteserapportera? 

 

 

 

11. Underrättese och utredning (7 min) 

För att avsöja det mer organiserade dopingfusket räcker det inte endast med 
traditione dopingkontroverksamhet. Genom en dopingkontro avsöjas 
exempevis inte personer som förser idrottsutövare med dopingpreparat. Därför 
finns en verksamhet för underrättese och utredning. Här får du veta mer om 
hur vi samar in, sammanstäer och anayserar information från oika käor.  

- Vad visste du om dopingtips.se sen tidigare?  
 

- Skue du kunna tänka dig att anonymt rapportera in ett dopingtips om du 
skue få reda på att någon använder otiåtna substanser? Motivera svaret.  
 
 

12. Doping i samhäet (22 min) 

De som dopar sig utan att vara tävingsidrottare har andra skä ti detta än att 
fuska ti sig idrottsresutat. Sådan doping handar i princip utesutande om 
Anaboa androgena steroider (AAS). Missbruk av AAS är idag ett växande 
samhäsprobem.  

- Hade du ko på vad skinaden är mean dopningsagen och dopingregerna? 
Diskutera och gå därefter in på denna sida om samhäsdoping och äs mer.  
 
 

Bra jobbat! 
Nu har ni tagit er igenom våra föreäsningsfimer och fått bättre kunskap om 
antidopingarbetet. Göm inte bort att håa er uppdaterade på dopingregerna. Det gör 
ni band annat via vår hemsida antidoping.se. 

 

/ANTDOPNG SVERGE 

 

antidoping.se
https://www.antidoping.se/utbildning-fakta/fakta-om-doping/doping-som-samhaellsproblem/



