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Høringsuttalelse —forslag om forbud mot erverv, besittelse og bruk av visse
dopingmidler

Det visestil Helse- og omsorgsdepartementetshøringsbrevom ovennevntedatert22. juni
2012.

Bakgrunn
Et forbudmoterverv,besittelseog brukav dopingmidlerharværtvurderten rekkeganger
sidenforbudetmotimport,tilvirkningmm. av dopingmidlerregulerti Straffelovens§ 162 B
trådte i krafti 1992. Historisksett har det ved tidligerebehandlingav et sliktforbudvært
fokusertpå at dopingbrukanseså være et problemsomførstogfremtberøreridretten.
Tidligerevurderingerhar primærtdrøftetkriminaliseringav bruk,besittelseog ervervi forhold
til hvorvidtdetteer skadeligfor individetselv.

AntidopingNorgeer derforsværtpositivetil at Helse- og omsorgsdepartementeti sitt
høringsnotatunderstrekerat hovedformåletmedet forbudmoterverv,besittelseog brukav
dopingmidlerer å unngåskadefølgerfor samfunnetogtredjeperson.AntidopingNorge
meneret sliktlovforbudvilgi et tydeligsignalfra storsamfunnetom at dopingikkeer
akseptert;Vi ønskerikke at unge mennesker skalødeleggesitteget liv,påføreandre lidelse
og påføresamfunnetbetydeligekostnadergrunnetdopingmisbruk.

Lovforslagets betydning for antidopingarbeidet i idretten - prestasjonsfokus
I idrettenvilden prestasjonsfremmendeeffektenav dopingmidlervære den fremtredende.
Dopingmidlerbenyttesfor å yte bedre,som restitusjonsfremmendemiddelellerfor å tåle
størretreningsmengder;Det handlerom å skaffeseg et fortrinnfor å oppnågode resultater
med alt dettekan bringemed seg av hederogære, berømmelseog penger.Dopingrokker
så tilde graderved idrettensgrunnverdier,og antidopingarbeidetsrollei idrettensverdiarbeid
er tydeligforankreti den ferskeSt. Meld.26 (2011-2012) hvordet heterat
"antidopingarbeideter et konkretuttrykkfor idrettensverdifundament".Rene idrettsutøvere
kanvanskeligvinnenårderes konkurrentervelgerå jukseved å benyttefarlige —
prestasjonsfremmendemidler.Ved å forbybruk,besittelseog ervervav dopingmidlergisdet
ogsået kraftigsignalfra samfunnetom at juksog uærligspillikkeer akseptertfor å oppnå
konkurransefortrinn.

Flere dopingmidlerer vanskeligeå sporei en urin-eller blodprøve,og p.t. kan internasjonale
topputøvereerverve,besitteog sågarogsåbrukeenkeltestofferi Norgemed marginalrisiko
for å bliavslørt.De avsløringenesom harfunnetsted i FrankrikeunderTourde Franceog
som har rysteten hel idrettsverdenvar basertpå beslagav dopingmidler.Vi menerderforat
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et lovforbudogsåvilstyrkeantidopingarbeideti toppidretten,og vilbidratil å vanskeliggjøre
dopingbrukunderinternasjonalearrangementeri Norge.

Lovforslagets betydning for ungdomsmiljøer - kroppsfokus
AntidopingNorge ønskerå understrekeat i ungdomsmiljøeneer det ikkeførstog fremstden
prestasjonsfremmendeeffekten som er hovedmotivasjonenfor bruk. For flertalletav unge
menneskersom benytterdopingmidlerer hovedmåleten "finerekropp";det ytre er i fokus.
Det er således snarere presentasjon enn prestasjon som er motivet for dopingbruken.
Dopingbruker likeveli all hovedsakknyttettil trening.Uansettom målet med brukav doping
er en "penerekropp"eller forbedredeidrettsprestasjoner,er treningskulturet nøkkelbegrep
for å forstå og forebyggedopingbrukenutenforidretten.I tilleggtil gode rollemodellermed
tydelige holdningerhar et av suksesskriterienei forebyggingenav doping innenfor den
organiserteidrettenvært kunnskapom trening,ernæringog andrefaktorersomer vesenilige
for at man skal nå sinemål utenå brukedoping.Dette er ogsåfaktorersom børvurderesnår
forebyggendearbeidskalgjennomføresi dissemiljøene.

I en masteroppgavei spesialpedagogikkfra Universiteteti Oslo (2012) er det foretatt
dybdeintervjuav flere brukereav anaboleandrogenesteroider(AAS) om deresforholdtil
egen kropp.Oppgavenpekerpå det økendeomfangeti brukenav AAS blantungemenni
Norgei den hensiktå forbedrekroppensutseende.Brukav AAS kanforståssomden
vestligekroppskulturensmuligepåvirkningpå menn.Oppgavenbeskriverviktighetenav å ha
kontrolloversinkroppgjennomtrening,dietterogtilskudd.I dette regimeter AAS en
vesentligingrediens.Oppgaven søker å få et innblikki kroppensbetydningfor mennsom
besittererfaringermedAAS. Samfunnetsholdningertil fenomenetbelysesgjennom
kulturenskroppsfiksering,lovgivningogtabuerknyttettil brukav AAS. Brukernebeskriver
brukav AAS kunsomen snatvei og ønskerikkeat andreskalfå viteom deres bruk,da
holdningertil fenomeneti samfunnetofteer relaterttiljuks.

Helsemessige - og samfunnsøkonomiske konsekvenser ved bruk av dopingmidler,
primært AAS

Det er velkjentat AAS, bådetestosteronogfleresyntetiskepreparater,i betydelig
utstrekningbrukesfor å fremmemuskelutviklingog øke fysiskyteevne.Dessverreser vi bruk
langtned i aldersgruppene,og doseneer oftemegethøye. Slik bruker medisinskuberettiget
og kan gi storesamfunnsøkonomiskekonsekvenseri formav negativpåvirkningav
folkehelsenog økt risikoadferdmed potensielløkningav kriminelladferd.

Det foreliggerikkeklaretall på de samfunnsøkonomiskekonsekvenseneved brukav
dopingmidler,men man har i økendegrad settat allmennlegeroppsøkesav misbrukereav
slikestofferfor å få hjelp.Det er få aktører,ogsåinternasjonalt,somhar særligkunnskapom
og kompetansepå dettefeltet.Sverigekan visetil nyereforskningpå AAS. Denne
forskningenhar bidratttil at vi i dag vet mer omden komplekseeffektenAAS har på psykisk
helse,adferdog hjernensnervesystem.Forskningenhar ogsåvistat AAS kanføre til
misbrukav andrevanedannendemidler.Ved studierav musser man at hjernenpåvirkesav
AAS slikat individetfår forandretoppførsel.Studieneviserat AAS gir opphavtil økt
aggressivadferdi forsvarssituasjoner,øktdominantoppførsel,økt avhengighetav alkoholog
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narkotiske stoffer som amfetamin, kokain og cannabis, samt dårligere romlig hukommelse og
senket innlæringskapasitet. (Fred Nyberg et. al, Universitetet i Uppsala)

Antidoping Norge mener det bør være fokus på at dopingmidler potensielt kan gi opphav til et
svært bredt spekter av bivirkninger, mange av dem svært alvorlige og irreversible.
Bivirkningene som oppleves ved misbruk avhenger av type preparat, dosering, varighet av
behandling/bruk, pasientens alder og kjønn samt av individuelle variasjoner av respons. Ved
substitusjonsbehandling med tilnærmet fysiologiske doser er bivirkninger sjeldne og oftest
milde. Ved misbruk (doping) vil det også være viktig for bivirkningsforekomsten hvilke
kombinasjoner som benyttes, og her vet vi at det er en rekke kombinasjoner av ulike regimer.
Barn og unge er en spesielt sårbar gruppe, og ukontrollert bruk av AAS hos mindreårige kan
ha spesielt uheldige konsekvenser. Vanlige bivirkninger man ser er psykiske forandringer og
aggressiv adferd, stor fare for tidlig død på grunn av langtidsvirkning på hjerte/karsystemet
og potensial for avhengighetsutvikling, spesielt ved bruk av høye doser over tid. AAS vil,
etter først å gi pubertetsutvikling/virilisering og en forbigående vekstspurt, stanse videre
vekst på grunn av lukking av vekstsonene i knoklene (epifyseskivene). Dette er en
irreversibel virkning der videre vekst er permanent hemmet resten av individets levetid.
Dessuten kan det ikke utelukkes at langtidsbivirkninger kan være ekstra alvorlige når
stoffene er gitt til barn og unge.

Antidoping Norges erfaringer med økt bruk de senere årene
Den ofte lave debutalderen for dopingbruk gjør at barn og unge er den primære målgruppen i
Antidoping Norges forebyggende arbeid. Antidoping Norge ser med bekymring på rapporter
om stadig yngre brukere og mener at dette er et tydelig argument for å forby bruk av
dopingmidler. Tilgjengeligheten via internett innebærer at unge mennesker lett kan bestille
slike produkter uten foreldrenes viten eller tillatelse. Pårørende som er i kontakt med
Antidoping Norge framholder at de ofte opplever at de kommer til kort overfor sine barn, som
benytter argumenter om at doping ikke er forbudt for å rettferdiggjøre sitt forbruk. En gjengs
tilbakemelding Antidoping Norge hører direkte, men også fra lokale ressurspersoner innen
helse, skole og politi i forbindelse med dialog med brukere - og spesielt unge brukere, er at
dopingmidler ikke er forbudt å bruke og at man derfor tar lett på farene ved bruk. Ved å
innføre et forbud mot bruk mener Antidoping Norge at man vil sende et kraftig signal til den
unge delen av befolkningen, jenter og gutter, som kan stå i fare for å falle for fristelsen til å
benytte dopingmidler. Et forbud mot bruk vil kunne bidra til å redusere tilgjengeligheten av og
forebygge bruk av dopingmidler blant barn og ungdom.

Antidoping Norge mener at den eksisterende dopingforskriften er et godt grunnlag for et
lovforbud.

Import og omsetning av dopingmidler

Dopingmidler kan ikke erverves legalt i Norge. Unntaket er til medisinsk bruk. Dette
innebærer at dopingmidler som benyttes av ellers friske mennesker enten må erverves ved
import eller tilvirkes innenlands med renstoff som er forbudt innført. Alle dopingmidler som
brukes vil således uten unntak være ulovlig ervervet, enten ved import, eller stamme fra
ulovlig tilvirkning etter Straffelovens § 162 B, med en strafferamme på inntil 6 år.
Det er en klar trend i importbildet og omsetning av dopingmidler at handelen foregår over
internett, ofte direkte til sluttbruker. Pga manglende regelverk i mange land er nettsider for
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salg åpne og stoffene er enkle å få tak i. Man behøver ikke å gå via en mellommann for å
skaffe seg dopingmidler, men kan importere selv og få produktet direkte hjem i postkassen.
Ulovlig tilvirkede dopingmidler medfører en helserisiko for den enkelte bruker fordi de ofte er
produsert under uhygieniske forhold og uten kontroll over virkestoff og dosering.
Dopingmidler som erverves er med på å finansiere og underbygge en svart, kriminell
økonomi som anslås å være en milliardindustri.

Flere store dopingsaker har de siste årene blitt rullet opp. Undergrunnslaboratorier og
omfattende innenlands illegal handel har blitt avdekket. Denne produksjonen er knyttet til
kriminelle nettverk som driver organisert kriminalitet med betydelig profitt. Doping hevdes å
være mer lukrativt enn narkotika. Det blir langt færre ledd i kjeden fra produksjon til
sluttbruker når illegal produksjon kan foretas innenlands og distribueres rett til sluttbruker.
Beregninger fra tollvesenet basert på gateverdier fra 2010, viser at fortjenesten på AAS laget
av dopingpulver fra Kina er fire ganger høyere enn normal fortjeneste på heroin og kokain.

Den økende tilgjengeligheten og tollvesenets beslagsmengde skulle kunne indikere at politiet
de senere årene har sett en økning i beslag av dopingmidler innenlands. Dersom vi
sammenligner tollvesenets og politiets prosentvise andel av beslaglagte dopingmidler, viser
statistikken at politiets andel har gått markant ned de seneste årene. En mulig årsak til dette
kan være en manglende prioritering fra politiets side nettopp grunnet at det ikke foreligger et
forbud mot erverv, besittelse og bruk av dopingmidler. Rettspraksis viser at det er en flytende
overgang mellom lovlig besittelse og ulovlig oppbevaring. Det kan virke som det er
rettspraksis for at så mye som et års personlig forbruk anses som lovlig besittelse. Dette
forholdet får følgekonsekvenser for forebyggende og kriminalitetsbekjempende arbeid på
dopingområdet fordi slike mengder ikke kan beslaglegges og ikke statistikkføres som
beslaglagt all den tid forholdet defineres som til "personlig bruk". Følgene blir blant annet at
politiet ikke kan ha nødvendig oversikt over innenlands trender på nye dopingmidler med
mindre det er store mengder det dreier seg om. Det vil dermed også være vanskelig for
politiet å gi innspill til forebyggende instanser om omfang.

Et forbud mot bruk vil kunne intensivere politiets forebyggende arbeid overfor unge
mennesker. Ungdom som for eksempel tas med dopingmidler til eget bruk vil kunne følges
opp bedre og det vil være enklere for lokalt politi å få oversikt over omfanget av problemet i
eget distrikt.

Forholdet til idrettens eget sanksjonssystem
Kriminalisering av bruk må sees i sammenheng med forholdet til idrettens eget
sanksjonssystem basert på foreningsretten. Antidoping Norge ser ikke dette som et hinder
for å forby bruk. Allerede i dag fremgår stoffer, eksempelvis amfetamin, på idrettens
dopingliste samtidig som det er forbudt å bruke i henhold til norsk lov. Et forbud mot bruk
både i idrettens vedtekter og norsk lov har så langt ikke bidratt til problemer med
håndhevelsen av idrettens dopingbestemmelser.

Konklusjon

Antidoping Norge støtter forslaget om forbud mot besittelse, erverv og bruk av dopingmidler
og tror at et lovforbud vil bidra til at doping blir høyere prioritert i politiet. Vi understreker
imidlertid at et forbud alene ikke er nok til å bekjempe doping. Parallelt med en strengere
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lovgivninger det avgjørendeat det forebyggendearbeidettrappesoppog at det etablereset
behandlings-og rehabiliteringstilbud.
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Saksbehandler: rådgiver Gry Støtvig.
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