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Till Statsrådet och chefen för

Socialdepartementet

Genom regeringsbeslut den juli28 bemyndigades1994 dåvarande
statsrådet och chefen för Socialdepartementet Ingela Thalén till-att
kalla parlamentarisk kommitté med uppdrag samladgöraatten en

frågor rörande missbruketöversyn dopingmedel; Utredningenav av
S 1994:05 dopning. Utredningens direktiv dir.l994:78 harom
bifogats betänkandet.

Med stöd bemyndigandet förordnades den novemberl 1994av
rättschefen Susanne Billum ledamot och ordförande i utred-som
ningen. decemberDen 15 1994 förordnades ledamöter isom
utredningen riksdagsledamöterna Stig Bertilsson, Ingbritt Irhammar,
Eva Johansson och Birthe Sörestedt. januariDen 18 förord-1995
nades ledamot i utredningen riksdagsledamoten Charlottasom
Bjälkebring. decemberDen 15 1995 entledigades Stig Bertilsson
från uppdraget och förordnades riksdagsledamoten Sten Svensson.

Den december15 förordnades1994 sakkunniga i utredningensom
departementssekreteraren Birgitta Bratthall, hovrättsassessorn
Kristina Engholm, polismästaren Bengt Ericsson, departements-
sekreteraren Ingela Håkansson och avdelningsdirektören Bertil
Pettersson. Den 27 1994 entledigades Ingela Håkansson frånmars

Öhlund.uppdraget och förordnades utredaren Thomas Den 23
Öhlund.augusti 1996 entledigades Thomas

Den december15 1994 förordnades i utredningenexpertersom
docenten Ulf Bergman, förbundssekreteraren Leif Klingensjö och
kommundirektören Kristina Olinder. februariDen 14 1996 förord-
nades hovrättsassessorn Johan Alvner i utredningen.expertsom

Till sekreterare förordnades den 7 november hovrättsasses-1994
Gun-Marie Persson. Med. Dr Carl Johan Sundberg har undersorn

utredningstiden medverkat konsult i arbetet med de medicinskasom
avsnitten.

Utredningen får härmed överlämna betänkandet SOU 1996: 126
Doping i folkhälsoperspektiv.

Till betänkandet fogas reservation ledamoten Sten Svenssonen av
och särskilt yttrande sakkunnigeett Bengt Ericsson.av

Utredningen har härmed slutfört sitt uppdrag.
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Sammanfattning

Utredningen har haft i uppdrag allsidiggöraatt översynen av
dopingproblemets omfattning och karaktär, följder missbrukav
kort och lång sikt bedöma behovet olika insatser. direkti-samt Iav

betonas utgångspunkten för utredningens arbete skallattven vara en
genomgång den faktiska kunskapen dopingmedlennoggrann av om

och deras fysiska och psykiska verkningar.
Utredningen, genomgående använder uttrycket "doping" isom

stället för det tidigare "dopning", har gjort mycket omfattandeen
genomgång såväl svensk utländsk forskning dopingme-av som om
del och deras verkningar. Utredningen har tagit del de undersök-av
ningar finns angående missbrukets utbredning och karaktärsom

låtit utföra kompletterandeävensamt undersökningar ochegna
enkäter. Tonvikten har lagts vid anabola steroider, de iär sär-som
klass vanligaste och bäst kända medlen. Utredningen kan konstatera

dessa resultat tyder dopingproblemetatt har många komplice-att
rade aspekter inte tidigare fått tillbörlig uppmärksamhet. Detsom
finns inte något enkelt orsakerna till missbruket doping-svar av
medel eller på hur skall komma till med detta missbruk.rättaman
Det enligt utredningens meningär tydligt det behövs insatseratt av
många olika slag och många olika områden.

Undersökningarna visar missbrukets omfattning knappast såatt är
utbrett och etablerat tidigare befarats. utredningensI intervju-som
undersökning bland i åldrarna 18-30 årmän 1,1 procent attuppgav
de någon gång hade anabola steroider. Liknandeprövat resultat,
dock med lokala variationer, visar de undersökningar Centralförbun-
det för alkohol- och narkotikaupplysning CAN har genomfört. Det
har inte heller framkommit något tyder missbruket harattsom
ökat i omfattning de två åren. Resultaten tydersenaste närmast att
utvecklingen har Undersökningarna visar vidarestagnerat. detatt
nästande uteslutande fråga pojkar ochär missbru-mänom unga som
kar anabola steroider. Det kan konstateras den illegala tillgångenatt
på dopingmedel, främst anabola steroider, god och det ärsynes vara
lätt få på sådana illegala medel föratt dentag vill pröva.som
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tillgängliga harillegalt finnsdopingmedeldeMerparten somav
landet.smugglats i

koppling mellanföreligger starkfinnsstudierEnligt de ensom nu
huvudsakligastyrketräning.steroider och Detanabolamissbruket av

kropp och utseende.fall förändrai dessasyftet med missbruket är att
Även börja användaoch forbörja styrketränamotiven för attattom

individer vissmellan olikasig åtdopingmedel skiljer synes
självkänslaBristandekroppsfixering nämnare.en gemensamvara

undersökningarna.relativt ofta ikroppsuppfattning påtalasoch skev
berusningseffektersyfte nå direktaimissbruketAtt äger attrum

hellerfinns intemycket marginellt. Detinteförekommer änannat
berusnings-steroider harfor anabolavetenskapliga beläggnågra att

eller lång sikt.sig korteffekt vare
steroider haranabolavisar bl.a.medicinska forskningenDen att

vilkaoklartdetskadeverkningar.fysiska Däremotallvarliga är mera
Forskningen pekarhar.dopingmedleneffekter de olikapsykiska

del kansteroider hosmissbruk anaboladock att ett personerenav
aggressivitetförhöjdbieffekter, bl.a.psykiskaleda till samten

Emellertid får understrykasuppehåll i missbruket.depression vid att
våldsbenägenhet. mångaökad linte detaggressivitet är samma som

förekommit isteroider haranabolafall där missbrukde avav
kombinerats medmissbruket vidarevåldsbrott harsamband med

vetenskapligt belagtoch narkotika. Någotmissbruk alkoholav
våldsbrottanabola steroider ochmissbrukorsakssamband mellan av

beroendeframkallande i egentligsteroideranabolafinns inte. Att är
vetenskapligt belagt.hellermening inteär

Även för utred-varit tillgängligtutredningsmaterialdet somom
ibland haromfattandemissbruket inte såningen visar äratt som man
missbruksamhällsproblem. Eftersomallvarligtdet ändåär etttrott

förallvarliga hälsofaror mångainnebäradopingmedel kan ungaav
fortsattnödvändigt medutredningen detmänniskor äratt enanser

anabolamedicinskt brukallt ickebekämpningmålmedveten avav
kräver vitteffektiv kampdopingmedel. Ensteroider och andra ett
förebyggandeliggadär tyngdpunkten böråtgärderspektrum av

illegalt till-demför kommaoch insatseråtgärder att som
dopingmedel.handahåller

landetshälftenkartläggning framgårutredningensAv änatt mer av
form verksamheteller har bedrivit någonkommuner bedriver motav

form informationsåtgärderdopingmissbruket, främst i ävenmenav
Utredningen under-gymverksamheterna.med inriktningåtgärder

förebyggande insatser, främst förkontinuerligastryker vikten av
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ungdomar. Frågor attityder till identitet, kropp och hälsa måsteom
få framträdande plats. Förebyggande arbete bör även påen äga rum
gymanläggningar.

Utredningen kan konstatera kunskaperna dopingmedlensatt om
bieffekter och hur med sådan missbruksproblematik börom personer
bemötas allmänt dåliga. finnsDetärsett behov utbild-ett stort av
ning för många olika personalkategorier i sin yrkesverksamhetsom

dessa ungdomar.möter Utredningen föreslår därför detatt ettges
ökat för dessa frågor såväl iutrymme berörda grundutbildningar

inom fortbildningsverksamheten. Utredningen föreslårsom även att
Socialstyrelsen får i uppdrag kartlägga behovetnärmareatt vårdav
och behandling utarbeta strategier för behandlingsamt att av
missbrukare dopingmedel. Socialtjänstens for missbrukav ansvar av
dopingmedel bland barn och ungdom bör tydligare markeras i
socialtjänstlagen. Utredningen framhåller behovet fortsatt forsk-av
ning, såväl medicinsk beteendevetenskaplig, och vissasom anger
områden där behovet särskilt framträdande.är

För kampen spridningenatt anabolamot steroider och andraav
dopingmedel skall bli effektiv krävs enligt utredningens mening att
denna brottslighet får tillräckligt i polisens och tullensutrymme
verksamhet. Utredningen det nödvändigt dopingbrot-äratt attanser

prioriteras vadten skerän i polisens brottsutredandemer som nu
verksamhet. Vidare krävs det den illegala hanteringenatt bl.a.av
anabola steroider uppmärksammas internationellt. Särskilt oroväck-
ande detär lättatt recepttvång, införskaffaatt, trotssynes vara
anabola steroider på vissa håll utomlands. Utredningen föreslår
därför regeringen internationelltatt inom för EU-arbetetramen-
och i andra lämpliga sammanhang frågor kontrollentar överupp om
handeln med läkemedel. Det överhuvudtagetär viktigt frågoratt om
den illegala hanteringen dopingmedel internationellt be-ävenav
handlas i folkhälsoperspektiv och inteett endast problem förettsom
den organiserade idrotten.

Utredningen har funnit den nuvarande straffskalan för doping-att
brott inte fullt straffvärdet för kvalificeradmotsvarar brottslig-mer
het, då den illegala hanteringent.ex. mängdersom storaavser
dopingmedel. Med hänsyn till den vikt utredningen fäster vid
kampen tillgången på sådana illegalamot medel föreslår utredningen

dopingbrott införsatt ett for vilket fängelsegrovt kan utdömas med
minst månader och högst fyra år. l syfte få enhetligsex att en mer
straffrättslig bedömning dopingbrotten föreslår utredningenav att
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uttryckligenringaskall bedömasgärningenförkriterierna när som
straffbestämmelser.dopinglagensianges

utvidgas tillskalldopinglagenföreslår inteUtredningen attatt
lag. Förregleras i dennademedelomfatta andra attän som nu

bl.a.läkemedelandraillegal hanteringmedtillkomma rätta somav
dockföreslår utredningendopingsammanhangmissbrukas i att
otillåtetändras såstraffbestämmelserläkemedelslagens ävenatt

utredningenföreslårstraffbart. Vidareöverlåtelsesyfte blirinnehav i
år förhöjs till tvåläkemedelslagenbrottstraffmaximum for motatt

innehav ielleröverlåtelseotillåtenkvalificerade fall avmer
de utred-undanröjer mångasådan ändringöverlåtelsesyfte. En av

enligt utredningensoch kan,föreliggerningsproblem me-som nu
uppträder på denmedeldåeffektivt redskapblining, ävenett nya

marknaden.illegala
ickemedicinska ochdet ickeUtredningen föreslår veten-även att

kriminali-dopinglagenomfattasmedeldeskapliga bruket avsomav
kroppen.tillförseln till dendirektadenMed bruk egnaavsesseras.

Även påinriktas främståtgärderna börstraffrättsligade attom
utredningendopingmedelillegala tillgångenbegränsa den anser

medicinskformer ickeställningstagande allasamhällets motatt av
och konsekvent.dopingmedel skall klartbefattning med vara

medelövrigasteroider ochanabolamed bruketochI att somav
bruketblir kontrollenkriminaliserasdopinglagenomfattas enavav

Utredningenmyndigheter.rättsvårdandeövrigaför polisen ochfråga
kontrolltillmöjligheternanågon ändringföreslår inte genomav

sammanhang.i andraprovtagning



Författningsförslag 251996:126SOU

Författningsförslag

Förslag tilll

1991:1969i lagenändringLag omom

dopningsmedelförbud vissamot

förbudfråga lagen 1991 1969föreskrivs iHärigenom mot: omom
dopningsmedelvissa

följande lydelse,skall harubrik 4dels lagens 2samtatt -
följandeparagraf,skall införas 3det i lagendels att a aven ny

lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

förbudförbud 1991:19691991:1969 LagLag motmot omom
dopingmedeldopningsmedel vissavissa

2§
får inteMedel i 1 §i får inteMedel 1 § som angessom anges

för medicinskt ellermedicinskt ellerför änän annatannat
ändamålvetenskapligtvetenskapligt ändamål

införas till landet,införas till landet,
överlåtas,överlåtas,
framställas,framställas,

överlåtelsesyfte,överlåtelsesyfte, förvärvas iiförvärvas
bjudas till försäljning,försäljning el-bjudas till utut
innehas ellerler
brukas.innehas.

3§
uppsåtligen bryteruppsåtligen bryter DenDen somsom

§ döms för doping-döms för dopnings- 2 2-72 § 2-6 motmot
brojt till fängelse i högst två år.brqtt till fängelse i högst två år.

förstaförsta brott ibrott i ArAr avsessom avses som
till mängdringa, döms stycket med hänsynstycket att anse som

eller fängelse i högst och befattningtill böter övrigasamt om-
ständigheter ringa,månader. att somansesex



F örfattningsförslag SOU 1996:126

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

döms till böter eller fängelse i
högst månader.sex

Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagenm.m.
1960:418 straff för varusmuggling.om

3a§
Är brott § första3isom avses

stycket skallatt grovtanse som
dömas för dopingbrott tillgrovt
fängelse, lägst månader ochsex
högst jj/ra år.

Vid bedömandet huruvidaav
brottet skall särskilt be-är grovt
aktas förövatsgärningenom
yrkesmässigt, betydandeavsett
mängd eller värde, eller annars

särskilt farligvarit art.av

4§
försökFör eller förberedelse försökFör eller förberedelse

till sådant dopningsbrott till sådant dopingbrott intesom som
inte är ringa dömsatt ringaär döms tillattanse som anse som
till enligt kap.23 brotts- enligt 23 kap. brottsbal-ansvar ansvar
balken, gärningen gäller ken, gärningen gällerom an- om annan

befattning i befattningän i §nan än 2 6som avses som avses
§2 och

Om flera har medverkat till brott i 2 § 2 skall 23som avses -kap. 4 och 5 brottsbalken tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.
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tillFörslag2

läkemedelslagen 1992:859ändring iLag om

läkemedelslagenföreskrivs i fråga 1992:859Härigenom om
ha följande lydelseoch 26 skalldels 18att

paragraf, följandeinföras 26dels det i lagen skallatt aven ny a
lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

1 §
tillföraslag avseddaMed läkemedel i denna är attavses varor som

eller botaförebygga, påvisa, lindramänniskor eller djur för att
syfte.sjukdom eller användas i likartatsjukdom eller attsymtom

läkemedel joniseranderadioaktiva läkemedelMed som avgeravses
slutna strålkällor.radioaktiva läkemedel räknas intestrålning. Till

fråga narkotiska läkeme-fråga narkotiska läkeme- ll omom
del och läkemedeloch läkemedeldel utgörutgör somomom som

tillämpas bestäm-tillämpas be- dopingmedeldopningsmedel
denna lag, de intedenna lag, de melserna istämmelserna i omom

särskiltstrider vadinte strider vad ärär sär- motmot somsom
föreskrivet dessaskilt föreskrivet dessa om varor.om varor.

18 §
inte hardetaljhandel i denna lag försäljning till denMed somavses

försäljning.försäljning. Med partihandeltillstånd till annanavses
läkemedlenmed läkemedel skall bedrivas sådantHandel sätt att

läkemedlensegendom eller miljö såinte skadar människor, samt att
kvalitet inte försämras.

får Handel med läkemedel fårPartihandel med läkemedel en-
bedrivas den fåttbedrivas endast den fått dast somsom avav

Läkemedelsverkets tillstånd ellerLäkemedelsverkets tillstånd
därtilldetaljhandel berättigad enligtBestämmelser ärom som

detaljhan-de- lagenfinns lagen 1970:205 1970:205i omom
del med läkemedel.taljhandel med läkemedel.

§26
med uppsåt ellermed uppsåt eller DenDen av som avsom

oaktsamhet bryter artikeloaktsamhet bryter artikel motmot
eller i förordningeller i förordning 12.2 34.23.1, 12.2 34.2 3.1,

2309/93 ellerEEG 2309/93 eller 14, EEG motnr nr
§§ § dennaeller §§ denna lag döms eller 1916-19 14, 16, 17

Senaste lydelse 1995:475.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

till böter eller fängelse i högst lag döms till böter eller fängelseett
år, gärningen inte belagd i högstär år, gärningen inteettom om
med straff enligt brottsbalken belagd med straffär enligt
eller enligt lagen 1960:418 brottsbalken eller enligt lagenom
straff för varusmuggling. 1960:418 straff förom varu-

smuggling.

ringaI fall skall inte dömas till ansvar.
Den sig for behörig förordna läkemedelut föratt attsom ger vara

få läkemedel utlämnat i stridatt vad föreskrivet,ett mot ärsom
döms till böter eller fängelse i högst månader, gärningen intesex om

belagd med straffär enligt brottsbalken.strängare
Detsamma gäller den i sådan avsikt åberopar frånett receptsom en

obehörig person.

26a§
Den med uppsåt ellersom av

oaktsamhet bryter §18 den-mot
lag döms till böter ellerna

fängelse högst år,i ett gär-om
belagdningen inte med strafär

enligt brottsbalken eller enligt
lagen 1960:418 straf förom
varusmuggling.
Detsamma gäller den inne-som

har läkemedel uppenbart syftei
överlåta dem strid med §i 18att

denna lag.
I fall skall dömasringa inte till

ansvar.
Har uppsåtlig gärning som av-

första elleri andra stycketses
skett yrkesmässigt, bety-avsett
dande mängd eller varitannars

särskilt farlig skall dömasartav
till fängelse högst två år.i

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.
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3 Förslag till

ändringLag i lagen 1974:203om
kriminalvård i anstaltom

Härigenom föreskrivs 52 d och lagen63 1974:203att om
kriminalvård i anstalt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

d§252
intagenEn inte intagenEn inteär, annat är, annatom om

föranleds medicinska eller föranleds medicinska ellerav av
liknande skäl, skyldig på liknande skäl, skyldig påatt attan- an-
maning lämna blod-, urin- eller maning lämna bl0d-, urin- eller
utandningsprov för kontroll utandningsprov för kontrollav av

han inte påverkad be- han inte påverkad be-äratt ärattav av
roendeframkallande medel eller roendeframkallande medel eller
något sådant dopningsmedel något sådant dopingmedelsom som

i § lagen1 1991:1969 i lagen 1991:1969avses avses om
förbud vissa dopnings- förbud vissa dopingmedel.mot motom

medel.

63§3
Alkoholhaltiga drycker eller Alkoholhaltiga drycker, andra

andra berusningsmedel får berusningsmedel eller sådanaom-
händertas, dopingmedel lagenisom avses

1991:1969 förbud motom
dopingmedel fårvissa omhän-

dertas,

de påträffas hos intagen,om en
intagen får dem sig tillsända,om en

de medförs någon skall in i kriminalvårdsanstalt,tasom av som
eller

de påträffas inom anstalt och det finnsinte någonom annars
känd till dem.ägare

Kriminalvårdsanstalten skall låta förstöra eller försälja den
Omhändertagna egendomen enligt bestämmelserna beslagtagenom
egendom i första2 § 1 stycket lagen 1958:205 förverkandeom av
alkoholhaltiga drycker m.m.

2Senaste lydelse 1995:492.
3Senaste lydelse 1990:1011.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas i frågaäven
injektionsspruta eller kanyl kan användas för insprutning iom som

människokroppen eller i fråga andra föremål särskiltärom som
missbrukägnade användas för eller befattning medatt av annan

narkotika.
Belopp, erhållits vid försäljning omhändertagen egendom,som av

tillfaller staten.
påträffas hos eller ankommer till intagen i strid medPengar ensom

vad särskilt föreskrivet intagnas inneharättär attsom om pengar,
Omhändertag-skall omhändertas, det inte uppenbart oskäligt.ärom

skall anstaltens fårförsorg räntebärandegöraspengar genom menna
disponeras den intagne förrän vid anstaltsvårdens slut, detav om

inte föreligger särskilda skäl.

lag träder i kraft den juli1 1997.Denna
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Förslag4 till

ändring iLag lagen 1988:870om om
vård missbrukare i fallVissaav

Härigenom föreskrivs 31 och lagen36 1988:870 vårdatt om
missbrukare i vissa fall skall ha följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

31§
vårdasDen enligt denna Den vårdas enligt dennasom som

lag i LVM-hem får inte inne- lag i LVM-hem får inte inne-ett ett
ha alkoholhaltiga drycker, ha alkoholhaltiga drycker,nar- nar-
kotika eller flyktiga lösningsme- kotika, flyktiga lösningsmedel
del eller injektionssprutor, ka- eller sådana dopingmedel som
nyler eller andra föremål lagen 1991:1969är isom avses om
särskilt ägnade användas för förbud dopingmedelvissaatt mot
missbruk eller befatt- eller injektionssprutor, kanylerav annan
ning med narkotika. fårHan inte eller andra föremål är sär-som
heller inneha något skilt ägnade användas förannat attsom
kan till för vården eller missbruk eller befatt-vara men av annan
ordningen vid hemmet. Påträffas ning med narkotika. fårHan inte
sådan egendom heller inneha någotangetts, annatsom nu som
får den omhändertas. kan till för vården ellervara men

ordningen vid hemmet. Påträffas
sådan egendom angetts,som nu
får den omhändertas.

36§
Har alkoholhaltiga drycker, alkoholhaltigaHar drycker,

narkotika eller flyktiga lösnings- narkotika, flyktiga lösningsme-
medel omhändertagits enligt del31 eller sådana dopingmedel
eller eller35 § påträffats inom lagen 1991:1969isom avses

LVM-hem det finns förbud dopingme-ett vissautan att motom
någon känd till dem, skall del omhändertagits enligtägare 31
den förestår vården vid eller 35 § eller påträffats inomsom
hemmet låta förstöra eller försäl- LVM-hem det finnsett utan att

egendomen enligt bestämmel- någon känd till dem, skallägare
beslagtagen egendom i den förestår vården vidserna om som
första2 § 1 stycket lagen hemmet låta förstöra eller försäl-

1958:205 förverkande egendomen enligt bestämmel-om av
alkoholhaltiga drycker Be- beslagtagen egendom im.m. serna om
lopp erhålls vid försäljning 2 § första1 stycket lagensom
tillfaller 1958:205 förverkandestaten. om av

alkoholhaltiga drycker Be-m.m.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

erhålls vid försäljninglopp som
tillfaller staten.

fråga injektionssprutor, kanyler ochskall gälla iDetsamma om
missbruksärskilt ägnade användas förandra föremål är att avsom

befattning med narkotika.eller annan

kraft den julilag träder i 1 1997.Denna
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5 Förslag till

Lag ändring i lagen l990:52 medom
särskilda bestämmelser vårdom av unga

Härigenom föreskrivs 16 och 20 lagen 1990:52att med
särskilda bestämmelser vård skall ha följande lydelse.om av unga

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16§
Den omfattas bestäm- Den omfattas bestäm-som av som av

melserna i 15 § får inte inneha melserna i får15 § inte inneha
narkotika, alkoholhaltiga dryck- narkotika, alkoholhaltiga dryck-

eller andra berusningsmedel andra berusningsmedel ellerer er,
eller injektionssprutor, kanyler sådana dopingmedel som avses
eller andra föremål lagenär 1991sär- i sl969 förbudsom om
skilt ägnade användas föratt dopingmedelvissa ellermot
missbruk eller befatt- injektionssprutor, kanyler ellerav annan
ning med narkotika. Den andra föremål särskiltär äg-unge som
får inte heller inneha något nade användas för missbrukannat att

kan till för vården eller befattningsom medvara men av annan
eller ordningen vid hemmet. På- narkotika. Den får inte hel-unge
träffas sådan egendom hos den ler inneha något kanannat som

får den omhändertas. till för vården ellerunge, vara men
ordningen vid hemmet. Påträffas
sådan egendom hos den unge,
får den omhändertas.

20§
Har narkotika, alkoholhaltiga Har narkotika, alkoholhaltiga

drycker eller andra berusnings- drycker, andra berusningsmedel
medel omhändertagits enligt 16 eller sådana dopingmedel som
eller 19 eller§ har sådan lageni 1991:1969egen- avses om
dom påträffats inom hem för förbudett dopingmedelvissamot
särskilt tillsyn omhändertagitsutan enligtatt 16 ellernoggrann
det finns någon känd tillägare 19 § eller har sådan egendom
egendomen, skall den före- påträffats inom hem försom ett sär-
står vården vid hemmet låta för- skilt tillsyn detutan attnoggrann

eller försäljastöra egendomen finns någon känd tillägare egen-
enligt bestämmelserna be- domen, skall den förestårom som
slagtagen egendom i2 § förstal vården vid hemmet låta förstöra
stycket lagen 1958:205 for- eller försälja egendomen enligtom
verkande alkoholhaltiga dryc- bestämmelserna beslagtagenav om
ker Belopp har erhål- egendom i 2 § förstalm.m. stycketsom

2 16-1161
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

förverkan-lagen 1958:205försäljning tillfallervidlits staten. om
dryckeralkoholhaltigade av
erhållitsBelopp harsomm.m.

tillfallerförsäljningvid staten.

kanyler ochinjektionssprutor,frågaskall gälla iDetsamma om
för missbrukägnade användassärskiltandra föremål är att avsom

narkotika.medbefattningeller annan

julikraft den 1997.träder i 1lagDenna
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6 Förslag till

Lag ändring i lagen 1991:1128om

psykiatrisk tvångsvårdom

Härigenom föreskrivs 21 och 24 lagenatt 1991:1128 om
psykiatrisk tvångsvård skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2l§
En patient får inte inneha En patient får inte inneha

narkotika, alkoholhaltiga narkotika, alkoholhaltiga
drycker eller andra berusnings- drycker eller andra berusnings-
medel, medel,

sådana dopingmedel som av-
lageni 1991:1969 för-ses om

bud dopingmedel,vissamot
injektionssprutor eller kany- injektionssprutor eller kany-

ler, kan användas för in- ler, kan användas försom in-som
sprutning i människokroppen, sprutning i människokroppen,

andra föremål särskiltär andra föremål särskiltsom ärsom
ägnade användas för miss-att ägnade användas för miss-att
bruk eller befattning bruk eller befattningav annan av annan
med narkotika, eller med narkotika, eller

4. egendom kan egendomannan kansom annan som
skada honom själv eller någon skada honom själv eller någon

eller till för vår- eller tillannan för vår-vara men annan vara men
den eller ordningen Vårdin- den eller ordningen värdin-
rättningen. rättningen.

Påträffas sådan egendom i första stycket, får densom avses
omhändertas.

24§
Har narkotika, alkoholhaltiga Har narkotika, alkoholhaltiga

drycker eller andra berusnings- drycker, andra berusningsmedel
medel omhändertagits enligt 21 eller sådana dopingmedel som
eller 22 eller§ har sådan lageni 1991:1969egen- avses omdom påträffats där patienter in- förbud dopingmedelvissamot
tagits för tvångsvård det omhändertagitsutan att enligt 21 eller
finns någon känd tillägare 22 § eller har sådan egendomegen-
domen, skall ehefsöverläkaren påträffats där patienter intagits
låta förstöra eller sälja egendo- för tvångsvård det finnsutan att

enligt bestämmelserna någon kändmen tillägare egendo-om
beslagtagen egendom i 2 § 1 skall chefsöverläkaren låtamen,
första stycket lagen 1958:205 förstöra eller sälja egendomen
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

be-bestämmelsernaenligtalkoholhalti-forverkande omavom
i förstaegendom 2 § lslagtagengäl-drycker Detsammam.m.ga

för-lagen 1958:205stycketinjektionssprutorfrågaler i omom
dryc-alkoholhaltigaverkandeanvändaskankanyler,eller avsom

gäller iDetsammamänniskokrop- kerinsprutning ifor m.m.
ellerinjektionssprutorfrågaföre-andraoch i fråga omompen,

användas förkankanyler,ägnadesärskiltmål attär somsom
människokroppen,insprutning iellerför missbrukanvändas av

föremålandrafrågaoch inarkotika.medbefattning omannan
ägnadesärskilt använ-attärsom

ellermissbrukfordas annanav
narkotika.befattning med

tillfallerförsäljningviderhållitsharBelopp staten.som

juli 1997.kraft den 1träder ilagDenna
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7 Förslag till

Lag ändring i socialtjänstlagen 1980:620om

Härigenom föreskrivs 11 och 12 socialtjänstlagenatt 1980:620
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11§4
Socialnämnden skall arbeta för Socialnämnden skall arbeta för

förebygga ochatt motverka förebygga ochatt motverka
missbruk alkohol och andra missbruk alkoholav och andraav
beroendeframkallande medel. beroendeframkallande medel.
Insatser för barn och ungdom
bör därvid särskildägnas upp-
märksamhet.

Socialnämnden skall information till myndigheter,genom grupperoch enskilda och uppsökande verksamhet sprida kunskapgenom omskadeverkningar missbruk och de hjälpmöjligheter finns.av om som
Socialnämnden skall aktivt sörja for den enskildeatt missbrukaren

får den hjälp och vård han behöver för komma ifrånsom att
missbruket.

Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och
vården och bevaka planen fullföljs.attnoga

12
Socialnämnden skall Socialnämnden skall
verka för barn och ungdomatt verka för barn och ungdomatt

underväxer och godatryggaupp underväxer och godatryggaupp
förhållanden, förhållanden,

i samarbetenära med hemmen i samarbetenära med hemmen
främja allsidig personlighets- främja allsidigen personlighets-en
utveckling och fy- utveckling ochen fy-gynnsam en gynnsamsisk och social utveckling hos sisk och social utveckling hos
barn och ungdom, barn och ungdom,

med särskild uppmärksamhet med särskild uppmärksamhet
följa utvecklingen hos barn och följa utvecklingen hos barn och
ungdom har visat tecken till ungdom harsom visat tecken tillsom

utveckling,en ogynnsam utveckling,en ogynnsam

Senaste lydelse 1988:871.
5Senaste lydelse 1990:1527.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

förebyggaföraktivtarbeta att
blandmissbrukmotverkaoch

alkoholhal-ungdomochbarn av
beroende-andradrycker,tiga

sådanamedelframkallande samt
lagendopingmedel iavsessom

förbud1991:1969 motom
dopingmedel,vissa

hemmenmedsamarbeteimed hemmen närasamarbetei nära
ungdomochbarnförsörjaungdom attochbarnförsörja att

utvecklasriskerar attutvecklas ogyn-riskerar att somogyn-som stödochskydddetfårstödochskydd nsamtdetfårnsamt
hänsy-och,behöverdehänsy-och,behöver omde somomsom motive-bästatill denmotive-bästadentill ungesnenungesnen utanförfostranvård ochdet,utanförfostranochvårddet, rarrar

hemmet, samthemmet, samt
ochbarnsiniochbarn ung-i sin omsorg omung-omomsorg

särskilda be-dettillgodosedomsärskilda be-dettillgodosedom
kanhjälpochstödhovkanhjälpochstöd somhov avsomav vård-tvistsedanföreliggavård-tvistsedan omföreligga enomen

avgjortsharnad elleravgjorts umgängeharellernad umgänge
domstol.domstol. enavav en

juli 1997.kraft den 1träder ilagDenna
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8 Förslag till

Lag ändring i lagen 1994:451om om
försöksverksamhet med intensivövervakning
med elektronisk kontroll

Härigenom föreskrivs 4 lagen§ 1994:451att försöksverksam-omhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll skall ha
följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§°
Den dömde skall under Den dömde skall under

verkställigheten utanför anstalt verkställigheten utanför anstalt
iaktta skötsamhet, efter förmåga iaktta skötsamhet, efter förmåga
söka försörja sig i övrigt sökasamt försörja sig i övrigtsamt

sig efterrätta vad åligger sig efterrätta vadsom åliggersomhonom enligt denna lag och honom enligt denna lag ochen- en-ligt föreskrift meddelats ligt föreskriftsom meddelatssommed stöd lagen. Han skall med stödav lagen. Han skallav
avhålla sig från alkohol och and- avhålla sig från alkohol och and-

beroendeframkallande medel beroendeframkallandera medelra
sådana medelsamt i sådana dopingmedelsamtsom avses som1 § lagen 1991:1969 för- lageni 1991:1969om avses ombud dopningsmedel.vissamot förbud dopingmedel.vissamot

Den dömde inteär, föranledsannat medicinskaom elleravliknande skäl, skyldig under verkställighetenatt på anmaning lämna
blod-, urin-, eller utandningsprov för kontroll han inteatt äravpåverkad sådana medel i förstaav stycket andrasom mening-avses

Elektroniska hjälpmedel fåren. användas för kontrolleraatt denatt
dömde avhåller sig från alkohol.

Denna lag träder i kraft den l juli 1997.

Senaste lydelse 1996:784.
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tillFörslag9

1996:701i lagenändringLag omom
Sverigesvid gränsbefogenheterTullverkets

unionenEuropeiskaland inomannatettmot

Tullverkets1996:701lagen§föreskrivs 3Härigenom att om
Europeiskaland inomSveriges annatvid gräns mot ettbefogenheter

lydelse.följandeskall haunionen

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3§
be-endasttillämpligLagenbe- ärendasttillämpligLagen är

följandeträffandeföljandeträffande varor:varor:
i la-krigsmaterieli la-krigsmateriel avsessomavsessom

krigsma-1992:1300krigsma-1992:1300 omgenomgen iprodukterochteriel,iprodukter avsesoch somteriel, avsessom
strategiska1991:341lagenstrategiska1991:341 omlagen om

produkter,produkter,
beskattasskall2.beskattasskall somvaroren-somvaror

be-1994:1565enligt lagenbe-1994:1565 omlagenligt om
privatinförselskattningprivatinförsel avskattning avavav

tobaksvarorochalkoholdryckertobaksvarorochalkoholdrycker
imedlem Euro-landfrån äri Euro-medlemlandfrån är somsom

unionen,peiskaunionen,peiska
narko-inarkotikanarko-inarkotika avsessomavsessom

1968:64,tikastrafflagen1968:64,tikastrafflagen
ammunitionoch4.ammunitionoch som4. vapensomvapen

l996:67,vapenlagenil996:67,vapenlageni avsesavses
och kany-injektionssprutorkany-ochinjektionssprutor

ler,ler,
idopingmedelidopningsmedel avsessomavsessom

förbud1991:1969lagenförbud1991:1969 omlagen om
dopingmedel,vissadopningsmedel, motvissamot

springknivar,springstiletter,springknivar,springstiletter,
riv- ellerkaststjärnor,knogjärn,ellerriv-kaststjärnor,knogjärn,

karatepin-batonger,nithandskar,karatepin-batonger,nithandskar,
ochspikklubborblydaggar,ochspikklubborblydaggar, nar,nar,

liknande,liknande,
ikulturföremålikulturföremål avsessomavsessom

1988:950lagen6kap. 4-51988:950lagen6kap. 45 - kulturminnenkulturminnen m.m.,omm.m.,om
förkatterochhundar annatföroch katterhundar annat

handel,ändamål änhandel,ändamål än
starkölochvinspritdrycker,starköl 10.ochvinspritdrycker,10.

1994:1738,alkohollagenenligt1738,1994:alkohollagenenligt
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

svin, får,svin, får, nötkreatur,nötkreatur, ll getter,getter,
fisk och reptiler,reptiler, fjäderfän,fjäderfän, fisk och

andra djur sådanasådanaandra djur 12.12. änän somsom
produkterochoch produkter avanges ovananges ovan av

särskild anled-djur, det finnsdet finns särskild anled-djur, omom
misstänka smittsamsmittsam ningmisstänkaning attattatt att

djuretsjukdom förekommer,förekommer, djuretsjukdom attatt
djurproduktenellereller djurprodukten på sättsätt annatannat

förallvarlig hälsoriskallvarlig hälsorisk för utgörutgör enen
eller djur, medfö-medfö- människormänniskor eller djur, attatt

dokument ofullständigaofullständiga ljandeljande dokument ärär
erforderligaerforderliga eller felaktiga,eller felaktiga, attatt
eller deeller de dokument saknassaknasdokument attatt

övrigt gäller förgäller för villkor ivillkor i övrigt somsom
inte uppfyllda.uppfyllda. införselninförseln inte ärär

kraft den ljulilag träder i 1997.Denna
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Inledningl

Utredningens uppdragl.l

Dir.Regeringen beslutade den 28 juli 1994 direktiv 1994:78om
för parlamentarisk utredning med uppgift göra översynatten en av

återfinns i slutetdopingproblemet. Direktiven i sin helhet av
betänkandet, del A.

Sammanfattningsvis anförde regeringen följande.
parlamentarisk utredning skallEn

del tillgänglig forskning olika dopingmedel och derasta av om-
verkningar och belysa aktuella kunskapslägetanalysera detsamt

området,
belysa rättsutvecklingen sedan lagens förbud vissa dop-motom-
ningsmedel tillkomst och redogöra för domar och rättspraxis,

ochkartlägga analysera dopingproblemets omfattning och karak--
såväl inom utanför tävlingsidrotten, belysa följ-tär, samtsom

derna missbruket kort och lång sikt,av
analysera orsakerna till det finns dopingmedel tillgängliga ochatt-
vad kan för minska tillgången illegala medel,pågöras attsom
analysera finns koppling doping-det mellan missbruketom en av-
medel och missbruk och våldsbrott,annat
belysa det internationella arbetet doping,mot-

föreslåeventuellt ytterligare insatser missbruket doping-mot av-
medel,

behovet till förbättrade informationsinsatseröverväga av resurser-
doping.om

Enligt direktiven skall utredningen de ändringar i denöverväga
rättsliga regleringen utredningen kan finna motiverade. Rege-som
ringen anförde i direktiven det kan finnas anledning överatt att se
gradindelningen och straffskalan för dopingbrott studerasamt om
det föreligger behov kriminalisera icke medicinskt och ickeattav
vetenskapligt bruk dopingmedel.av
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Utredningen har tagit del de riksdagsbeslut deäven samtav
motioner väckts i riksdagen rörande doping och anabolasom
steroider.

sambandI med behandlingen lagen 1994:954 disciplin-av om
påföljd hälso- och sjukvårdens område tillkännagav sålundam.m.
riksdagen rskr. 1993/942410, bet. 1993/94:SoU26 de möjlig-att
heter i lagen begränsa förskrivningsrätten i vissa fallattsom ges

borde kunna omfatta anabola steroider och andra dopingmedeläven
läkemedel regeringen borde återkomma till riksda-är samt attsom

med förslag till ändringar. Utredningen har i sitt arbete särskiltgen
behandlat denna fråga.

Under den allmänna motionstiden 1995 bet. l994/95:SoU13
väcktes i riksdagen flertal motioner berörde fråganett som om
doping. Flera motioner behandlade frågan kriminaliseringom av
icke medicinskt ickeoch vetenskapligt bruk anabola steroider.av
Även frågor behovet information, införandet medel iom av av nya
dopinglagen behandlades i olika motioner. Samtliga motionerm.m.
avstyrktes med hänvisning till utredningens arbete.

1.2 Utredningens arbete

bakgrundMot vad i direktiven har utredningen detsägs settav som
central uppgift införskaffa och sammanställa såatt ett gottsom en

kunskapsunderlag möjligt olika aspekter dopingproble-som om av
Arbetet har i utsträckning bestått i sammanställa demet. stor att

kunskaper finns olika områden utredningen har ävensom men
själv genomfört eller uppdragit andra genomföra studier i vissaatt
frågor där kunskaperna varit bristfälliga. Så har utredningen
exempelvis givit i uppdragTEMO genomföra undersökningatt en

erfarenheten anabola steroider och tillväxthormon bland mänav av
i åldersgrupperna 18-30 år. Resultaten denna undersökningav

i kap. syfteI samla kunskap missbruketspresenteras att om
karaktär och har psykologen Stig Helling, utredningensmönster
uppdrag, genomfört intervjuundersökning vilken närmareen pre-

i kap. Utredningen har inhämtat skriftliga utlåtan-senteras även
den från olika inbjudit särskilda föredragshållare tillexperter samt
utredningens sammanträden. Sekretariatet har vidare haft kontakter
med bl.a. företrädare för myndigheter och organisationer berörssom

de frågor utredningen arbetat med.av
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inhämta synpunkter utredningens medicinska bakgrunds-För att
material har utredningen hållit särskild utfrågning den 17en novem-
ber till vilken inbjudits medicinska1995 och andra vetenskapliga

i de nordiska länderna. Utredningen har vidare den 25experter
januari hållit utfrågning med deltagande1996 representanteren av
från olika myndigheter, organisationer, Deltagarförteck-gym m.m.
ningar från dessa sammankomster återfinns i slutet betänkandet,av
del A.

Utredningen har gjort studiebesök Dopinglaboratoriet
Huddinge sjukhus. för utredningen har deltagitRepresentanter även
vid den Socialutskottet den februari offentliga14 1995 anordnadeav
utfrågningen doping och vid det Svenska Läkaresällskapetom av
anordnade Berzeliussymposiet "Doping Threat againstAgents a-

PublicSport and Health" den 6-8 november 1995 i Stockholm. Här-
ordförandehar utredningens och sekreterare deltagit vid olikautöver

och seminarier hållits doping under utredningstiden.möten som om

Vissa begrepp förekommer1.3 som

i betänkandet

dopinglagenNär infördes beslutades uttrycket "dopning" skulleatt
användas. Under utredningsarbetet det emellertid framgåtthar klart

detta uttryck inte har slagit igenom i praktiken. Uttrycketatt
"doping" allmänt etablerat såväl inom idrottsvärlden i denär som

debatten.allmänna "Doping" också med moderntöverensstämmer
språkbruk och inte i strid med vadsvensk står i t.ex.angessom
Akademiens ordlista det svenska UtredningenSvenska språket.över

förordar därför uttrycket "doping" används i samtligaatt samman-
hang. betänkandet använder utredningen "doping" i allal även
sammanhang dopinglagens fullständiga skrivsnärutom ut.namn

bör observeras i dopinglagen rubriceras brottDet lagenatt mot som
"dopningsbrott". Utredningen har emellertid valt konsekventatt
beteckna brottet dopingbrott.som

Med dopingmedel i betänkandet de medel omfattasavses som av
dopinglagen inte har särskilt anmärkts. skall härDet ävenannatom
anmärkas utredningen generellt har begreppet anabolaanväntatt
.steroider i dock med två undantag. den medicinskaItexterna,
redogörelsen och i övrigt då frågorsådana behandlas används
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uttrycket anabola androgena steroider varvidAAS bådeavses ana-
bola steroider och lagtexten återfinnsl uttryckettestosteron. syn-
tetiska anabola steroider varför detta begrepp används då lagens
innehåll direkt berörs. övrigt hänvisasI till den medicinska ordlistan
i del bilaga nr

begreppEtt bör beröras här "kraftsporter". Någon officiellärsom
definition detta begrepp finns inte och det används på relativtettav
generellt i olika undersökningar. De försätt nämnarnagemensamma
de aktiviteter kan hänföras till detta begrepptyper är attav som
samtliga innehåller styrketräning och muskelvo-ett moment attav
lym eller muskelstyrka avgörande för prestationen. återfinnsHärär
såväl tyngdlyftning kroppsbygge.som



SOU 1996:126 47

I

Bakgrund
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2 Allmän bakgrund

2.1 Historik

Doping innebär i princip idrottsutövare onaturligtatt ett sätten
förbättrar sin prestationsförmåga. Från 1960-talet och framåt har
olika försök gjorts definiera doping. Emellertid har detatt varit svårt

hitta definition klar och heltäckandeatt är samtidigt denen som som
juridiskt hållbar.är Internationella Olympiska Kommittén IOK

1986 definition innebärantog med dopingatt använ-en som avses
dande de medel och metoder enligt fastställdIOK listaav som en av

förbjudna.är
Sveriges Riksidrottsförbund RF 1989 följande definition:antog

Med doping dels bruk medel, dels användande metodermenas av av
enligt internationella olympiska kommittén, eller inter-som av av

nationella specialförbund därutöver, doping.ansetts vara
Doping företeelseär förekommer i tävlingaräven med djur.en som

Inom RF räknas djur används idrottsutövaren i tävling,som av en
i ridsporter, delt.ex. idrottsutövaren varför doping-RF:ssom en av

Ävenregler tillämpliga iär dessa fall.även inom djursporter som
inte ingår bland RF:s förbund finns särskilda dopingregler. kanDet

häräven 18 djurskyddslagennämnas § 1988:534att uttryckligen
förbjuder doping djur.av

Frågan doping uppmärksammades först inom tävlingsidrotten.om
Efter några uppmärksammade fall och då det upptäcktes använ-att
dandet anabola steroider hade börjat breda sig i tävlingsam-attav ut
manhang inleddes kampen doping på allvar under l960-talet.mot

Inför de olympiska spelen 1968 tillsatte IOK medicinsk kom-en
mitté utarbetade den första listan vad skallöversom som anses vara
doping. Kontroller vid tävlingar började också användasatt mer
systematiskt. IOK har utarbetat "Antidoping Charter" inne-en som
håller råd och anvisningar för arbetet doping på nationell nivå.mot
IOK ackrediterar godkänner de laboratorieräven skallsom ana-
lysera inom idrotten.tasproverna som
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olympiskai samband med debindande endastdopinglistaIOK:s är
internationellt ochEmellertid har listanspelen. utgöraccepterats nu

därför grundenDopinglistanregelverk.del idrottens närutgören av
sina för-specialidrottsförbundeninternationellaolikade upprättar

metoder.förbjudna medel ochteckningar över
specialidrottsförbundtill vilken svenskariksorganisationRF är en

dopingenför minska1970-talet har arbetatSedan RFanslutna. attär
kontroller utförs såväl vidbl.a. lett tillidrotten. Arbetet harinom att

dopinglaboratoriet vidoch tillunder träningtävling attsom
sedan 1985 lOKLaboratorietHuddinge sjukhus är ettupprättats. av

dopinglaboratorium.ackrediterat
Europarådets konventionöppnadesnovember månad 1989I mot

for Europarådetsundertecknande. Konventionendoping för öppenär
Emellertidangivnai konventionenvissamedlemsstater stater.samt

syfteinbjudan. Konventionensansluta sig efterandrakan även stater
varföravskaffa doping inom idrottenslutligenminska ochär att

för konstitu-inomkonventionsstaterna åtar sig statensatt, ramarna
hörsyfte. Till konventionenbefogenheter, verka för dettationella en

denmetoder bygger på lOKsubstanser ochlista över avsom
för uppnåen-rad åtgärderlistan. Konventionenupprättade upptar en

tillsattsövervakningsgrupp harangivna syfte. särskildde Enav ovan
ochtillämpning konventionenkontrollerarbl.a. staternas avsom

dopingmedelförbjudna ochförteckningarfattar beslut rörande över
kraftför Sveriges del i denKonventionen träddedopingmetoder.

augusti1 1990.
bruketunder 1980-talet visade sigbakgrund detMot attatt avav

utanför organiseradehade börjat spridas dendopingmedel även att
med Bostadsde-förordnade Socialdepartementet, i samrådidrotten

bruketsärskild utredare frågan1989 överattpartementet, omen se
antagandet lagenförslag ledde tilldopingmedel. Utredarens avav

dopinglagen.dopningsmedelförbud vissa1991:1969 motom
kraft den juliträdde i 1992.1Lagen

doping-l990-talet ökade insatserna missbruketbörjanI mot avav
samverkansprojektidrotten. Lokalamedel utanför den organiserade

frivilligorganisa-polis, ochmellan skola, socialförvaltning, gym
informationskampanjer harhar igångsatts och särskildationer ge-

idrottsrörelsen aktivt deltagit och i många fallnomförts. arbetet har1
regeringensvarit initiativtagare till det förebyggande arbetet. För

Folkhälsoinstitutet följt utvecklingen missbruketräkning har avav
Sedandopingmedel och de åtgärder vidtagits missbruket.motsom

frågor doping ingått i de drogvaneundersökningar1993 har om
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Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN
genomfört Folkhälsoinstitutets uppdrag. Folkhälsoinstitutet har

medverkat i olika informationsprojektäven och tagit fram skriftlig
Årinformation. 1993 upprättades särskild telefonjour för infor-en

mation, den s.k. Dopingjouren, verksamhet finansierasvars genom
Folkhälsoinstitutet.

2.2 IOK:s lista förbjudnaöver

medel och metoder.

lOK:s dopinglista vägledandeär, inom idrottennämnts,som ovan
för vad skall doping. Vad har innehållet istyrtsom anses som som
dopinglistan olika faktorer, däriblandär medlets potentiella presta-
tionshöjande effekt och dess hälsovådlighet. Listan innehåller inte
enbart substanser ickei medicinska sammanhangsom anses vara
förkastliga, narkotika eller anabola steroider,t.ex. ävenutan t.ex.
koffein och beta-2-stimulerare de sistnämnda substanserna före-
kommer i bl.a. läkemedel astma. På listan finns medelmot även

inte har någon prestationshöjande effekt vid analyssom men som
inte kan särskiljas från andra liknande medel med sådan effekt. Det
finns medel döljeräven anabola steroider.att använt t.ex.som man
Dopinglistan revideras varje år. gällandeNu lista fastställdes IOKav
ijanuari 1996.

Listan indelad i kategoriernaär "Dopingklasser" dvs. förbjudna
"Ämnenmedel, "Dopingmetoder" och föremål för särskildaärsom

restriktioner".

Dopingklasser

lOKzs definition grundar sig förbud klasserett mot grupper av
farmakologiska och substanser efterämnen vilka dopinglistan är
uppdelad. listanl exempel förbjudna Uppräkning-upptas ämnen.

inte uttömmandeämnen är förbudet gäller uttryckligenutanen av
närbesläktadeäven medämnen dem i förteckningen.

Klassen "Stimulantia" omfattar på olikaämnen ökarsättsom en
Ämnenvakenhet och uthållighet minskar trötthet.samtpersons som

förbjudna bl.a. amfetamin,är beta-2-stimulerareär och efedrin.
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Även endast föreliggadopingdennakoffein ingår i ansesgrupp men
överstiger visst värde.koffein i urinenkoncentrationen ettavom

haranalgetika" omfattar"NarkotiskaKlassen smärt-ämnen som en
morfin.effektångestdämpandelugnande ellerstillande, t.ex.som

indelad i dels "androgenaverkande"Anabolt ämnen"Klassen är
förstanabola Till dendels "övriga preparat".anabola steroider",

steroider ochframställda anabolahör syntetisktnämnda gruppen
beta-2-stimuleraref.n. vissaandra hörTill dentestosteron. gruppen

clenbuterol.anabol effektha t.ex.antas somsom
urindrivandeomfattar olika"Diuretika"Klassen ämnen.typer av

bl.a.dessa" omfattaroch analoger till"PeptidhormonerKlassen
choriongonadot-och humanterytropoietin EPOtillväxthormon,

ropin hCG.

metoderFörbjudna

och manipulerings.k. bloddopingförbjudna metoderSom upptas av
fysisk Bloddopingfarmakologisk, kemisk ellerurinprov väg.

blodtransfusion, ökar antaletidrottsutövaren,innebär t.ex.att genom
syreupptagnings-få ökadi blodet i syfteröda blodkroppar att en

förmåga.

Ämnen restriktionerföremål för vissaärsom

generellt förbjudnavissa intekategoriDenna ärämnen somavser
inomrestriktioner och kan förbjudnaunder vissastår varamen som

marijuanaexempel härpå kan alkohol,specialförbund.vissa Som
Kategorin omfattaroch betablockerares.k. även ämnennämnas. som

under vissa villkor.får användas på visst ochendast sätt

ÖversiktRättslig2.3

Tillämpliga lagar

förutom den nämndacentrala författningarna områdetDe är, ovan
lagenläkemedelslagen 1992:859, 1992:860dopinglagen, om

narkotikastrafflagen 1968:64 och lagenkontroll narkotika,av
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1960:418 straff för varusmuggling varusmugglingslagen. Förom
redogörelsenärmare lagarnas innehåll hänvisas till kap. 13.en av

flestaDe de och substanserämnen finns i IOK:sav upptagnasom
lista regleras någon de nämnda lagarna.genom av nu

Kärnan läkemedelslagenutgörs vilken innehåller den grund-av
läggande regleringen hantering läkemedel. Såväl narkotika-av av
lagstiftningen dopinglagen specialregleringarär tillkommitsom som
då lagstiftaren inte har Iäkemedelslagens regler tillräckligtansett att
effektivt kunnat motverka otillåten spridnig vissa medel.av

Enligt läkemedelslagen kan bl.a. otillåten produktion och försälj-
ning läkemedel bestraffas med böter eller fängelse i högst år.av ett

lagenI kontroll narkotika särskilda föreskrifter förom av ges
hanteringen narkotiska Straffbestämmelsernaämnen. for otillåtenav
hantering återfinns i narkotikastraflagen. dagI all otillåten be-är
fattning straffbelagd varför bestämmelserna omfattar bl.a. otillåten
överlåtelse, innehav och konsumtion narkotika. Straffet ärav upp-
delat i tregradig skala. För ringa brott straffet böter ellerären
fängelse i högst månader och för brott "normalgraden"sex av
fängelse i högst år. Bedöms brottettre straffet fängelseärgrovtvara
lägst två år och högst 10 år.

Dopinglagen omfattar syntetiska anabola steroider, ochtestosteron
dess derivat, tillväxthormon, kemiska substanser ökarsamt som pro-
duktion och frigörelse och dess derivattestosteron eller till-av av
växthormon. Införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlå-
telsesyfte, utbjudning till försäljning och innehav straffbaraär gär-
ningar de inte skett för medicinska eller vetenskapliga ändamål.om
Straffet för dopningsbrott i fortsättningen dopingbrott fängelseär
i högst två år eller, brottet ringa, böter eller fängelseär i högstom

månader.sex
Ansvarsreglerna för olovlig införsel samlas i varusmugglingslagen.

För olovlig införsel narkotika tillämpas straffskalaav samma som
i narkotikastrafflagen. För övriga fall straffskalan uppdeladär i tre
grader. ringaFör brott straffet penningböterär och för brott av
"normalgraden" böter eller fängelse högst två år. För brott ärgrova
straffet fängelse i lägst månader och i högst år.sex sex

Provtagningsmojligheter

Samhället har begränsade möjligheter kontrolleraatt om en person
har missbrukat narkotika eller dopingmedel.t.ex. Enligt kap2 6 §
regeringsformen skyddas den enskilde medborgaren detmot av
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till sådanTillåtelse på-kroppsliga ingrepp.påtvingadeallmänna
givits möj-allmännalag. fall där deti Detvingad åtgärd måste ges

och inombrottsutredningarfrämst vidprovtagningartilllighet är
kriminalvården.

vissa fallåklagaren och iharrättegångsbalkenkap. 12 §Enligt 28
utredningen brott.underprovtagningbeslutapolisen rätt att avom

för brottmisstänktskäligendockkrävsDet är ettatt personen
avsnitt skallfor i 13.2redogörsfölja.vilket fängelse kan Som närmare

medförbrottet.för utredningen Dettabetydelseprovtagningen ha av
skäligengenomföras påprovtagning kan äratt person somen
reglernatordenarkotika. Däremotkonsumeratmisstänkt för haatt

eventuelltsyfteiprovtagninginte medge utrönai princip att
andra brott,vid utredningardopingmedelmissbruk t.ex.om avav

våldsbrott.
dopingmedel ochmissbruk bl.a.kriminalvårdsanstalterna kanPå av

d lagenEnligt 52 §provtagningar.kontrollerasnarkotika genom
skyldigden intagnekriminalvård i anstalt1974:203 är attom

ställs intekontroll. lagenför sådan lurinprovanmaning lämna t.ex.
skälig misstanke. Detskall föreliggadetuttryckligt krav pånågot att

i syftehar tillkommitskyldighet främstdennaskall attnämnas att
anstalterna.behandlingsarbetetfrämja

vad mån kommunernahelt klart irättsläget intefråga därEn ärär
demmotsvarandeslumpvisa kontroller,beslutahar rätt att somom

gymanläggningar. Någonkommunalagenomförs idrotten, påinom
kontrollertill sådanadirekt tillåtelsebestämmelse i lag som ger

kriminaliseratnarkotikabruketi dag.finns inte Att ärt.ex. av
möjlighet för kommunernautökadmedför inte i sig någon att

ianalyserasbruk. Frågeställningenkontrollera sådant närmare
kap. 14.
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3 Det icke medicinska
brukets utbredning

3.1 Inledning

3.1.1 Allmänt undersökningarom om
befolkningens erfarenhet dopingmedelav

CAN har sedan mitten 80-talet genomfört undersökningarav
angående befolkningens drog- och missbruksvanor. Sedan 1992, då
Folkhälsoinstitutet erhöll följa drogutvecklingen,ansvaret att har
undersökningarna skett Folkhälsoinstitutets uppdrag. Sedan 1993
har frågor dopingmedel ingått i undersökningarna. Frågorna harom
då främst gällt erfarenheten anabola steroider och tillväxthormon.av

Utöver de undersökningar CAN genomfört har på vissaävensom
och i vissa landstingorter genomförts lokala undersökningar av

ungdomars erfarenhet dopingmedel.av
Utredningen har under 1995 låtit genomföra riksomfattandeen

intervjuundersökning. Denna redovisas i avsnitt 3.5.

3.1.2 Metodologiska frågor

Resultat i frågeundersökningar påverkas alltid olika metodologis-av
ka osäkerhetsmoment. Urvalet vilka intervjuas och bortfalletav som
bland de tillfrågade två sådana faktorer.är Ett särskilt osäkerhets-

hänför sig till tillförlitlighetenmoment i dvs. huruvida desvaren,
intervjuade givit sanningsenliga Såväl under- överrappor-svar. som
tering kan förekomma.

När det gäller undersökningar känsliga områden,av t.ex.som
drogvanor, föreligger risk för underrapportering på så denen sätt att
tillfrågade medvetet eller omedvetet underskattar sin konsumtion. I
vissa fall beror underskattningen glömska. Om handling inteen

socialtär accepterad kan också förvänta sig del tillfråga-attman en
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negativatill denMed hänsynkonsumtion.vidgå någonvillde inte
kriminaliseringentillerhållit ochhardopinguppmärksamhet av

frågor rörandesteroider tordeanabolamed ävenhandhavandet t.ex.
bemärkelse.i dennakänsligadopingmedelbruk varaav

tillfrågadeÖverrapportering denförekommakan närt.ex. av en
överskattarmedvetet"leklusta",exempelvisanledning,eller annan

fårdopingmedelfrågorgäller ävendetkonsumtion. Närsin om
medförekommer ärmängd olikabeaktas preparat somatt namnen

fram-steroider. haranabola Detforsnarlika t.ex.preparatsnamnen
undersökning TEMObl.a. denundersökningar,delgått i genom-en

sig hafelaktigtsvarandevissauppdrag, trottutredningensfört på att
inne-medlettillväxthormonellersteroideranabola utan attanvänt

substanser.hållit dessa
uppskattametodsäkerfinns någondet inte attProblemet är att

undersökningarnaiResultatenöverrapportering.under- ellersådan
och intekonsumtionenstorleksordningardärförbör somses som

med desyftetfrämstadetbör härsiffror.exakta Det poängteras att
utvecklingenbelysagenomförs CANundersökningar är attavsom

tid.förändringarnaoch över

utredningensenligtTendenser3.2

nyckelpersonsundersökning

till-kap. 4nyckelpersonundersökning se närmareutredningensI
detuppfattade tendensernahur de närintervjuadefrågades de om

anabolamissbruketutbredningenomfattningen ochgäller ste-avav
dopingmedel.andraroider och

nivånintervjuadedemajoritetenöverväldigande attDen uppgavav
ellerhar stabiliseratssteroideranabolamissbruket t.o.m.på av

intervjuadebland deuppfattningenallmänna attavtagit. Den var en
bruket där-och 1993mellan åren 1990höjdpunkt förelåg attmen

ochvariationerregionalaförekommerEmellertidökat.efter inte har
befolkningen.olikainomvariationeräven grupper av

nyrekryteringdendet gälleruppmärksammatsVad när somsom
sjunkit ochhardebutåldern allmäntförekommerallt settär atttrots

och 20-tonårstidenunder dendebuten runtägeratt senarenu rum
årsåldem.
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nyckelpersonsunder-enligtdär detde kategorierdet gällerNär
missbruk idrottsutövarerisk för utövareföreliggersökningen samt

idrotten,bruket inomkroppsbyggeoch m.m.kraftsporter ansesav
idrottsförbund, hatill anslutetingår i RFidrottdvs. sådan som

kontrollökadFaktorerundersökningen.betydligt enligtminskat som
betydelsehafthaanalysmetoderutvecklingenoch menansesav

jfr. kap. 5.aspekteretiskaäven
Även liknandeochkroppsbyggestyrketräning,gällerdetnär

nyckelpersons-Enligtha minskat.totaltbruketaktiviteter settanses
bland dembruketinteskälet till dettaundersökningen attär som

kroppsbyggeminskatharaktiviteterdessa t.ex.utan attutövar som
utsträck-har ibland detillbakagång. störreIntressetärsport unga

och"fitness"andra formerbörjat riktasning t.ex.motatt som
anabolamed brukförknippadevilka inte"aerobics" avanses vara
nyckel-enligtminskningför dennatalarFaktorer ärsteroider. som

antalettecken pådet finnspersonsundersökningen attatt gym -
bedrivs iaktiviteterblir färre,regioneråtminstone i vissa att nya-

kraftsport-tävlande inomantaletgymlokalertraditionella attsamt
företeelserintervjupersonernaEmellertidminskar. attnämns averna

inte"nyckelgym", dvs.eller öppna"garagegym" ärsomgymsom
börjatharmindre slutenendast förallmänhetenför utan grupp,en

utbreddemellertid intefram. Sådanaväxaatt vara enansesgym
företeelse.

Ungdomsundersökningar3.3

undersökningarRiksrepresentativa3.3. 1

ungdomartillfrågatundersökningari olikahar sedan 1993CAN om
Frågoroch tillväxthormon.anabola steroidererfarenhetderas av

i årskursdrogvanorenkätundersökningarnareguljäraingår i de om
harIntervjuundersökningaromfattar drygt elever.vilka 6 000 även9

telefon- eller besöksin-och antingengenomförts 19941993 som
opinionsinstitut ochhar utförtstervjuer. undersökningarDessa av

harSedan 1994åldrarna år.i 16-25omfattat drygt 000l personer
ställts i CAN:soch tillväxthorrnonanabola steroiderfrågor ävenom

mönstrande pojkar 18 år. I 1994blanddrogvaneundersökningar
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års undersökning deltog 39 000 pojkar och i 1995 års undersökning
44 874 pojkar.

Resultaten undersökningarna det gäller denärav männensunga
erfarenhet visas i tabell 3:1. Fram till och med 1994 låg andelen
pojkar hade anabolaprövat steroider mellan 1-2 enligtsom procent
undersökningarna. Resultaten for 1995 markant lägre tidigareär än

Ävenår bland pojkarna i årskurs mönstringsundersökningen visar
lägre resultat 1995 1994.ett Som framgårän vidare tabellen ärav

erfarenheten tillväxthorrnon marginell.av

Tabell 3:1 Andel män har erfarenhet anabola steroiderunga som av
och tillväxthormon procent

1993 1993 1994 1994 1995 1995
AAS GH AAS GH AAS GH

ÅK 9 1 1 1 0 0 0

Mönstrande
pojkar 1,4 0,7 1,2 0

Ungdomsunder-
sökning
år 1993 SKOP

16-18 år 1 O
19-21 år 1 -22-25 år 0 -

Ungdomsunder-
sökning
år 1994 SIFO

år16-19 2
år20-24 2

Källa:CAN
Teckenforklaringar: AAS anabola steroider, GHtil1växthormon,

någon0 mindre 0,5, ingen,än frågan ställdes intemen -

Erfarenheten anabola steroider bland de kvinnorna enligtav ärunga
samtliga undersökningar marginell. Endast i undersökningarna i
årskurs 9 förekom någon enstaka flickaatt hon hadeattuppgav



utbredningmedicinska brukets 59ickeDet1996: 126SOU

hadekvinnornadeanabola steroider. någonInteprövat ungaav
tillväxthormon.enligt undersökningarna prövat

erfarenheteningår frågordrogvaneundersökningarCAN:sI avom
undersökningarna iikan konstaterasjämförelsenarkotika. Som att

depojkarna uppgivitmellan ochhar 5 7årskurs 9 attprocent av
andelarna årenmönstringsundersökningama harnarkotika. Iprövat

ochmellan 5,8 9till 1994 legat1992 procent.

undersökningarlokalaochNågra regionala3.3.2

enkätFolkhälsoinstitutetgenomförde ochCANUnder våren 1994 en
under-Resultatenoch län.sju kommunergymnasieskolor ii ett av

doping- och"Gymnasieeleverspublicerades isökningen rapporten
fördeladeOOOeleverSammanlagt ingick drygt 10drogvanor 1994".

depojkarnaochgymnasieskolor. Mellan 51på 23 procent av
anabola steroider. Påhade någon gångolika prövat tre orterorterna

fåhadeflickornaandelarna Av2 prövatytterstprocent.översteg
tillväxthormondem hadeoch ingenanabola steroider prövatav

de hadepojkarnagenotropin. Mindre 0,5 attän procent uppgavav
tillväxthormon.prövat

sin erfaren-vad elevernakan jämföras medResultaten omuppgav
uppgick tilldär andelenMed undantag förhet narkotika. ort,enav

pojkarna de någonmellan och4 916 procent attprocent, avuppgav
narkotikaerfarenhet låg iFlickomasnarkotika.gång hade använt

avvek inte markant.under pojkarnasallmänhet något men
urvaletslumpmässigt utvaldaEftersom inte ärorterna avvar
och resul-riksrepresentativtundersökningen integymnasieelever i

respektiverepresentativa förkan därför endast ort.taten anses
storleksordningama kanEmellertid deCAN uppmättaatt sesanser

undersökningar.med andrarimliga vid jämförelsesom en
mellan de olikavarierade andelarnagymnasieundersökningenI

undersök-andra lokalaförekommit iVariationer har ävenorterna.
under-uppmärksammad,blivit mycketningar. sådan,En är ensom

bland de 16-åriga poj-där andelensökning från Falkenberg 1993
steroider uppgick till llhade anabolakarna procent.använtsom

omfattade högstadietundersökning,Resultaten i övrigt i denna som
mellan de olika åldersgrupperna,och gymnasiet, varierade också

fanns hos de 14-åriga pojkarna.varvid den lägsta andelen, 2 procent,
från andra resultatFalkenbergsundersökningen skiljer sigHuruvida

skillnader ieller metodologiskafaktiska förhållanden p.g.a.p.g.a
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genomförandet inte. I kartläggning i Falkenbergvet 1995man en ny
6 de 16-åriga pojkarna och 3procent procentuppgav av av gym-

nasiepojkama de hade anabola steroider.prövat Inomatt ett
regionalt dopingprojekt i Uppsala län tillställdes i maj månad 1995
värnpliktiga vid enkät frågormed erfaren-tre regementen en om
heten anabola steroider, och tillväxthormon. Under-testosteronav
sökningen genomfördes i samarbete med CAN. 994 enkäter bear-
betades och den genomsnittliga åldern de svarande 21 år.var
Andelen sig ha anabola steroider och/ellerprövatsom uppgav

uppgick till 2 Inte någon hadetestosteron tillväxt-procent. prövat
hormon.

3.4 Vuxenundersökningar

Under 1993 och utförde1994 TEMO på CAN:s uppdrag även
undersökningar erfarenheten dopingmedel bland befolkning-om av

i åldrarna 15-75 år. Undersökningarna omfattade vardera åreten
1 000 och genomfördes besöksintervjuer. Enpersoner procentsom

i åldersgruppen 15-29 årmännen i 1994 års undersökningav uppgav
de någon gång hade anabola steroider.att övrigtprövat I översteg

inte andelen med erfarenhet 0,5 sig 1993 eller 1994.procent vare
åldersgruppemaI 50 år och blandöver samtliga kvinnor det intevar

någon sig ha anabola steroider. hellerprövat Inte hadesom uppgav
någon i undersökningarna tillväxthormon.prövat

3.5 Utredningens undersökning

På utredningens uppdrag genomförde underTEMO augusti månad
1995 telefonintervjuer med 10 000 i åldrarna 18-30 år.män I un-
dersökningen ställdes frågor bl.a. intervjupersonemas erfarenhetom

anabola steroider och tillväxthorrnon, frågor idrott/styrke-av om
träning och erfarenheten narkotika och alkohol. kap.I redo-4om av
visas samband med narkotikanärmare och alkohol sociala bak-samt
grundsfaktorer. TEMO:s finns intagen bilaga tillrapport som
betänkandet.
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3.5.1 Brukets omfattning

110 1,1 procent de någon hadegångmän prövatattuppgav
anabola steroider.

de intervjuadeAv svarade 27 0,3 procent de hadeattpersoner
tillväxthormon vid något tillfälle. Emellertid visade det sigprövat att

antal uppgivna inte kunde hänföras till tillväxthormonett preparatav
utgjorde kosttillskott. Endast åtta de tillfrågade hadeutan t.ex. av

med säkerhet innehöll tillväxthormon varföranvänt preparat som
andelen tillväxthormon torde mindre 0,3prövat än procent.som vara

Som jämförelse kan här andelen intervjuade hadenämnas att som
narkotika uppgick till 11prövat procent.

3.5.2 Brukets aktualitet och frekvens

Frågeställningen i undersökningen avsåg de tillfrågade männens
livserfarenhet anabola steroider varför resultatet sig,i 1,1 procent,av
inte något hur aktuell erfarenheten bland demsäger om var som

de hade anabola steroider. Majoriteten, 60prövatatt procent,uppgav
emellertid det två sedanår de hadeänatt prövatuppgav var mer

eller anabola steroider.använt
Enligt undersökningen de flesta inte ha fortsatt med någotsynes

kontinuerligt bruk. Drygt två tredjedelar de intervjuade medav er-
farenhet anabola steroider de hade enstaka gångprövatattav uppgav
eller enstaka kur.

3.5.3 Spridningen i landet

När det gäller brukets spridning i landet framgick undersökningenav
bruket utspritt hela landet och omfattningen vidäratt över att en

traditionell regional indelning större stad, glesbygd intetätort,
skiljer sig mellan regionerna. Emellertid finns tendenser i undersök-
ningen tyder på bruket i viss utsträckning vanligt iattsom var mer
storstäderna. Så andel brukarna i undersökning-störret.ex.var en av

bosatta i Stockholm, Göteborg eller Malmö jämfört med andelänen
och bosättningsort bland samtliga intervjuade. regionalaMen
skillnader i övrigt framkom också. En något högre andel brukare
2 återfannsprocent bland de under 25 år ochmänt.ex. som var
bosatta i glesbygd. Vidare avvek andelen hade anabolaprövatsom
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Göteborg signifikant frånsteroider och bosatta i 2 procentsom var
resultaten i övrigt.

ålderBrukarnas3.5.4

anabola steroiderundersökningen låg andelen med erfarenhetI av
Undantagdrygt ålder.i nivå, 1 procent, oavsettstort sett samma

tilloch år där andelen uppgick 2utgjorde åldrarna 25, 26 28 procent
dessaövervägande andelen i sisti respektive åldersgrupp. Den

eller anabolahade emellertidnämnda prövat använtgrupper
sedan. 30 årsteroider för två år I mänän som varmer gruppen

anabola steroider till mindreuppgick andelen hade änprövatsom
Undersökningen kan därför inte tyda0,5 sägas attprocent.

ålder.missbruket ökar med stigande
uppgivit sig hahade demSom 60nämnts procent av somovan

medel forerfarenhet anabola steroider eller sådanaprövat använtav
AndelenMedelåldern i denna 26 år.två år sedan.änmer grupp var
medeller det året 19använt prövat procentsenaste var ensom

främstmedelålder således enligt undersökningenpå 22 år. Det var
deteller anabola steroideranväntmän prövat senasteyngre som

året.
Debuten hade för de allra flesta ägt när varrum personen ung,

i enstaka fallmedelåldern totalt 19 år, och det endastsettvar var
efternågon hade angivit debuten 21 års ålder. den1ägtattsom rum

eller anabola steroider det året lågprövat använt senastegrupp som
medelåldern för debut drygt år.16

Avslutande kommentarer3.6

förenade medinledningsvis berörts frågeundersökningarSom är
olika osäkerhetsmoment varför resultaten bör storleksord-ses som
ningar och inte exakta på befolkningens erfarenhet.mått Detsom
föreligger svårigheter jämföra olika undersökningar medäven att
varandra. dessa förhållanden tyder de genomförda under-Oavsett
sökningarna på antalet i Sverige har erfarenhetatt personer som av
dopingmedel betydligt lägre vad emellanåt i olikapåståttsär än som
sammanhang. framgårSom avsnitt ansåg de intervjuade i3.2av
nyckelpersonsundersöknigen nivån har stabiliserats elleratt t.o.m.
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avtagit i jämförelse med början 1990-talet. bildDenna bruketsav
omfattning vinner stöd i CAN:s undersökningar erfarenheternaav av
dopingmedel bland pojkar i årskurs 9 och bland mönstrande pojkar.
Dessa undersökningar visar andelen nytillkomna ungdomaratt med
erfarenhet anabola steroider minskar jämfört med tidigare jfr.av
1995 års siffror i tabell 3.1.
Bland erfarenheten anabolamän steroider generellt liggasynes av

i storleksordningen 1-2 Erfarenheten hos den kvinnligaprocent.
delen befolkningen försumbar. detNär gäller tillväxt-av synes vara
hormon förekomsten missbrukär sådana medel marginellav av
enligt undersökningarna.

Såväl CAN undersökningar utredningens omfattningsunder-:s som
sökning tyder missbruket främst förekommer blandatt de yngre

till 25 år.männen Denna särskilt ungdomar mellan 15upp grupp,
och 18 år, har varit föremål för flertaläven olika undersökningar.ett
Resultaten i de olika riksrepresentativa undersökningarna har hållit
sig på ungefär nivåer. Bland de 15-åriga pojkarna pekarsamma
CAN:s skolundersökningar på erfarenheten anabola steroideratt av
inte överstiger 1 Bland pojkarna i åldrarna 16-18 år pekarprocent.
CAN:s undersökningar på erfarenheten totaltsammantaget att sett
i Sverige ligger i storleksordningen 2-3 börDet emellertidprocent.

undersökningarnoteras CAN:satt och Folkhälsoinstitutetst.ex.som
gymnasieundersökning visar lokala variationer förekommer.att

För få uppfattning antaletatt har anabolamän prövaten av som
steroider kan resultaten från undersökningarna jämföras med befolk-
ningsstatistiska uppgifter från SCB. detNär gäller de 15-åriga poj-
karna innebär undersökningsresultaten färre 500 pojkar iatt än
denna har anabola steroider.prövat Vid motsvarande jäm-grupp en
förelse för pojkar mellan 16-18 år kan antalet har prövatsom
anabola steroider beräknas till 3 000-4 000 pojkar. För de vuxna

aktuellamännen 18-30är år resultaten drygtmotsvararsom nu
8 000 Dessa jämförelsermän. får dock inte några exakta talses som
eftersom drogvaneundersökningar, med hänsyn till de metodolo-
giska begränsningarna, främst speglar storleksordningar.

Resultatet i de svenska undersökningarna avviker något från vad
funnit i USA, där flertal olika undersökningarett harman genom-

förts sedan slutet 1980-talet. För och pojkar i harmän USAav
andelen har erfarenhet anabola steroider legat i genomsnittsom av
i intervallet 5-8 När det gäller tonårspojkar märksprocent. emeller-
tid nedgång i undersökningar 1993-1994 till nivåen senare runten
2-3 vilken jämförbar med deprocent är nivåer de svenska undersök-
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vad fram-i Sverige lägreresultatenningarna har visat. Att är än som
kunnatorde troligenamerikanska undersökningarnakommit i de

och innebär sannoliktkulturella skillnadersociala ochhänföras till
erfarenhetenunderskattat iundersökningarnasvenskainte deatt

Sverige.
narkotikaerfaren-framkommitmed vadVid jämförelse omsomen

pojkar i årskursantaletframkommeri undersökningarnaheten att
fem till sju gångernarkotikasig ha större än9 ärprövatsagtsom

steroider. Skillnadernaanabolasig haantalet ärprövatsagtsom
utredningensgymnasieundersökningen och imarkanta iännu mer

undersökning.
missbruketundersökningarnapekarSom attsagts av ana-ovan

emellanåtomfattande vadmindrebetydligtbola steroider änär som
utgångspunkt i tullensmedförekommitantagits. harDet att man

ochtill mellan 20 000antalet brukarebeslagsstatistik uppskattat
intaget isakkunnigutlâtandejfr. exempelvis100 000 personer

beslagsstatistikenmängder dopingmedel1995 89. DeNJA soms.
bruketför sig misstankarkan i ochtyder kap. 9på se attomge

vad undersökningarna visar.omfattandeskulle kunna änmervara
beslag synnerligenutifrån vad iberäkningEmellertid är tassomen
dopingmedelmängdervilkavansklig. Några säkra slutsatser somom

Tullenfrån beslagsstatistiken.landet kan inte drasförs in i upp-
införd mängd narkotikaskattas beslagta 4-6 vetprocent men manav

Ävendopingmedel.förförhållanden gällerinte säkert om samma
delar verkarsmuggla dopingmedel tillsätten storaatt varaom

säkertnarkotika det intemed smugglalikartade är attsätten att
till det ekonomiskadet Med hänsyni övrigt ärmönstret samma.

värdefullt smuggladetvärde narkotika betingar kan attt.ex. vara
beslagdärför tänkas tullensmängder. kansmå Det attäven av

försförhållande till vadprocentuellt högre idopingmedel är som
verkar troligt.narkotika detta intevad gäller för ävenän omsom

påverkasfåtal år och denförts endast underVidare har statistik ett
faktorermycket mängder.vissa beslag omfattar Dessastoraattav

mellan de olika åren.jämförelsermedför det svårtär göraattatt
införda dopingmedelmarknaden förKunskaperna hur ärutom ser

Sverigeheller i vilken omfattningockså bristfälliga. inteMan ärvet
dopingmedel till andragenomgångsland för illegala transporter av

de in-Slutligen det förhållandetländer Norge. utgör attt.ex.som
dopingmedeloch därmed mängdendividuella missbruksmönstren

väsentlig osäkerhetsfaktorvarierar mellan brukarnaså stort en annan
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det vanskligtgör med utgångspunkt i beslagsstatistikenattsom
uppskatta antalet brukare.

Sammanfattningsvis utredningen den bedömningengör de häratt
refererade undersökningarna trovärdig bild storleksord-ger en av
ningen erfarenheten i Sverige. Beräkningar med utgångspunkt iav
beslagsstatistiken påverkar inte denna slutsats.

3 191191
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4 Missbrukets orsaker och
karaktär

4.1 Inledning

Information de orsakerna bakomnärmare bruket dopingmedelom av
och brukets karaktär kan inhämtas på olika Redovisningensätt. i
detta kapitel bygger den information har kunnat inhämtassom
från olika enkäter och studier grundats djupintervjuer.som

4.2 Svenska undersökningar orsakernaom

till missbruket

4.2.1 Steroider och starka män

Psykologen Stig Helling intervjuade 1993 25 i åldrarna 16-40män
år vilka samtliga hade anabola steroider.använt Studien presentera-
des i "Steroider och starkarapporten män".

Socialt och psykologiskt kom intervjupersonerna frånsett relativt
problemfria förhållanden. Av de 25 hade alla underutom en person

period sitt liv varit kroppsbyggare och flertalet hade tidigareen av
bedrivit någon form idrottsutövning. Motiven for börja medattav
kroppsbygge varierade för de intervjuade. En viktig faktor enligt
Helling mångaär har behovatt män "projekt" och detettunga attav

tillfälligheterär intresset väcksgör for kroppsbygge.attsom
Rådande mansideal, bristande självförtroende och behovet av en
identitet kan också ha betydelse för del börjaratt Detträna.atten
framgår undersökningenäven flera hade övergått frånattav annan
idrottsutövning, på grund skada, till börjat.ex. med kropps-attav
bygge varvid deras tävlingsinstinkter överfördes till de målen.nya
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uppfattasundersökningenockså enligtKroppsbygget kan som en
sin kropp."skapa"tillfredsställelsei sig ochkonst attutövaren avge

central funk-hadeundersökningfann i sinHelling gymmetatt en
beskrivaskanvadoch blevtion för många närmast som ensom

blevråder påochvärderingarplats. gymmethelig De normer som
bli såtränandemålet för denstyrande ochdärvid storatt somvar

beroendeförhållande ochslagsutveckladesdelmöjligt. För etten
Hellingdelartid.all deras Iträningen kom rapportenupptaatt

denden konsekvente,kategorier;i samtkroppsbyggama extremetre
förUtmärkandekroppsbyggaren.vacklandedenellermotionären

denne påHelling,enligtkroppsbyggaren ettkonsekvente attden är,
ochträning, kostförschemaföljer hårtfanatiskt sätt ettnärmast

anaboladen månoch tobak.alkohol Isig frånavhållersömn samt
kontrollerat Dendettaanvänds sker sätt.steroider extremeett

uppfattningHellingsenligtdäremotpräglaskroppsbyggaren av
medicinska ochvilkadestruktivitet. Oavsettomdömeslöshet och

träningenbedrivsför med siglivsföringföljder hans extremtsociala
omdö-präglasanabola steroidertillInställningenhårt. sammaav

nåför sigvill i ochkroppsbyggarenvacklande gärnameslöshet. Den
ellerträningkonsekvent rättbereddintemålet är att satsamen

Även steroideranabolaHelling, intagenligtbland dessa, kandiet. av
omdömeslöstske på sätt.ett

behöver, enligtvärderingarnadenFör gymmetanammatsom
intesteroideranvända anabolatill börjaHelling, attattsteget vara

faktoreroch prisettillgänglighetenFörebilder,dramatiskt. är som
kamraterintroduktionenfall ägdeinverkan. mångahar I genomrum

gymmet.
förändringmarkantupplevdeintervjuadesamtligaNästan aven

fysiska ocholikaocksårapporteradesAllmäntkroppsvolymen. om
ochsexualitetFörändringar ibieffekter.ellerpsykiska effekter

Emellertiduppehåll.viddepressionerliksomförekom,aggressivitet
HellingEnligtbieffekter.intervjuade någraalla syntesupplevde inte

kroppsfixe-grund i denpsykologiskhabieffekterpsykiskamånga
dethankonstaterarhade.kroppsbyggaren I attring rapporten

anabolabruketkände vidvälbefinnande mångapsykiska avsom
direkta på-denskillnad fråneffekt, tillindirektsteroider var en

dåuppstodVälbefinnandetmedför.narkotikaintagverkan som av
Även desitt mål.nåttkroppsbyggarenoch dåkroppen växte om

svårapsykiska stömingamatill debakomliggande orsakerna är att
bild denentydigHelling,enligtintervjuerna,renodla avenger

projekt.sittinvesterar ikroppbyggarenpsykiska energi som
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Kroppsbyggaren blir sårbar och fårytterst svårt tolereraatt mot-
gångar. Att hindras i sin träning eller i vikt händelsertappa är som
kan skapa existentiell ångest.

I Helling jämförelsergörrapporten med vad vid narkotika-som
och alkoholmissbruk betecknas missbrukskarriär. Enligt honomsom

likheter föreligga med missbruk på såsynes annat nybörjamasätt att
de "skött" sitt missbruksamt minst motiverade upphörasom attvar

med bruket. konstaterarHan orsakernaäven till kroppsbygga-att att
upphör med missbruket anabola steroider iren sammanfallerstortav

med vad gäller beträffande missbruk narkotika. för-Yttresom av
ändringar, familjebildning, kant.ex. alternativa värden.som ge
Vissa de intervjuade slutade på grund medicinska skälav ochav
rädsla for uppkomna bieffekter.

4.2.2 Anabola steroider psykoaktiv drogsom

För belysa huruvida anabolaatt steroider används i traditio-ett mer
nellt drogsyfte dvs. för uppnå omedelbaratt berusningseffekten
genomförde sociologen Tommy Moberg 1994 intervjuer med elva

i åldrarnamän 18-24 år 35-årig Analysensamt dennaen man. av
undersökning har inte publicerats under tiden for kommitténs arbete
och sammanställningen nedan bygger på de resultat Moberg munt-
ligen har för utredningen.presenterat

Motivet för börja använda anabolaatt steroider med undantagvar,
för två intervjuade, ville byggamännenatt sin kropp. Emellertidupp
tränade endast två de intervjuade. Socialt visade männenav samma
mönster andra missbrukare och samtliga hadenästan erfarenhetsom

narkotika, främst hasch eller amfetamin.av
Huvudsakligen användes s.k. ryssfemmor och mängden berodde

tillgång. De intervjuade de upplevde känslaattuppgav en av
välbefinnande de intognär anabola steroider påminde densom om
effekt erhålls vid intag amfetamin. Effekten uppträddesom emel-av
lertid inte Oavsett denna känslagenast. välbefinnandeav uppgav
samtliga intervjuade de blev aggressiva.att Vid uppehåll uppstod
depression hos de flesta.
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nyckelpersonsundersökningUtredningens4.2.3

4.2.3.1 Allmänt

1995HellingStigpsykologengenomfördeuppdragutredningensPå
tillorsakernadebelysasyfte närmareintervjuundersökning i atten

Avsiktenkaraktär.missbruksdettadopingmedel ochmissbruket av
missbruket.aspekterpsykologiskasociala ochspegla avattvar

nyckelpersoner,s.k.drygt 60intervjuadesundersökningenGenom
kommitarbeteideelltellerprofessioni sindvs. genomsompersoner

kunskapbesitterdärförochdopingmissbrukaremedkontakti om
missbruket.kringfrågor

kunskapsfåltbrettsåtäckaundersökningenmed ettMålet attvar
endasttillvidvikt lades attsamtidigt attmöjligt sesomsom

mederfarenhet kombaseradkunskaphade egensompersoner
urvalkorrektavseendei dettafåintervjuade. Förbland de ettatt av

förstudie. Förstu-undersökningenföregicksintervjupersoner enav
verksam-olikainomnamnuppgifter påbaserades pådien personer

idrottsrörelseniinvolveradehetsfålt såsom gymägare,t.ex. personer
Upp-och tulltjpoliser änstemän.läkare,kroppsbyggarkulturen,och i

kontaktererhölls bl.a.intervjupersonertänkbaragifterna genomom
Riksidrotts-Sverigessjukhus,HuddingepåDopingjourenmed

ochsakkunnigautredningensfrånantidopinggruppförbunds samt
med dekontaktervid poten-tillkomYtterligare ävenexperter. namn

namnlistauppkommensågrund iMedintervjupersonema.tiella en
kun-kontrollerasyfteiintervjuergenomfördes korta att personens

urvaletslutligaägde detförstudiedennaskapsområde. Från rum
Vidprioriterades.kunskaperdjupasthavarvid de ur-syntessom

vidviktocksåladesutredningen,medsamrådiägdevalet, rumsom
verksamhetsområdenaolikademöjligt,detlångtså varatt, var

representerade.jämnt
fåmåletmedsåledesgenomfördes attintervjupersonerUrvalet av

dopingmiss-möjligtbildrättvisandeochheltäckandeså avsomen
tidsmässiga,bl.a.svårigheter,defår dockbruket. Det attnoteras

värdefullabesittakanallanåförenade med attär sompersonersom
intervjuper-urvaletkanintemedför det sägas attkunskaper att av

tilltänktadenågrakommerdettaheltäckande. Till attär avsoner
hade möj-skäl inteandraellertidsbristintervjupersonerna avp.g.a.

detsannoliktdet ävenVidareundersökningen. atti ärdeltalighet att
förbehålldessadopingmedel. Trotsmissbrukdoltförekommer ett av
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det dock,är enligt utredningens mening, troligt de viktigasteatt
aspekterna missbruket dopingmedel belysesav undersök-av genom
ningen.

Det skall anmärkas i kap. har3 redogjorts föratt de delar under-av
sökningen berör missbrukets utveckling och omfattningsom de

åren.senare

4.2.3.2 Riskgrupper och sociala faktorer

De där risken för dopingmissbruk förekommergrupper att enligtär
undersökningen de män någon formutövargrupper av som av
kroppsbygge eller idrott. Endast fåtal de intervjuadeett hadeav
kännedom anabola steroideratt används psykoaktivom drog,som
dvs. för nå allmänt välbefinnandeatt ett eller ökat självförtroende.

intervjuadesDe uppfattning sådant brukatt ett närmast ärvar av
experimentell och troligen främstart äger inom kretssnävrum en av
kriminellt belastade män.unga

Av intervjuerna framkommer såväl kraftsporteratt missbruksom
dopingmedel i och för sig förekommer inomav alla socialgrupper

missbrukarna främstatt komma frånmen desynes resurssvagare
samhällsgruppema. Det skall i det här sammanhanget denoteras att
intervjuade hade mycket liten kännedom i vilken utsträckningom
kroppsbygge och missbruk dopingmedel förekommer blandav
invandrare. fallDe där negativa effekter har uppmärksammats i sam-
band med missbruk dopingmedel har ofta karaktäriseratsav attav
familjen har låg utbildningsgrad relativt små ekonomiskasamt och
sociala Bland de missbrukarna iextrema åldrarnaresurser. 20-30 år

många lågutbildadeär och verksamma inom s.k. lågstatusyrken.
Enligt undersökningen har de sällan längre anställningar och det är
inte ovanligt de, ofrivilligtatt eller självvalt, arbetslösa.är De
vanligaste arbetena ströjobb inomär olika serviceyrken, främst
sådana kan uppfylla eventuella behovsom synlighet ochav upp-
märksamhet. Något drömjobb för deett missbrukarnaav extrema

enligt de intervjuade, dörrvaktsynes, vid någon kändvara restaurang
eller pub.

Huruvida missbruk förekommer oftare bland kriminella in-ger
tervjuerna inte något på. konstateradesDet i undersökningensvar att
polisen i ökande grad funnit narkotika och anabola steroider vid
husrannsakan hos kriminella. Vidare påtalades riskerna hamna iatt
kriminalitet för dem har icke kriminellt förflutetettsom men som
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delsdopingmedel. Skälen härförbrukhar omfattande är attett av
utnyttjaelement försökerhyser kriminellavissa mänungasomgym

finansierastorkonsumenterdels behovet hosför diverse tjänster, att
missbruk.sitt

faktorer bakom kroppsbygge4.2.3.3 Psykologiska
dopingmedelmissbrukoch av

förintervjuade riskenangivits ansåg deSom attatt personenovan
doping-steroider eller andraanabolai missbrukskall hamna ett av

håller på med någonpå hanmedel till del beror typstor avom
de inter-anabola steroider enligtområde harkraftsport. dettaInom

prestationerna. Mångatydlig effekt påuppenbar ochvjuade aven
har därföreller styrkefixering ochstark kropps-missbrukama har en

snabbare nåför lättare ochdopingmedelanvända sigvalt attatt av
sina mål.

flertalet de in-problem enligtBland dem får är, avsenaresom
grunderna förpsykologiskaöverlägset vanligastetervjuade, de att
vacklande själv-bristande självförtroende,med muskelträningbörja

längtan efterefter identitet.känsla sökande Denna attsamt varaen
ochvill någotövergå tillnågon kan extrasnart att personen vara

infinner sigkroppsbyggarenmed respekt. denHosmötas extreme en
andratolereraexklusivitet och han kan ha svårtkänsla äratt attav

han själv.eller bättrestörre än
inteförvärvade mansideal be-psykologisk grundEn är somannan

mansbildervacklande självkänsla.förknippade med Dehöver vara
inverkanoch reklam har därvid sinframställs i media mensom

i den omgivan-den uppfattning rådermansidealen ävenstyrs somav
sociala miljön.de

människorsde intervjuadeAndra faktorer är ungauppgavs avsom
speltillfällighetemasoch då kan detbehov livsprojektett varaav

kroppsbygge. På mindrebörjar med ortergör t.ex.att personensom
Exempel harsysselsättningar litet.utbudet alternativakan varaav

styrketräning varit blandkriminalvårdsanstalter därgivits frånäven
harerbjudits. Enligt undersökningende få sysselsättningar som

idrottsverksamhetkroppsbyggare ursprungligenmånga utövat annan
träning med styrketräning.och kompletterat sin

föranleder det första besöketOavsett vilka skäl gymmetsom
kraftfinns starkpåtalades bland de intervjuade det gymmetatt en

förhållandebesökarna. de kanpåverkar För männen ettsom unga
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varvid därför trygghet och gemenskaputvecklas där stårgymmet
äldre socialt etableraderådande blir avgörande. denFör mernormer

för stundsblir emellertid oftast platsbesökaren gymmet en en av-
och familj.koppling från arbete

börjar användaentydig förklaring till varförNågon atten person
under-och andra dopingmedel kan inte enligtanabola steroider ges

sådant intag för del kansökningen. Vad framgår är att ensom
kost-konsekvent träning och intagkännas naturligt och när av

med tränande.tillskott inte i sig räcker till i konkurrensen andra För
experimentlustamänniskor kan nyfikenhet och haävenunga

betydelse.

4.2.3.4 i blandmissbrukMönster missbruket och

Kunskapen och eventuella förändringarpreparatstyperom
S.k."steroidmarknaden" blygsam bland intervjupersonerna.var

ryssfemmor fortfarande vanligast då de billiga ochansågs ärvara
lättillgängliga. "Kurlängden" vanligen till tolv veckor. Emel-är sex
lertid förekommer och andra dopingmedelanabola steroideratt tas
under långa perioder kan överstiga månader.som sex

Enligt de intervjuade kombineras bruket anabola steroiderav
regelmässigt med andra droger eller läkemedel. förekommerDet att
narkotiska amfetamin och kokain, används förpreparat, t.ex. attsom
höja prestationsfönnågan och så öka träningskapaciteten. Försätt

effekter koffein.används också medel efedrin eller Detsamma som
föreligger risk för narkotiska användsävenatt preparaten som
rekreationsmedel, dvs. för kunna koppla tränings-mellanatt av

Även användsalkohol används i detta syfte. Vidare olikapassen.
läkemedel för bieffektemadämpa bruket anabola steroideratt av av
och den olikahårda träningen. kan härvid bl.a. frågaDet vara om
smärtstillande eller vätskeutdrivande medel. Olika medel för mus-
keluppbyggnad kombineras också, tillväxthonnon ellert.ex.som
clenbuterol.

4.2.3.5 Psykiska förändringar missbruketunder
och efter avslutat missbruk

Enligt undersökningen för det personlighetsförändringaräger mesta
i någon utsträckning vid intag anabola steroider, detoavsettrum av
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psykiska grundtillståndet hos missbrukaren. Emellertid påverkas
individerna olika. några fallI uppstår inledningsvis försämraden
psykisk det vanligaste den inledande periodenstatus, är attmen
präglas välbefinnande till del kan tillskrivas denett storav som
kroppsliga förändring genomgår. För många förändraspersonen
dock sakemas tillstånd till det vid fortsatt bruk ochsämre stressymp-

depressioner, sexuella störningar och aggressionertom, kan före-
komma. Enligt de intervjuade leder alkoholintag i samband med
missbruk anabola steroider alltid till aggressiva beteenden.nästanav

Vid uppehåll eller då missbrukaren lämnat missbruket infinner sig
enligt undersökningen alltid depression. många fallnästan I åter-en
hämtar sig missbrukaren relativt snabbt vissa bär på kroppsligamen
och psykiska besvär lång tid efter de slutat använda anabolaatt att
steroider. Huruvida depressionen psykologiskt betingad eller inteär

intervjuerna inte något på. Emellertid trodde de intervjuadeger svar
psykologiska faktorer stark komponent.att Med hänsyn tillvar en

den kroppsfixering och den identitet tränandet kansom ger en
identitetskris infinna sig kroppsvolymen ellernär styrkan minskar.
Särskilt tydligt blir detta samtidigt bryter eller minskarom personen
träningen. Det påtalades i undersökningen många under längre tidatt
befinner sig i identitetskonflikt eftersom de mentalt fortfarandeen
tillhör kroppsbyggarvärlden och omgivningen betraktasäven av som
kroppsbyggare.

4.2.3.6 Motiv för sluta med missbruketatt

Enligt de intervjuade kan hos missbrukare anabola steroiderav
iakttas fenomen gäller för sådana missbrukarsamma som som
alkohol eller droger eller i övrigt lever allmänt destruktivt liv.ett
Vissa sakta från sin livsföring för andra kanpersoner mognar men

vändning komma ganska någon plötsligoväntat personligen p.g.a.
insikt eller händelse. Rädsla för psykiskyttre och fysisk ohälsa,
påtryckningar från omgivningen t.ex. från familjen eller då någon
ledande i slutar och ekonomiska faktorer kan i vissaperson gruppen
fall ha betydelse. Exempel har givits från vissa de intervjuade dåav
ingripande från polis, skolsköterskor eller testpersonal inneburit en
vändpunkt för missbrukaren. Vidare mediernas negativaattuppges
uppmärksamhet medfört del inte velat bli förknippadeatt meden
missbruket och därför slutat. Emellertid påpekas för vissa miss-att
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och ingenting kan ändralivsstil fore alltbrukare går denna annat
deras beslut fortsätta.att

Kroppsbygge subkultur4.2.4 som

utländska undersökningarsåväl Hellings undersökningarI som
inverkan de ligger i risk-framkommer gymkulturens män som

kultursociologisktsyfte undersöka denna subkulturI ettatt urzonen.
sociologer, Thomas Johansson och Fredrikperspektiv har två

i olika gradMiegel, intervjuat och kvinnor15 män utövar styr-som
eller aerobics. Studien har inte resul-keträning, kroppsbygge ännu

har i bl.a.i vissa slutsatsernågon presenteratsterat rapport men
"Kulturellatidskrifterna "Sociologisk Forskning" 1995 Pers-nr

idrottsforskning"pektiv" och "Svensk 19961995 4 nrnr
och Miegel uppdelning kroppsbyggare iJohansson gör en grov av

"ideologema", tränandet ochkategorier. förstaDentre gruppen, ser
och välbefinnande.kroppsbygget till god hälsa Förvägensom en

den andra de kroppsbyggarna, kroppen i sigärstereotypagruppen,
bli möjligt.det viktigaste och de har mål så Denstoraattsom som

tredje vanliga gymbesökare främst harutgörsgruppen av som
kosmetiska motiv för sitt tränande. Risken för bruk anabolaav
steroider enligt Johansson och Miegel i den andraär störst gruppen
medan medlemmarna i den förstnämnda aktivt avståndtargruppen
från allt användande droger.av

Enligt Johansson och Miegel föreligger likheter mellan denstora
manliga kroppsbyggarkulturen och andra ungdoms- ochtyper av
subkulturer. tid kroppsbygge blirDen ägnar ävenstorsom
medlem i subkultur ställer specifika krav honom. Kul-en som

kännetecknas delvis klädstil och andra attribut främstturen av men
det storleken och formen kroppen teckenär utgörsom

medlemskap. Livsstilen präglas disciplin, hård träning ochav nog-
grannhet med kosten. Enligt Johansson och Miegel kan livsstilen

mycket hälsosam den kan medföra negativasättett vara men
konsekvenser social isolering. Drivkraften bakom träningen ärsom

bli perfekt och den viktigaste referenspunkten föratt utgörgymmet
utforrnandet kroppen och identiteten. Självbilden och själv-av
känslan blir därmed avhängig muskelutvecklingen. Enligt Miegelav
och Johansson tenderar kroppsbyggare utvecklaextrema att en
attityd till sin kropp liknar attityden hos anorektiker.som
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4.3 Utländska undersökningar

The4.3.1 Body StudyImage en-
kanadensisk undersökning

På uppdrag Canadian Centre For Drug-Free Sport genomfördesav
i Canada 1992 intervjuundersökning omfattade styrketrä-62en som
nande tränade minst fyra gånger i veckan The Body Imagesom
Study, 1992. intervjuadeDe mellan 14 och 35 år. 22 devar av
intervjuade, kvinnlig styrketränande, använde eller hadevarav en

anabola steroider och andraanvänt dopingmedel. Enligt undersök-
ningen kunde missbrukama delas i två huvudgrupper. Den ena

"bulk-users, hade mål med såväl tränandetgruppen, som som
intaget anabola steroider bli för på så väckaatt stora att sättav
uppmärksamhet och vinna respekt. Idealet for denna attgrupp var
efterlikna dem höll med kroppsbygge professionellt. Densom
andra "cut-users", ville erhålla Välbyggd kropp integruppen, en men
alltför Denna bestod främststor. otåligamängrupp av unga som var
och okunniga och ville för nå målet. Idealenta genväg attsom en
inom denna hämtades från de kroppsbilder farms inomgrupp som
populärkulturen, i reklam och musikvideos.t.ex.

Enligt undersökningen kunde motiven for styrketräna delasatt
i nyckelmotiv. Motiventre erhålla andras respekt, bli fysisktattvar
attraktiv för andra och ökad självkänsla. denFör grupp som uppgav
ökad självkänsla motiv låg självkänslan oftast i tillfredsställel-som

kunna kontrollera och förändraatt den kroppen. Liksom isen egna
Hellings undersökningar varierade skälen för börja användaatt
anabola steroider och undersökningarna visar härvid likheter.stora
Nyñkenhet, otålighet, konkurrens inom eller rättviseskälgruppen
motiverade del tränande använda anabola steroider.att I under-en
sökningen framgick del lockadesäven faranatt och deten av
förbjudna i använda anabola steroider.att Många de intervjuadeav
missbrukama hade egentligen avsikt enbart "kur" oftaatt ta en men
fortsatte de med bruket. En del dessa hade svårt att accepteraav
minskningen muskelvolymen vid avbrott och stimuleradesav av
omgivningens positiva uppmärksammande den kroppsförändringav

ägde under bruket. Vissa upplevde inte några bieffektersom rum
vilket motiverade dem fortsätta.att
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de intervjuade hanterade riskernaundersökningen framgårAv att
kunde medföraFörnekelse bruketmed bruket på olika sätt. attav

flertal dem. vanligastebieffekter förekom bland Detfarliga ett av
bagatellise-undersökningen missbrukarenemellertid enligt attvar

det fanns "säkra kurer".och förlitade sig pårade bieffekterna att
förekom ocksåjämförelse med andra hälsofarorRiskkalkylering och

det intede erfarna kroppsbyggarnai denna Bland varmergrupp.
accepterade för nå sitt mål.bieffekter någotovanligt attatt manvar

med vadmed missbruketMotiven för sluta överensstämmeratt
kundeundersökningarna. Såledesframkommit i de svenskasom

missbrukaren avbrytabieffekter motiveraomedelbara allvarliga att
mognadmissbrukarenvanligt motivbruket. Ett även att p.g.a.var

mål. någraoch omprioriterade sina Iändrade sin attityd till kroppen
bruketstigmatisering följdeden socialafall även avsomuppgavs

för missbrukaren sluta.avgörande attvara

Amerikanska studier4.3.2

förhållandet mellan anabolaamerikanska studier harI några
undersökning publi-steroider och kroppsfixering undersökts. I en

m.fl. studerades idrottsmän,cerad Blouin 1391995 A. G. varav
utövade kampsportenkroppsbyggare, löpare och 48 Tae43 48var

skillnaderBland kroppsbyggarna fanns signifikantakwon do.
det gällde fokusering påjämfört med de två andra kategorierna när

självkänsla,kroppens volym och vikt. visade ocksåDe sämre ett
tendenser för bulimi.missnöje med sin kropp högre Destörre samt

kroppsbyggarna,använde anabola steroider, 44,2 procent avsom
avseenden. Liknande skillnadervisade högre tendenser i dessaännu

kroppsbyggareframkom i studie m.fl. 1993 108Pope varavaven
anorexi s.k. megarexihade anabola steroider. Omvänd55 använt

tillhördeförekom bland de intervjuade. Samtliga8,3 procent av
ocksåanabola steroider. Studien visadehade använt attgruppen som

grad bland de intervjuade vadanorexi förekom i högre änäven
gäller för amerikanska i allmänhet.män

andra droger hardet gäller sambandet med alkohol ochNär ett
m.fl.flertal undersökningar m.fl. Yesalisamerikanska Pope 1988,

erfarenhe-m.fl. Middleman m.fl. visat1993, Durant 1994, 1995 att
alkoholkonsumtionen varit högre bland demnarkotika liksomten av

anabola steroiderjämfört med dem inte använtanvänt som ana-som
bola steroider. den studie genomfördes Middleman m.fl.I som av
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och omfattade 3 054 high-schoolstudenter fann Författarna attsom
det förelåg starkt samband mellan bruket anabola steroider ochett av

högriskbeteende, såsom bruk narkotika eller alkohol,annat samtav
vad betecknades hälsoriskbeteendeäven i såsomstort,som som

utövande våld eller fortkörning.t.ex. av

4.4 Samband enligt svenska

undersökningar

deI undersökningar har genomförts CAN och i utredningenssom av
omfattningsundersökning närmare denna kap. 3 ställdesom se
vissa frågor bl.a. utbildning och sysselsättning, erfarenhetenom av
alkohol och narkotika i vad mån den intervjuade styrketränar.samt
Nedan redovisas de resultat därvid framkommit. skallDetsom
emellertid anmärkas vissa frågorna sysselsättningatt t.ex.av som
och styrketräning den intervjuades aktuella situation och attavser
frågorna bruket anabola steroider livserfarenheten.om av avser

4.4.1 Sociala bakgrundsfaktorer

utredningensI omfattningsundersökning andelen hadevar som
anabola steroider högre i denprövat arbetslösa ochgrupp som var

i den enbart hade grundskoleutbildning vadängrupp som som
gällde för samtliga intervjuade. Bland de arbetslösa uppgick andelen
till 3 och bland dem med enbart grundskoleutbildning tillprocent
2 vilket skall jämföras med det totalt endast 1,1procent, att var

de intervjuade hade erfarenhet anabola steroider.procent av som av
Samma tendens avseende utbildning framkom i CAN:s undersök-

ning mönstrade 1994. Bland demmän enbart hadeav som som
grundskoleutbildning hade 5,7 anabola steroiderprövatprocent
jämfört med 1,4 samtliga tillfrågade.procent av

4.4.2 Samband med styrketräning

utredningensI omfattningsundersökning 3 demprocentuppgav av
styrketränade regelbundet, dvs. dagligen eller 2-3 gånger isom
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tredjedelar demsteroider. Tvåanabolaveckan, de hade prövatatt av
också styrketränat.steroider hadeanabolahade erfarenhet avsom

genomfördeundersökning CANframkom i denLiknande resultat
styrketränadegymnasieskolor. Bland demantali1994 ett varsom

Motsvarandeanabola steroider 5andelen hade procent.prövatsom
mindrehuvudtränadebland dem inte änandel över taget varsom

0,5 procent.

alkoholochbruk narkotikaSamband med4.4.3 av

tredjehadeomfattningsundersökningutredningensI nära nog var av
gångsteroider också någonhade anaboladem prövatprövatsom

samtligaelvaskall jämföras mednarkotika vilket att procent av
narkotika.hadedeintervjuade prövatattuppgav

undersökningarnai CANLiknande skillnader framkommer genom-
gymnasie-mönstrandegymnasiet och bland de Iförde på männen.

flerapojkardrygt hälften deundersökningen hade använtsomav
narkotika ochsteroider ocksåeller injicerat anabolakurer prövat

steroider enstaka gånganabola någonbland dem hade använtsom
tredjedel. Motsvarandeandelen tillvid enstaka kur uppgickeller en

uppgick tilltillfrågade gymnasiepojkar 7andel bland samtliga
årskurstill iårskurserna och 9i 1 3 procentprocent samt

totalti undersökningBland de mönstrande CAN:smännen uppgav
narkoti-hadede tillfrågade de någon gång8,9 prövatprocent attav

steroideranabolahälften dem hadeka. Något prövatöver av som
narkotika.hade någon gång prövatäven

hadealkohol mellan demskillnad konsumtionNågon i somav
sådaninte hadesteroider och demerfarenhet anabola somav

omfattningsundersökning.utredningenserfarenhet framgick inte i
mönstrandeundersökning blandgymnasieundersökning ochCAN:s

undersökningarskillnad. båda dessauppvisade däremot Imän var
uppgivitbland dem hadealkoholkonsumtionen omfattande sommer

ha anabola steroider.sig använt
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4.5 Samband mellan bruk anabolaav

steroider och kriminalitet

4.5.1 Inledning

detta kapitelI redovisar utredningen vad framkommit i desom
studier belyst bl.a. de sociala faktorerna kring missbruketsom av
dopingmedel. frågaEn intresse vilket samband detär ärsom av
finns mellan missbruk anabola steroider och kriminalitet. I ut-av
redningens nyckelpersonsundersökning se avsnitt 4.2.4närmare

de intervjuade det finns tecken samband mellanatt ettuppgav
kriminella och bruk anabola steroider. Bl.a. har polisengrupper av
funnit anabola steroider vid husrannsakan hos kriminella. under-I
sökningen påtalades också risk föreligger för de haratt att etten som
omfattande missbruk anabola steroider kan hamna i kriminalitetav
bl.a. för finansiera sitt missbruk. Det kan i det här sammanhangetatt
anmärkas enligt uppgifter framkom på Svenska Läkaresäll-att som
skapets Berzeliussymposium i november pekar1995 amerikansken
studie på bruket anabola steroider i USA utbrett blandatt ärav mer
dem redan före missbruket kriminellt belastade eller visatsom var
andra tecken på asocialt beteende bland befolkningen i övrigt.än
Studien pekar också de missbrukade anabola steroider iatt som

omfattning hade begåttstörre någon aggressiv handling de senaste
12 månaderna eller egendomsbrott de aldrig hadet.ex. än prö-som

anabola steroider se vidare del bilaga 2.vat Eventuell kopp-nr
ling till kriminalitet, den redan föreligger vid otillåtenänannat som
hantering dopingmedel, emellertid område förutgör ettav som
svensk del litet studerat och kunskaperna därförär bristfälliga. Attär
så fallet kan förklaras med missbruketär dopingmedel iatt av
jämförelse med narkotikamissbruket relativt nyligent.ex. är ett
uppmärksammat problem. Saken kompliceras det råderäven attav
betydande svårigheter studera dessa områden.närmareatt

följandeI avsnitt behandlas denna frågeställning två aspekter.ur
förstaDen aspekten förekomsten bruket blandrör kriminellt be-av

lastade belysandeFör denna frågeställning har uppgifterpersoner. av
inhämtats från Kriminalvårdsstyrelsen.

Den andra aspekten fråga väckt mycketrör uppmärksam-en som
het, nämligen det föreligger orsakssamband mellan bruketettom av
anabola steroider och våldsbrott. De åren har i massmediasenaste ett
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antal våldshändelser tillskrivits missbruket anabola steroider.av
Utredningen belyser några sådana våldsbrott har uppmärksam-som

i den allmänna debatten.mats dettaI sammanhang bör även upp-
märksammas vad den medicinska forskningen visar anabolaom
steroiders effekter det gäller ökadnär aggressivitet eller våldsbenä-
genhet. För redogörelse dessa frågor hänvisas till kap.en delIav

bilaga 5 redogörs vidare för den kriminologiska forskningensnr
på orsakssamband mellan våld och intagsyn droger.av

4.5.2 Förekomsten anabola steroider blandav

intagna på kriminalvårdsanstaltema.

tidigareI lagstiftningsärenden har från anstalterna uttryckts föroro
allt frekvent brukett anabola steroider anstalternamer prop.av

1994/95: 124 143. Någon exakt uppfattning omfattningens. mer om
bruket har emellertid inte Kriminalvårdsstyrelsen.av man Före

den juli1 1995 kunde intet.ex. provtagning kontrolleraman genom
den intagne använde anabola steroider ochom andra dopingmedel
finns i dopinglagen.upptagna Denna möjlighetsom fanns tidigare

enbart för alkohol och andra beroendeframkallande medel. Det skall
dock i det sammanhanget påpekas provtagningsmöjlighetemaatt har
införts i första hand för främja behandlingatt missbruk och intemot

utpräglad kontrollmöjlighet.som en
Enligt uppgift från Kriminalvårdsstyrelsen har 230 frånprover

kriminalvårdsanstalterna lämnats för analys under perioden den 1
juli 1995 till den 15 januari 1996. Av dessa inlämnade urinprover
har intag anabola steroider och kunnat konstaterasav testosteron i
åtta fall. Av dessa fall avsåg stycken enbart anabola steroider. Isex
de två övriga fallen ansågs ha förekommittestosteron i detvarav ena
fallet i kombination med anabola steroider. Det bör här observeras

kontrollernaatt provtagning inte slumpvisgörs i sådanagenom utan
fall där misstanke missbruk dopingmedel föreligger.om Nuav
redovisade ärenden hänför sig också till mycket begränsad perioden
och från mycket begränsatett antal kriminalvårdsanstalter varvid
några anstalterna står förav detmerparten Av totalaav proverna.
antalet urinprover under perioden kom 101 stycken frånt.ex. Kri-

Österåkerminalvårdsanstalten i varvid kan konstateras doping-att
medel inte påvisades i något dessa Med hänsyn tillav prover. att
denna anstalt har särskilda krav det gällernär de intagnas drogfrihet

denna kriminalvårdsanstaltär emellertid inte jämförbar med andra
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redovisademedförlandet. Sammantagetkriminalvårdsanstalter i nu
inte någraoch tillåtervärdebegränsatharmaterialetfaktorer ettatt

ikriminalvårdsanstaltemaförhållandena påslutsatsergenerella om
landet.

blanddopingmedelförekomstenvisakanfaktorEn avsomannan
dopingmedelbeslagdekriminalvårdsanstaltema ärpåintagna av

anstalterna.görssom
underKriminalvårdsstyrelsenbeslagsstatistik från togsEnligt

enheter946i beslag ljuli 1994dentill 11993den juliperioden 1
beslag.44fördelatsteroideranabolaampullerochtabletterdvs.
beslaggjordes 17juliden 1995till 1juli 1994denperioden 1Under
avsågHuvudsakligenbeslagstogs.steroideranabolaenheteroch 527

skall beaktasperiodernamellanjämförelsenVidtabletter.beslagen
drygt 30förbeslagsvarade1993/94mängdbeslagtagen treatt av

procent.
narkotika.förbeslagsstatistikenmedjämföraskanbeslagDessa

"centralstimulerandedrygt 4051993/94periodenUnder togs gram
fördelade sigMängdenbeslag.iheroin m.m.amfetamin,medel"

fördelatdrygt 4371994/95periodenUnderbeslag.146 togs gram
drygt 5171993/94periodenundercannabisbeslag. Förpå 163 togs

1994/95 drygt 407periodenunderbeslag ochfördelat 178gram
beslag.på 138fördelatgram

förekom-vanligtnarkotikasåledesvisar ärUppgifterna att mer
förhållandekriminalvårdsanstaltema. Ettdopingmedel påmande än

steroideranabolabeslagantalemellertid kan är attnoteras avsom
kriminalvårdeninomhögrenarkotikabeslagtill antalrelation äri av

tullbeslagantalmellan görsrelationengäller förvad avän somsom
År antal beslagoch tullenspolisensuppgickövrigt. 1994polis ioch

ochbeslagläkemedel till 21511narkotiskaochnarkotika avav
beslag påAntaletkap. 9.beslag sedopingmedel till 96 närmare

tilluppgick 441993/94periodenunderkriminalvårdsanstaltema
härnarkotikabeslag ärtotalt 391och tilldopingmedelbeslag avav

inräknade.opiaterbeslagäven av
visarKriminalvårdsstyrelsenuppgifter från attredovisadeOvan

förekom-dopningsmedelandrasteroider ochanabolamissbruk av
kanUppgifternabelastade.kriminellti övrigtbland dem ärsommer

dopingmedelmissbruketomfattande ärhurdäremot inte avsvara
i dennaförekomstenjämförelse mellanNågonbland de intagna.

hellersig inteövrigt låterbefolkningen i göras.blandochgrupp
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4.5.3 Kopplingen till anabola steroider i några
inträffade fall våldsbrottav

4.5.3.1 Redogörelse våldsbrottenför

I avsnittet redovisas våldsbrott inträffat de åren därsex senastesom
det bl.a. i massmedia påståtts föreligga samband mellan gärning-ett

och missbruk anabola steroider. Utöver dessa fall skallama ocksåav
anmärkas det gälldeäven mordenatt när på Stureplan 1994 gjordes
det i massmedia inledningsvis gällande gärningsmannen hadeatt
intagit anabola steroider. Dessa påståenden vinner inte något som
helst stöd brottsutredningen i målet. Däremot framkomav gär-att
ningsmannen hade konsumerat betydande mängder alkohol och även
använde narkotika.

Skövde 1988

aprilI månad 1988 berövade 25-årig sin f.d. hustru livet. Enen man
vårdnadstvist pågick bam. Vidparets aktuelltom gemensamma
tillfälle besökte gärningsmannen sin f.d. hustru varvid de började att
gräla. Grälet slutade med gärningsmannen tilldeladeatt sin f.d.
hustru flertal knivhugg/knivstickett vilka ledde till hon avled.att
Gärningsmannen dömdes for mord.

Uppgift saknas eventuella tidigare brottsbelastning.om mannens
Av utredningen framgår gärningsmannen inteatt påverkadvar av
alkohol eller narkotika vid gämingen. Några urinprover företogs
inte, däremot själv han hade anabolaattuppgav använtmannen
steroider under längre tid i samband med styrketräning. Bruketen av
anabola steroider tillmättes dock inte någon betydelse vid bedöm-
ningen gämingen. Enligt den rättspsykiatriska undersökningenav
led psykisk störning yttrade sig imannen av en som en omogen
personlighet. Vidare framgick gärningsmannen vidatt påfrest-yttre
ningar eller då han kände sig trängd kortvarigt kunde signärma ett
psykotiskt tillstånd.

Mora I 992

decemberI månad 1992 berövade 26-årig liveten man en person
och skadade fem, livshotande,tre beskjuta dem medvarav attgenom
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hadehanokändaför honompistol.skarpladdad Personerna menvar
bråkvarvid visstgärningenföresammanträffat med dem ettstrax

bråk,efter dettahade gått hemGämingsmannenuppstått.hade
där han återplatsentill stöttoch återvänthämtat sammanvapnet

straffad,tidigareinteGämingsmannen,med varsompersonerna.
mordförsök.mord ochfördömdes

nedstämdgärningsmannenframgårutredningenAv att p.g.a.var
betydandekonsumerathan hadeochflickvänfrån sinseparation att

förundersökningenUnderstarköl.flaskoralkohol, drygt 10mängder
före-någonpåvisade intedessaanalysenurinprovertogs avmen

gärningsman-hadei kroppen. Däremotsteroideranabolakomst av
steroideranabolamissbrukathadetidigarehanuppgivitsjälv attnen

under tvåhatillfällenaförsta ägttillfällen. Devid rumtre uppgavs
sexveckors-tillfället underoch det sistasexveckorsperioder 1988 en

rättspsykiatris-Enligt dengämingen.föremånaderdrygtperiod sex
anpassningsstörninggärningsmannenhadeundersökningenka en

beskevspersonlighetGämingsmannensdrag.depressivamed som
otrygghetskänsla.prägladoch enavomogen

1994Fagersta

livsho-flickvänsin f.d.28-årigåsamkademånad 1994aprilI manen
tillhyggemedflera slaghennetilldela ettskadortande attgenom

hadeGärningsmannenhals.hennesstrypgreppatt tasamt omgenom
förespeg-underi sin bilf.d. flickvänsintillfälle hämtatvid aktuellt

skogsområdeviddäreftervid ochskullede ettling stannatpratasatt
tidigareGämingsmannen,misshandlade henne.där han varsom

mordförsökfördömdesdopingbrott,för bl.a.straffad
på-integärningsmannenframgårbrottsutredningenAv att var

självGämingsmannennarkotika. attelleralkoholverkad uppgavav
vid s.k.och hantidunder längredopingmedelhadehan använt en

förloradegärningstillfället,vidinträffatskulle havilketsockerras,
domredovisad ipersonundersökningomvärlden. Imedkontakten en

dågärningsmannenaktuell domföremånadergiven sägs attsex
ochdopingmedelbrukföljd sittpsykiska besvärhade aven avsom

denEnligtför dessa besvär.behandling rätts-erhållithadehanatt
gärningsman-målet ledaktuellaundersökningen i detpsykiatriska

inteEmellertid framgårstörning.psykiskallvarlig avnen av en
orsakateller vadbestod istörningdenna psykiskavaddomen som

stömingen.
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Falun 1994

juniI månad 1994 berövade 24-årig sju för honom okändaen man
människor livet och tillfogade livshotande skadoren person genom

beskjuta dem med automatkarbin. Upprinnelsen till den aktuellaatt
gärningen misshälligheter med f.d. flickvän. Gämingsman-var en

inte tidigare straffad, dömdes för mord och mordför-nen, som var
sök. Bl.a. grund rykten från värnpliktiga på gämingsmannensav

uppstod misstankar eventuellt bruk anabolaregemente ste-om av
roider. Under förundersökningen urinprov varvid analysentogs av
urinprovet inte visade någon förekomst anabola steroider ellerav
andra dopingmedel. hellerInte framkom några andra omständigheter
under utredningen visade gärningsmannen missbrukadeattsom
anabola steroider. Däremot visade utredningen hadeatt mannen
konsumerat betydande mängd alkohol före gärningen alkohol-en -
halten i blodet till två promille och hanuppmättes tidigareävenatt-
blivit mycket aggressiv vid alkoholförtäring. Enligt den rättspsy-
kiaktriska undersökningen hade gärningsmannen personlig-en grav
hetsstöming vilken bl.a. yttrade sig i narcissistisk personligheten
med bristande realitetsanpassning och brister känsloplanet.

Solna 1994

I oktober månad 1994 berövade 25-årigen man en annan person
livet skjuta denne med avsågat hagelgevär.att Personernaettgenom

bekanta hade före gärningen bråkat varvid slagsmålstraxsom var
uppstod. Gärningsmannen gick efter slagsmålet hem och hämtade
hagelgeväret varefter han återvände till platsen och sköt den andre

Gärningsmannen, tidigare ostraffad, dömdes förpersonen. som var
mord.

sambandI med förundersökningen påträffades stycken101 s.k.
ryssfemmor i gämingsmannens bostad. Gärningsmannen uppgav
själv han hade inköpt dessa för brukatt han aldrig hadeeget attmen

dem. Vid analysanvänt urinprov påvisades sig förekomstav vare av
narkotika eller anabola steroider. Av utredningen framgår gär-att
ningsmannen hade konsumerat betydande mängd alkohol; alko-en
holhalten i blodet till 1,13 promille.uppmättes Den rättspsykiatriska
undersökningen visade gärningsmannen hade personlighets-att en
störning yttrade sig i oförmåga till empati och oförmågasom en en

hantera kränkningar.att
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Västerås 1995

honom okänd19-årig förmånad berövade1995I en man enmars
knivhugg/knivstick. Gär-tilldela denne 64livet attperson genom

den avlidnetidigare samtal varvidhade föregåttsningen mannen,av
sexuell invit. Gämingsmannen,framställtenligt gärningsmannen, en

våldsbrott, dömdes för dråp.straffad förtidigare varsom
amfetaminintagithade gärningsmannenEnligt brottsutredningen

uppgifter hade hanEnligtbetydande mängd alkohol.och egnaen
vid femamfetaminmånader före gämingenunder drygt fem använt

tillfälle fjortonhan vidtillfällen. Gämingsmannen ettattuppgav
ampullföre gämingen hade injiceratdagar atttestosteron menen

dopingmedel.efter det tillfälletsig före ellerhan använtvare
kroppenpåvisade inte tillförsel tillurinprovAnalysen taget avav

anmärkasskall dockeller detanabola steroider atttestosteron
påvisagäller möjligheternaföreligger detproblem när attatt

avsnitt 8.5. Enligtdettatillförtskroppen närmaretestosteron, omse
gämingen underundersökningen begicks interättspykiatriskaden

heller led gärnings-allvarlig psykisk störning och intepåverkan av
allvarlig psykiskundersökningstillfallet någonvid avmannen

störning.

fallen4.5.3.2 till de redovisadeKommentar

massmediaredovisade målen har alla iDe presenterats somnu
missbruk anabola steroider.våld orsakats Detexempel avsom av

Falun ochdessa fall, morden ikan här konstateras i vissaatt av som
uppgifter visarhar det inte framkommit någraSolna, attsom

anabola steroider eller andraverkligen missbrukatgärningsmannen
i de två sistkan vidare konstaterasdopingmedel. Det att, utom

betydande alkoholkon-fallen, gämingarna föregåttsredovisade av
narkotika. Medoch i något fall intagsumtion även ettav av

haftvidare gärningsmännenundantag visar utredningarna att
omständigheterna i respektivepsykiska problem. Sammantaget ger

Även fallorsaksbild. i de därbrottsutredning mångfacetteraden
uppgifterna i målenanabola steroider har kan inteintag ägtav rum

haft för våldshandling-besked vilken roll sådant intag harettge om
vanskligt fördjupadeframstår synnerligenDet att, utanen. som

och gärningsmannens fysiska ochstudier omständigheterna psy-av
orsakerna till varför dessakiska tillstånd, dra några slutsatser om
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våldsbrott har Som vanskligt framstår detägt ännu attrum. mer
utifrån falldessa dra några generella slutsatser anabolaatt ste-om
roider skulle kunna leda till ökad benägenhet begå våldsbrott.atten

börDet i det här sammanhanget erinras de svårigheter bl.a.om som
den kriminologiska forskningen visar det gäller fastställanär att
samband mellan intag droger och beteenden våldshand-t.ex.av som
lingar. framgårSom det utredningen inhämtade utlåtandetav av

del bilagase 5 sådana direkta orsakssamband mycket svåraärnr
fastställa eftersom drivkrafterna till människas agerandeatt är etten

mycket komplext fenomen bestående många faktorer.av

4.6 Sammanfattande kommentarer

påpekatsSom tidigare i betänkandet har missbruket dopingmedelav
först på tid blivit föremål för olika studier. iDessa tar stortsenare

endast sikte på anabola steroider. Många väsentliga frågorsett om
vad det vissa börjar användaär dopingmedelgör att attsom personer

därför fortfarande obesvarade. finnsär Det också luckor istora
kunskaperna mekanismerna bakom missbruket anabolaom av
steroider inte minst det gäller olika socio-ekonomiskanär bak-

Ävengrundsfaktorer. de följdernasociala missbruket ochav sam-
banden med andra faktorer, missbruk, ofullstän-t.ex. ärannatsom
digt belysta. Så har koppling till missbruk visats fört.ex. annaten en
del missbrukare anabola steroider förståelsen för sambandetav men
mellan missbruket anabola steroider och missbruk ärannatav
relativt dålig. Bland inte missbruk anabolaannat vet man om av
steroider kan inkörsporten till missbruk och/eller viceannatvara
versa.

undersökningarDe genomförts och har redovisats i dettasom som
kapitel visar emellertid i utsträckning samstämmiga resultat.stor
Syftet med missbruket dopingmedel främst höjaattav synes vara
prestationsförmågan eller öka muskelstyrkan eller muskelvoly-att

finnsDet inte något tyder anabola steroider,att t.ex.men. som
marginellt, intas iän syfte erhållaannat omedelbar berus-att en

ningseffekt eller för öka modet risker. framgårSomatt kap.att ta av
finns inte7 heller något belägg för anabola steroider har berus-att

ningseffekt sig kortpå eller lång sikt. I utredningens nyckel-vare
personsundersökning påtalades det finns tecken på sambandatt
mellan kriminella och anabola steroider. Bl.a. konstateradesgrupper
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påträffar anabola vid husrann-polisen i ökande grad steroideratt
brott. bör dock detsakan under utredning andra Det noteras attav

påträffar anabola steroider vid husrannsakanförhållandet att man
denne missbrukar dessainte nödvändigtvis innebärhos någon att

försäljning tilleftersom innehav kan förmedel sådant avsettvara
dag kons-framgår avsnitt 4.5.2 kan iandra Som manpersoner. av
kriminelltmissbruk dopingmedel förekommer blandtatera att av
slutsatserdet inte därutöver dra någrabelastade går attpersoner men

Även i övrigt kunskapernautbredningen i denna är omgrupp.om
knapphändiga. Sålundamissbruket och kriminalitet mycket vet man

missbruket dopingmedel kan leda in miss-inte i vad månt.ex. av
kriminell bana.brukaren på en

missbruk föreligger enligt under-där risk förDen störst ärgrupp
Även för börjastyrketränande. motivensökningarna de att attom

anabola steroider skiljer sigoch för börja användastyrketräna att
mindrekroppsfixering ellermellan olika individer synes av mer

självkänsla och skevBristandestyrka nämnare.vara en gemensam
relativt ofta i undersökningarna. Jämförel-kroppsuppfattning påtalas
anorektiska beteenden.har därvid gjorts medser

viktig faktor det gällerKroppsfixeringen verkar också närvara en
missbruket.eventuella psykiska förändringar har följt avsom
de psykiskaResultaten i undersökningarna tyder närmast att

psykologisktförändringarna utsträckning kan förklarasi stor som
uppfatt-betingade förändringarna i kroppen och missbrukarensav

i amerikanskning sin identitet. anmärka detAtt är att anges enom
steroiderstudie Malone, de flesta använder anabola1995 att som

avsluta sitt missbruk några svårigheter.kan störreutan
intervjuundersökning "Steroider ochMed undantag för Hellings

starka tyder övriga undersökningar på missbruketmän" äratt mer
blandvanligt i har låg utbildning ochmän män somgrupper av som

bakgrundsfaktorernaarbetslösa. socio-ekonomiskaDeär synes en-
traditionelltundersökningar likna dem finns vidligt dessa som

dessa frågornarkotikamissbruk. Emellertid får det konstateras att
varit föremål för djupare studier.inte

mellansamtliga undersökningar framkommer sambandI ett er-
farenheten steroider och erfarenheten narkotika.anabola Iavav

narkotikautredningens nyckelpersonsundersökning påtalas att an-
missbrukare anabola steroider i syfte höjavänds vissa attav av

under-träningsförmågan eller i avslappningssyfte. övrigt inteI ger
sökningarna frågan detta samband består. Med hänsynvarisvar
till erfarenhetde skolpojkar i undersökningar harCAN:satt som av
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alkoholkonsumerar änutsträckningisteroideranabola störreäven
misstänkasdetsteroider kananabolaerfarenhetharintede avsom
pojkarfrågamissbrukama,de ärgällerdetdet, somnär omatt yngre
avseenden,olikaiexperimenterabenägenhetharallmänt attstörre

genomfördesstudieamerikanskamed droger. Denbl.a. avsom
åldersgruppernadedet iocksåm.fl. tyderMiddleman att yngre

högriskbeteende.hargenerelltpojkar ettfrågaär merasomom
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åtgärderIdrottsrörelsens5

dopingmot

Inledning5.1

idrotts-svenskainom dendopingbehandlas insatserkapitletI mot
huvudorganisationenRiksidrottsförbund RFrörelsen. Sveriges är

vanligen RFi Sverige.idrottsföreningama Det närför är avsessom
inteorganisationerfinns dockidrottsrörelsen.talar Det somomman

f.d.Kroppskulturförbundetdäribland Svenskatillanslutna RF,är
Kroppskultur-SvenskaEftersomBodybuildingförbundet.Svenska

för-för dettasammanhang redogörsintresse i dettaförbundet är av
avsnittbund i 5.3.

behandlas iidrottendoping inomarbetetinternationellaDet mot
kap. 17.

idrottsrörelsensvenska5.2 Den

organisationIdrottsrörelsens5.2.1

verk-ochenskilda idrottsutövaremiljonerdrygtfinns 2,5I RF
bestårmotionärer. RFidrott elitnivåomfattar såvälsamheten som

organiserar def.n. stycken,flertal specialförbund, 63ett somav
enskilda föreningarnavilka deoch till ärolika idrottsgrenarna

uppbyggnadorganisationensbeskrivninganslutna. En närmare av
fig.i 5.1.ges

Blandutveckla idrotten.samordna ochuppgift främja,RF:s är att
olikaidrottsrörelsen hosföreträdauppgifterna blandingår attannat

verkställa deskall ocksåoch fördela statsbidrag. RFmyndigheter att
svenskadenfattas Riksidrottsmötet,riktlinjer och beslut som av

hållsRiksidrottsmötet,beslutandeidrottsrörelsens högsta somorgan.
frånspecialförbunden ochfrånbestårår, representantervarannat av
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de distriktsförbunden22 RF regionala organisationer. De beslut:s
fattas Riksidrottsmötet bindande förär medlemsorganisatio-som av

Riksidrottsmötet också ledamöterna i Riksidrottstyrel-utsernema.
det verkställandeär med kansli i Idrottens husorganet isen som

Farsta.

Figur 5.1 Sveriges Riksidrottsförbunds organisation

Sveriges
Riksidrottsförbund

RF

Distriktsförbund
DP

Specialförbund
SF

_l___Special-
distriktsföibund

FöreningarSDF

24_
Medlemmar

5.2.2 RF antidopingarbete:s

Arbetet doping utgår från beslutmot riksidrottsmötetett 1981:antog
"Allt bruk dopingmedel oacceptabelt.är Inget idrottsresultatav såär
värdefullt bruk dopingmedel kanatt försvaras". Sedan 1977 finnsav
fastslaget i RF:s stadgar doping i sambandatt med all idrottsutöv-
ning förbjudet.är

Enligt stadgarna med doping dels bruk medel, dels brukavses av
metoder Internationella Olympiskaav Kommittén IOK,som av

eller internationella specialförbund därutöver,av ansetts vara
doping. Det innebär således den lista förbjudnaatt över medel och
metoder IOK utfärdar gäller för alla idrotter isom Sverige listans
innehåll finns beskrivetnärmare i avsnitt 2.2. Om något Specialför-
bund har ytterligare förbjudna medel gäller detta för den idrottsgren

organiseras under detta specialförbund.som Den listan frånsenaste
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för svensk del gällaupprättades i januari och1996 lIOK att"
den maj 1996.1

doping åliggerövergripande för arbetetDet motansvaret
Riksidrottsstyrelsen tillsatte den s.k.Riksidrottsstyrelsen. 1977

antidopingarbetetDopingkommissionen har till uppgift ledaattsom
åklagare i bestraffningsärenden. Dopingkom-och fungeraatt som

medicinsk expertis och leda-missionen består såväl juridisk somav
kansli finnsRiksidrottsstyrelsen. På RF:s ävenmöterna utses enav

det praktiska arbetet.antidopinggrupp skötersom
juridiska och kontrolle-Arbetet doping uppdelat i dels denärmot

verksamheten avsnitt dels förebyggande verksamhetrande 5.2.3,
samverkan med andra organi-avseende utbildning, information och

sationer och myndigheter avsnitt 5.2.4.
Årligen drygt miljoner kr i arbetet doping. AvRF 6omsätter mot

beloppet hänför sig drygt miljoner kr till kontrollverksamheten1,5
och 2,8 miljoner kr till analyser dopingprover.av

Kontroll och bestraffning5.2.3

5.2.3.1 Den juridiska för kontroll bestraffninggrunden och

RF har långtgående möjligheter till kontroll idrottsutövare ochav
beslut medför betydande intrång i medlemmens idrottsut-ettsom
övning. finns därförDet anledning inledningsvis närmareatt
redogöra för de juridiska grunder på vilka stödjer sinaRF åtgärder.

Grunden för idrottsrörelsens möjligheter genomföra kontrolleratt
och bestraffa förseelser den enskilde idrottsutövarenär att genom
sitt medlemskap följa de stadgar finns föraccepterat att som
idrottsrörelsen. föreningGenom iatt accepteraren personen -
under förutsättning reglerna tillkommit på formellt riktigtatt sättett

de regler föreningen har ställt för sin verksamhet.som upp-
De grundläggande dopingreglerna finns i stadgar. redo-RF Som:s

gjorts för i det inledande avsnittet består flertalRF specialför-ettav
bund vilka i sin uppbyggda lokala föreningar. Såvälärtur av
specialförbunden de enskilda idrottsföreningarna har inskrivetsom
i sina stadgar förbundet respektive föreningen bunden RF:satt är av
stadgar. På så blir också den enskilde föreningsmedlemmensätt
bunden föreskrifterna i stadgar.RF:sav
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5.2.3.2 Bestraffningsreglerna

Dopingförseelse föreligger enligt RF stadgar då idrottsutövaren:s

intagit förbjudet medel eller förbjuden metod elleranvänt-
medverka vid dopingkontrollvägrat elleratt-

försökt dölja han eller hon förbjudna medel elleratt använt-
metoder idrottsutövaren försvårar doping-samt sättannatom
kontrollen.

En undersökningsplikt åvilar idrottsutövarensträng skyldigärsom
förvissa sig vad för slags han eller honatt intar. S.k.preparatom

misstagsdoping, dvs. då idrottsutövaren dopingavsiktutan använt
förkylningsmedicin innehåller något förbjudett.ex. medel,en som

friar generellt inte idrottsutövaren från kan ha betydelseansvar men
vid bestämmandet straffet. vissa fall kanI Dopingkommissionenav

dispens från förbudet använda medicin innehåller för-attge som
bjudna substanser och vid intag sådana medel föreligger natur-av
ligtvis inte någon dopingförseelse.

Utöver idrottsutövaren själv kan även verk-ärannan person som
inom idrottsrörelsen sig skyldig till dopingförseelsegörasam om

han hjälper idrottsutövaren dopa sig eller han förser denneatt om
med dopingmedel. I Sverige har det dock varit ovanligt medytterst
ärenden där det varit fråga någon varit idrottsutövarenom som
behjälplig vid dopingen.

Enligt idrottsrörelsens praxis bestraffas dopingförseelse alltid med
diskvalifikation. Diskvaliñkation innebär idrottsutövaren inte fåratt
delta i tävling eller uppvisning och inte heller uppdrag inomutöva
idrottsrörelsen. Alla idrottsgrenar anslutna tillär RF omfattassom

beslutet. Med andra 0rd kan avstängd idrottsutövare inte hellerav en
tävla i någon idrottsgren.annan

I RF:s stadgar infördes 1993 regel specialförbundenen som ger
möjlighet bestämma diskvalifikationatt skallatt gällaäven träning.
Enligt uppgift från RF har emellertid denna regel troligen inte fått
genomslag I fall har denännu. inte ivart samband medanvänts
dopingförseelser.

Diskvalifikationens längd enligt stadgarnaär högst två år. Två års
diskvalifikation används vid "grov dopingförseelse" till vilken an-
vändandet anabola steroider och horrnondoping räknas.av annan
Likaså brukar diskvalifikationstiden bestämmas till två år vid
förseelse i form genomgå dopingkontrollvägran att och då detav är



Idrottsrörelsens åtgärder doping 95SOU 1996: 126 mot

återfall dopingförseelse. Vid "lättare" doping,fråga i t.ex.om som
efedrin, diskvalifikationen till mellan ochbruk bestämsav en sex

månader. nämnda fallen "misstagsdoping" föranlederDe ovan av
diskvaliñkation.de någon månadsäven

skall här tagit ställning livstidsDet RFnämnas att mot
specialför-diskvalifikation, vilket förekommer i vissa internationella

bund, eftersom och i strid meddetta inhumant svenskanses vara
rättstradition.

5.2.3.3 Allmänt kontrollverksamhetenom

Inriktningen kontrollverksamheten beslutas Dopingkommis-av
sionen bestämmer vilka idrotter skall kontrolleras för-samtsom som
delningen mellan tävlings- och träningskontroller. Fördelning görs
också inom respektive idrott mellan elit- och motionsidrottare.
Huvudinriktningen och har främstvarit nå de aktivaär äratt som
elitnivå, dvs. sådana kan tänkas dopa försig nå idrottsligattsom
framgång, medan kontroller motionärer och s.k. kosmetiskav av

Ävendoping förekommit i begränsad omfattning. försökerRFom
sprida kontrollerna mellan de olika idrottsgrenarna flest kon-görs
troller inom de idrottsgrenar där dopingbenägenheten förväntas vara

Överhos Svenska Tyngdlyftningsförbundet. hälftenstörst, t.ex.som
antalet kontroller under träning vilket har motiverats medgörs attav

bruket dopingmedel, i fall det gäller anabola steroider,närvart ärav
effektivast under träningen.

Som tidigare drygtRF 1,5 miljoner kr förnämnts åretomsätter om
Årligenkontroller och 2,8 miljoner kr för analyser dopingprover.av

ungefär 2 300 hos svenska idrottsutövare vilket skalltas prover
jämföras med det i världen totalt 100 000-120 000att runt tas prover

året. Provtagningsverksamheten har under de åren med-senasteom
fört omkring 30-50 bestraffningsärenden varje Till dettaår. kommer
drygt 10 s.k. utredningsärenden, dvs. ärenden idrottsutövarerörsom

undandragit sig kontroll eller ärenden uppkommitsom som p.g.a.
anmälningar föregående dopingkontroll.utan

Som framgår tabell uppgick andelen5.1. positiva till 4,3av prover
1984 har därefter legat mellan 1-2,5 varje år.procent procentmen

Antalet dopingfall har varit markant flest i Svenska Tyngdlyftnings-
förbundet där andelen positiva har legat fyraöver procentprover
sedan 1991 medan övriga idrottsförbund haft nivå underen en
procent.
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vanligasteDen formen dopingforseelse hormondoping vilkenärav
utgjort drygt 62 förseelser422 mellan 1981 och 1994.procent av
Även underkasta sig dopingkontroll har utgjortvägran att störreen
andel, drygt 24 procent.

Tabell 5.1 Andelen positiva analyser urinprov inomtagnaav
RF 1981-1994 i procent

5 á

1984 1986 1988 1990 1992 1994

Källa: antidopinggruppRF:s

5.2.3.4 Dopingkontrollen och bestraffningsärendet

praktiskaDet kontrollarbetet administreras distriktsförbundensav
dopingkommittéer utifrån de riktlinjer uppställts Doping-som av
kommissionen. Omkring 200 arbetar ideellt doping-personer som
kontrollanter. Kontrollpersonalen utbildad ochRF varje kon-är av
trollgrupp leds i regel sjukvårdsutbildad t.ex.av en person som
läkare eller sjuksköterska.

Urvalet kontrollpersoner sker huvudsakligen lottning;av genom
undantaget tävlingar dåär större medaljörerna brukaräven kon-
trolleras. Lottad idrottsutövare delges skriftlig kallelse till kon-en
trollen där tid och plats för kontroll finns angivet. Oftast kont-äger
rollen direkt efter det idrottsutövaren erhållit kallelsen.attrum

Vid kontrollen skall idrottsutövaren avlämna urinprov underett
överinseende dopingkontrollant. Provet delas på tvåav en upp
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flaskor, och Skälet till denna uppdelningA-prov B-prov. är attett ett
analyserasidrottsutövaren har möjlighet begära B-provetävenatt att

positivt.visar sigA-provet varaom
visar sig negativt idrottsutövaren inteOm A-provet varavara anses

fördopad. Vid positivt analyssvar meddelar den ansvarigärett som
kontrollen detta till antidopingenheten på tillskriver idrotts-RF, som

denne inte begär ytterligare analys, ellerOm B-utövaren. ävenom
visar sig positivt, anmäls idrottsutövaren Doping-provet vara av

kommissionen till vederbörande specialförbund.
Dopingkommissionen fungerar åklagare i bestramingsären-som

det. Dopingkommissionen första prövning huruvida skälgör en av
finns till anmälan, dvs. beaktar de formella kraven och eventuell
dispens. Beslutet bestraffning fattas emellertid det specialför-om av
bund idrottsutövaren tillhör. Specialförbundets beslut går över-att
klaga såväl den fällde Dopingkommissionen. Beslutetav som av

då Riksidrottsnämnden, idrottsrörelsensRIN,prövas ärav som
högsta dömande instans. ledamöter, bland vilka lagfarnaRIN:s
domare ingår, Riksidrottsmötet i övrigt friståendeärutses av men
från RF.

förebyggande verksamheten5.2.4 Den

5.2.4.1 Information och utbildning

Sedan slutet 1970-talet har idrottsrörelsen kraft in-ägnat storav
formation och utbildning för öka kunskaperna dopingproble-att om

roll har därvid främstRF:s varit stimulera specialförbundenmet. att
och distriktsförbunden till lokala insatser. följer aktivt utveck-RF
lingen inom dopingområdet och initierar utvecklingsprojekt föregna

söka kunskap och upprätthåller Dopingkommissionenatt ny genom
och antidopinggruppen på RF:s kansli hög kompetens.en

nätverk kontaktpersonerEtt har byggts i special- och dist-av upp
riktsförbunden. För närvarande finns sådana kontaktpersoner500

aktivt följer dopingfrågan och för vidare information inom desom
leden. Under 1993/94 svarade nätverket för drygt före-3 000egna

läsningar doping. Större delen dessa föreläsningar ägdeom av rum
utanför idrottsrörelsen, däribland skolorpå och på arbetsplatser.

RF producerar också infonnations- och utbildningsmaterial. Bland
har skolpaket framtagits studiematerialannat ett samt ett om

4 l6-ll6I
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doping, "Doping fall förEtt dig", med litteratur och videofilm.-
Härutöver produceras material inom special- och distriktsäven för-
bunden. Så har Stockholms idrottsförbund i samarbetet.ex. med
SISU idrottsrörelsens studieförbund givit boken "Doping berörut -
det oss".

Årligen genomför RF utbildning dopingkontrollanter, infor-av
och förbundsläkare. Konferensermatörer för ansvarigaarrangeras

inom special- och distriktsförbunden. utbildarRF också Specialför-
bunden i handläggningen bestraffningsärendena.av

5.2.4.2 Samverkan nationellt internationelltoch

RF deltar i den centrala samverkansgrupp finns i Folkhälso-som
institutets regi jfr. avsnitt 10.2.1. Härutöver finns på RF:s initiativ

regionala samverkansgrupperäven i vilka idrottsrörelsen, polis-
myndigheter, åklagarmyndigheter och tullmyndigheter samverkar.
RF har också verkat för sprida information utanför idrottsrörelsenatt
och aktiv kraft bakom tillkomsten Dopingjourenvar en av
Huddinge sjukhus samarbetar med Folkhälsoinstitutetsamt och
CAN. I samarbete med Apoteksbolaget har den s.k. röda listan
framställts vilken informerar de läkemedel förbjudnaärom som
enligt dopingreglerna.

Internationellt samarbetar RF med och service till vissager
nationella och internationella idrottsförbund i fråga dopingkon-om
troller. RF medverkar i övervakningsgruppenäven och arbetsgrup-

för Europarådets konvention doping. För bl.a. har-pema mot att
monisera dopingreglerna och möjliggöra kontroller varandrasav
idrottsutövare har RF och de nordiska idrottsförbunden haft
samverkansavtal sedan 1987. Det avtalet trädde i kraft 1994senaste
och har till syfte stimulera till fortsatt internationellatt hannonise-
ring och sprida principen ömsesidiga kontroller varandrasom av

Avtalet, "Nordicutövare. Anti-Doping Agreement", är öppet även
för idrottsförbund utanför de nordiska länderna. De nordiska
länderna stöd till idrotten iäven de baltiska varvid RFger staterna,
har särskilt för Lettland. När det gäller dopingfrågan beståransvar
denna hjälp bl.a. utbildning och material dopingkon-ävenav men
troller har genomförts.
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KroppskulturförbundetSvenska5.3

Svenska Kroppskulturförbundet f.d. Svenska Bodybuildingför-
frånbundet försattes i konkurs i början 1995 RFär ettavsom

fristående förbund och organiserar kroppsbyggarföreningarna i
Sverige. Enligt uppgift har förbundet medlemmar och40 000 214
föreningar hela Sverige.över

Svenska Kroppskulturförbundets stadgar i principöverensstämmer
Ävenmed de stadgar gäller inom i dessa stadgar finnsRF. ettsom

uttryckligt förbud doping och skyldighet för medlemmenmot atten
underkasta sig kontroll såväl vid tävling vid träning. Sanktionensom
vid upptäckt doping diskvalifikation i två år formenär oavsett av
doping. Enligt bestraffningsreglementet diskvalifikationenskall
gälla all verksamhet inom bodybuilding. Beslut i bestraffningsären-
de fattas förbundsstyrelsen och kan överklagas hos friståendeav en
disciplinnämnd.

Enligt förbundets regler skall kontroller vid tävlingar ochäga rum
vid träning. Svenska Bodybuildingförbundet hade tidigare avtalett
med RF enligt vilket kontrollpersonalRF hade i uppdrag att:s ge-
nomföra kontrollerna. och med konkursen förföll dettaI avtal men
förhandlingar pågår i syfte träffa avtal med RF.att ett nytt

Mellan och1991 1994 genomfördes drygt 170 kontroller. Utfallet
provtagningarna låg mellan 15-20 positivaprocentav prover,

således högre utfallet vid kontrollerna i de till RF anslutna för-än
bunden.

Inom Svenska Kroppskulturförbundet dopingen ettanses vara pro-
blem de ekonomiska otillräckliga för aktivt be-är attmen resurserna
kämpa problemet. kontrollverksamhetenUtöver ingår utbildning i
dopingfrågor i de instruktörskurser anordnasett momentsom som

i övrigt saknas medel för kampanjverksamhet.men
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6 Dopingmedel och fysiska
effekter

Allmän bakgrund

dettaI kapitel redovisas det aktuella kunskapsläget gällande
medicinska effekter och bieffekter rad medel används iav en som
bl.a. prestationshöjande syfte. För utförlig redogörelseen mer
inkluderande referenser i löpande referenslistor hänvisastext samt
till del bilaga Begreppet dopingmedel används här i vidnr
bemärkelse, dvs. de medel omfattas IOK:s lista. Utredning-som av

arbete har fokuserats de medel bedömts haens störstsom
relevans för uppdraget. Urvalet har gjorts med hänsyn till bland

medlens användnings- och farlighetsgrad.annat Ett inledande och
omfattande avsnitt avhandlar fysiska effekter och bieffekter av
anabola androgena steroider AAS. andraI avsnitt redogörs för s.k.
peptidhorrnoner, däribland tillväxthorrnon och IGF-l, vilka även
de används i syfte öka muskelmassan, erytropoietinatt EPO som
används för förbättra blodvärdet och hCGatt används för attsom
frisätta kroppseget I avsnitt beskrivstestosteron. använd-separata
ningsområdena och effekter/bieffekter clenbuterol en astma-av
medicin i vissa länder; används del i muskeluppbyggandeav en
syfte, betablockerare hjärt- och blodtrycksmedicin, efedrinav av
uppiggande och avsvällande medel ingår i vissa "förkylnings-som
mediciner" och diuretika vätskedrivande. Samtliga nämndaav nu
klassificeras läkemedel. Dessutom beskrivs effekter ochsom even-
tuella bieffekter vissa kosttillskott, däribland kreatin, koffein,av
aminosyror, antioxidanter bl.a vitamin A, C och E, ginseng och
GHB.

Eftersom redogörelse för de psykiska effekterna AASen utgörav
väsentlig del utredningens uppdrag redovisas dessa ien av ett

Övrigakapitel. medel har iseparat mycket begränsad utsträckning
psykiska effekter varför dessa redovisas inom för dettaramen
kapitel.
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Anabola androgena steroider AAS6.1

Inledning6.1.1

anabola androgena steroider inkluderarBegreppet AAS hormonet
och syntetiskt framställda kemiska föreningar härleddatestosteron

detta. har bl.a. förmanligande ochandrogenaTestosteron väv-ur
nadsuppbyggande anabola effekter. Vid framställningen av syn-
tetiska anabola androgena steroider har försökt så långtattman som
möjligt renodla den anabola effekten. dock inte möjligtDet är att
helt undvika de androgena effekterna. Med inteAAS avses, om

syntetiska anabola steroider, och 5-alfa-annat testosteronanges,
dihydrotestosteron DHT.

och deTestosteron DHT två viktigaste fysiologiska androgener-är
spelar väsentlig roll i utvecklingen underhålletDe och dena. en av

normala manliga reproduktiva funktionerna. Dessa hor-ämnen är
dvs. de produceras i i blodbanan ochett transporterasmoner, organ,

sin verkan annorstädes. ingår i hormonerDeutövar en grupp av som
kallas steroidhormoner bland vilka märksäven östrogen, progeste-

D-vitamin och cortisol. Gemensamt för dessa utseendetärron, av
den centrala delen molekylen, består fyra kolringar.av som av
Skillnader i molekylens utskott de olika hormonerna i dennager

olika funktioner.grupp
producerasTestosteron hos i testiklama under inverkanmannen av

hormon produceras i det undre hjärnbihanget i sinett tursom som
under kontrollstår högre i hjärnan. Den produktionencentraav egna

hos mg/v från testiklarna50-70testosteron mänav anses vara ca
och hos kvinnor tiondel detta främst från binjurama.ca en av

finnsDet belägna i cellernas kärnor, i de flestareceptorer, av
kroppens vävnader. Till dessa kan androgenerreceptorer tes-som

och syntetiskt framställda bindas.AAS Därför kan dessatosteron
medel teoretiskt påverka de flesta i kroppen, däriblandsett organ
fettvävnad, nervvävnad och hjärtmuskelvävnad. könsorgan,I mus-
kelvävnad och i del områden i hjärnan verkar direkt.testosteronen

andra vävnaderI i bl.a. och hårsäckar kanprostata testosteron
dessutom omvandlas till dihydrotestosteron DHT eller till östrogen
i fettvävnad och i del hjärnområden.en

elektroniskaI databaser, symposierapporter, vetenskapliga tid-
skrifter och böcker har bland många artiklar syntetiskatusen om
AAS, androgener och antal valts bedömtstestosteron ett ut som vara
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intresse för utredningen. harFrämst sådana artiklar valts därav ut
bieffekter AAS studerats friska individer antingen självaav som
missbrukat ÄvenellerAAS deltagit i kontrollerade studier.som
fallrapporter har inkluderats. Dessutom har korrespondens och
direkta med inommöten och landetexperter utom använts som
underlag för få komplett och aktuell bild.att en mer

Det bör observereras liksom för de flesta läkemedel, detatt, inte
finns några kontrollerade långtidsstudier effekter och bieffekterav

AAS-missbruk i höga doser. finnsDet dock längre tids uppfölj-av
ningar patienter medicinerats med relativt låga doser.av som

6.1.2 Medicinsk användning

Indikationer

AAS används i relativt liten, dock väsentlig, utsträckning inommen
sjukvården. Endast anabol steroid, Deca-Durabol nandrolon ochen
fyra registreradetestosteronpreparat i Sverige.är Indikationema för
Deca-Durabol benskörhet och blodbrist vid njursjukdom.anges vara
Indikationema för de olika stimuleratestosteronpreparaten är att
könsmognad hos med testosteronbristmän och vid behandlingunga

vissa former bröstcancer hos kvinnor. Sedan flera decennierav av
används fortestosteron även transsexuella kvinnor i syfte att
förmanliga kroppen. Under år har testosteronpreparat använtssenare
i ökande utsträckning i studier där undersökt deras möjligaman
användning p-medel for imän studier däräven önskatsom men man
substituera brist hos äldre harAASmän. vid andraäven använts

blodbrist och vid behandlingtyper depressioner.av av

Interaktion med andra medel

Enligt FASS AAS kunna interagera med, dvs. påverka elleranges
påverkas bl.a. vissa immunhämmande läkemedel och läkemedelav,

epilepsi.mot
harDet emellanåt hävdats missbruk AAS tillsammansatt medav

alkohol hos del effektavsevärt större på bl.a.en personer ger en
psyket, med aggression och våldsamt beteende följd. Det saknassom
i princip helt studier detta område. övrigtI kunskapenär mycket
bristfällig vad gäller AAS eventuella interaktioner med andra
dopingmedel, läkemedel och olika kosttillskott.
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dopingmedelAAS6.1.3 som

Ejfekter

träning kan utifrånTillsammans med riktig kost och intensiven
och muskelstyrka.tillförda öka kroppsvikt, muskelmassa DettaAAS

nedbrytandekan ske bl.a. motverkan dentror man genom av
och direkt stimuleringeffekten vissa stresshormonerav genom av

vätskeinnehållet iproteinsyntes till viss del ökningsamt avgenom
indirekt påverkan via tillväxthormon kan eventuelltkroppen. En

vävnadsuppbyggnaden. Vilka skillnaderbidra till den ökade som
föreligger mellan träning under optimala förhållanden kost, vila

och träning kombinerat med AAS-intag intem.m. AAS ärutan
särskilt väl studerat. Vissa ombildas till del tillAAS östrogen.en
Betydelsen detta för önskade effekter och oönskade bieffekter ärav
oklar. Under AAS-missbruk hos kroppsbyggare kan lika höga
östrogennivåer hos kvinnor uppnås.som

väl utförd studie publicerad i ansedd vetenskapligI 1996en en
tidskrift visades tillförsel under tio veckor ökadeatt testosteronav
muskelmassa och muskelstyrka placebo Skillnadenänmer om gavs.
mellan och placebo samtidig styrketräningstörretestosteron var om
utfördes. den s.k. "underground"-litteraturI många AAS-miss-som
brukare läser författarna övertygade AAS har ef-är attom enorma
fekter. telefonsamtal med Dopingjouren vidl Huddinge sjukhus och
i de intervjuer bl.a. Stig Helling hans "Steroider ochse rapportsom
starka män" genomfört dessa enskilda AAS-missbrukareär över-
tygade medlens påtagliga effekter kroppsvikt ochom mus-
kelmassa. finns opublicerade undersökningarDet där det indikerats

100 AAS-missbrukarna ansåg de ökade sinatt procent attav
muskelmassa och 96 de ökade sin muskelstyrka medprocent att
AAS. ytterligare stöd för har prestationshöjande effekterEtt AASatt

de försämrade resultaten bland världseliten vissai friidrottsgrenarär
sedan dopingtester infördes.

Tillförselvägar

tillförs främstAAS tabletter oralt och i injektionsform främstsom
intramuskulärt. Eftersom bryts ned i levern de flestatestosteron är

modifierade.AAS injicerasDe blandas i olja för fördröja fri-attsom
sättningen från injektionsområdet och så förlänga tiden isätt
kroppen till veckor/månader. På tid har andra administra-senare
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plåster, nässpraytillförseltillkommit såsomtionssätt genomgenom
sublingualt.underlagdatabletteroch tungangenom

illförselmönsterT

eller "kurer","cykler"ivanligenAASintaskroppsbyggareBland
Oftaiblandveckor,och 12mellan 6vanligenlängd är mer.vars

samtidigtAAS-preparatmissbrukarnaintar än typ avenmer
såledesochtoleransutvecklingenminskasyfte"stacking". I att

ochkomplicerade in-sig mångaanvändereffektenbibehålla av
under kortareintasolika AASdei vilkautsättningsscheman

"pyramid-beskrivsoftaytterligare ärperioder. Ett mönster som
ökar dennalåg dos,medbörjaranvändarenvilketimönster", en

nedsedanforhalva kurenmax-dos eftertillsuccessivt trappaatten
medel,smärtstillandestimulantia,iblandanvändsdosen. Dessutom

vanligaminskaförläkemedelradkosttillskott ochdiuretika, atten
effekter ochvilkaundersöktvetenskapligtintebieffekter. Det är

har.tillförselnibieffekter olika mönster

Dosering

angivelserallainte skermissbruket AASEftersom äröppet avav
uthållighets-delangivitsharmycket osäkra. Detdoseringar att en

den kroppsegnaungefärmg/dag motsvararidrottare 7använt ca
kanStyrkeidrottaremg/dag.och sprinters 15-20produktionen an-

tilldvs. 70dagsproduktionen,denvända tio gångerän egnamer
användaKvinnorperioder.mg/dag under kortaflera l00-tal anses

rörande detuppgifterinofficiellafinns dockdetlägre doser än män;
likaanvändeelitidrottarekvinnligaindikerarforna DDR attsom

alla dessaskall påpekasDeteller högre doserhöga attän männen.
mycketVariationernaindikativa.dosangivelser endast är stora,är

individuel-dels detanvänds,dels vilketberoende preparat som
syftet.

nandrolondekanoatDeca-Durabolkliniska dosanvändaHögsta av
användsp-medelsstudiermg/dag FASS 1996. I30anges vara ca

förmånligasyftemg/vecka.mg/dag 100-300 Ivanligen 15-45 att
dag intramus-mg/varhar givits 200-250 14:etranssexuella kvinnor

oralt.dagliga doserkulärt högreoch avsevärt
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Dos-efektsamband

Det vanskligtär direktagöra dosjämförelseratt mellan olika AAS.
De skiljer sig kemiskt, har olikarent balans mellan anabol och
androgen verkan och tillförs kroppen olika Desätt. AAS som
intas i tablettfonn hastigareomsätts och därför kortverkande.är mer
De dessutom levern, både påverkaspasserar och påverkarsom av
dem kemiskt. De injiceras har olika frisättningsmönstersom från
injektionsstället, vanligtvis relativt långsamt och därförär mer
långverkande. Tillförsel plåster, ellernässpray tablett undergenom

relativttungan snabbtett till blodetger upptag ochutan att passera
metaboliseras omsättas, omvandlas i levern. Trots dessa uppenba-

fundamentala skillnader emellanåtra görs tämligen okritiska
jämförelser dags- och veckodoser.av

Sambandet mellan dos och effekt har behandlats i fåtalett veten-
skapliga artiklar. dessaUr kan dras slutsatserna injektion 15-att av
30 mg/dag ett testosteronpreparat påverkar vissaav hormoner
mätbart, minskar spermiemängden, påverkar blodfetterna och ger

Vidare 40 mg/dag under fleraacne. månaderger påtaglig vikt-en
ökning. En del forskare de psykiska effekternaatt dosbe-anser är
roende på så vidsätt dagsintagatt understigande 40-50 ärmg
psykiska bieffekter ovanligaytterst och vid dagsintag överstigande
150 blir de vanligareavsevärt och allvarligare.mg Vidare attanses

del individer sannolikt känsligareen är för AAS andra.än
Det bör dock tilläggas det föratt närvarande, liksom för de flesta

läkemedel i övrigt, saknas publicerade prospektiva systematiska dos-
effektstudier bieffekter olika AAS.av av

6.1.4 Allmänt fysiska effekter AASom av

I många sammanhang listor/förteckningargörs medicinskaöver
bieffekter AAS. Inte sällan blandas då väl kändaav bieffekter med
sådana där samband inteett kunnat säkerställas. För infor-att
mations- och utbildningsinsatser skall trovärdiga det viktigtärvara

skilja dessaatt åt.
Det finns antal fallrapporterett stort i vilka kopplat ihopman

medicinskt bruk eller missbruk AAS med olika bieffekter. Detav
finns dock inte särskilt många kontrollerade studier detta.av

Man har i del studier undersökt hur AAS fungeraren som preven-
tivmedel för Imän. del dessa kliniska studier haren av ävenman
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ihågkommaviktigtdockbieffekter. Det attärutvecklingenföljt av
väsentligtdoseringsmönstretochlägredoseringen avsevärtäratt

AAS-dem hosmedjämförtsammanhangkliniskaannorlunda i
AAS-missbrukaresiganvändermissbrukare. Som nämnts ovan

kompliceradeoch/eller isamtidigtfleraoftasannolikt preparatav
kosttill-ochläkemedelandraradanvänds oftacykler. Dessutom en

ochvitamineraminosyror,proteiner,doser,högai mycketskott t.ex.
AAS-medlensbedömningenförsvårardettaAlltmineraler. av

individer.dessafarlighet hos
effekterstuderasvårtvarit mycketdetskäl har attetiskaAv av

tillfrånvarierareffektermedlens ämneKunskapenmedel.dessa om
principstuderats. IallsintehardoseringamahögstaallraDeämne.

ocheffekterAASlångtidsstudierkontrolleradeheltsaknas av
bieffekter.

Verkningsmekanismer

verkningarAAS-medlensförmedlarmekanismercelluläraDe som
sindeltillde utövardel kända. Manvissendast till storvet attär

proteiner viabildningenpåverkadirektverkan att avgenom
direkta, snab-eventuellamindrecellkärnan. Däremot vet omman

nedbryt-olikaeffekteroch decellemaseffekter viabare yta som
kan detBlandtill.lederdäriblandningsprodukter, annatöstrogen,

detablettform ochiintasmellan de AASskillnaderfinnas stora som
tillviss del konverterastilldemellaninjiceras samt somsom

detta.inteoch de göröstrogen som

Fysiska biefekter

gällandeofullständigkunskapenområden därflertal ärfinnsDet ett
märksBland dessaAAS.fysiska bieffekter prostata-eventuella av

och levertumörer.kärlsjukdomochhjärt-infertilitet,påverkan,
eventuelladerasochför kvinnorriskernade speciellaDessutom är

givitsAASoutforskade. Närområden iväsentligafoster stortmen
p-medelstudiermanligatidunder längrefriskalågdos tilli personer

hittills inteharkönsbyteinförkvinnorbehandlingenoch i manav
eventuella bieffekter.kartlagtsystematisktomfattningi särskilt stor

barneffekter påspeciellabristfällig AASkunskapenVidare är om
grundpåpekas detbörungdomar.växande Detoch att av
uppmärk-börjarläkarkårenår innankan dröja mångakunskapsbrist
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eventuella bieffekter hos demsamma missbrukat AAS. Ensom
parallell kan eventuellt dras till de bieffekter högdos p-piller förav
kvinnor innehållandes bl.a. ochöstrogen könshormo-progesteron,

med steroidstruktur börjadener uppmärksammasatt många årsom
efter introduktionen dessa. Bland visade sig användningannatav av
dessa medel kunna leda till påverkan på blodlevringssystemetge

ovanlig form blodfylldasamt leverblåsor.en av

6.1.5 Kosmetiska effekter

Kroppsbehåring

Man AAS accelererarantar att utvecklingen flintskallighet hosav
individer med ärftlig benägenhet. I p-medelsstudier, i vilka lägre
doser används för dopingändamål,än har antingen inga effekter på
behåring eller harrapporterats endast ökningarsmärre i behåring
på bröst, eller nedre delen bukenrygg hos delrapporteratsav en
patienter.

Påverkan på huden och bristningaracne-

Acne tillär del beroendestor manliga könshormoner och harav
entydigt visat sig öka markant i både p-medelsstudier och hos
kroppsbyggande AAS-missbrukare. Hudens innehåll kolesterol,av
talgkörtlar och vissa bakterier ökar påtagligt efter periods AAS-en
missbruk. Jämfört med vanlig AAS-framkalladacne anses acne vara

aggressiv, emellanåt inflammatorisk/infektiösmer och då mycket
Närsmärtsam. muskler sväller vid träning kombinerat med AAS-

intag kan överliggande hud brista med ärrbildningar striae, hud-
strimmor följd.som

Gynekomasti

Gynekomasti kvinnlig bröstkörteltillväxt hos män, ibland förenat
med påtaglig smärta, välkändär bieffekt AAS-missbruk.en av
Gynekomasti framkallad AAS i högdos irreversibel,av anses vara
dvs. den återgår inte då slutar tillföraatt medlen. Därförman kan
kirurgiska åtgärder bli aktuella. Vävnadsinnehållet i den förstorade
bröstkörteln annorlunda hos AAS-missbrukareanses vara med en
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andelmedkörtelvävnad jämförtmängd storstörreavsevärt en
kirurgikonventionellvanlig. Dettafettvävnad gör attärsom annars

används iblödningskomplikationerförriskmed störreavsevärt
fettsugningsmetoden.skonsammadenstället för mer

Testikelstorlek

utifråndärförminskartestiklarnaiTestosteronproduktionen att
Testiklarnahormon.bildningenhämmartillfört AAS ett annatav

Hämningendetta.följdstorlekpåtagligt iminskar avavsom en
tid.längrekvarståkanhorrnonproduktionen en

Infertilitet6.1.6

delägrei doserp-medelsstudier AAS änvisat iklartDet attär som
kropps-spermieproduktionen. HosminskaranvänderAAS-missbrukare

noll eftertillnormala värdenfrånspermiemängdensjunkerbyggare
ha mindretablettformintas iAAS-missbruk. AAStids ansessomen

former.i olikainjiceratfertilitetenuttalad effekt på än testosteron
reversi-infertilitetenAAS-framkalladeallmänt den ärDet attanses

månader-ettinomspermiefunktion återkommeroch normalbel att
infertilitet.irreversibelrapporterademuntligenfinns fallår. Dock av

6.1.7 Prostata

AAS-stimulerad för-förvälkänd mekanismdet finnsTrots att en
det försammanfattningsviskanstoring säga attprostata, manav

slutsatserdokumentation för någratillräcklignärvarande inte finns
högdosprostatakörteln AAS.långtidseffekternakring av

Infektioner6.1.8

till tillrelaterad direkt AASför infektion inteRisken utanär
fåinjicerar riskerarAASadminstrationssättet. De attpersoner som

eller andra mikroorga-Bakterier, virusinfektioner sprutor.av orena
och hudvarbölder i muskelfölja med nålen ochnismer kan ge

avsevärda komplika-exempelvis Varböldema kanPHV.samt ge
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tioner med omfattande behov antibiotika och kirurgiska åtgärderav
och potentiellt livshotande. HIV-infektion kan så småningomvara
utvecklas till AIDS och dödlig.är

6.1.9 Hjärta och kärl

Trots ökande antal fallrapporterett bl.a. akut hjärtinfarkt och iav
vissa fall plötslig hjärtdöd hos AAS-missbrukande kroppsbyggare
kan inte med tillgängliga kunskaper dra denman generellanu
slutsatsen AAS-användning ökar förekomstenatt betydande ochav
bestående störningar i hjärtat, blodkärlen eller i blodet.

Mekanismer

Fyra olika hypotetiska huvudmodeller har föreslagits för hur
eventuella hjärt- och kärlskador skulle kunna uppkomma vid AAS-
missbruk: påskyndande åderförkalkningsprocessen bl.a. viaav
förändringar i blodfettskompositionen, påverkan blodplätts-
klibbighet och blodlevringsfaktorer, direkt påverkan AASav
på kärlens sammandragningsbenägenhet och direkt skada på
hjärtmuskelcellerna. Det bör påpekas ingen hypotesemaatt kanav

sig avfärdas eller bekräftas med den kunskapvare i dag finnssom
detta problem. Dessutom kunskapen bristfälligom är sambandetom

mellan hårdträning,extrem särskilt styrketräning, och hjärt- och
kärlsjukdom.

Hypertension förhöjt blodtryck

Det finns mycket litet stöd i litteraturen for AAS skulle förhöjtatt ge
Ävenblodtryck. det finns underliggande teoretiska orsaksmeka-om

nismer förändrade blodfetter m.m. skulle kunna förklarasom en
förhöjning blodtrycket hos del särskilt känsligaav individeren är
detta samband inte klart påvisat.

Blodfetter

En sänkning HDL-kolesterolav väsentlig riskfaktoranses vara en
för utvecklande hjärt- och kärlsjukdom. En deav kändamestav
bieffektema AAS-missbruk markantärav sänkning HDL-en av
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kvinnor.och hosbåde hoskolesterolet"goda" mändetkolesterolet
ocheffektuttalade attalla AASintePåpekas bör att sammager

veckor/månaderinomnormaliserasHDL-kolesterolsänkningen av
harfettrubbningardessaOmavslutats.intagetdetefter sammaatt

utveck-risk förpåtagligfinnsmänniskor,andrahoseffekt ensom
missbruk.tidsvid längrekärlsjukdomochhjärt-lande av

Hjärtat

drabbatsAAS-missbrukarefallexempel därradfinnsDet avungaen
hjärtdöd.plötsligfallöverlevthjärtinfarkt och ävenakut avmen

ofullständigtvanligtvisdrabbadedehosRiskfaktorprofilen är
i25-30 århjärtinfarkt hos mänFörekomstenredovisad. ungaav

Varjeobefintlig.intelåg,mycketpopulationenallmännaden är men
ålderskategori.dennai000hjärtinfarkter/ 100inträffar cirka 6 mänår

fåtaligadegrundvalpådärför omöjligt rapporternaDet att omär av
AAS-missbruk dra slut-medförknippadehjärtsjukdomsfallakuta

drabbas.förväntasdemdelinte attdessa ärattsatsen somaven
ökad hjärt-sig tillleder ityngdlyftsträningochHård styrketräning

vilkastudier ivetenskapligade fåtaligafrånResultatenmuskelvikt.
motsägesefulla.undersöktshjärtstorlek har ärAASeffekterna av

för uppkomstriskengällandedrasdefinitiv slutsatsingenDärför kan
"oxhjärta".bland kallatiförstorat hjärta,sjukligtav

Blodproppar

hoshögreblodpropputvecklaförrisken ärhar diskuteratsDet attom
vetenskapligamedtillräckligtf.n. intefinnsAAS-missbrukare. Det

skulleblodproppsbildningrisken förkanstudier omsvarasom
användervilkakvinnorhoslikartatförhöjd sättett somvara

p-piller.högdos

6.1.l0 Lever

dessaBlandämnesomsättningen.uppgifter ihar mångaLevem
ochgallvätskabildningavgiftning,näringsupptagning,märks av

vidäribland AAS. Matensteroidhormoner, äternedbrytning somav
levern.sedan Dettablodettillfrån tarmenupptas passerarsom

för levernsallra flestainnebär de utsättsämnen upptasatt som
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"granskning" och delstor ämnena genomgår kemiska föränd-en av
ringar s.k. första passageeffekt. AAS intas i tablettformsom pas-

levern till 100 och då förserar kemiskaprocent utsätts modifika-
tioner och kan effektäven utöva levems funktioner. De AAS som
injiceras i muskulaturt.ex. i lägreavsevärt utsträckningpasserar
levern, vilket innebär de påverkar levernatt mindre och i sin tur
påverkas mindre levern.av

Gallgångsförträngning kolestas och gulsot ikterus

Gallgångama leder gallvätskan från levern till Gallväts-tunntarmen.
kans uppgift bl.a. lösaär och finfördelaatt fett i och bäramaten att
med sig olika nedbrytningsprodukter, bl.a. restprodukt, bilirubin,en
från nedbrytningen röda blodkroppar. Om detta inteav kanämne
lämna kroppen med gallvätskan kommer det ansamlas och färgaatt
vävnaderna, bl.a. hud och ögonvitor, gula gulsot eller ikterus.

Gallgångsförträngning och gulsot på grund AAS beskrevs förstaav
gången för halvt sekel sedan.ett Sedan dess har antalett stort
liknande Ävenfall blandrapporterats. kroppsbyggare finns gall-
gångsförträngning och gulsot i sambandrapporterat med AAS-
missbruk.

Blodjj/llda levercystor peliosis hepatis, leverpelios

På 1950-talet för första gångensattes blodfyllda blåsor icystor
levern i samband med AAS-behandling. Sedan dess har ett stort
antal fall främst blandrapporterats, patienter behandlats medsom
vissa AAS. Det tycks inte lika vanligt hos friskavara personer som

någon anledning använder AAS.av Det första fallet denna typav av
leverförändringar hos kroppsbyggare rapporterades nyligen. Där
beskrivs leverpelios hos 27-årig AASanvänt underen åttaman som
år. Denne patient drabbades akut blödning krävdeav en storasom
blodtransfusioner. Hans lever återfick i efterförloppet normalt
utseende och normala funktionsvärden. Det bör påpekas leverpe-att
lios förekommer sällanytterst samtidig allvarligutan underliggande
sjukdom njurtransplanterade och HIV-infekterade patienter eller
vid användande olika steroidhonnoner.av

Prognosen för patienter med leverpelios beror till delenstörsta på
vilken sjukdom dessa leverförändringarsom associeradär med i det
enskilda fallet. Den riskenstörsta med detta tillstånd tycks, vidsom
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det beskrivna kroppsbyggarfallet, bristning med inrevaraovan
blödning följd.som

Levertumörer

AAS-medicinering ökadAtt leder till risk för godartade, intemen
helt ofarliga, levertumörer väl klarlagt. Eventuellt beror denär stora
blödningsbenägenheten i AAS-framkallade på minskadtumörer
blodlevringsförmåga och/eller kärlmissbildningar orsakade AAS.av

finns ingaDet vetenskapliga bevis sig för eller attemotvare
levercancer, dålighar mycket med kort överlev-som en prognos
nadstid, skulle vanlig hos dem använder AAS. Däremotvara som
kan, sannolikt godartade i levernnämnts, tumörersom ovan
framkallas med associerad förhöjd förAAS, risk bristningarav en
och blödningar, vilka i sig kan dödliga.vara

6.1.11 Specifika effekter hos kvinnor

Det finns mycket få studier effekter och bieffekter hosAASav av
kvinnor. studie kom fleraI de kvinnliga AAS-missbrukareen av

injicerade i blodkoncentrationertestosteron testosteronsom upp av
uppgick till 20-80 gånger den genomsnittliga för kvinnor. Ettsom

flertal dem hade högre koncentrationer vad normalt förän ärav som
mörkare,En manligmän. känd bieffekt AAS-röst ärmer en av

missbruk hos kvinnor. Av de tio kvinnor deltog i denna studiesom
alla blivit mörkare, nio deras ansiktsbehåringröstenatt attangav

ökat, åtta deras aggressivitet ökat och clitoris förstorats, sjuatt att att
menstruationema hade minskat eller helt slutat, sexualdriftenattsex
ökat och fem kvinnor brösten blivit mindre, de fåttatt attangav mer

och kroppsbehåring. Alla dessa bieffekter inteacne mer angavs
upplevas negativa. Kvinnor missbrukar AAS har, liksomsom som

visats få lägre koncentration HDL-kolesterol det "goda"män, av
kolesterolet. Betydelsen dessa förändringar sikt kan inte i dagav
bedömas.

kan i dagMan inte bedöma effekten dessa kraftigt förhöjdaav
blodkoncentrationer foster.AAS på Risken för påverkan tordeav

för kvinnliga foster. finns flerastörst Det fallrapporter från bl.avara
50-talet där gravida kvinnor medicinskt ordinerats Dettestosteron.
skall anmärkas tillförseln ägde i så tidigt skedeatt ettrum av
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graviditeten denna inte känd. del dessa fallIännuatt var en av
föddes flickorna med könsorgan liknande pojkars.yttre

6.1.12 Sammanfattande kommentarer

Utifrån tillförda AAS kan öka kroppsvikt, muskelmassa och mus-
kelstyrka. Skillnaden särskilt påtaglig samtidig styrketräningär om
utföres.

den medicinskaI litteraturen finns växande antal fallrapporterett
bieffekter AAS-missbruk hos främst kroppsbyggare. Detom av

finns fåtal studier där kontrollerat studerat bi-ett ett sättman
effekterna AAS, vanligen under kort tid. finns inteDet någonav
kontrollerad studie där följt friska längre 12änman personer
månader. dessaI fall har relativt låga AAS-doser givits. Studier av
AAS-missbrukande kroppsbyggare har sällan omfattat någraänmer
månader, vanligtvis kortare period så. studierI patienter haränen av

längre uppföljning skett.avsevärt
Många de studier genomförts tillåter inte slutsatser drasattav som

sig för eller viss bieffekt. främstDetta på grundemotvare en av
brister i studieuppläggning till viss del kan bero på de etiskasom
och praktiska problem föreligger kring studier AAS-som av
missbruk. föreliggerDet vidare skillnader i intagsmönster,stora
tillförselvägar, doser, AAS och kombinera olikatyp AASsätt attav
mellan olika missbrukare, vilket ytterligare minskar möjligheterna

dra generella slutsatser. Dessutom använderatt sig många missbru-
kare andra dopingmedel och kosttillskott med okända effekterav
och ibland narkotika, vilket försvåraräven tolkning bieffekter.av av

Beträffande fysiska bieffekter kan sammanfattningsvis konstateras

det fallrapporter finns kontrollerade,utöveratt systematiska
studier vilka starkt stödjer AAS-missbrukatt
ofta ger:

övergående blodfettsrubbningar-
övergående infertilitet och testikelförtvining-

och bestående hudbristningaracne-
hos del kanen ge:

vissa leversjukdomar-
bestående gynekomasti-
prostataförstoring-
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kontrollerade,publicerade fallrapporterdet finns ingaatt men
AAS-missbruk hos friskasystematiska studier sättersom

samband med bl.a.:ipersoner
högt blodtryck-
hjärtinfarkt och hjärtförstoring-

och blödningarblodproppar-
levercancer-

grundval mindredra långtgående slutsatserDet svårtär ettatt av
sjukdomar/tillståndfallrapporter. med tanke dessaantal Detta att

omfattning och visst antal människorförekommer i varierande att ett
drabbas. Därför måste antalet fallrapporterändå kan förväntas att

ställas i relation till den normala förekomsten sjukdomen/till-av
AAS-missbrukets förmodade omfattning i den aktuellaståndet samt

populationen.

leder AAS-missbruk hos kvinnordetutöver nämntsatt som ovan
ofta till:

förmörkningbestående röstenav-
ökad kroppsbehåring-
bestående clitorisförstoring-

det klart kan sprida infektioner varbölder,äratt att sprutororena
hepatit och HIV m.m..

de dokumenterade korttidsbieffektema beskrivnaatt om ovan
leder till långtidseffekter kan risken påsamma som annars,
lång sikt decennier bland AAS-missbrukare öka för:

åderförkalkning med åtföljande negativa följder, bl.a.-
hjärtpåverkan
påverkan fertilitetenpå-

för närvarande välgrundad bedömningkan ingen görasatt
gällande risken för utvecklande av cancer

Sammanfattningsvis det, bieffektermånga i dag framstårär trots att
lindriga och övergående karaktär, vanskligt påytterst attsom av

basis kunskapernuvarande dra några slutsatser de olika bi-av av
effektemas omfattning och medicinska betydelse på längre sikt.
AAS-missbruket främst idrottsrelaterad företeelsevar en av san-
nolikt relativt begränsad omfattning för 15-20 år sedan. Det stora
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antalet missbrukare har troligen tillkommit år. Dessutomsenare
finns det de hävdar doserna lägre och antal färreatt preparatsom var
förr. Det därför inte osannolikt allvarligaär medicinska bieffekteratt
börjar uppträda i omfattning förststörre ytterligare någotom
decennium, liknande det scenario kunnat iakttas med de förstasom
p-pillrens bieffekter. bevisAtt saknas för viss bieffekt inteären
heller i sig något bevis för bieffekten saknas.att

6.2 Tillväxthormon

6.2.1 Inledning

Tillväxthormon, benämnt somatotropin,även human growth hor-
hGH eller growth hormone GH peptid- protein-ärmone ett

hormon. skiljerDet sig från steroidhormoner till utseende och
funktionssätt.

Tillväxthonnon bildas i hypofysen det undre hjämbihanget under
inverkan högre i hjärnan. En ökad frisättningcentra sker iav
situationer fysisk särskilt vid fasta/svältstress, underävenav men
arbete, syrebrist, feber och skador. Insöndringenstora är störstsom
under pubertetsåren och successivt under vuxenlivet.avtar Vissa

de tillförsämnen kroppennär under särskilda betingelser,anses,
kunna öka frisättningen tillväxthormon, däribland aminosyranav
arginin och signalsubstansliknande såsom L-dopa ochämnen GHB
gammahydroxybutyrat.

6.2.2 Effekter

Receptorer mottagarstrukturer för tillväxthormon finns i kroppens
samtliga vävnader. Effekterna tillväxthormon varierar blandav

med dess koncentrationannat i blodet. Tillväxthormon har dels
direkta effekter, dels indirekta via olika mediatorer, främst IGF-1
insulinlik tillväxtfaktor, avsnitt 6.3 tillverkas i många olikase som
vävnader under inverkan tillväxthormon.Tillväxthormon utövarav
de flesta sina effekter tillsammans med eller via IGF-l,av som
tilldrar sig ökande intresse bland kroppsbyggare.ett
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Tillsammans med andra hormoner, bl.a. insulin och via IGF-1, ökar
tillväxthormon äggvitenybildningen i exempelvis skelettmuskel och
i levern. På kort sikt timmar ökar tillväxthormon sockerupptaget
i muskelvävnad vilket liknar insulinets effekt. På längre sikt ökar
nedbrytningen fettdepåema, vilket ökar användandet fettav av som
energibränsle samtidigt patienten får svårare socker iatt upptasom
muskulaturen ökad okänslighet resistens för insulin. Detp.g.a.
sistnämnda liknar förhållandet hos den har sockersjuka dia-som
betes mellitus, varför tillväxthormon ibland kallas "diabetogent".

Patienter med överproduktion tillväxthormon akromegali ut-av
vecklar hypertrofi ökad storlek skelettmuskulaturen derasav men
förmåga utveckla kraft generellt lägre, vilket skulle kunnaäratt sett
tyda på ökad inlagring bindvävsprotein, inte kan utvecklaav som
kraft.

Medicinsk6.2.3 användning tillväxthormonav

Barn med brist tillväxthormon har vanligen normal födelselängd
sedan långsammare. barn fårväxer Dessa tillväxthormon tillsmen

de vuxit klart.
med bristVuxna tillväxthormon har bland ökad risk förannat

hjärt- och kärlsjukdomar, ökad mängd kroppsfett, minskad mängd
vätska mellan cellerna, lägre benmineraltäthet minskat väl-samt
befinnande. Vidare nedsatt tillväxthormonproduktionatt äranses
naturligt vid åldrande. delEn forskare brist på detta ochattanser
andra hormoner kan påskynda åldrandet. Därför har it.o.m. man
ökande utsträckning under det decenniet intresserat sig försenaste
behandling äldre med sänkt tillväxthormonfunktion.av

Behandlingen dem i framtiden definieras "bristare"av som som
kommer sannolikt, relativt höga kostnader för närvarande,trots att
markant öka den medicinska användningen tillväxthormon.av

6.2.4 Tillväxthorrnon dopingmedelsom

Det vanligt förekommandeär uppfattning bland dopingmissbru-en
kare tillförsel tillväxthormon ökaratt muskelmassa och muskel-av
styrka stärker och ligament. Utifrånsamt tillfört tillväxthor-senor

kan för närvarande inte detekteras eller särskiljas från detmon
kroppsegna i dopingtester. Detta tillsammans med den utbredda



Dopingmedel och fysiska effekter118 SOU 1996: 126

uppfattningen det saknar bieffekter bidrar till förintresseatt ett stort
tillväxthormon dopingmedel det mycket dyrt jämförtärtrots attsom
med anabola steroider.

få studier friska givits tillväxthormonDe iav personer som
"dopingdoser" i samband med träningsperioder kan sammanfattas på
följande Tillväxthormontillförsel kan ökning den fett-sätt. ge en av
fria delen kroppsmassan, främst ökad vätskeansamling iav p.g.a
kroppen. Tillväxthormon tillsammans med styrketräning tycks inte

ökad tillverkning de äggviteämnen utvecklar kraft,ge en av som
vilket belyses styrkan inte öka i någon de fematt rapporteratsav av
hittills publicerade studierna. dock från dessa relativtDet små ochär
kortvariga studier försökspersoner,som 22 längstmest som

veckor med varierande doser12 svårt dra definitiva slutsatseratt
tillväxthormons eventuella anabola vävnadsuppbyggandeom

effekter på skelettmuskulaturen friskahos människor. Hos patienter
med tillväxthormonbrist står det dock klart behandlingatt av
tillväxthorrnon minskar fettmassa, ökar muskelmassa och ibland
muskelstyrka. Sålunda finns inget vetenskapligt stöd för muskel-att
styrkan ökar hos friska tillväxthormon användsmer personer om
tillsammans med styrketräning.

Bieffekter6.2.5 och risker

Överproduktion tillväxthormonav

Överproduktion tillväxthorrnon, vanligen orsakad godartadav av
i hypofysen, leder hos till akromegali, vilket karakteri-tumör vuxna

förstoring händer, fötter, kranium och underkäkeseras av en av
handskar och skor blir för små. Brosk och ledband kan också ta

Ävenskada. mjukdelar tunga, läppar, inre organ till. delEnväxer
får nervinklämning vätskeansamlingen i kroppen, andrap.g.a.
utvecklar hjärtförstoring och högt blodtryck. Bland patienter med
akromegali det mycket vanligt med förhöjdaär blodsockervärden
och ibland fullt utvecklad sockersjuka.

Infektionsrisk

Inom sjukvården i Sverige används sedan 1985 endast tillväxthor-
producerats på syntetisk med bakterie-DNA-teknik.vägmon som
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identiskt med det kroppsegna ochDet ha lika god effektär anses
det kan utvinna hypofyser från avlidna.som man ur

dopingvärlden bådeInom används det moderna, syntetiskt fram-
ställda tillväxthormonet och sådant hypofysextraktutvunnitssom ur
från människa eller djur. substanserAtt injicera från avlidnautvunna
eller använda innebär uppenbar risk for in-att sprutororena en
fektioner, exempelvis HIV/AIDS hepatit.och väl doku-En annan
menterad risk vid behandling med tillväxthormon utvunnet ur
hypofysextrakt utvecklandet allvarlig neurologisk sjukdom,är av en
Creutzfeldts-Jacobs sjukdom, vilken karakteriseras smygandeav
oåterkallelig utveckling balansrubbningar, gångsvårigheter,av
sluddrigt tal och afasi. Sjukdomen dödlig.är

Leukemi

Ett samband mellan behandling med tillväxthormon och leukemi
Ävenblodcancer har länge misstänkts. i s.k. kroppsbyggar-

tidningar har leukemifall hos tillväxthormonmissbrukande elit-
kroppsbyggare beskrivits. Grunden for dessa misstankar baserar sig
till viss del på enstaka fall. I systematiska analyserrapporter av mer

substitutionsbehandlade patienter barn dras mycket försiktigaav
slutsatser. visarDet sig de flesta de insjuknar ochatt av som
eventuellt dör i leukemi i dessa populationer har andra uttalade
riskfaktorer tidigare genomgången strål- ellert.ex. tumör,som
cytostatika- cellgifts- behandling. Bland barn har bristfälligtsom
fungerande tillväxthormonproduktion och saknar andra risk-som
faktorer har ingen överrepresentation leukemi kunnat identifieras.av
Man dock patienter tillväxthormonbe-genomgåttattanger som
handling rekommenderas gå på kontroller under lång tid.att

Cancer

Vuxna patienter med onormalt frisättning tillväxthormonstor av
akromegalipatienter dör oftare grund olika formerav av cancer

åldersmatchade kontroller.än Vuxna med brist tillväxthormonpå
har däremot sällan den övriga befolkningen. Detän ärmer cancer
bland dessa fynd har väckt intresset för vidare studeraannat attsom
sambandet mellan tillväxthormonbehandling och canceruppkomst.
Hos barn behandlats med tillväxthormon har hittills intesom man
kunnat högre cancerförekomst vad kan förvänta sig.änse man
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Viktigt komma ihåg uppföljningstiden relativt kortär ännu äratt att
för de flesta patienterna, varför långtgående slutsatser kan drasmer
först flera decennier. Erfarenheten vuxenbehandling är ännuom av
för begränsad för genomgripande analys skall menings-att en vara
full.

Vätskeansamling

Ökad mängd kroppsvätska dosberoende bieffekt vid behandlingsom
med brist tillväxthonnon vanligt med nervinkläm-ärav vuxna

ningar, ledsmärtor och viktökning följd. för-Dessa symptomsom
svinner inom dagar-veckor efter avslutande behandlingen. Hosav
kortvuxna barn brist på tillväxthormon har inte ökadutan settman
vätskeansamling vid behandling.

följdSom ökad mängd kroppsvätska efter behandlingen av av
med tillväxthonnonbrist kan i handleden kläm-t.ex.personer nerver

in, vilket kan leda till domningar och känselnedsättning. Imas en
studie där tillväxthormon till styrketränande fick niotvâgavs av
försökspersoner inklämning vid handleden.av en nerv

Intrakraniell tryckstegring

Intrakraniell tryckstegring har diagnostiserats i flertal fall hosett
barn behandlas med tillväxthormon brist. Vid ökatettsom p.g.a.
vätsketryck i skallen hjärna och bl.a. förutsätts synnerven sam-
manpressning och nedsatt funktion med olika följd,symptom som
exempelvis huvud- och nackvärk, synstömingar, illamåendelkräk-

Ävenningar yrsel och irritabilitet. några patienterna i dessaom av,
studier hade andra riskfaktorer för utvecklande ökat vätsketryckav
i kraniet, tyderså resultaten entydigt på tillväxthormon varitatt
involverat. Med hjälp ögonbottenspegling kan oftaav man se en
utbuktande papillödem, vilket bl.a. ökar den blindasynnerv
fläckens storlek.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Vuxna patienter med onormalt frisättning tillväxthormonstor
akromegalipatienter dör tidigare och signifikant oftare i hjärt- och
kärlsjukdomar åldersmatchade kontroller.än ökadeDen ansamling-

natriumsalt och vätska i kroppen vid tillväxthonnonbehandlingen av
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skulleblodtrycket. Dettahöjabidra tillkanbeskrivits attovansom
påskyndainsulinkänslighet kunnaiförändringarmedtillsammans

belastningökadleda tillochkärlskadorochhjärt-utvecklandeett av
på hjärtat.

tillväxthormonfrisättning äronormaltmedpatienterHos stor av
hjärtmuskelmassan.ökningonormalmedvanligtdet ytterst aven

arbetandeoch intebindvävviktökninghjärtatsdelTill utgörsstor av
underhjärtfunktionenförsämradedenförklaravilket kanmuskel,

kamma-hjärtatsrytmrubbningar iförekomstenökadeocharbete av
re.

händer,benvissabreddtillväxtsynbarbeskrivitsSom är avovan
karaktärsdrag hosframträdandeunderkäkeochkraniumfötter, ett

akromegali.Överproduktionendogenmedvuxna

Sammanfattande kommentarer6.2.6

förekommerochbarntillväxthormonbehandlingVid envuxnaav
karaktärgodartadrelativtflestadebieffekterrad avsynes varavarav

förekommerbehandlingen. Detavslutandeövergående vidoch av
leukemi,karaktärallvarligbieffekterdock rapporter meravom

tillväxthormonbe-samband meddäri kranietvätsketryckökat ett
Vaduteslutas.bekräftas ellerdefinitivtvarken kani daghandling

eventuellttillväxthormonmedhöga doseranvändninggäller av
bieffekts-i dagdoping kansamband medifrån avlidnautvunnet

dåbedömasärskilt svårtöverblickas. Dettainte är attpanoramat en
andramed mångatillväxthormonkombinerarmissbrukaredel

doser. Destimulantia i högavitaminer,anabola steroider,preparat
negativaNågrasvårförutsägbaramedlen kan interagera sätt.olika

Långtidseffekternakända.inte ärbieffektereller socialapsykiska är
okända.
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6.3 IGF-l insulinliknande
tillväxtfaktor 1typ

6.3.1 Effekter och användning

IGF-l är anaboltett vävnadsuppbyggandeytterst proteinämne vars
produktion huvudsakligen regleras tillväxthormon. IGF-l för-av
medlar del tillväxthormonetsstor funktioner.en Blodkoncen-av
trationerna högstär under puberteten och sedansom medavtar
stigande ålder. IGF-l stimulerar många vävnaders celler till ökning

sockerupptag, aminosyraupptag, proteinsyntesav och celltillväxt.
Proteinsyntesen i skelettmuskulatur ökar IGF i lokalaom man ger
blodkärl. I övrigt dokumentationenär tämligen gällandesparsam
muskeluppbyggnad hos människa.

I Sverige läkemedelär innehållandeett IGF-l godkänt, detmen
tillhandahålles dock inte för närvarande, enligt uppgift svå-p.g.a.
righeter producera medlet.att denI mån det används det vidär
behandling barn med "tillväxtstörning okänslighetav förp.g.a.
tillväxthormon", sällsynt sjukdom.yttersten

IGF-l tilldrar sig ökat intresse blandett de dopar sig. böckerIsom
och tidskrifter riktade till kroppsbyggare med intresse for anabolt
verkande droger uttrycker förhoppningarstora gällandeman egen-
skaperna hos IGF-

6.3.2 Risker

Erfarenheten IGF-l givet till människa långtav ifrånär lika
omfattande beträffande tillväxthormon, varförsom mindre käntär

lämpliga doser och bieffektspanorama.om Man kan dock antaga att
del de bieffekterstor redovisatsen avseendeav tillväxthormonsom

se föregående avsnitt förekommeräven vid användande IGF-l.av
deI studier hittills utförts bieffekterär vanliga.som De vanligaste
huvudvärkär 35 blodsockersänkningprocent, symptomsom ger

25 procent och papillödem svullnad området förav synnervsut-
trädet ögat på grund ökat tryck i hjärnan.ur Sedan dosernaav
sänkts under år sannoliktär bieffekterna färre.senare I en samman-
fattning bieffekter rapporterade till Foodav Drug Administration,
FDA, USA nämns följandeäven bieffekter vid högre doser: av-
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samtidigblodtrycksänktochpulsyrsel, sänktmed utansvimning
blodsockersänkning.

Sammanfattande kommentarer6.3.3

förmedlas IGF-effekteranabolatillväxthormonetsdelEn avstor av
amerikanskaiintressetilldragit sigdärförhar stortDetta ämne

i dopingsamman-vanligareblikanochkroppsbyggartidningar antas
Vid be-begränsad.tillgänglighetenframtiden. dagi I yttersthang är

delbieffekter,oftamycketuppstårmed IGF-lhandling aven
vid intagskäldärförfinns storakaraktär.allvarlig Det attatt tro av

oönskadeförriskerpåtagligafinnsdopingmedeldoser IGF-l som
Långtidsef-blodsockerinnehåll.sänktkraftigtdäriblandbieffekter,

och IGF-l.tillväxthormonför bådeokändafekterna är

bloddopingochEPOErytropoietin6.4

användningochEffekter6.4.1

anemimedtill patienterskerblodtransfusionblodTillförsel av
kanblödningar. Manmed akutatill patienter ävenblodbrist och

däribland anabolaläkemedel,åtskilligamedblodvärdet ste-öka
blodvärdetkraftfullast höjer ärkroppsegnaroider. Det ämne som

bildas ihormonkroppsegeterytropoietin EPO,dock ett som
förblodbildningenstimulerauppgifthar till attnjuren. Det att

röda blodkroppar. Inomsyrebärandeupprätthålla/öka halten av
medindustriellt DNA-tillverkasmedicinen används EPO, som

idrotts-blodbrist.med Injursjukabehandling svårtvidteknik, av
godkräverfrämst inomanvänds EPOsammanhang sporter som

vilken månoch långlöpning. Icyklingexempelvisfysisk uthållighet,
okänt."amatöridrottare"blandanvändsöverhuvudtaget ärEPO

sig har varit"bloddopa"traditionella attDet sättet att er-genom
transfusion frånhomologblodtransfusion antingenhålla ensom

autolog bloddopingsjälv. Vidautolog från sigdonator eller tappas
veckorlagras i minstblod vilket sedanidrottsmannen tre

tidEfter önskadsker i kroppen.nybildning blodsamtidigt avsom en
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återhämtning från blodtappningen, återförs det lagrade blodetav till
idrottsmannen. Bloddoping har varit känt sedan länge.

slutetI 1980-talet började identifiera EPO-missbrukav man som
"bloddopa"sätt sig.ett Det vedertagetatt är ökning blodetsatt en av

hemoglobininnehåll blodvärde ökar den maximala syreupptag-
ningsförmåga och uthållighetsprestationen, åtminstone hos friska

och blodvärdet höjs inom "rimliga"personer Såledesgränser.om
finns det risk idrottsmän, framför allt i idrotteratt där högen en
syreupptagningsförmåga betydelse,är använder sigstorav av
metoder på konstlad inducerarväg ökatsom ett syreupptag.

6.4.2 Risker

Vid homolog bloddoping blod från annan finns risk för överföring
infektioner och för transfusionsreaktion p.g.a. oförenligaav blod-

Ävenm.m.. bieffekter EPO-behandlinggrupper friskaom av av
tycks mycket ovanliga kan förhöjning blodtrycketpersoner vara av

och förtjockning blodet innebära risker för med rubbadav personer
blodlevringsbenägenhet, främst blodproppsbildning kansom vara
livshotande.

En ökning koncentrationen i blodet röda blodkropparav ökarav
blodets viskositet trögflutenhet vilket kan bidra till den höjning av
viloblodtrycket framkommit i del EPO-patientstudier. Mansom en

tämligenär signifikant höjningatt det systoliskaense detom en av
övre blodtrycket vid hårt arbete föreligger vid EPO-missbruk vilket
kan bidra till fortsatt förhöjt blodtryck.

Även halveringstiden för EPO i plasma kort,om är 4-1 timmar,1
fortsätter horrnonets påverkan blodets "tjockhet" och trögfluten-
het i 5-10 dagar efter det sista EPO-dosenatt administrerad.är De
biologiska effekterna kvarstår länge eftersom den röda blodkroppen
kan ha livslängd till fyra månader.tre Detta i kombinationen
med den fördröjning föreligger mellan intag och uppnåendesom av

önskat blodvärde kan öka risken för överdosering.av Detta kan leda
till högre blodvärden vadän från början haft för avsiktman att
uppnå, vilket kan potentiellt farligt.vara

EPO-missbrukare i uthållighetsidrotter löper risk uppnåstor att
farligt "tjockt" blod därför uttorkning och minskadatt vätskemängd
i blodbanan vanligt förekommandeär vid långvarigt fysiskt arbete.
Några psykiska effekter inte kända.är
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Sammanfattande kommentarer6.4.3

Bloddoping och injektion konstlade ökaEPO tvåär sätt attav
blodvärdet och prestationsförrnågan. Vid bloddoping tillförs blod via
transfusion. EPO kroppsegen substans ett hormon bildasär en som
i njuren. har till uppgift stimulera blodbildningen förDet attatt upp-
rätthålla/öka halten syrebärande röda blodkroppar. medici-Inomav

laborativtanvänds tillverkat rekombinant humant EPO rhEPOnen
vid behandling njursjuka med blodbrist. idrottssamman-svårt Iav
hang förekommer bloddoping och EPO-användning sannolikt främst
inom kräver god fysisk uthållighet, exempelvis cyklingsporter som

Ävenoch långdistanslöpning. bieffekter EPO-behandlingom av av
friska tycks mycket ovanliga kan förhöjningpersoner vara av
blodtrycket och förtjockning blodet innebära risker förav personer

hjärtsjukdomarmed eller med rubbad blodlevringsbenägenhet. Mest
betydelsefullt sannolikt blodproppsbildning kanär som vara
livshotande. Några psykiska effekter inte kända.är

6.5 Clenbuterol

Effekter6.5.1 och användning

Clenbuterol används astmamedel i del europeiska ländersom en
Österrike, Tyskland, Italien, Spanien. Sverige får det baraI för-
skrivas för veterinära ändamål.

Clenbuterol s.k. beta-2-stimulerare agonist, dvs. det på-är en
verkar särskilda kemiska mottagarstrukturer beta-2-receptorer som
finns i exempelvis luftrörsmuskulatur, fettvävnad och skelettmus-
kulatur. något mindreI grad påverkas s.k. beta-l-receptorer som

Ävenförekommer i hjärtat. det centrala innehållernervsystemet
dessa vilket bl.a. kan påverka vakenhetsgraden. Efterreceptorer, en
tids användning utvecklas tolerans medlet och högre dos krävsmot
för effekt. Clenbuterol verkar till viss del likartat med stresshormo-

noradrenalin och adrenalin.nerna
På djur råtta, svin, nötkreatur, lamm, fågel har det visats att

Clenbuterol och vissa andra s.k. beta-2-stimulerare ökar muskel-
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och minskar kroppsfettet, varför det används inom uruppfödning.massan
Beta-2-stimulerare listaIOK:s förbjudnaär upptagna över

substanser. finnsDet få studier beta-2-stimulerarnas effektytterst av
på muskelmassa och muskelstyrka hos människa. studieI påen en

knäskadade patienter jämfördes clenbuterol med placebogrupp un-
der 4 veckor. clenbuterolbehandladeDen bibehöll styrkangruppen
bättre i det opererade benet placebogruppen. det icke-opereradeIän
benet styrkan något efter behandlingsperioden före.större Iänvar
några studier har effekten prestation hos människa studerats vid
behandling med andra beta-2-stimulerare clenbuterol. studieIän en
visas ökad effektförmåga test-cykel omedelbart efter inhala-en
tion. I studie fann ökad benmuskelstyrka efter 2-3en annan man en
veckors intag beta-2-stimulerare. l tredje studie fannav en man

styrkeökningar efter veckors9 styrketräningstörre i den grupp som
intog beta-2-stimulerare.en

Clenbuterol blir allt vanligare dopingmedel grund desom av
effekterna muskulatur och fettvävnad. skrivs oftaantagna Det om

detta medel i kroppsbyggartidningar. Bland "mångaannat att:anges
kroppsbyggare använder clenbuterol för bränna fett och föratt att
öka sin styrka". Med styrka kan sedan hårdarestörre medtränaman
bättre effekt muskelmassan.

Typiska dosmönster 3 veckor "på" och veckorär: 3som anges
"av". Under veckorna "på" medlet dagar2 i sträck med uppehålltas
i dagar2 Dagsdosema ungefär dubbelt så högaetc. är astmado-som
serna.

6.5.2 Risker

Clenbuterol har, liksom alla astmamediciner beta-2-agonisttyp,av
väl kända bieffekter såsom hjärtklappning, hög puls, muskeltremor
darmingar-skakningar, huvudvärk och perifer kärlvidgning. I en
studie där sökte använda Clenbuterol i antidepressivt syfteman
drabbades alla patienter muskeldarmingar och allmän All-av oro.
varligare bieffekter såsom hjärtförstoring eller hjärtpåverkanannan

inte lika väldokumenteradeär kan dock inte uteslutas.men
I Spanien och Frankrike har "epidemier" clenbuterolförgiftningav

utbrutit människor ätit lever frånnär djur med höga halter clenbute-
rol. Typiska muskeltremor, hjärtklappning,symptom vissvar ner-
vositet, huvudvärk och muskelvärk. Symptomen vek inom 2-3
dagar.
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6.5.3 Sammanfattande kommentarer

Clenbuterol godkänt astmaläkemedel för människa i delär som en
europeiska länder. muskeluppbyggandeDess och fettnedbrytande
egenskaper har ökat dess användning inom djuruppfödning och som
dopingmedel. i kliniskt rekommenderadeAnvänt doser bieffekter-är

måttliga. de doserI del kroppsbyggare använder medletna som en
ökar risken för bieffekter, främst i form skakighet-darrningar ochav
rastlöshet, bidrar till missbrukaren självmant be-symptom attsom

sin dosering. Potentiellt kan medlet allvarliga hjärt-gränsar ge
rytmrubbningar och leda till hjärtmuskelförstoring. Utöveren
nervositet och torde inte psykiskanågra bieffekter förekomma.oro

6.6 Betablockerare

6.6.1 Effekter och användning

Betablockerare väl beprövade läkemedel användsär en grupp som
framförallt inom behandlingen högt blodtryck, rytmrubbningarav
i hjärtat, kärlkramp och för förebyggande hjärtinfarkt.av

verkarDe blockera hämma särskilda mottagarstruktu-attgenom
beta-receptorer vilket medför rad funktionella förändringarrer en
de och där dessa finns. Bieffekternaorgansystem ärorgan van-

ligtvis måttliga kan vid höga doser eller hos äldre med latentmen
hjärtsjukdom allvarliga.vara

finnsDet inte något generellt förbud betablockerare inommot
idrotten. betraktasDe dock dopingpreparat inom precisions-som
idrotter. I exempelvis uthållighetsidrotter har betablockerare rentav

prestationssänkande effekt och därför ointressanta. Betablocke-ären
verkar detpå centrala hjärnanäven ochnervsystemet ryggmär-rare

gen och dämpar muskeldarmingar i främst händerna vid oro,
nervositet och i spända situationer.

Betablockerarens och nervositetsdämpande effekter utnyttjasoro-
både artister och idrottsutövare, exempelvis inom balett ochav

prickskytte. Det vetenskapligt visat klara förbättringarär att av
resultatet i pistolskytte kan åstadkommas med betablockerare i
normaldos. Däremot försämras uthålligheten vid exempelvis
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distanslöpning betablockerare. Inverkan betablockerare påav av
prestationsförmågan verkar liten inom styrkeidrotter där akti-vara
viteten mindre två minuter och begränsad till fåtalän är ettvarar
muskelgrupper.

Risker6.6.2

Betablockerare kan vid oförsiktig användning medföra allvarliga
funktionsrubbningar sänkt hjärtfrekvens, vilket kan leda tillsom
hjärtstopp eller ytterligare försämring pumpfunktionen hosav
tidigare hjärtsjuka.

Sänkt blodtryck, ökad tendens till kärlkramp, försvårad andning
hos astmatiker, maskering lågt blodsocker hossymptomav
sockersjuka, saltbalansrubbning hos njursjuka andra allvarligaär
bieffekter betablockare. övrigtI förhöjda triglycerid-nivåerav ses
och sänkta blodnivåer HDL det "goda" kolesterolet.av

6.7 Diuretika

6.7.1 Effekter och användning

Diuretika, kallade vätskedrivande-även eller urindrivande medel,
har sedan länge utgjort hömstenama vid behandlingen högten av av
blodtryck och hjärtsvikt, två folksjukdomar i västvärlden.stora

Olika urindrivande medel skiljer sigtyper deattav genom
verkar på olika delar njurarna. Gemensamt för medlen deär attav
effektivt minskar vätskemängden i kroppen ökad urinutsönd-genom
ring. Samtidigt påverkas saltbalansen i kroppen i olikaäven grad.

Missbruk urindrivande medel i samband med idrottsaktivitetav
sker framförallt två skäl: sänka vikten inför invägning ellerattav

för minska koncentrationen vissa dopingmedelatt i urinenav
ökad urinutsöndring. Bland kroppsbyggare används diuretikagenom

vid "deffning" kroppen eng. "define body"; minska underhuds-av
fett och vätska i syfte få muskelkonturerna framträdandeatt mer
inför tävlingar.



SOU 1996:126 Dopingmedel och fysiska effekter 129

Risker6.7.2

Urindrivande medel har, via sina verkningsmekanismer, potentiellt
allvarliga bieffekter. allvarligasteDe komplikationerna kan in-som
träffa förändringar saltbalansen kan medföra svårupphäv-är av som
da rubbningar hjärtrytmen, exempelvis hjärtflimmer, rubbningarav

kroppsvätskomasi surhet, sänkt blodtryck och trögflutet blod.mer
Vissa urindrivande medel kan vid långtidsbehandlingtyper av
medföra utveckling gynekomasti och impotens. finnsDeten av
muntliga fall där allvarliga komplikationer, medrapporter t.o.m.av
dödlig inträffatutgång, vid okontrollerad användning i samband med
kroppsbyggartävlingar.

Efedrin6.8 och liknande

fenylpropanolamin, pseudoefedrin,
fenylefrin

6.8.1 Effekter och användning

I Sverige används efedrin främst i olika "förkylningsmediciner"
sin avsvällande förmåga. utlandetI ingår efedrin och besläk-p.g.a.

tade substanser beståndsdel i receptfria medel hösnuva ochmotsom
Efedrin verkar främst via flertalastma. mekanismeratt ettgenom

öka halten i hjärnan signalsubstans, noradrenalin. verk-Dessav en
ningsmekanismer likartade amfetaminets, efedrinär harmen en

centralstimulerande effekt amfetamin.änsvagare
Efedrin används del kroppsbyggare för sin uppiggande ochav en

trötthetsminskande effekt, i syfte orka bortom normalaatt träna
trötthetsgränser.

6.8.2 Risker

Risk finns för urineringssvårigheter, förhöjt blodtryck, hjärtklapp-
ning, sömnsvårigheter och finnsDet dödsfall bland tävlingcyk-oro.
lister rapporterade där efedrin orsaken.ansetts vara

5 l6-ll6l
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6.9 hCG humant choriongonadotropin

Effekter6.9.1 och användning

hCG liknar kemiskt till del de hypofyshormoner, LH,stor ett av som
hos stimulerar produktion och frisättning fråntestosteronmannen av
testiklama. hCG produceras i kraftigt ökad mängd redan tidigt under
graviditeten innan några tecken på graviditet märks. Därför används
urinanalys hCG graviditetstest. hCG kan för läkemedels-av som
framställning utvinnas gravida kvinnors urin. Det används blandur

vid försenad pubertet, vid infertilitet hos kvinnorannat vidsamt
försämrad spermieproduktion hos män.

hCG används del styrketränande i syfte öka kroppensmän attav en
testosteronfrisättning. Vidare används hCG under periodenegen

efter "kur" vissa AAS- missbrukare för "få igång" testiklar-atten av
och för minska risken för psykiskaattna symptom t.ex.som

depression efter avslutad "kur". Det förekommer hCGäven att an-
vänds för försöka dölja haratt att använt testosteronpersonen som
dopingmedel.

6.9.2 Risker

Bieffekterna torde likna dem finns beskrivna för AAS.som

6.10 GHB gammahydroxybuturat

6.l0.l Effekter och användning

Den normalfysiologiska funktionen hos GHB ofullständigt känd.är
GHB förekommer normalt i de flesta vävnader, inte minst i hjärnan.
GHB kan både bildas och ombildas till GABA, mycket viktigur en
signalsubstans hämmar nervcellsaktiviteten i hjärnan. I delsom en
länder används GHB anestesimedel och vid vissa sömnrubb-som
ningar. lågaI doser kan GHB eventuellt verka stimulantium.ettsom
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verkar hämmande på det centralaVid högre doser GHB nervsyste-
och aptithämning följd. harmed ökad sömnighet Det ävenmet som

frisättningen tillväxt-visats i små studier kan ökaGHBatt av--
försökspersoner.hormon hos friskaunga

tillföras i intravenös form eller pulverkan antingenGHB som
missbrukar dess förmågauppblandat i dryck. GHBDe antar attsom

tillväxthormonfrisättningen skall öka muskeluppbygg-öka ävenatt
effekter ochnaden. saknas dock studier på prestationDet GHBsav

muskelmassa. övrigt saknas stöd för tillväxthormonFör i sigatt
friska muskelstyrkan.givet till ökarpersoner

Sverige förekommer GHB inte registrerat läkemedelI mensom
finns s.k. licenspreparat för medicinsk användning. "under-Isom

och finns flertal beskrivningar iground"-litteratur på Internet ett
vilka osubstantierade påståenden hur bra detta medelgörs är.av

finns beskrivningar tillverkningsprocessen, vilkenDessutom ärav
mycket enkel. Tilläggas bör i dessa beskrivningarävenatt varnas
tydligt för medlets potentiella bieffekter. del beskrivningar talasI en
det kan bli "hög" på GHB.attom man

Risker6.10.2

finnsDet relativt väl beskrivet hur GHB dosberoende bieffekter.ger
doser kan illamående,Låga skakningar och yrsel. litetVid högrege

doser förekommer slöhet, sömnighet, kortvarig minnesförlust, sänkt
muskelspänning, sänkt hjärt- och andningsfrekvens. Vid höga doser
blir medvetslös och kan få allvarlig hjärt- och andnings-man man
depression. finns f.n.Det inga dödsfall rapporterade.

Sammanfattande6.10.3 kommentarer

normalfysiologiska funktionenDen hos ofullständigt känd.GHB är
GHB kan både bildas och ombildas till GABA, mycket viktigur en
hämmande signalsubstans i hjäman. missbrukarDe GHB antarsom

dess förmåga öka tillväxthormonfrisättningen ökaratt att även
muskeluppbyggnaden. finns dock ingaDet studier där denna fråga
undersökts. låga doser kanI GHB eventuellt verka stimulan-ettsom
tium. Bieffekterna GHB relativt väl beskrivna och inkluderarärav
i lindrigare fall illamående, skakningar, yrsel, slöhet, sömnighet,
kortvarig minnesförlust, sänkt muskelspänning och i allvarliga fall
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medvetslöshet och allvarlig hjärt- och andningsdepression med risk
för dödlig utgång.

6.1 1 Kreatin

Kreatin används i mycket liten utsträckning för medicinska ändamål
och inte godkänt läkemedel.är Under de årensenaste sägssom
användningen kreatin ha ökat mycket bland idrottsutövare på allaav
nivåer. Det torde det medel används alla imestvara som av
prestationshöjande syfte.

Det kroppens kreatin finns i skelettmuskulaturenmesta där detav
tillsammans med fosfat fungerar snabb energireserv vidsom
kortvarigt arbete. Korttidsuthållighet återhämtning vid upprepade
korta intervallarbeten inte uthållighet vid långdistansaktivitetermen
förbättras efter tids intag mängder kreatin. Kreatinetsstoraen av
effekter för muskeluppbyggnaden oklara. Utöver ökningär av
kroppsvikten finns för närvarande inga bieffekter systematiskt
rapporterade. Några studier där undersökt bieffekter efter långman
tids intag höga doser finns emellertid inte.av

6.12 Aminosyror

Aminosyror små molekylerär främsta uppgift är utgöraattvars
byggstenar i äggviteämnen proteiner vilka i sin har lång radtur en
väsentliga funktioner i kroppen. Aminosyror kan ha direkt,även en

funktion i ursprunglig eller något modifierad form. Detegen mesta
aminosyraintaget sker i form proteiner i animalisk föda.av av

Medicinskt aminosyrablandningar i droppform främst i behand-ges
lingen svårartade sjukdomstillstånd medför ökad ned-av som en
brytning protein. Aminosyror populär kosttillskottsgrupputgörav en
hos dem fysiskt aktiva.är Bland styrketränande användssom
aminosyror i syfte öka muskelmassan ochatt bland uthållighets-
idrottare i syfte minska trötthet.att Det vetenskapliga stödet för
dessa mekanismer mycket begränsat.är Det saknas i stort sett
kontrollerade studier aminosyrors bieffekter.av
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Koffein6. l 3

Kaffeanvändningen mycket utbredd i hela världen. Koffeinär är
klassat dopingmedel i idrottsliga sammanhang med högstasom en
tillåten urinkoncentration motsvarande tio koppar kaffe.änmer
Koffein har flera för idrottare önskade effekter ökadt.ex.en som
vakenhet, förbättrad koncentration, ökad uthållighet, ökad hjärt-
frekvens och ökad blodtryck. högtFör intag koffein kan orsakaav

illamående och sömnlöshet. Koffein i höga doser har ävenoro,
visats ha icke föraktlig vattendrivande effekt kan orsakaen som en
oönskad rubbning vattenbalansen och medföra uttorkning.av
Tecken koffeinförgiftning svaghet, aptitlöshet, kräkning,är oro,
uttorkning och kramper.

6.14 Bikarbonat

Bikarbonat motverkar sänkningar pH-värdet i blodet. Ju störreav
mängd bikarbonat blod och vävnader innehåller desto bättre kan
kroppen motstå sådana sänkningar. Medicinskt används bikarbonat
för behandling patienter på grund hjärtinfarkt, hart.ex.av som, av
rubbad syra-basbalans.

När mjölksyra bildas vid fysisk aktivitet sänks pH-värdet i
muskulatur och blod vilket påverkar kraften och uthålligheten. För

motverka sådan sänkningatt förekommer idrottsutövare intaratt
bikarbonat. Många studier inte alla visar bikarbonat harattmen- -

viss prestationshöjande effekt. Bieffekterna vanligtvis lindriga.ären
Illamående, diarré, muskelkramp och känsla uppsvälldhet haren av

Vid feldosering dock bikarbonatrapporterats. mycket farligt.är

6.15 Ginseng

Ginseng har i årtusendenanvänts i syfte behandla allehandaatt
sjukdomar och allmänt stärkande medel.ett Gl 15 det endaärsom
standardiserade någorlunda dokumenteratpreparatet är i olikasom

Övrigavetenskapliga försök. ginsengmedel saknar adekvat doku-
mentation.
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flera studier talas det ginseng troligen har viss s.k.I attom
"bibehåller" hälsa och funktion.adaptogen effekt dvs. kroppens

funktionsförhöjandedock tveksamt ginseng harDet är om enmer
effekt. vissa reaktionsförmåga och fysiskstudierI attanges pres-
tationsförmåga förbättras efter behandling med ginseng. I över-

kontrollgrupper isiktsartiklar del forskare bristen deattanser en
flesta studier vederhäftigt underlag saknas för långtgåendegör att

påverkan kroppsfunktioner hosslutsatser ginsengs eventuellaav
människan.

dokumenterade bieffekter finns för främstginseng högtDe ärsom
blodtryck, diarré och hudutslag besvär, sömn-även nervösamen oro
löshet depression. förefaller bieffektemaoch dockDet ärsom om
sällsynta och vanligtvis lindriga.

Antioxidanter6.16

utvinna energi födansFör näringsämnen förbränns dessa iatt ur
kroppens celler. förbränningsprocess kräverDenna närvaro av syre

tillförs via andningen. Näringsämnen förbränns blir till visssom som
del slaggprodukter mjölksyra, koldioxid vilka utsöndras via
utsöndringsorganen njurar, lungor. Syret under förbränningenantar
tillfälligt former i vilka det benäget kemisktär ytterst att reagera
med andra reaktionsbenägnaDessa former kallas friaämnen. av syre
syreradikaler. På tid har vetenskapliga studier lett till ökadsenare
förståelse de fria syreradikalernas effekter kroppen. dagpå I vetav

dessa troligen spelar central roll i åldrandeprocessenatt samtman en
de har betydelse för uppkomsten bl.a. hjärt- och kärlsjukdomaratt av

samt cancer.
snabbtFör oskadliggöra dessa potentiellt mycket farligaatt syre-

radikaler har kroppen "försvarssystem",två uppbyggt ämnenett av
kallas antioxidanter "mot toxiska effekter" ochsyrets ettsom

bryter ned fria radikaler. Exempelsystem av enzymer som
antioxidanter beta-karoten, vitamin vitamin ochC Co QIO.är
Genom blixtsnabbt kemiskt med de fria syreradikalernaatt reagera
kan dessa förhindra skadliga effekter på kroppen.ämnen

Senare tids studier visar mellan tredjedel och hälftenatt en av
idrottare regebundet kompletterar kosten med antioxidanter.vuxna
vanligtDet både inom uthållighetsidrotter och bland demär som

sig kraftsport.åt Så visar studieägnar bland kvinnligat.ex. en
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antioxi-elitidrottare dessa ofta konsumerar 10-50 gångeratt mer
danter vad i rekommendationerän för vanlig kosthåll-som anges
ning.

Beträffande den oña påstådda positiva effekten antioxidanter påav
fysisk prestationsförmåga föreligger mängd studier. Samman-en
fattningsvis visar dessa entydigt det inte råder något sambandatt
mellan ökat intag antioxidanter och ökadett fysisk prestations-av
förmåga. Däremot visar flera studier det viktigt medär normalatt en
tillförsel antioxidanter för upprätthållandet maximal fysiskav av
prestationsförmåga. Endast idrottare livnär sig med ensidigsom en
diet eller bantar samtidigt med träningen löper risk utvecklaattsom
bristtillstånd med bland sänkt fysisk prestationsförmågaannat som
följd.
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effekterpsykiskaAAS7 -

bieffekteroch

Allmänt7.1

neurofy-franskrespekteradrapporteradesedanårdrygt 100För en
påinjiceratsdjurtestiklarfrånextraktläkareochsiolog att som

allmännadetförbättringarmedfördesjälvoch honomhundar av
funktionerna. Dettamentalaoch demuskelstyrkanhälsotillståndet,

för hor-ökande intressemedfördeexperimentokontrollerade ett
50-talenochrubbningar. På 40- använ-ochfunktionmonsystemets

ochpsykoserbl.a.behandlingenitämligen utbrettdes testosteron av
depressioner.

icellernainutiför AASmottagarstrukturerfinnsDet receptorer
delarminst i deintehjärnan,inklusivevävnader,allra flestade som

kanAggressivitetaggressivitet.däriblandmed känslor,förknippas
utlåtande iSolarzvidare Arturdefiniera sesvårdock i sig attvara

efterperiodentidigaoch denfostertidenUnderdel bilaga 5.nr
ochutvecklinghjärnansförsöksdjurhosfödseln påverkar testosteron

beteende.djurens
steroidhormon,nivåerhögaväl känt typDet är att annan avav en

beteendeeffekter hoscortison, kanläkemedel:cortisol som pa-ge
till eufo-självmordstankarinstabilitet ochemotionellalltifråntienter

studieralla demani. i någonoch Intevälbefinnandekänsla avav
brist påmed endogenindividertill testosterongivit AASdär man

vissaidäremot harbieffekterpsykiskahar dock rapporterats; man
psykisktförbättratstudier status.noterat ett
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7.2 allrapporterF påverkanom

på psykiska mekanismer

Intresset för de psykiska effekterna AAS har ökat kraftigt påav
år. En viktig orsak till detta intressesenare det ökandeär antalet

fallrapporter i den medicinska litteraturen där beteendeförändringar
och våld kopplas ihop med AAS-missbruk.

Avsevärda svårigheter föreligger vad gäller tolkningen dessaav
enskilda fallrapporter. Det går bedöma i vilkenatt mån en person

benägenär utveckla avvikandeatt beteendeett även AAS-utan
missbruk. I många fall använder AAS-missbrukaren rad andraen
droger amfetamin, alkohol, cannabis etc. vilka i sig eller eventuellt
tillsammans med AAS kan påverka beteendet. Det slutligenär av

betydelsestor skilja på orsakssamband/kausalitetatt "A leder till
B" och association/korrelation "A förekommer oftaren samtidigt

B".som
Ökad aggressivitet sannoliktär önskad följd AAS-missbruketen av

för många. vilkenI mån psykiska effekter beskrivna i okontrollerade
influerats förväntningar/förhoppningarrapporter av AAS verk-om

ningar går bedöma. Iatt kontrollerad, tämligen begränsaden mer
studie på jämfördesmän lågdosunga med placebo.testosteron
Resultaten visar effekt irritation,att ilska, impulsivitet och
frustration endast förelåg i placebo-gruppen, vilket skulle kunna
bero förväntanseffektenatt endast fick genomslag i denna grupp.
De sociokulturella förväntningarna våld eller icke-våld spelarom
dessutom avgörande roll vid bruk olika droger.en av

Akuta psykiska effekter

Det hävdas ibland AAS-missbruk i högaatt doser kan leda till "roid
rage", steroidvansinne, och del missbrukareatt använder AAS fören

få "kick-effekt",att ibland kallad "sturmschnapps"-önskan.en Vare
sig "roid ellerrage" "kick"-effekten finns belagda vetenskapligt. De
direkta, akuta effekterna AAS har studerats endast iav vetenskap-en
lig publikation. Vid direktkontakt med författarna till denna fram-
kommer de psykiska bieffekteratt uppstod hos 20 för-tresom av
sökspersoner uppkom efter dygnän och inte inomett timmar.mer
Sålunda finns f.n. inget vetenskapligt stöd för AAS skulle kunnaatt

exempelvis påverkan på detge mänskliga psyket omedelbart inom
några timmar.
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AAS-kuravslutandeEffekter vid av

avslutandetviddeprimeradblirmissbrukarenovanligtinteDet attär
slutarfårliknande dem näroch får"kur" symptom manmanenav

behand-detta harorsaker tilltänkbaraVissadroger.använda andra
lågoerhörtdel bero påvisstilldock ocksåkani kap. Detlats

efteregenproduktionhämmadkoncentration testosteron enp.g.a.av
därpubliceradfinnsAAS-missbruk. rapportDet äventids manen

självmordAAS-missbrukarestillorsakendiskuterar varenom
muntligenantalfinnsSlutligenavslutad kur.efter ettdepression

med AAS-sambandisjälvmorddärfallobestyrktabeskrivna satts
missbruk.

beroendeframkallandeAASKan vara

kontrollenförlust överdefinierasförenklatBeroende kan avsom
karakteriseras be-verkningar. Dessutomnegativadrogintaget trots

effekt ochförkrävsökande dosertoleransutvecklingroende av
illamå-sömnsvårigheter,irritabilitet,ångest,abstinenssymptom

dessablodtryck. Medpuls ochökadökad kroppstemperatur,ende,
spekulationerframkastatsdetbakgrund har attkriterier omsom

miss-del demhosförekommaberoendeutveckling kan somen av
håller medområdetinomifrån alla forskarelångtvilketbrukar AAS,

beskriverförfattarnai vilkafallrapporterfinns några attDet enom.
diagnostiska kriteriersedvanligauppfyllerAAS-missbrukarnadel av

korrespondenspsykiatriker iledandehar fleraberoende. Dockför
de erkändauppfyllakantill AAStveksammaställt sig ansesom

beroende.kriterierna
sjukhusHuddingeDopingjouren, utgörsjuksköterskornaEnligt

lederförstärkning AASpositivaberoendet "dengrunden för som
medslutardeprimerade då dede blirringertill". De attangersom

kroppsvikt ochiminskningenpåtagligadenminstinteAAS, p.g.a.
muskelmassa.

förbetydelsefullamekanismerföljande tvåSannolikt mestär
AAS-missbrukare:delmissbruket hosmedslutasvårigheterna att en

itestosteronkoncentrationenAAS-"kur" liggeravslutadefter
leda tillsig kannormala vilket iunder dennedpressad långtblodet
"klingarAAS-intagönskvärda effekternaoch dedepression av

dockfinnsmindre voluminös. Detbliroch han/honav" snart
ungdomsmottagningdel patienterpraktiker att enensom anger

välbefinnandekänsla"euforisk"efterlängtan avenuppger en
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effekt AAS. Något vetenskapligt stöd för denna effekt finns f.n.av
inte.

Sammanfattningsvis, råder i dag ingen enighet bland forskarna om
beroendeframkallandeAAS potential. finnsDet antal fallbeskriv-ett

ningar i vilka sedvanliga kriterier för beroende uppfylls. Det saknas
dock prospektiva studier på människa och djurstudier stödjersom
dessa iakttagelser. Det vidare svårtär i dag skiljaatt ut ettom
eventuellt beroende i så fall har med fysiologiskagöra effekteratt av
substansen hjärnan eller med AAS-missbrukaren fixeradatt vidär
de önskade fysiologiska effekterna muskelmasseökning, minskad
fettmängd etc.

7.3 AAS-bruk och psykiska
bieffekter hos friska

Nedan sammanfattas väsentliga studier beteende under inverkanav
AAS. Rapporter enstaka fall finns omnämndaav i tidigareav

textavsnitt.

Prospektiva dubbelblinda studier med kontrollgrupp

finnsDet endast publicerad experimentell studie där de givnaen
doserna kan nå till den lägre delen det intervallanses upp av som

kroppsbyggareextrema ligger i och uppfyller viktigatresom
vetenskapliga krav; framåtblickande prospektiv, dubbelblind och
med placebo kontroll.som

Denna studie har prospektiv, dubbelblind utformning där för-en
sökspersonen fungerar sin kontroll. Tjugo psykiskt friskasom egen
försökspersoner deltog i försöket pågick i sammanlagt 12 dagar.som
Effekten dagars behandlingtre vardera med låg 40 mg/dag;av
vilket högsta kliniskamotsvarar dos och hög dosering 240 mg/dag;
vilket "låg tillär nonnal" dos för många missbrukareen av
methyltestosteron jämfördes med placebo under dagar före ochtre
efter behandlingen. Resultaten visar vid medicineringatt med den
högre dosen sker signifikanta, små, ökningarän i positiv sinnes-om
stämning eufori, energi och negativ sinnesstämning irritabilitet,
våldsamma känslor, stämningslägessvängningar och aggressivitet

kognitiv försämringsamt ökad glömska, förvirring och distraher-
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manisk ochförsökspersonblevbarhet. Dessutom annanenen
tredjedosenmed den högrebehandlingenunder samthypoman en

behandling.efterdepressivförsöksperson
publiceradehittills endaochden förstaDettaKommentar: är

studeraförutförtsstudienprospektivaplacebokontrollerade attsom
kanpåtagligt AASvisarbeteende-effekter AAS. Den att geav

AASPåpekas börpsykiska effekter.ochbeteendemässiga att gavs
demdock lägredoser,relativt höga äntid i avsevärtunder kort enen

använda.kroppsbyggaredel uppges

kontrollgruppmedenkelblinda studierProspektiva

testosteroncypionat ijämförsamerikansk studiepågåendeI en
med placebo hosmg/veckatillökande doser 600stegvis sammaupp

veckor.under två Avgivitsdosen harhögstaförsökspersoner. Den
planeras 50totaltförsökspersonernafardigstuderadehittillsde 36

psykisk effekt.uttalad Femstudienuteslutitshar per-p.g.a.en ur
harde återstående 30maniskamedhar symptom,reageratsoner

hansförsökenpsykiatriker lederpåverkats alls. Den attansersom
höggradigtuttrycker det "enmed hanmycket klararesultat är som

vidaretill maniska symptom". Hansignifikant tendens attanser
alls.majoriteten Hanochtycksendast vissa att reagerarreagera

aldrigdemskillnad mellanheller inte någonsig använtsäger somse
missbrukattidigare AAS.och demAAS som

planeradeamerikansk studie har drygt 20pågåendeI avannanen
28-veckorsundersökningdennafärdigstuderats.försökspersoner I30

ellerdosnivåer 250 500i 100,får AASförsökspersonerna treen av
återstående veckornaunder de 12veckor,mg/vecka under 16

försöksperso-färdigstuderadeResultaten från dede placebo.erhåller
i psykiskainga skillnaderindikerarvarje dosgruppi attnerna

aktivitetsexuellt intresse ellermani,depression,effekter oro,
Projektledarendosnivåema.eller någonmellan placeboföreligger av

uteslutaresultaten inte kande aktuellamedpåpekar att man
individer.särskilt känsligafåtal,bieffekter hos ett

kontrollgruppenkelblinda studierProspektiva utan

lågadär, i missbrukarsammanhang,flesta kontrollerade studierdeI
vanligtvistill mg/vecka; testosteronenantatAAS-doser upp 300

allvarliganormala testosteronnivåer har ingagivits till medmän
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psykiska bieffekter I studie, utfördrapporterats. WHO, dären av
preventivmedel,testosteron avbröt 3 271 sin med-mängavs som av

verkan ökad sexlust eller aggressivitet. Författarnap.g.a. rappor-
terade inte i vilken mån de kvarstod imän studien ändrades isom
sitt beteende eller upplevde ökad aggressivitet. I likartad studieen
utvecklade 3 deltagande51 tillhördemän, placebo-av varav en

"smärre" beteendemässiga förändringar gickgruppen, spontantsom
inom månad.över Andra har ökning fientlighet,rapporteraten en av

bitterhet och aggressivitet särskilt hos de friska försökspersoner som
fått den högre dosen 300 mg/vecka under veckor. Man börsex
dock observera de doser givits i alla dessaatt studier är avsevärtsom
lägre de kroppsbyggareän sig använda.som uppger

Retrospektiva studier där icke-kontrollerad tillförsel harAAS ägtav
rum

Det finns antal undersökningar därett studerat psykiskaman
effekter hos AAS-missbrukare på hand tillför kroppensom egen
medlen under okontrollerade former. harMan då antingen använt
AAS-missbrukarna sina kontroller genom jämförasom attegna
situationen under pågående kur med den mellan kurema och genom

använda tränande icke-användareatt AAS kontroller. Iav som en
del dessa studier har tio försökspersoner angivitav deca en av att
har haft psykotiska bristande ochsymptom störd verklighetsupp-
fattning och hypomana till maniska överaktivitet, storhetsfan-oro,
tasier episoder under steroidkuren, däremot inga sådana symptom
mellan steroidkurema. I studie undersöktes tvåen annan grupper av
kroppsbyggare. Den bestod 88 AAS-användare ochena gruppen av
den andra 68 icke-användare. AAS-användarna högreav angav
förekomst humörförändringar hypomani 10% och ändringav som

känsloläget 23% under perioder steroidmissbrukav jämförtav
såväl med de perioder då de missbrukade AAS 5 1%resp som
med kontrollgruppens försökspersoner 0 6%. Vad gäller ettresp
flertal andra psykiatriska diagnoser, djup depression, psykotiska

ångesttillståndsymptom, kunde inget statistiskt säkerställtm.m.
samband fastställas.

I studie AAS-användare högre förekomsten annan angav av
depression, ångest, fientlighet och paranoida föreställningar under
de perioder de använde AAS under perioderän mellan kurema. I
ytterligare studie AAS-användare högre värdenen annan påangav
olika aggressiontyper icke-användare.än I ytterligareav studieen
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aggressionaggressivitet,värdenhögreförsökspersonernaangav
misstänksamhetaggression, ångest,verbalobjekt, samt agg-mot

periodernajämfört medkurpågåendeunderunder träningression
aggressivitethögredock inte motmellan kurerna. De angav

pågående kur.människor under
hosbeteendet 45sexuelladetstuderadesundersökningI m.m.en

hoshögreSamlagsfrekvensenamatörkroppsbyggare. avsevärtvar
nuvarandekallasanvände AASför studienvid tidendem som

trodde i högreanvändarnaoch de tidigarenuvarandeanvändare. De
sexuelladenförhöjerAASanvände AASintegrad dem attän som

bibe-dock svårarehadenuvarande användarnafunktionen. attDe
masturbation.samlag ochbåde undererektionenhålla

kvinnorrisk for deökaddet finnsstuderasyfteI att somenom
förråkamissbrukar AASgifta medellersambor att utmänär som

Användarna AASstyrketränandeundersöktesvåld 37 män. av angav
användede AASvåldaggressionverbalgräl och närsamtmer

verbalsignifikantmellan kurernamed periodernajämfört samt mer
icke-användarna.och våldaggression än

manligaundersöktes 42psykologexamensuppsatssvenskI en
hadestudien,under 14använde AASdessa 14kroppsbyggare. Av

AAS-använ-hade aldrig AAS.och 14tidigare AAS använtanvänt
aggression ochverbalhögre i variablernasignifikantdarna låg

individu-föreliggerdetFörfattarna ansågindirekt aggression. att en
psykiska effekter.vad gällerkänslighet för AASell sårbarhet eller

beteendeeffekter AASingaretrospektiva studier harI några av
styrkas.vetenskapligt kunnat

studier retrospektivi flertaletförsökspersonernaSålunda avuppger
underfunktionerpsykiskagrad påverkan påkaraktär högre aven

mellan kurerna ochperiodernajämfört medpågående AAS-"kur"
försiktig meddockmåstekontrollgrupper. Manjämfört med attvara

metodologiska be-radgrundlångtgående slutsatser pådra av en
själv-beroendestudier:med dennagränsningar ärtyp avmanav

äkthet kananvändning medel,rapporterad garanteras, somvarsav
psykiskaretrospektiva angivelsererhållits illegal väg, av

frånpåverkanflertal faktorer såsomkan färgas ettsymptom av
de för-medlens effekt,förväntningar"gym-kulturen" eller om

kanselekterade, exempelvisställer kansökspersoner varasom upp
mindre benägna deltagapsykopatologi ellerde med viss attvara mer

retrospektivt, skiljaförsök, det svårtvetenskapligai är utatt,
premorbid personlighet,faktorereffekter från såsomAASav

psykiskaochpsykoaktiva droger elleranvändande annatav
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effekter faktorer relaterade till styrketräning i sigav extrem under
perioder AAS-missbruk kan inte uteslutas. Det sistnämndaav vet

vetenskapligt dock relativt litetman om.

7.4 Dos-effektsamband

finnsDet forskare det råder sambandatt mellanett AAS-som anser
dos och psykiska bieffekter, dvs. vid högre doseratt uppträder fler
och allvarligare bieffekter vid låga doser.än När det självuppgivna
intaget relativt lågt,är mindre cirka 300 mg/vecka,än de psykiskaär
bieffektema ovanliga. Om dosen överstiger 1000 mg/vecka hävdas
det de psykiska bieffektemaatt vanligare.är

7.5 Sammanfattande kommentarer

Sammanfattningsvis kan följande psykiskasägas bieffekterom av
AAS-missbruk

fallrapporterutöveratt finns fåtal kontrollerade,ett systematiska
studier starkt stödjer intag AAS i högaatt dosersom hosav

del friska försökspersoner kan sannolikten övergåendege
psykiska effekter såsom:

hypomani/mani-
ökad aggressivitet/ilska sig verbalatar uttryck ochsom-
uttryck i fysiskt våld
ändringar i sexuell lust och förmåga-
utvecklande depression efter avslutad "kur"av-

det finns fallrapporteratt i vilka det hävdas AAS-missbrukatt
hos friska kan leda till:

våldshandlingar eller hot våldom-
beroendeliknande effekter-

Dessa effekter har belagtsännu i kontrollerade, systematiska
studier.
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det dessutom finns indikationer påatt att:
olika psykiska bieffekter i varierandeAAStyper av ger-
grad.
AAS injiceras vanligtvis har lindrigare effekter påsom-
psyket de tillförsän som genom munnen.

dos-efektsamband skulle kunna råda vad gäller psykis-ett-
ka bieffekter, dvs. i hög dos oftareAAS psykiskaatt ger
bieffekter i lägre dos.AASän

AAS-missbruk kan alltså hos del leda till hypoma-en personer
ni/mani, ökad aggressivitet, främst verbal sådan, ändringar i sexuell
lust och fönnåga och utvecklande depression efter avslutad "kur".av

däremot inte klarlagt finnsDet det orsakssamband mellanär ettom
AAS-missbruk och våldsamt beteende. Vidare inte de beroende-är
mässiga effekterna kartlagda iAAS någon utsträckning.störreav

finns bristerDet i uppläggningen de studier där systematisktav man
försöker undersöka kopplingen mellan ochAAS aggressivitet/våld.
Studierna mycket korta, de gäller mycket få försökspersoner,är
valet försökspersoner kan ifrågasättas och rad faktorerav en
exempelvis andra droger, kost, psykiska effekter träningav som
kan påverka tolkningen har vanligen beaktats. har vanligenMan
valt psykiskt friska underliggande aggressivitet ochutanpersoner
inte med aggressiv framtoning och "känslig" personlighet.personer



äfäliääkâhälm

mvh

åáqâaåøâäâmxswé m

faáfgni ALA:noe
teater;ahniâ

vb ,zazádftaid
1as°alcii7åäicf

Ãtå n .
7.13

ggmb aiviaqxnaxeø3113113
152%infäñü-Iåliâiüäâlüvm

zssku .



SOU 1996:126 147

Detekterbarhet8 och analys

Inledning8.1

Möjligheterna påvisa förekomst detektera olika medelatt ärav av
vikt för beslut eventuella sanktioner. Tillförlitligheten istor om

analysresultaten har därför mycket betydelse från rättssäkerhets-stor
synpunkt och beroende förfarandet vid provtagningen, säker-är av
heten vid den kemiska analysen och tolkningen analysresultaten.av
Nedan behandlas dessa frågor främst avseende dopingmedel men
paralleller dras till analyser narkotika.även av

8.2 Laboratorier

När det gäller dopingmedel för närvarande Dopinglaboratoriet,är
avdelningen för Klinisk Farmakologi, Huddinge Sjukhus med sju
heltidsanställda det enda laboratoriet i Sverige utför analyser isom
någon skala, totalt cirka 4 400 prover/år.större Laboratoriet står
under Stockholms läns landstings och finansieras huvud-ansvar

Årsakligen de intäkter analysverksamheten inbringar. 1985genom
ackrediterades laboratoriet den Internationella Olympiska Kom-av
mittén IOK. finnsDet laboratorier24 i världen ackredi-ärsom
terade IOK. flestaDe analyserna sker för Sveriges riksidrotts-av
förbunds räkning, ökande antal uppdrag kommer frånettmen
sociala myndigheter och andra ungdomsmottagningar, Skolhälso-
vård, socialtjänst, sjukhus, kriminalvård och näringslivets drogtest-
verksamhet. För analyser ligger utanför idrottsrörelsen ärsom
svarstiden mellan och dagar och kostnadentre 700 krsex var per
analys 1995.

Vid Rättsmedicinalverkets RMV rättskemiska avdelning i
Linköping utförs många olika analyser relaterade till brottav prover

olika slag. Sedan drygt två år har arbete pågått för utvecklaav att
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verksamheten till vissa dopingmedel anabola steroiderävenatt avse
och testosteron. Utvidgningen har sin grund i den ökade efterfrågan
på sådana analyser från kriminalvården och polisen. Analysverk-
samhetens inriktning betjäna endast kriminalvården, polis-är att
väsendet och rättsmedicinska avdelningar. Verksamheten kom igång
den ljuli 1995 då den utvidgade möjligheten till provtagning inom
kriminalvården trädde i kraft. Inledningsvis har verksamheten skett
i begränsad omfattning och laboratoriet har inte haft kapacitet att
analysera lika antal ellerAAS iett stort att ta emot prover samma
omfattning Dopinglaboratoriet. Emellertid förväntas antaletsom
analyser bli lägre det antal narkotikaanalyser härrörän frånsom nu
polismyndighetema och kriminalvård. Kostnaden för kriminalvår-
dens analyser vissa dopingmedel 600 kronor analys 1995.av var per

8.3 Provtagningsmetoder

Urinprov bättre blodprov i de flesta fall såvälän detnäranses vara
gäller narkotika dopingmedel. berorDetta substanser fårattsom

högre koncentration i urinen i blodet och kan upptäckas längreänen
tid efter intaget.
Urinprov används vid narkotikaanalys. Blodprov förekommer,även

förutom vid drograttfylleri, främst då urin-vägrar attpersonen ge
eller då han inte kan urinera. Blodprov används i princip inteprov

alls vid analyser dopingmedel. detNär gäller anabola steroiderav
det vid Dopinglaboratoriet analys blodprov inteatt äranses av en

framkomlig Det går inteväg. analyser ochgöraatt utrust-samma
ningen alltför dyr. Blodprov kan dockär komma spela störreatt en
roll i framtiden det gäller bedömningennär eventuell tillförselav av

tillväxthormon EPO.testosteron, samt

8.4 Provtagning och manipulering

Förfarandet under provtagningen viktigt för analysensär tillförlitlig-
het. Den sköter provtagningen måste utbildad ochperson som vara
rutinerna måste sådana förväxlingsrisker inte uppstår.attvara
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Urinprov kan manipuleras på olika Personen kan ha intagitsätt.
vätskedrivande medel eller så kan urinprovet ha i sambandspätts ut
med provtagningen.

kontrolleraFör utspädning urinen har kontrolle-att ägtom av rum
vid narkotikaanalyser på RMV:s rättskemiska avdelning haltenras
kreatinin, urinkoncentration tillämne viss del berorettav vars av

urinens spädningsgrad. Vid utspädning sjunker denna halt och om
halten understiger visst värde sannoliktett är Enprovet utspätt.
alternativ metod mätning urinens specifika vikt användsav av- -
Dopinglaboratoriet. Urinen har viss "normalvikt/liter" ochen om
denna lägre normalt kan misstänkaär manipulering.än När detman
gäller urindrivande medel har laboratoriet möjlighetäven att
detektera de olika medlen i sig. Ett urinprov behöverutspätt
emellertid inte innebära medveten manipulering. misstänkteDenen
kan ha fått dricka för underlätta urineringen eller situationen kanatt

andra skäl sådan han har druckit mängder föreatt störreav vara
provtagningen.

Inom idrotten har det förekommitäven använder sigatt personer
andra medel urindrivande medel för försökaän dölja tillför-attav

seln. Emellertid det härvid fråga medelär svåra fåär att tagom som
i och metoder finns kan indikation denna formattsom ge av
manipulering har ägt rum.

Manipulering urinprovema kan leda till blir falsktatt provetav
negativt. idrottsammanhangI manipulering i sigär grund för be-en
straffning. Läget annorlunda i straffrättsligtär avseende. Vid för-en
undersökning torde det svårt bevisa konsumtionytterst i deattvara
fall där visats manipulerat och den misstänkteprovet förnekarvara
intag.

8.5 Analyssäkerhet

8.5.1 Analysmetoder

Olika metoder finns genomföra analyser och metodernaatt har
varierande grad säkerhet. Vissa polismyndigheter har haft till-av
gång till s.k. sållningsinstrument, vilketett enklare analysgör en av
narkotikasubstanser. Dessa sållningsinstrument använder s.k.en
immunologisk metod, antikroppstest. Principen bakomett de im-
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immunologiskmunologiska metoderna antikroppar iär att en
känner igen och binder sig till kemiskareaktion ämnen, t.ex.

substanser. Till urinprovet förs märkta antikropparnarkotiska
substansenriktade den eftersökta narkotikasubstansen. Om intemot

fastnar inga antikroppar. substansen däremot finnsfinns i Omprovet
de märkta antikroppama fastna och kunna detekteraskommer att

med olika metoder t.ex. med radioaktivitet eller ljusmätning.
Rikspolisstyrelsen har sållningsinstrumen-Enligt utvärderingen av

fungerat bra metoderna ändå inte så säkra attten svarmen anses ge
analyssvaren kan användas bevis för narkotikabrott dennärsom

skäl till träffsäkerheten intemisstänkte förnekar gämingen. Ett äratt
absolut bindning också kan ske med andra substanserär att som
liknar den eftersökta. Därför skickas de blivit positiva iprover som
sållningsinstrumenten s.k. verifikationsanalys tillpå RMV:sen
rättskemiska avdelning i Linköping. Normalkostnaden för sådan
verifikationsanalys narkotika kr svarstiden500 och 1-2ärav ca
veckor.

anabola steroider har tidigare före immu-För 1985 använts en
nologisk metod radioimmunologisk snabbt kunde beskedsom ge

positivt. Emellertid klarade denna metod inte allaprovetom var av
steroider förekommer på marknaden och inte heller testosteron.som
Resultatet alltför osäkert med denna metod. Vid analysanses vara

anabola steroider det fråga 20-tal steroider skallär ettav om som
detekteras och det bedöms därför inte troligt tillräckligtatt ettsom
tillförlitligt sållningsinstrument kan komma i användning. Dock
används immunologiska metoder vid fastställande förekomstenav

bl.a. hCG, medel ökar kroppens produktionettav som egen av
könshormon.

fâ säkra vidFör analysen används gaskromatografiska ochatt svar
masspektrometiska metoder. metoderDessa relativt dyraär men
medger betydligt känslighet de immunologiskastörre än t.ex.en
metoderna beskrivna Vid Dopinglaboratoriet användsovan. en
kombination gaskromatograñ och masspektrometri. Vid analysav

dopingmedel letar efter dels de förbjudna i sig,preparatenav man
dels efter olika nedbrytningsprodukter metaboliter.preparatens

Proverna måste först arbetas vilket bl.a. innebär deattupp renas
och koncentreras. Därefter substansema gaskroma-separeras genom
tografi. Själva detektionen sker i masspektrometern. Metoden byg-

på "bombarderas" med elektronstråle vilketämnenaattger en
resulterar i jonisering molekylema vilka därefter kan mätas.en av
Det värde erhålls jämförs med referensvärden. Med dennasom
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metod får karakteristiskt s.k. masspektrum, kan liknasettman som
vid "fingeravtryck". Metodenämnets har hög känslighet och kan

förekomst och koncentrationmäta i mycket låga halter.ämnenav

8.5.2 Analysens möjligheter och begränsningar

de medelAv finns i dopinglagen kan syntetiskaupptagnasom
anabola steroider upptäckas vid mycket låga koncentrationer.

kanDäremot för närvarande inte utifrån tillfört tillväxthormon eller
särskiljas från de kroppsegnatestosteron motsvarigheterna. Procedu-

för fastställande testosterontillförsel komplicerad seärren av
nedan. Intensiv forskning pågår för öka möjligheternaatt att
detektera intag tillväxthormon.av

Tiden det försvinna kroppen skiljer sig kraftigttar att mellanur
olika anabola steroider. Detta beror flerapå faktorer, dels de
specifika egenskaperna hos varje enskild anabol steroid, dels
individuella skillnader i nedbrytnings- och omsättningshastighet och
dels på vilket tillförselnsättet sker. Injektionspreparat vanligenär
detekterbara till tre-fyra veckor efter tillförseln. anabolaFörupp
steroider tillförda i tablettform detektionstidenär vanligtvis några
dagar.

En särskild fråga avseende detekterbarheten och tidsbestämningen
gäller det anabola steroidpreparatet nandrolon kan finnas kvarsom

kroppeni till månader18 efter injektionstillförsel. En jämförel-upp
kan med cannabis, hargöras påträffats till dagar72 efterse som upp

intaget. Dessa fettlösliga vilketämnen är de kan lagras igör att
kroppens fettdepåer under lång tid. Dessutom löses nandrolon i en
fet olja vilket det kan ligga kvar längegör i injektionsområdet.att

innebärDetta vid viktminskning, förbränning fettatt och liknandeav
kan substansema i urinen öka, intaget långt tillbakatrots ägtatt rum
i tiden. Detta har betydelse inte minst vill försöka bestämmaom man

intaget harnär ägt rum.
Vad gäller möjligheterna påvisa vissa andra medelatt användssom

i dopingsyfte kan följande Clenbuterol kansägas. detekteras under
3-4 dagar efter intag, betablockerare under 1-2 dagar, diuretika van-
ligen under 1-2 dagar, efedrin under dagar2 och hCG under 5-6
dagar. Utifrån tillfört kanEPO med metod eventuellt detekte-en ny

under 1-2 dagar efter intag. För närvarande finns ingen metodras att
detektera intag kreatin. Intag IGF-l kan eventuellt detekterasav av
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det kemisktmed utarbetande normala gränsvärden; går dock attav
flestaskilja från det kroppsegna. Vad gäller de övriga finnsämnen

för detektera tillförsel.f.n. inga säkra metoder att
Vid analys narkotika används vissa tröskelvärden koncen-av som

trationen substansen skall överstiga för skallatt provetav anses vara
positivt. Sådana värden används inte vid Dopinglaboratoriets analys

syntetiska anabola steroider. Eftersom sådana endast kanav
förekomma intagits harde tröskelvärdena inte be-attgenom samma
tydelse. positivt då det med det refe-Provet överensstämmeranses
rensmaterial laboratoriet har och med tolkning laborato-grundad på
riets erfarenheter och enligt Good Laboratory PracticeGLP ut-
given Värdena kan ha viss betydelseIOK. vid tolkningenav en av
resultatet då det gällande intag inte hargörs ägtatt rum.

Vid analys narkotika, anabola steroider eller andra medelav
använda i dopingsyñe kan ingen tidpunkt för intaget. deFöranges
flesta substanser den maximala detektionstiden efter intagetär re-
lativt välkänd, vilket innebär med god säkerhet kanatt attman ange
tillförseln substansen inom den tidsramen. kan dockManägtav rum

inom denna tidsram tillförsel skett. Undantagsvis kannärange
få uppfattning intaget skett för längre tid sedan ellerman en om en

relativt nyligen koncentrationsbestämning den aktuellagenom av
substansen och/eller vissa tidsberoende nedbrytningsprodukter.

8.6 elkällor och tolkningF

analysresultatav

krävsDet sakkunskap hos den tolkar analysen. Oavsett hurstor som
säker analysmetod kan den i princip endast fråganären ge svar

viss substans finns i kroppen. Analysen i sig kan inte talaom en om
huruvida substansen tillförts kroppen eller det frågaärom om
kroppsegen produktion. Vidare kan utifrån analysresultatet inte
några slutsatser dras tillförseln skett i medicinskt syfte, medom
avsikt "dopa" sig eller helt omedvetet. Alla positiva måsteatt svar
ställas i relation till eventuella sjukdomstillstånd, tillförsel i medi-
cinskt syfte och andra förhållanden. Dessa betingelser gäller för
såväl narkotika dopingmedel.som

detNär gäller narkotika har det konstaterats under myckett.ex. att
betingelser, enstaka positiva utslag cannabis kan erhållasextrema av
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vissa läke-Vidare kanrökning."passiv"förhos utsattspersoner som
läkemedlet.nedbrytning Detvidamfetaminutslagmedel avavge

efter deturinenimorfin påvisats attförekommithar attäven
vallmofrön.vissamedätit bröd typer avpersonen

säkertsteroider ianabolasyntetiska är ettettFörekomsten provav
förekommitdetEmellertid harintagit detta.tecken att personen

steroideranabolanedbrytningsprodukter vissafall därenstaka av
ämnesomsättningeneller ikroppsproduktioneni denbildats avegna

p-piller.vissa
andra sub-steroider finnsanabolaframställdasyntetisktFörutom
och därförkroppsfrämmandedopingsyfteitillförda ärstanser som

clen-Exempelvis kanurinprov.påvisa i nämnaslättarelativt ettatt
efedrin.diuretika ochbetablockerare,buterol,

förekom-och EPOIGF-ltillväxthorrnon,nedan,seTestosteron
intagdetektiongrad.varierande Förii kroppennaturligt avavmer

med bl.a.analyserförfinadedärför gräns-krävssubstanserdessa
koncentrationernaanalys ämnenochvärdesbestämningar avav

felkällorförmedel. Riskendessapåverkas är"markörer" avsom
substanser.för dessamycketdärför störreavsevärt

bestäm-utifråntillförts görsBedömningen testosteron genomom
ochmellankoncentrationsförhållandet när-ettning testosteronav

för européers.k. kvotvärdeepitestosteron. Dettabesläktat ärämne,
överstiger 6:1testosteron/epitestosteronkvotennormalt Om1:1.

Emellertid hartillförts kroppen IOK.hatestosteron mananses
egenproduktion epitestosteronlågpåträffat avsom p.g.a.personer

Vid värdendet angivna.överstigandekvotvärden överkommer iupp
tremånaders-underdärför ytterligaredetta kvotvärde tas enprover

vid varjenivåvärden ligger påperiod. Om sammapersonens
förhöjtnormaltdet frågaprovtillfälle tyder det är ettatt om

med mycket lågtskall också härkvotvärde. Det nämnas att personer
gränsvärdet.ikommaintakvotvärde kan atttestosteron utan upp

"epidemier"haroch FrankrikeSpanieniVidare bör nämnas att av
medfrån djurmänniskor ätit leverutbrutitclenbuterolförgiftning när

harföljd. Mantypiskaclenbuterol medhalterhöga symptom som
analys urinen.clenbuterol vidfinnakunnatdessahos av
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8.7 Sammanfattning

Möjligheterna påvisa tillförsel olikaatt goda förär olika substanser.
Vissa exempelvisämnen, syntetiska anabola steroider, heltär
kroppsfrämmande. Därför detekterad förekomstär den i kroppensav
vätskor eller vävnader säkert tecken tillförsel.ett För vissa
kroppsegna ämnen kant.ex. f.n.testosteron endast användasom man
sig indirekta tecken på tillförsel, jämförelseav vissat.ex.som av
kvotvärden. För del saknas heltämnen möjligheter särskiljaen att
tillförd från kroppsegen substans.

Tillförlitligheten i analysresultaten har mycket betydelse frånstor
rättssäkerhetssynpunkt och beroende förfarandetär vid provtag-av
ningen, säkerheten vid den kemiska analysen och tolkningen av
analysresultaten. S.k. sållningsinstrument inte kunna användasanses
vid analys dopingmedel analysutan genomgåendegörsav med för-
finade och kostsamma analysmetoder.mer

Vid analys anabola steroider eller andra medel användaav i
dopingsyfte kan heller inte någon exakt tidpunkt för intaget.anges
För de flesta substanser den maximalaär detektionstiden efter
intaget relativt välkänd, vilket innebär med god säkerhetatt kanman

tillförseln substansenatt skett inom den tidsramen.ange Man kanav
dock inte inom denna tidsramnär tillförsel harange ägt rum.
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Tillgängligheten9 av

Sverigedopingmedel i

Inledning9.1

Sverigeinförsel tillvad månigrundläggande reglemaDe avom
idopinglagenregleras itillåtetsteroideranabola samtärm.m.

redovisningföljdförfattningar. Föroch dessläkemedelslagen aven
hänvisas till kap. 13.bestämmelserdessa

verksamhetoch polisensTullens9.2

polisens arbeteochTullens9.2.1

förutsättningar-förändradesmedlemskap iföljd Sveriges EUTill av
varurörlighet rådafriprincip skallverksamhet.för tullens Ina

kontroll mellantillvarför möjligheternamedlemsstaternamellan
Romfördra-föreligger enligtEmellertidhar begränsats.dessa stater

till skyddet för allmänmed hänsyntill restriktionermöjligheterget
medlem-Med anledningoch hälsaoch säkerhet, livordning avm.m.

delats i tvåkontrollbefogenhetertullenshar reglernaskapet uppom
träddevid den inretullens befogenheterdet gällerNär gränsenlagar.

vid Sverigesbefogenhetertullverkets1996:701 gränslagen om
den juli 1996.unionen i kraft 1Europeiskaland inomett annatmot

vissatillämpliga endast pålags regler t.ex.Denna är varor som
dopinglagen.medel enligtnarkotikastrafflagen ochenligtnarkotika

tidigare be-i princip behåller sinainnebär tullenreglerLagens att
selektivautföra s.k.Således har tullenfogenheter till kontroll. rätt att

medskall kontrollerasurvaletkontroller, dvs. görsnär vem somav
tulltjänstemannensexempelvis riskproñler ellerutgångspunkt från

s.k. slump-uttryckligt förbudyrkeserfarenhet. finnsDäremot motett
land,det gäller tredjeTullens befogenhetermässiga kontroller. när
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dvs. länder inte medlemmarär i EU, regleras i tullagensom
1994:1550 trädde i kraft den januari1 1995. När det gällersom
dessa länder behålls i lagen de tidigare möjligheterna till kontroll
fullt således slumpmässigaut, även kontroller. bådaI lagarna ges
tullen möjlighet till undersöka och brevatt öppna och andra post-
försändelser. Vidare förpliktas polismyndigheterna, Kustbevak-
ningen och Posten AB medverka i kontrollverksamheten.att

Även före inträdet i EU helt slumpmässiga stickprovskontrollervar
ovanliga. Det vanligaste fallet kontroll tips eller selektivavar p.g.a.
kontroller grundade på tulltjänstemannens erfarenhet och intuition.
Utöver kontroll inresande kontrollerades postförsändelserävenav
från utlandet. Den övervägande andelen tullens beslag vidgörsav
kontroll inresande antalet s.k. postbeslag dopingmedelav harmen av
ökat de två åren.senaste

Även kampen illegal införselmot narkotika har högstom av
prioritet tullen aktivär också i sökandet efter dopingmedel. För-
hållandena har därmed förändrats från vad gällde vid tiden försom
den utredning Ds 1989:60 låg till grund för nuvarande doping-som
lag. Det då de beslag hormonpreparatatt före-uppgavs av som
kommit ofta varit s.k. överskottsbeslag i jakten narkotika. Enligt
tullens uppfattning i dag har smugglingen dopingmedelav en
självständig betydelse i arbetet. Kontrollverksamheten likartadär
eftersom införseln narkotikaatt och dopingmedelman anser iav stor
utsträckning liknandeäger på Emellertidsätt. kan på Gene-rum man
raltullstyrelsen inte någon uppskattninggöra hur mycket denav av
illegala importen beslagtas.som

När det gäller polisens beslag dopingmedel förhållandetärav
annorlunda vid tullens kontrollverksamhet.än Dopingbrott hand-
läggs på narkotikarotlarna. Enligt Rikspolisstyrelsen koncentrerar
polisen sin verksamhet narkotikabrottsligheten och dopingbrotten
har i jämförelse därmed låg prioritet. Förhållandet förklaras med att
kunskaperna dopingbrotten generellt dåliga ochärom dennaatt
brottslighet, med hänsyn till bl.a. straffsatserna, inte upplevs som
lika allvarlig narkotikabrottsligheten. En faktorsom annan som

betydelse dopingbrottäranses svårareattvara av är uppdaga vidatt
reguljär spaning eftersom det i huvudsak berör klientelett annat än
narkotikabrotten och därför inte medger spaningsmetoder.samma
För polisens del beslagenutgörs dopingmedel därför främstav av

upptäcks vidpreparat utredning brottslighetsom ochav annan
sådant tillfällighet påträffas. I några fallsom harav en emellertid
tips förekommit vilka föranlett vidare utredning.
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Beslagsstatistik9.2.2

har förtTullen statistik beslagen dopingmedel sedan 1987.över av
Utvecklingen beslagen vad gäller antal beslag och beslagtagenav
mängd dopingmedel visas i diagram och skall anmärkas9:1 9:2. Det

ampull anabola steroider i mängd antalstörreatt motsvarar etten
tabletter jfr. och omräkningl5.1.6 inte har gjorts iattavsn.
beslagsstatistiken.

Diagram 9:1 Tullens beslag mellan 1988-1995; antal beslag

100 e

80 i

eo e

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Källa: Nordiska dopingprojektets årsrapport 1995
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9:2Diagram Tullens beslag mellan 1988-1995; mängd
i ampuller och tabletter
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400 000 --
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Källa: Nordiska dopingprojektets årsrapport 1995

Skillnaderna i beslagsmängden mellan åren har i utsträckningstor
berott vissa beslagen omfattat kvantiteter. Så förhöllatt storaav
det sig 1990 då tullen beslagtog totalt 482 tabletter000 ocht.ex.
6 000 ampuller. Av de beslagen45 omfattade beslag 171 660ett
tabletter anabola steroider och sju andra mellan och16 000 60 000
tabletter. Under 1994 omfattade fem beslag sammanlagt drygt
200 tabletter000 och ampuller. Under och1993 1995 docksynes
beslagsmängdema jämnt fördelade. De enskildastörstavara mer
beslagen under har1995 omfattat tabletter20 000 eller 4 000runt
ampuller. övrigtI har beslagen under främst1995 relativt småavsett
mängder.

Fram till och med 1994 ökade såväl antalet beslag beslagtagensom
mängd dopingmedel enligt statistiken. Emellertid det enligt Gene-är
raltullstyrelsen vanskligt uttala sig huruvida detta innebäratt attom
den faktiska införseln ökade under denna period. Som redo-ovan
visats har statistiken vissa år påverkats enskilda mycket storaav
beslag. minskningDen antal beslag under 1995ägt trosav som rum
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visstill del kunna förklaras den omorganisation iägtav som rum
samband med Sveriges medlemskap i EU.

Huruvida beslagen speglar den totala införseln vidare osäkert.är
Allmänt beslagen endast mindre mängd vadantas motsvara en av

förs i landet. det gäller narkotikaNär uppskattas mellanattsom
införd narkotika4-6 i beslag. Emellertid inteprocent tas vetav man

detta gäller för dopingmedel.ävenom
Redovisningen polisens beslag förs i det centrala Beslags- ochav

analysregistret BAR. Dopingmedel särredovisades först under
Eftersom1993. rapporteringen i viss bristfälligmån varit och då det

förekommit felregistreringar registrets uppgifter osäkra. skallDetär
förhållandet uppmärksammats från Rikskriminalpolisennämnas att

och åtgärder vidtagits för komma till med dessa problem.att rättaatt
Uppgifter beslag finns också i analysregistret hos kri-Statensom
minaltekniska laboratorium. På grundval dessa register och kon-av
takter med vissa polismyndigheter har Rikskriminalpolisen kunnat

ungefärlig redovisning polisens beslag, tabellge en av

Tabell 9:1 Polisens beslag 1994 och 1995

Antal Mängd Mängd
beslag tabletter ampuller ml

1994 236 144 000 2 585
1995 140 103 200 6 330

Källa: Rikskriminalpolisens Kriminalunderrättelsetjänsten årsrapport 1995 för
dopingproj ektet

Vid jämförelse mellan tullens och polisens beslagsstatistiken
framgår polisen för1995 stod 65 det totala antaletatt procent av
beslag. 1994 polisens andel antalet beslag det75 Närprocent.var av
gäller mängden dopingmedel förhållandet det omvända. Tullensär
andel den totala mängden beslagtagna dopingmedel uppgick 1994av

drygttill 60 1995 utgjorde tullens beslag i mängd drygtprocent.
hälften totalt beslagtagen mängd dopingmedel. alltsåDet vidärav
landets de partierna dopingmedel beslagtas.gränser storasom

Vid jämförelse med antalet beslag narkotika framgår atten av
antalet beslag dopingmedel betydligt lägre antalet beslagär änav av
narkotika. Tullens och polisens beslag narkotika och narkotiskaav

Ävenläkemedel uppgick totalt1994 till 11 215 beslag. här stodt.ex.
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forpolisen de flesta beslagen, nämligen 10 004 stycken. polisensFör
del torde skillnaden mellan beslag narkotika och beslagav av
dopingmedel åtminstone till viss del förklaras narkotika-attav
brottsligheten prioriteras.

Nordisk utblick9.2.3

Tullen i Sverige har sedan flertal år haft samarbete medett ett
tullmyndighetema i de övriga nordiska länderna. Mellan och1993
1994 har samarbetet skett i organiserad form "Nordiskagenom
dopingprojektet". Huvudsyftet med projektet har varit utbytaatt
information såväl praktisk teoretisk sammanstäl-art samt attav som

statistik beslagen. Från och med den januari1 övergicköver 1995
detta projekt till projekt inom för det s.k. PTN-att ettvara ramen
samarbetet Polis och tull i Norden sedan längre tid funnitssom en
för narkotikabekämpningen. Samarbetet omfattar således ävennu
polismyndighetema.

i det härUtan sammanhanget fråganpå hur förhållandenaatt
i de övriga nordiska länderna redovisas i tabellär 9:2 statistik över

beslag dopingmedel i nordiska länder 1993 och 1994. Det skallav
anmärkas avseende Norge omfattar statistiken såvälatt utom
tullmyndighetens beslag polismyndighetens beslag.som

Tabell 9:2 Beslag dopingmedel i Danmark, Finland och Norgeav

1993 1994
Antal Antal Antal Antal
beslag enheter beslag enheter

Danmark 9 347 487 6 12 407
Finland 36 107 456 58 155 668
Norge 24 190 700 28 21 399

Källa: Nordiska dopingprojektets årsrapporter och1993 1994
Anm: Med enhet tabletter och ampuller.avses
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Medlens förekomst9.3 och ursprung

Medlens förekomst9.3.1

dopingmedelDe enligt tullens och polisens erfarenhet domine-som
marknaden de anabola steroiderna. Bland dessa i sinär är turrar

"ryssfemmor" vanligast. flesta och deDe beslagen harstörsta avsett
sådana tabletter. Men och testosteronderi-även testosteronpreparat

vanligt förekommande.ärvat
Däremot tillgången och förekomsten tillväxthormonsynes av vara

relativt liten. Enstaka beslag polisen har omfattat detta preparat.av
Dock tyder uppgifter från Dopingjouren Huddinge sjukhus på att
det föreligger intresse detta dopingmedel. Stölder harett ävenav
förekommit inhemskt tillverkat tillväxthormon, närmareav se av-
snitt 9.6. Tullen har tagit beslagtagit tillväxthormon härrörandeäven

Östeuropa.från Sådana beslag förekom främst under 1993 ettmen
beslag 50 ampuller Somatogenum gjordes ipreparatet ävenom av
december 1995.

Beträffande de läkemedel inte omfattas dopinglagen ochsom av
inte heller narkotika det svårare uttalaär sig iär vad månatt om
sådana medel införs illegalt för dopingändamål eftersom beslagssta-
tistiken läkemedel inte uppdeladöver preparatvis.är Ett sådant
medel emellertid har förekommit under de åren ochsenastesom som
har uppmärksamhet hosrönt Dopingjouren clenbuterol.stor Iär
Sverige används medlet endast vid veterinär förskrivning. Clenbute-
rol har förekommit i del utredningar hos såväl polisen hosen som
tullen. Bl.a. har två beslag under 1993 ochstörre 1994 omfattat
clenbuterol. förstaDet fallet omfattade beslaget 43 766 tabletter och
det andra 42 000 tabletter.

Medlens9.3.2 ursprungsland och införselvägar

Tidigare kom den huvudsakliga delen de illegalt införda doping-av
från de östeuropeiska länderna.preparaten Emellertid har under

1995 de flesta tullens beslag medel införts från länderrörtav som
Grekland eller Spanien. delI fall har det varit frågasom en om

illegala har sitt i östeuropeiskapreparat länder.som ursprung
Emellertid har flera utredningar under det året visat detsenaste att

6 16-1161
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varit fråga tillverkats i länder inom ochEUäven preparatom som
legalt kan införskaffas utredningarna deti dessa länder. harIsom

bl.a. framgått det varit möjligt köpa lokalaatt att preparaten
apotek, främst i de sydeuropeiska länderna. skall beaktashärDet att
anabola steroider generellt receptbelagda i de europeiska länder-är

Emellertid apoteksväsendet i de flesta länderna, Sverigeärna. un-
dantaget, uppsplittrat rörelser. reglerpå många små Oavsett rigorösa
varierar såväl efterlevnaden läkemedelslagama kontrollenav som av
apoteksrörelsema. Problemet kartläggs f.n. inom det nordiska dop-
ingprojektet.

har har uppmärksammats försändelserdel lagligaDet även att en
i dopingsammanhang intressanta försvinner på vägenpreparatav

från tillverkningsstället ille-i och till försäljning på denEuropa är
gala marknaden varefter medlet smugglas i Sverige.

det gäller "ryssfemmoma"När tidigare den allmänna uppfatt-var
ningen dessa härrörde från militärlager i Ryssland och detatt var
fråga överskott spreds vidare. Såvitt tullen polisenoch harom som
kunnat bedöma kommer från illegala fabrikerpreparaten numera

finns främst i Ryssland, Rumänien och Bulgarien.som
härrörande frånPreparat Asien Indien och Thailand har också

påträffats.

illegala9.4 marknadenDen

Någon statistisk särredovisning eventulla beslag medelav av som
fors från landet finns inte. Emellertid har i vissa polisutredningarut
och domar rörande dopingbrott framkommit bl.a. tillväxthormonatt

till bosatta i andra länder. Vidare har beslag såväl isänts personer
Norge i Sverige visat dopingmedel till Norgeatt transporterassom

Sverige. beslagtogs1993 vid tillfälle 131 420 tabletterettgenom
"ryssfemmor" och 1 010 ampuller dopingmedel vilka hade transpor-

från Estland Finland och Sverige. Under 1995 gjordes tvåöverterats
liknande beslag. gjordes denDet norska tullen och avsåg 54ena av

tabletter000 och ampuller anabola50 steroider. det andra falletI
beslagtog tullen i Göteborg 17 400 tabletter och 723 ampuller
anabola steroider vilka avsedda föras vidare till Norge. Iattvar
början 1996 påträffade Tullmyndigheten i Helsingborg drygt 400av
ampuller anabola steroider och 100 ampuller tillväxthormon hos en
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norsk medborgare. Preparaten hade inköpts i Danmark och skulle
föras vidare till Norge.

allraDe flesta beslag tullen har gjort mindre mängderrörsom
införda bosatta i Sverige vilka smuggla in medlenav personer synes
för bruk eller för förtjäna del beslagEn tydereget störreatt pengar.
emellertid smugglingen i vissa fall organiserad. Att detäratt
skulle finnas direkt koppling mellan narkotikasmugglingen ochen
smugglingen dopingmedel har inte framgått de beslagav av som
gjorts. Vid vissa beslag har visserligen införsel narkotikaäven av
varit aktuell sådan kombinerad smuggling har inte varitmen
markant förekommande. Enligt uppgifter från Generaltullstyrelsen

den illegala införsel dopingmedel formseparatsynes av vara en av
smuggling.

Kunskaperna vad händer med dopingmedlen efter det attom som
de införts i landet bristfälliga. Någon samlad eller klar bild hurär av
marknaden i Sverige har polisen inte. Från de uppgifterutser som
erhållits vid kontakter med Rikskriminalpolisen kan emellertid
följande När det gäller hur den inhemska försäljningensägas. går till
tyder det på det främst fråga försäljning mellanmesta äratt om
enskilda Någon utbredd organiserad försäljning har intepersoner.
märkts det har påträffats i vissa fall. initieradesäven Så t.ex.om
under 1995 polisutredning i trakterna Stockholm rörande etten av
antal vilka bl.a. smugglat anabola steroider till USA.personer
Verksamheten har varit omfattande och del de beslagenstörreen av

gjorts under har kunnat1995 kopplas till dessasom personer.
Kartläggningen har hittills visat dessa haft delatt ävenpersoner en
kontakter med narkotikabrottslingar och andra kriminellt belastade

personer.
Till skillnad från narkotikaförsäljningen har inte heller märkts

någon gatuförsäljningegentlig anabola steroider kontakternautanav
främst på Att döma de signaler kommittas frånsätt.annat av som

olika polisdistrikt föreligger viss koncentration det gällernären
försäljning kring de miljöer där kroppsbygge och styrketräning äger

Det har förekommit indikationer på Skolungdomaräven attrum.
sälj till varandra.er
Något belägg för försäljningen dopingmedel i någonatt storav om-

fattning förmedlas de etablerade narkotikaförsäljama finns inte.av
finnsDet dock tecken på såväl narkotika dopingmedelatt som

åtminstone till viss del förmedlas distributörer. Bl.a.genom samma
har i vissa brottsutredningar, nämnda, framkommitt.ex. attovan

merdopingmedel tillhandahållits från ordinära narkotikakanaler.
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Priser

illustration priserna den illegalaEn marknaden det gällernärav
vissa dopingmedel i tabell inhämtade9:3. Uppgifterna underärges
november i Stockholmstrakten1995 och inköp mindreavser av
mängder. det gäller GenotropinNär 36 kan det dettaIE noteras att
vid legal försäljning kostade1995 kr ampull och4 108 Genotro-per
pin 16 kostade krIE l 844 ampull. Deca-Durabol, det enda iper
Sverige registrerade läkemedlet innehåller anabola steroider,som
kostade vid legal försäljning kr ampull72 ml.per om en

påTabell 9:3 "påPriser vissa dopingmedel gatan"

"Ryssfemmor" kr/tablett2-4
Genotropin 36 IE 200 kr/ampull1
Genotropin 16 kr/ampullIE 600
clenbuterol 3 kr/tablett
anabola steroider
Deca Durabolin kr/ampull120 2 mlom

kr/ampull65 ml1testosteron om

Källa: Rikskriminalpolisens Kriminalunderrättelsetjänsten årsrapport för1995
dopingprojektet

9.5 Avsättning dopingmedel förav

användning vid djuruppfödning
och vid tävling med djur

Kunskaperna hur den illegala marknaden och mängdenutom ser
tillgängliga dopingmedel i Sverige anförtstidigare bristfälli-är som

Det dock den delen den illegala försäljningenstörstaantas attga. av
dopingmedel sker för humanbruk. Emellertid den eventuellaärav

användningen dopingmedel på djur betydelse för kartläggning-av av
den illegala marknaden.en av
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9.5.1 Djurproduktionen

Hormontillförsel inte tillåtet i produktionshöjande syfte sigär vare
enligt svensk lagstiftning eller enligt regler.EU:s Livsmedelverket
genomför årligen kontroller härsåväl uppfödda djurav som
importerat kött. Kontrollen uppfödningen nötkreatur och svinav av
i landet utförs enligt särskilt statistiskt med slumpmäs-ett system ett
sigt urval. Kontrollema mängd olika däriblandpreparat,avser en
anabola steroider och tillväxthormon och utförs på såväl levande

slaktade djur. Dessutom alla nödslaktade djur. Vidtassom prover
kontrollerna har inte några spår kunnat påvisas vad gäller hormoner
eller beta-2-stimulerare clenbuterol. hellerInte i övrigt harsom
framkommit några tecken på sådana medel används vid uppföd-att
ning i Sverige.

9.5.2 Djursporten

Enligt 18 § djurskyddslagen 1988:534 får inte djur tränasett som
för eller deltar i tävling tävlingsbana för dopning ellerutsättas
andra otillbörliga åtgärder påverkar djurets prestationsförrnågasom
eller Till denna lag har Jordbruksverkettemperament. utgivit
särskilda föreskrifter för bl.a. hästsporten. Enligt föreskrifterna får

inte häst tillföras anabolat.ex. steroider inom tid 90 dagaren en av
före tävling. Enligt och galoppsportens regler gäller fr.o.m.trav- den
l januari 1995 totalförbud användande anabolaett steroider.mot av
Dispens kan vid terapeutisk behandling vissa sjukdomstill-ges av
stånd då råder tävlingsförbud. Regeln tillkommen attp.g.a. av man
inom hästsporten befarade den ökade illegala införselnatt av
anabola steroider skulle kunna medföra försök till avsättning inom
hästsporten. Regeln medför också ökade möjligheter till dopingkon-
troller vid träning. Tidigare genomfördes sådana kontroller endast
vid tävlingar. Totalt genomförs drygt kontroller3 000 årper av-
seende rid- och hundsport. Drygt 10 dessatrav-, procent ägerav rum
under träning. Inom hästsporten har inte dessa kontroller påvisat
någon förekomst anabola steroider. detNär gäller clenbuterol harav
två tveksamma fall förekommit. Sammantaget finns det indikationer
på anabola steroider används inom hästsportenatt användning-men

inte utbredd i någontros omfattning. Anabolastörreen vara ste-
roiders effekt hästar mycket tveksam.t.ex. är även
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Receptförfalskning9.6

och läkemedelsstölder

Enligt uppgifter från Apoteksbolaget receptförfalskningarAB är ett
förhållandevis litet problem det gäller läkemedel innehållernär som
anabola steroider och liknande dopingmedel. Receptförfalskningar
med förskrivning har förekommittestosteronpreparat ärav men
relativt sällsynta, särskilt i jämförelse med förfalskningar avseende
narkotiska läkemedel.

syfte hindra avseende bl.a.I läkemedel innehålleratt att recept som
narkotika, anabola steroider, Erytropoietin EPO och tillväxthor-

förfalskas har från och med den särskild1 1995mon mars en
receptblankett införts för s.k särskilda läkemedel LVFS 1995:24.

särskildaDen receptblanketten tills vidare endast obligatorisk vidär
förskrivning narkotiska läkemedel. Blanketterna numreradeärav
och distribueras enligt särskilda rutiner. blankettVarje skall kunna
härledas till namngiven förskrivare eller ansvarig på klinikperson
el.dyl. Vid utlämning särskilda läkemedel åligger det apoteksper-av
sonalen kontrollera patientens identitet.att

Enligt Apoteksbolaget har det inteAB förekommit tecken på att
dopingmedel skulle föremål från stölder från apoteken. Devara en-
skilda apoteken har inte någon generell lagerhållning läkemedelav
innehållande anabola steroider och personalen i allmänhett.ex. är
uppmärksam vid receptinlämning.

Emellertid har tillväxthorrnon varit föremål för stöld från tillverk-
ningsstället och under till apotek. Sverige tillverkasI till-transport
växthonnon, under Genotropin, Pharrnacia. Under höstennamnet av
1993 stals drygt 2 000 ampuller Genotropin från Pharmacia. Am-
puller härrörande från stöldema har förekommit i förundersök-några
ningar dopingbrott. Utöver nämnda stöld har under höstenom nu

försvunnit1994 tillväxthormon vid flera tillfällen under transport
från Pharmacia till apoteken. Enligt uppgift från Rikskriminalpolisen
har det sig drygt 294 ampuller. decemberrört l månad 1995om
överfölls vidare väktare vid Pharmacias anläggning i Kungsängenen
varvid gärningsmännen tillgrep 2 300 ampuller Genotropin.
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9.7 legala läkemedelsförskrivningenDen

9.7.1 Förskrivningsstatistik

Den legala receptforskrivningen anabola steroider, testosteronav
och tillväxthormon liten. Enligt Apoteksbolagetär AB uppgick
forskrivningen anabola steroider till1994 395 312 s.k. definiera-av
de dygnsdoser DDD eller, annorlunda uttryckt, till 0,12 dygnsdoser

invånare1000 och dag.per
Antalet dygnsdoser för uppgick till l 070 291testosteron DDD

eller 0,33 dygnsdoser invånare1000 och dag för till-samtper
växthonnon till 1461 639 DDD eller 0,36 dygnsdoser in-1000per
vånare och dag. Förskrivningen Erytropoietin EPO uppgickav
1994 till 670 284 ellerDDD 0,21 dygnsdoser invånare1 000 ochper
dag.

Som jämförelse kan förskrivningennämnas psykofarmakaatt av
såsom sömnmedel, antidepressiva medelt.ex. och lugnande medel
uppgick till 56,2 dygnsdoser l 000 invånare och dag 1994.per

Med utgångspunkt från den sålunda beräknade forskrivningen kan
antalet patienter årligen behandlas med anabola steroidersom upp-
skattas till drygt l 000. Det uppskattade antalet patienter be-som
handlas med eller tillväxthonnon skulletestosteron därmed uppgå
till vardera 3 000. Det skall dock anmärkas uppskattningarnaattca

osäkra, särskiltär det gäller tillväxthormon,när eftersom den
faktiska dygnsdoseringen varierar.
Någon uppskattning vad mängden illegalt införda medel innebärav

beräkningvid i DDD inte möjlig. Emellertidär den legalautgören
förskrivningen betydligt mindre mängd tabletter och ampuller änen
vad i beslag.tassom

9.7.2 Förskrivningsmissbruk

Tillsynsmyndigheter läkemedelshanteringenöver Socialstyrelsenär
och Läkemedelsverket. Den övergripande principen Läke-är att
medelsverket för tillsynen i produktions- och detaljhandelsle-svarar
det medan Socialstyrelsen för läkemedlens användning såsomsvarar
Förskrivningen läkemedel. Emellertid gränsdragningenär iav
praktiken inte skarp. I sin tillsynsverksamhet kontrollerar Läkeme-
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delsverket hur används och myndigheternaäven preparaten sam-
arbetar i dessa frågor.

tillsyn läkemedelshanteringen genomför Läkemedelsver-sinI över
receptinsamlingar under vissa perioder.ket Den senaste recept-

androgenainsamlingen avseende testosteronpreparatpreparat
genomfördes under tiden april-juni samlades då från1992. Recept
apotek i Stockholm och Malmöhus län. Slutsatsen det inteattvar

förskrevs dopingsyfte.fanns något visade iatt preparatensom
Eftersom hade förhållanden ochandra insamlingar visat samma
då apoteken tillsammans med Socialstyrelsens regionala tillsyns-

läkarnas förskrivningmyndigheter ha tillräcklig tillsyn överanses
anabola steroider och androgener har Läkemedelsverket därefterav

inte gjort ytterligare insamlingar avseende dessa Avseendepreparat.
tillväxthormon genomfördes insamling från samtliga apotek under
november månad Några anmärkningsvärda förhållanden fram-1993.
kom inte vid denna undersökning. Undersökningen följdes upp

insamling under november-december inte heller1994genom men
vid denna undersökning framkom något anmärkningsvärt.

Socialstyrelsens kontroll förskrivningläkarnas läkemedelav av
handhas regionala tillsynsenheter. Tillsynsenhetema finns iav sex

ÖrebroStockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, och Umeå. Enligt
uppgifter från den regionala tillsynsenheten i Stockholm handlades

tillsynsärenden110 under och tillsynsärenden under1993 102 1994
avseende läkemedelsförskrivningar i hela Sverige. grundPå attav

registrera förskrivningsärendena varierar mellan de olikasättet att
tillsynsenhetema det svårt få exakta uppgifter i vilken månär att om
anabola steroider och liknande medel ingått i de förskrivningar som
undersökts. samtliga tillsynsenheterHos har emellertid ärenden där
förskrivning dopingmedel skett tveksamma grunder ipå ellerav
oegentligt syfte varit mycket sällsynta. flestaallra fallen där detDe
förekommit något anmärkningsvärt förskrivningi läkares läke-av
medel har narkotiska läkemedel. Enstaka fall har förekommitavsett

förskrivning anabola steroider eller andra dopingmedel där detav av
förelegat misstanke missbruk behörigheten. sådant fallEttom av
anmäldes till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i juliHSAN
månad 1996. Läkaren misstänktes för vid två tillfällen,att utan att
medicinska skäl förelegat, ha skrivit anabola steroider, jämteut ett

hormonpreparat inte täcks dopinglagen, till tvåannat som av
aktiva kroppsbyggare. anmälan yrkadeI Social-personer som var

styrelsen läkaren åläggs disciplinpåföljd, dvs. varning eller erin-att
Ärendetse nedan. har inte avgjorts.ännuran
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påföljderdesammanhang någotskall i dettaDet nämnas om som
behörighet förskrivamissbrukat sinåläggas läkarekan attsomen

disciplinpå-i 1994:954Påföljdema regleras lagenläkemedel. om
fattasområde och beslutoch sjukvårdensföljd på hälso- avm.m.

oaktsamhet inte fullgöruppsåtligen ellerläkareHSAN. Om aven
besluta varningåvilar honom eller henne kan HSANvad omsom

återkallasdisciplinpåföljd. Läkarlegitimationen kaneller erinran
visat sigoskicklig eller påläkaren varit sättannatgrovt uppen-om

möjlighet be-Vidare lagenolämplig yrket.bart utöva attatt ger
det gäller narkotiska läke-förskrivningsrättläkares närgränsa en

sprit läkarenläkemedel eller tekniskalkoholhaltigamedel, om
avseenden. begräns-behörighet i dessa Dennamissbrukar sin

medvetet elleravsedd för de fall då läkaren,ningsmöjlighet är
ellerberoende narkotikatillgodoser elleromedvetet, eget annans av

då läkaren1993/94: bör dock,alkohol. Enligt förarbetena prop. 149
vinning, presumtionenberoende förutnyttjar attvaraannans egen

böryrke. Enligt uttalandenaläkaren olämplig sitt pröv-utövaär att
medveteti fall ske då det signing legitimationen rört ettvart omav

missbruk. Begränsningsmöjligheten så-underhåll synesannansav
tillgodoserbetydelse i de fall där läkarenledes ha sin största eget

olämplig i sin yrkesutövning.beroende i övrigtutan att vara
harskall anmärkas lagförslag nyligen För-Det presenteratsatt ett

sjukvårdspersonal,bättrad tillsyn hälso- och SOU 1995: 147över
disciplinpåfölj-innebär ytterligare skärpningar det gällernärsom

derna. föreslås prövotid införs i de fall där bl.a. läkareBl.a. att en
skyldig till allvarligare förseelser.varit oskicklig och gjort sig En

kunna meddelas i vissasådan prövotid skall enligt förslaget också
främstfall sjukdom eller liknande varvid miss-avsettav man

brukssituationer.

veterinära förskrivningen9.7.3 Den

totala förskrivningen och anabola steroiderdenAv testosteronav
förskrivning.respektive 14 % veterinär Någon1 %utgörs vete-av

rinär förskrivning tillväxthormon förekom inte Apoteks-1994.av
bolagets försäljning clenbuterol försäljningsnamn Spirotav upp-
gick till förpackningar1994 l 064 20 ml vardera. Som jämför-om
else kan normaldos för kalv och föl ml dygn.5nämnas äratt per

Läkemedelsverket har enligt uppgift inte genomfört kontrol-några
ler avseende förskrivningen dopingmedel i veterinärt syfte.av
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förAnsvaret veterinära behörighets- och förskrivningsfrågor åvilar
Jordbruksverket. JordbruksverketsI kontrollverksamhet har hittills
inte framkommit några indikationer förskrivningen anabolaatt av
steroider eller clenbuterol sker i dopingsyfte. Under 1995 genom-
fördes kontroll i Malmöhus, Blekinge och Kristianstad län varviden

samlades från och med januari framrecept 1994 till slutet juniav
1995. Vid denna förskrivningskontroll framkom inte några omstän-
digheter anledning misstänka förskrivning i dopingsyfte.attsom gav

9.8 Sammanfattande kommentarer

Oavsett de svårigheter föreligger uppskatta vilka mängderattsom
dopingmedel finns tiillgängliga den illegala marknadensom synes
tillgången, inte minst det gäller anabolanär steroider, god. Tullvara
och polis har de åren tagit relativt mängder dopingme-storasenare
del i beslag. Det svårt någotär relationen mellan vadatt veta om

i beslag och de mängder finnstas på den illegala markna-som som
den. Emellertid det troligt polis och tullär endast beslagtaratt en
mindre mängd de dopingmedel finns tillgängliga.av som

kanDet vidare konstateras huvuddelen mängden dopingme-att av
del finns tillgängliga på den illegala marknadensom utgörs av
insmugglade medel. Beslagsstatistiken från tullen visar det vidäratt

de beslagengränserna legalaDen förskrivningenstora görs. av
dopingmedel mycket liten i Sverigeär och enligt de kontroller som
företagits såväl Läkemedelsverket Socialstyrelsens regionalaav som
tillsynsenheter missbruk vid förskrivningär läkemedel innehål-av
lande dopingmedel marginell företeelse. Inte heller finnsen upp-
gifter pâ stölder anabola steroider förekommeratt iänannatav
undantagsfall. Situationen däremot annorlundaär det gällernär
tillväxthormonet Genotropin. Under de åren har den svenskasenaste
tillverkaren för antal stölder därutsatts Genotropin tillgripits.ett

Även tillgången på illegala dopingmedel godom ärsynes vara
dock denna hantering betydligt mindre till sin omfattning än
omfattningen den illegala hanteringen narkotika.av av

Hur den illegala marknaden och på vilket försäljningenut sättser
organiserad kanär i dag inte med säkerhet uttala sig Detman om.

finns vissa uppgifter tyder på det finns organiseradeattsom grupper
illegalt förmedlar dopingmedel det vanligaste tordesom men vara

försäljningenatt enskilda individer.görs Polisens utredningar kanav
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inte heller visa spridningen dopingmedel i allmänhet harsägas att av
direkt anknytning till de illegala narkotikakanalerna. Emel-någon

lertid finns tecken såväl narkotika dopingmedel åtminsto-att som
distributörer. Bl.a.till viss del förmedlas har igenom sammane

brottsutredningar framkommit dopingmedel tillhandahållitsvissa att
från etablerade narkotikaförsäljare.

från deFortfarande de s.k. ryssfemmoma, vilka härrör öst-utgör
andel beslagtagna mängder. Emel-europeiska länderna, storen av

lertid smugglingen de åren i ökande utsträckning ägasenastesynes
från länder inom Europeiska unionen. i dessa fall främstDet ärrum

fråga legalt tillverkats i dessa länder och in-preparatom som som
köpts på de lokala apoteken.
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andraochUpplysning10

åtgärderförebyggande

Inledning10.1

arbetet dopingme-förebyggandeför hur detkapitlet redogörsI mot
frågorInledningsvisSverige.uppbyggt idel tasär omupp

för densärskiltDärefter redogörsallmänhet.infonnationsåtgärder i
förebyggande arbetetoch detbedrivsverksamhet gymmensom

Avslutningsvis någrapåsikte på dem tränartar gesgym.somsom
genomförts.genomförs eller harexempel aktiviteterpå som

behand-kapitelsärskilt i dettaIdrottsrörelsens roll berörs inte utan
idrottsrörelsenpåpekasemellertid häri kap. skalllas Det även att

fall varitoch i mångaengagerad i dessa frågorlängre tid variten
förebyggande arbetet.initiativtagare till det

åtgärder medFörebyggande10.2

informationinriktning på

Folkhälsoinstitutet10.2. l

uppgift förebyg-myndighet medcentralFolkhälsoinstitutet attär en
god hälsa för alla.och främja Deoch ohälsasjukdomar enannanga

stöd förFolkhälsoinstitutetövergripande målen för är att ettvara
nivå främjafolkhälsoarbete och nationellregionaltlokalt och att

påverka förhållandenförsamarbete mellan olika att avorgan
särskilt förSedan har medelbetydelse för folkhälsan. 1993 avsatts

doping.arbetet mot
dopingHuvudlinjerna i Folkhälsoinstitutets arbete ärmot att ta

missbruksområde och spridakunskap inomfram attett nyttny
konsekvenser tilldopingmissbrukets risker ochkunskap stra-om
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tegiskt viktiga och Ansvaret för det preventivapersoner grupper.
arbetet ligger därvid på lokal nivå.

Kartläggning missbrukets omfattning viktig del arbetetärav en av
och CAN genomför kontinuerligt på Folkhälsoinstitutets uppdrag
kartläggningar brukets omfattning jfr. kap. 3. För kunskapattav ge

missbrukets risker och konsekvenser genomfördes i samarbeteom
med länskommunförbunden under hösten 1993 regionala utbildning-

niopå olika platser i Sverige. Utbildningen riktade sig i förstaar
hand till personal inom skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och
sjukvård. Informationsmaterial har framställts, bl.a. "Män, muskler

ideal", säljs på apoteken, och informationsbroschyrensom
frågor"34 och 33 Doping". Folkhälsoinstitutet ävensvar om ger

stöd till olika projekt regional och lokal nivå till produktionsamt
informationsmaterial.av

På nationell nivå har Folkhälsoinstitutet for den s.k.ansvaret sam-
ordningsgruppen består tjugotal myndigheter ochettsom av orga-
nisationer har möjlighet medverka till förebygga miss-att attsom
bruket dopingmedel. I ingår från bl.a.av representantergruppen
Rikspolisstyrelsen, Generaltullstyrelsen, Skolverket, Försvarsmakten
Svenska Kommunförbundet och Sveriges Riksidrottsforbund RF.
Syftet med denna samordningsgrupp utbyta informationär ochatt

initiativ tilläven projekt.ta gemensamma
Folkhälsoinstitutet ekonomiskt föräven Dopingjouren,svarar som

finns på Huddinge sjukhus. Dopingjouren telefonjour fun-är en som
nits sedan oktober 1993 och för allmänhetenär öppen i helasom
landet. Två sjuksköterskor bemannar telefonjouren och verksam-
heten främst avseddär besvara allmänhetens frågoratt bl.a.om
riskerna med bruket dopingmedel. Avsikten kontaktär även attav
skall förmedlas med specialister inom sjukvården för uppföljning av
dopingrelaterade problem. Telefonjouren fem dagar iär öppen
veckan. Den genomsnittliga samtalsfrekvensen 11 samtalvar per
dag 1994 och 15 samtal dag 1995. Under det första kvartaletper
1996 uppgick antalet samtal dag till i genomsnitt 27 stycken.per
Drygt tredjedel samtalen kommer från ringer fören av personer som

del. I övrigt kommer samtal från bl.a. anhöriga till missbrukareegen
och skol- eller vårdpersonal.

Exempel på andra aktiviteter Folkhälsoinstitutet deltar i ärsom
bl.a. samarbete medett Rättsmedicinalverket för utredaatt even-
tuella samband mellan missbruk anabola steroider och våld. Folk-av
hälsoinstitutet har även projektstöttat deett svenskasom en av
kroppsbyggartidningama genomfört. Projektet omfattade 18 styrke-
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ochregelbundenvisaoch syftet rätttränande attmän attvarunga
muskel-fullvärdigledningsakkunnigträning underutförd ger en

användningenoch problemde riskerstyrkeutvecklingoch utan som
medför.steroideranabolaav

Åtgärder landstingochi kommuner10.2.2

Kommunförbundet våren 1995SvenskatillfrågadeenkätGenom en
dopingme-missbrukaktiviteterderaskommunerlandets mot avom

svarande kom-deAvbesvarades 208 kommuner.del. Enkäten av
dedoping. Omaktivitetnågonbedrev 63 motprocentmunerna

resultatetinnebärmedtasbesvarade enkätenintekommuner attsom
före-eller har bedrivitbedriverkommunerlandetshälftenöver av

sådanadelsdoping. Aktiviteterna ärbyggande åtgärder ärmot som
avsnitt 10.4.3,gymverksamheten seriktadedirekt närmaremot

olikavanligaste åtgärdenåtgärder.förebyggande Denandra ärdels
temadagar,förekommerinfonnationsinsatser. Dessutomformer av

Över svarande kom-deutbildningsträffar. 30och procentmöten av
och organisationerdär myndighetersamrådsgrupperharmunerna

samarbe-de harkommunernadeltar. Drygt 15 attprocent uppgavav
före-distriktet.idrottsförbund finns inom Härutöverdemedte som

andra föreningar.samarbete medkommer även
aktiviteter harkartläggning landstingensmotsvarandeNågon av

del projektenkonstaterasEmellertid kan detinte gjorts. att en av
landstings regi.i enskildalandstingen ellermed stödäger avrum

beslutade uppdra åtLandstingsförbundets kongress 1994 att
stödjastimulera ochstyrelse olikaLandstingsförbundets sättatt

med miss-riskernamed informeralandstingen i deras arbete att om
anordnade Lands-arbetetled i detanabola steroider. Sombruk ettav

personalför denkonferens under hösten 1995tingsförbundet en
utbildning ochför information,harlandstingeninom ansvarsom

medeller i Övrigt arbetaroch allmänhetvårdpersonalupplysning av
deltagande i sindeSyftet med konferensendopingfrågor. turattvar

utbildning ochoch tillkunskaperna vidareskall föra engagera
inom landstingen.aktiviteter
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10.3 Särskilt informationen inomom

skolan och bland värnpliktiga

l0.3.1 Skolan

har framgåttDet för utredningen tillgängligt material och deav av
kontakter tagits med olika kommuner och landstingsom att
inforrnationsåtgärdema främst riktats ungdomsgrupper ochmot att

viktig ågärd information till skolelever.ansetts atten vara ge
Skolans verksamhet läroplanerna efterstyrs det riks-attav som,

dagen antagit riktlinjer för verksamheten, fastställs regeringen. Iav
läroplanerna formuleras skolans värdegrund och uppgifter samt

mål och riktlinjer för verksamheten. Där ocksåanges anges vem som
har för viss verksamhet i skolan och vad dettaansvar en ansvar
innebär. Läroplanerna kompletteras med kursplaner för de olika

Kursplanenämnena. målen för utbildningen i det enskildaanger
Såväl läro-ämnet. kursplaner målinriktadeär och skolan harsom

frihet själv bestämma hur undervisningenatt skall utformas och
målen uppnås.

Skolsystemet har nyligen reformerats och läro- och kursplanernya
har antagits 1994. läroplanenI för grundskolan Lpo 94 rektorges

särskilt forett ämnesövergripande kunskapsområdenattansvar
integreras i undervisningen i olika Exempelämnen. på sådana
ämnesövergripande kunskapsområden miljö, trafik,anges vara
jämställdhet, konsumentfrågor, och samlevnad riskernasamtsex-
med tobak, alkohol, narkotika och andra droger den s.k. ANT-

Ävenundervisningen. i läroplanen för gymnasieskolan Lpf 94 ges
rektor särskilt för elevernaett får kunskaperatt bl.a.ansvar om
riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger.

läroplanernaI inte frågan dopingmedeltas särskilt. Enligtom upp
uppgift från Skolverket sådana medel emellertid ingå ianses
begreppet "andra droger". Skolverket har fått uppdrag utarbetaatt
referensmaterial avseende de ämnesövergripande kunskapsom-
rådena. Syftet diskussionsunderlagär att ett stöd och hjälpge som
för rektorer och lärare i utformandet undervisningen. Materialetav
såvitt ANT-undervisningen under utarbetandeär och kommeravser

behandlaäven frågoratt anabola steroider och andra dopingme-om
del.
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Frågan doping behandlas särskilt i kursplanerna för ämnetom
"Idrott och hälsa", obligatoriskt för samtligaämne är ävenett som
gymnasieprogram. kursplanerna för såväl grundskolanAv som
gymnasiet framgår idrottsaktiviteter och liknandeämnet, utöveratt
frågor, skall behandla frågor hälsa, livsstil och miljö. Iäven om
kursplanen för grundskolan de missförhållanden före-sägs att som
kommer såväl inom idrotten i samhället i övrigt, ätstör-t.ex.som
ningar, doping, fusk och läktarvåld, angelägna frågor börär tassom

i undervisningen liksom andra etiska frågor i samband medupp
idrott och friluftsliv. kursplanen för gymnasieskolanI ele-sägs att

skall erhålla fördjupade kunskaper drogers och dopingme-verna om
dels skadliga inverkan hälsan.

Skolan således skyldig informera eleverna olika droger.är att om
denna undervisningHur skall valfritt för skolorna.äga ärrum

de årligaI undersökningar genomförCAN i årskurs 9 ställssom
frågor dels vilkeni omfattning s.k. ANT-undervisning harom
hållits, dels varifrån eleven fått sin huvudsakliga kunskap alko-om
hol, narkotika, tobak och doping. I 1995 års undersökning uppgav
27 de inte haft någon ANT-undervisning det året.procent att senaste
Andelen under det året haft drogundervisning dagsenastesom en
eller uppgick till drygt 24 Enligt undersökningen ansågprocent.mer
hälften eleverna de erhållit för litet undervisning i dessa frå-attav

Lärarna den viktigaste informationskällan såvälgor. uppgavs vara
för dopingmedel alkohol, narkotika och tobak. För doping-som
medlen det intressant frågan introduceradesär 1993näratt notera att

47 eleverna denTV huvudsakliga informa-procentangav av som
tionskällan medan endast 27 svarade skolan lärare".procent av

1995I års undersökning har andelen uppgivit huvud-TVsom som
saklig infonnationskälla minskat till 41 medan lärareprocent som
informationskälla ökat till 45 procent.

10.3.2 Vämpliktiga och anställda inom försvaret

försvarsmaktenInom har Arméns Idrottscentrum tillAIC uppgift
utbilda försvarsmaktens idrottsledare och utveckla idrottenatt att

inom försvarsmakten i enlighet med krigsbefattningens fysiska
krav och i enlighet med friskvårdande principer. Försvarsmaktens
idrottsförbund, Sveriges militäridrott- och mångkampsförbund SMI,

anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund.är även
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uppmärksammade fråganAIC eventuellt missbruk doping-om av
medel Bl.a.1993. genomförde enkätAIC vissa de militäraen av
förbanden enligt vilken 1-2 de tillfrågade hade prövatprocent av
anabola steroider. Under kom bestämmelser1994 arméns anti-om

Överbefálhavaren ÖBdopingverksamhet. Under 1995 beslutade att
i samrådAIC med marinen och flygvapnet skulle utarbeta riktlinjer

och förråd försvarsmaktens arbete doping inom idrotten.mot
Arbetet skulle särskilt rikta sig missbruket anabola steroider.mot av

riktlinjernaI försvarsenhetemas idrottsföreningar attuppmanas
ansluta sig till och fattaSMI beslut enhetens styrketrä-att attom
ningslokal skall "dopingfri". För få nyttja styrketränings-attvara
lokalen på sin fritid bör den enskilde gå med iattuppmanas
idrottsföreningen. Idrottsföreningen skall utbilda och informera
besökaren till styrketräningslokalen bl.a. riskerna med attom an-
vända anabola steroider.

Åtgärder10.4 med inriktning på
gymverksamheter

Några10.4.1 grundläggande begrepp

Med styrketräning fysisk aktivitet mekaniskstoravses som genom
belastning muskulaturen leder till ökad muskelmassa och muskel-
styrka. Styrketräning utförs ofta med hjälp redskap ochav man
försöker så långt möjligt arbeta med endast kroppsdel ochsom en en
muskelgrupp i Styrketräning sker ofta på s.k.taget. gym, som
erbjuder specialiserad träningsmiljö med många olika typeren av
redskap. Konditionsträning aerobics eller löpning kant.ex.som

motpolen till styrketräning.sägas utgöra sistDessa nämnda aktivi-
brukar hänföras till begreppet aerob träning. Idrottsligateter ak-

tiviteter dock inte alltid renodladeär kan innehålla inslagutan av
såväl aerob träning styrketräning.som

Det förbund inom Sveriges Riksidrottförbund RF främst ärsom
aktuellt det gäller gymverksamhetnär Svenska Tyngdlyftnings-är
förbundet. Inom tyngdlyftningsförbundet finns två tävlingsgrenar,
olympiskt lyft och styrkelyft. Olympiskt lyft den äldsta dessaär av
tävlingsforrner. Grenen bygger på teknik styrka ochänmer ren
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Styrkelyft,innehåller och ryckmoment. andraDen ärstöt- grenen,
styrkeinriktad och innehåller bänk-däremot moment t.ex.sommer

erbjuder vissa tyngd-och marklyft. dessa tävlingsgrenarUtöver av
lyftningsförbundets föreningar möjlighet till allmän styrke-även

föreningar förekommer s.k. fitnessträning. några seInom även
nedan.

Kroppskulturförbundets f.d. Svenska Bodybuilding-Svenska
marklyftförbundet specialgrenar bodybuilding, bänkpress ochär

Bodybuilding uppvisningsport därClassic Superstar. ärsamt en
bedöms. Classicmusklemas utseende, volym och symmetri Super-

innehåller uppvisningmoment tekniskaävenett momentstar men
där styrka och kondition avgör.

tävlingsform i vilken musklemas storlekFitness relativtär en ny
muskelns utseende och krop-inte premieras vikten läggs vidutan

symmetri. Vid tävlingarna ingår styrke- och uthållighets-ävenpens
inte Svenska KroppskulturförbundetFitness tillärmoment. en

ansluten tävlingsgren tävlingarna brukar i samarbetemen arrangeras
förbundet.med

verksamhet förekomst10.4.2 Gymmens och

Gymverksamhet kan ha olika kaninriktning. helt inriktadDen vara
styrketräning o.dyl. många anläggningar erbjuder andraävenmen

aktiviteter, aerobics, varvid den gymverksamhetent.ex.som rena
kan ha eller mindre framträdande roll. ovanligtDet inteär atten mer
det simanläggningar eller i gymnastiklokaler finns tillgångt.ex.
till gymanläggningar. Vissa idrottsföreningar har styrketränings-
anläggningar vilka främst avsedda för medlemmarnas behov.är

finnsVidare rehabiliteringscenter/kliniker där styrketräning ingår
i rehabilitering efter sjukdom eller skada.ett momentsom

Någon branschorganisation eller intresseförening förgemensam
samtliga finns för närvarande inte. Försök skapaatt ettgym gemen-

har gjorts svårigheter har förelegat främstsamt organ men p.g.a.
brist ekonomiska medel. Vissa kommersiella kedjor finns i vilka
enskilda ingår och del ingår i något de samarbets-gym en gym av
projekt förekommer. Exempelvis har antal i Hallandettsom gym
inlett samverkansorganisation se detta och andranärmareen om
exempel samarbetsprojekt i avsnitt Utredningen10.5 har också
erfarit det bl.a. Folkhälsoinstitutet initiativ föratt tas attgenom
skapa branschorganisation.en
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Enligt inventering utförd RF antidopinggrupp fanns1993en av :s
600 i Sverige. Inventeringen omfattade inte kommunalaca gym gym

och inte heller sådana inhysta olika företag ochgym som var
arbetsplatser. dessaAv 600 drevs 199 föreningar inomgym gym av

ochRF 401 privata Bland fanns både "rena"var gym. gymmen gym,
aerobicsinstitut och motionscenter. Undantagna från inventeringen

dock lokaler där verksamheten avsåg enbart rehabilitering.var
Även drivs i privat regi kan förening finnasom gymmen en

deFör privata del det enligt inventeringengymmet. gymmens var
vanligast föreningarna anslutna till dåvarande Svenska Body-att var
buildingförbundet. Föreningar anslutna till Svenska Tyngdlyft-
ningsförbundet den vanligaste föreningen inom EmellertidRF.var
förekom föreningar anslutna till andra specialförbund. tabellI 10:1

uppställning de enligt inventeringen förekommandeges en av
föreningarna.

PåTabell 10:1 förekommande föreningar 1993gym

Föreningstyp Antal föreningar

Tyngdlyftning 201
Bodybuilding 135
Squash 5 1
Akademiska idrottsföreningar 46
Gymnastik 14
Friidrott 3

Källa: Sveriges Riksidrottsförbund
Anm. vissa fall fanns tvåI föreningar samma gym.

skallHär något utbildningenäven nämnas personalen påom av
föreningarDe anslutna till ellerRF Svenskaärgymmen. som

Kroppskulturförbundet får utbildning i dopingfrågor respektiveav
Ävenförbund. vissa privata institut och skolor har särskilda inst-

ruktörsutbildningar där frågor doping Emellertidäven tasom upp.
varierar gympersonalens kunskaper och utbildning. Det inteär
ovanligt personalen på självlärdaatt utgörsgymmen av personer

under längre tid.tränatsom
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Förebyggande åtgärder med inriktning10.4.3

på gymverksamheten

tidigt frågan bruketidrottsrörelsen uppmärksammadesInom om av
tyngdlyftning ochdopingmedel inom kraftsporter RF:st.ex.som

fall varit intitiativtagare till antidop-distriktsförbund har i många
anti-ingarbetet enkätundersökning RF:spå Av somgymmen. en

genomförde under framgår 14 de 22dopinggmpp våren 1995 att av
inriktning meddistrikten har bedrivit arbete med på gymmen gym

styrketräningsanläggningar intei den undersökningen somavses
RF-ansluten förening. Arbetet har ibedriver sin verksamhet som
medverka till avtal förbudutsträckning bestått i motstor att om

till kontrollverk-användande dopingmedel och möjligheterav om
skriftlig information och föreläs-samhet harHärutöver ävenm.m.

ningar erbjudits.
åtgärderPå kommunal och landstingsnivå har kampanjer och mot

doping företagits flertal platser i landet. Enligt den tidigarepå ett
nämnda enkäten från Svenska Kommunförbundet hade 79 146av
svarande kommuner fattat politiskt beslut dopingförbud iett om
kommunala lokaler. Innebörden dessa beslut beskrivs inärmareav
kap. 14, där utredningen också rättslig analys möj-presenterar en av
lighetema till sådana beslut möjligheter till kontroller ochsamt
sanktioner. sammanfattning innehållet i beslut ochDär deges en av
förslag till beslut utredningen har tagit delsom av.

Utöver nämnda åtgärder har informations- och utbild-ävennu
ningsaktiviteter genomförts med speciell inriktning på gymmen.

Frågan i vilken omfattning aktiviteter förekommer i samverkanom
med de privata svårare besvara. det materialAvär attgymmen som
funnits tillgängligt framgår vissa projekt redan inledningsvis varitatt
inriktade få delaktiga förebyggandepå i det arbetet ochatt gymmen

den allmänna inställningen det viktigt samverka medär äratt att att
Vad kan konstateras vissa län och kommunerär attgymmen. som

har lyckats antal i arbetet. andra ställen,Påatt ett stortengagera gym
försök har gjorts, har detdär varit svårare. Till viss del har detta

förklarats med det från de privata sida emellanåt råderatt gymmens
viss tveksamhet till samarbetet och frågan doping kanatt om upp-

Ävenfattas känslig. de samverkansgrupper lyckats attsom som
har inledningsvis haft vissa svårigheter. Deengagera gymmen gym

medverkat efterhand ha uppfattat antidopingarbetetsom synes som
positivt. aktiva ställningstagandetDet har också blivit fåsättett att
fler besökare till anläggningarna.
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Utbildnings- infonnationsåtgärderoch har förekommit främstmen
har samarbetet olika fonner avtal medavsett av gymmen om
dopingfria miljöer där dopingkontroller ofta varit betydelsefulltett
inslag. Det skall dock påpekas det inte alltid kontrollverk-äratt som
samheten i sig uppfattats det viktigaste i arbetet,momentet utansom
det viktiga har varit målsättningen folk till hälsosamtatt uppmuntra
tränande.

10.5 Exempel på aktiviteter

dettaI avsnitt några de projekt genomförts ipresenteras av som
landet. Liknande projekt och handlingsprogram förekommer påäven
andra och i andra län. börDet här uppmärksammasorter urvaletatt

exempel inte grundat på någon värderingär huruvida projek-av av
i och för sig kan framstå förebilder.ten En sådan värdering harsom

inte varit möjlig då det endast undantagsvis har gjorts egentliga och
djupgående utvärderingar de projekt förekommit i landet.av som

Stockholms läns landsting; "100 dopingminuter "om

Med början 1994 genomfördes informationskampanj i landsting-en
regi varvid särskilda medelets förstaI hand riktadesavsattes.

kampanjen högstadie- och gymnasieungdomar. Undermot 1994 och
under 1995 genomfördes totalt fyra skoltuméer under " 00lnamnet
minuter doping". Vid besöken i skolorna visadesmot infonna-en
tionsfilm och från bl.a. Dopingjouren på Huddingerepresentanter
sjukhus och polis f.d. missbrukare medverkade isamt panel.en
Utöver dessa framställdesturnéer infonnationsmaterial för skol-
elever, däribland informationsfilm. Till samtliga målsmän fören
pojkar i femtonårsåldem utsändes i slutet 1994 särskilt brevettav
och informationsbroschyr. de landstinganställdasI personaltid-en
ning behandlades frågor doping i tidningen. Enettom nummer av
handbok i kost- och träningsvanor, "Träningsguiden", framställdes.
Härutöver bedrevs annonskampanjeräven i tunnelbanoma och en
informationsfilm visades under reklamtid på SF-biografema under

veckor 1994.tre
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Landstinget Halland

Arbetet i Halland inleddes med enkätundersökningatt en genom-
fördes 1993 i Falkenberg varvid problemet uppmärksammades.
Landstinget särskilda medel och handlingsprogramavsatte antog ett
för Arbetet1994. stöddes de lokala hälsoråden. referens-Enäven av

bildades länsnivå. Lokalt har arbetet skötts särskildagrupp av
Målgruppen har främst varit ungdomar och syftet har varitgrupper.

informera anabola steroider förändraoch värderingar ochatt attom
attityder det gäller livsstilsfrågor. kommunansvarigaTvånär ut-
bildades i varje kommun liksom särskilda folkhälsoinformatörer.
Inriktningen för infonnatörernas verksamhet skolor och fri-var
tidsgårdar. samtliga skolorI erhöll eleverna information anabolaom

Ävensteroider. temakvällar anordnades under 1994 och för1995
ungdomsidrottare, deras ledare och föräldrar utbildning församt
personal finns ungdomar. Vidare hölls offentliga före-runtsom
läsningar och informationsfilm visades reklamtid biografer-påen

särskildaI annonskampanjer upplystes riskerna med bruketna. om
anabola steroider.av

Arbetet har förändrats på så aktiviteterna inte längresätt att ärnu
inriktade endast på missbruk anabola steroider dessa frågorutanav
ingår i den ordinarie droginformationen. Referensgruppen har lösts

och länsnivå den länsgrupp har handupp ansvarar som om
drogfrågor generellt. Skälet till detta det inteär att attman anser
finns anledning särskilja arbetet med anabola steroider eftersomatt
det viktiga arbetet förändra attityden till droger överhuvudtagetär att
och livsstilsfrågor.synen

handlingsprogrammetI ingick organisera iäven att gymmen
arbetet doping. Träffar med har hållits där samarbetemot gymmen
i syfte skapa drogfria lokaler diskuterades. Intentionen har varitatt

betona och främja det hälsosamma i och målsättningenatt tränaatt
bl.a. skall samordna sig i länsorganisation.gymägarnaatt Enen
sådan förening bildades 1995 sju bland de tolv privatasommaren av

Syftet med föreningen bl.a. skapagymägarna. positivär att en mer
attityd till gymverksamheten och för de medverkande rådergymmen
krav drogfri miljö. Föreningen skall samverka landsting-meden

Ett har träffat överenskommelse med försäkrings-et. av gymmen en
kassan innebär patienter i behov rehabilitering kanattsom av
remitteras till för träning.gymmet



184 Upplysning och andra förebyggande åtgärder SOU 1996: 126

Värmlands län

initiativPå Värmlands idrottsförbund bildades 1993 "Läns-av
anabola steroider" med från landstinget,mot representantergruppen

kommunförbundet, idrottsrörelsen, länstyrelsen tull- ochsamt po-
lismyndighetema. Inledningsvis genomfördes kartläggning blanden
elever högstadie- och gymnasienivå. Med grund i denna kartlägg-
ning utarbetades informationsstrategi riktade sig tillen som ung-
domar och personal i ungdomarnas närhet fritidsledare,t.ex.som
skolsköterskor och lärare. För sådan personal hölls under 1994 tre
utbildningsdagar vid vilka totalt drygt 300 deltog. Förpersoner
informationen i övrigt anställdes under års tid särskildett en
projektledare och antal informatörer s.k. ALU-anställ-ett genom
ningar. Projektet finansierades länsarbetsnämnden, kommunernaav
och övriga medverkande myndigheter. Inforrnatörerna placerades i
de olika kommunerna och fick själva utarbeta sitt material. De höll
informationsträffar på skolor och fritidsgårdar. Med några få
undantag besöktes samtliga högstadie- och gymnasieklasser under
vintern 1994-1995. Projektet avslutades med enkätunder-att en ny
sökning genomfördes. Länsgruppen har härefter utarbetat en ny
handlingsplan för arbetet anabola steroider. Enligt planen villmot

bl.a. införa årlig information doping i årskursgruppen utar-om
beta manual för primärvård och socialtjänst och genomföraen
särskilda insatser i de miljöer där dopingmedel vanligast förekom-är
mande.

Järfälla kommun

Sedan finns1981 särskild JANTI-gruppen,en grupp, som ansvarar
för information och utbildning rörande alkohol, narkotika och tobak.
Sedan 1993 omfattar arbete dopingfrågoma.även Gruppengruppens
består från socialförvaltningen, narkomanvårds-representanterav
basen, polisen, fritidsenheten skolor. JANTI-gruppen harsamt en

anställd övriga utför arbetet inom sin ordinarie tjänst.person men
Politiska beslut antidopingarbetet har inte fattats kom-ettom men
munalt handlingsprogram under utarbetande.är

Insatsema riktas främst till ungdomar mellan 15 och 25 år tillsamt
i ungdomarnas närhet. Utbildning och föreläsningar har hållitsvuxna

för föräldrar, primärvårdspersonal och personal kommerannan som
i kontakt med ungdomar. Vidare utbildas personal på de gym som
ingår i samarbetet.
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särskilda kontakt-harskolornaskolor.samtliga IiInformation ges
tillharochutbildatsidrottslärare,företrädesvis upp-sompersoner,

Syftetdopingfrågor.skolpersonalochelevergift informeraatt om
ochförebilderskall fungerakontaktpersonernaocksåär att som

initiativstyrketräning. Påintresseradehandleda de elever är avsom
underprojektsärskiltgenomfördeskontaktpersonernafrån etten av

ochtränings-särskildaerhöllungdomarveckor i vilket åtta20
kostprogram.

beståendeuppföljningsgrupps.k.bildades ocksåInledningsvis en
Avsiktenläkare.polisochsocialtjänstenfrån samt varpersonerav

dopingmedel.missbrukarhjälpaskulle kunnadessaatt personer som
tillgång tillfinnsvid behovupplöstsharDenna personermengrupp

socialtjänsten.vård ochinom
vilkenisamarbetsgruppsärskildfinnsgymverksamhetenFör en

idrottsförbund ingår.Stockholmsochkommunenlokalade gymmen,
gymanläggning-de sjumellanavtal har slutitsEtt gemensamt sex av

derassigförbindervarvidfinns i kommunen attgymmenar som
moral.etik och Föridrottensgrunda sigverksamhet skall att
möjligheternalagligabeträffande detveksamheteventuellundvika

föreningar påbildadesdopingkontrollergenomföraatt gymmen
dåvarandespecialförbund eller tillvilka anslöts till något RF:sav

bil-kommunaladetBodybuildingförbundet. PâSvenska gymmet
blirperiodträningskortköperkorpidrottsförening.dades De somen

omfattas intebesökaretillfälligai föreningenmedlemmar avmen
gäller så-i föreningarnamedlemmarnakontrollverksamheten. För

träning ochavstängning frånmedledes sanktionssystemRF:s
tävling.

AntidopingStiftelsen Movement

medbildades 1994 "NonAMAntidopingStiftelsen Movement
Mål-Kalmar.har sitt iförebild ochGeneration"Smoking sätesom

avseendelandet såvälorganisation isamlandesättningen bliär att en
medför samverkanutbildninginformation och gymmen.som

intäkter frånsponsring,arbete skerFinansieringen AM:s genomav
harfrån myndigheter.och bidrag AMidrottsevenemang ett center

medlän samverkar AManställd. KalmarKalmar med Ii en person
landstinget.myndigheter,polis och sociala CANtullverket, samt

varvid seminariergenomfördes kampanj i länetUnder 1995 en
skolor.eleverna i länets Ioch information tillanordnades ettgavs

nyckelpersoner såsomutbildning för s.k.antal kommuner gavs
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lärare, skolsköterskor poliser länstidningEn producerades ochm.m.
delades till samtliga högstadie-ut och gymnasieelever. Tidningen
lades också s.k. citytidning i länetsut städer.som

Ett AM:s syften organiseraär i landetatt så dessaav attgymmen
har regler och möjligheter till dopingkontroller.gemensamma Ett
60-tal i landet har anslutit sig till AM drygt 30gym varav av gym-

i Kalmar län.men
Anslutningen till AM sker viss avgift och däreftermot utgåren en

årsavgift. Genom anslutningen erhåller informationsmate-gymmet
rial, dopingkontroller och möjlighet till utbildning. Gymmet för-
binder sig införa AM:s dopingregleratt för verksamheten samt att
upplysa gymbesökaren det på råderatt absolut förbudgymmet mot
användande de medel omfattas dopinglagen. Enligtav som av
reglerna åligger det vidare besökaren vid anmodan underkastaatt sig
dopingkontroll.

Vid ellervägran visar sig positivtprovet enligtavstängsom vara
reglerna besökaren från de i AM medverkande under vissgymmen
tid. Enligt reglerna kan sanktion i form avstängning inträda t.ex.av

den tränande lämnavägrat elleratt visarom sigprovetprov om vara
positivt. För kontrollverksamheten har AM RF utbildad personal,av
f.n. två och kontrollerna skall bekostas Eftersompersoner, AM.av
avtal inte harännu träffats med något laboratorium har emellertid
inte några kontroller genomförts.
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behandlingErfarenheterll avav

dopinmedelmissbruk av

Inledningl l

missbrukare doping-systematiserad vårdNågon samlad eller av av
finnsvilken kunskapmedel finns f.n. inte och det okäntär som

genomtänkta ochbland sjukvårdspersonalen. saknas ocksåDet
finns för al-behandlingsprogram liknande demsystematiska som

Mindre, utvärderade, patient-kohol- eller narkotikamissbruk.
ungdomsmot-finns Huddinge sjukhus och på Mariamaterial på

osäkert vilken vård missbrukaretagning i Stockholm. vidareDet är
inte olikaanabola steroider erfordrar. Man vett.ex. t.ex. omav

kategorier behandlas enligt ochmissbrukare bör en sammaav
strategi eller med olika närvarande torde missbrukamaFörprogram.
emellertid främst sjukvården för enstaka fysiska ellervända sig till
psykiska besvär.

Den vetenskapliga dokumentationen behandling iär stort settav
obeñntlig. finns fåtal mindre fall-serierapporter antalDet samt ettett
arbeten i vilka olika möjliga behandlingsstrategier diskuteras.

Sverige1.21

landet Farmakologi,finns två Klinisk Huddinge sjuk-Inom centra,
hus och Maria ungdomsmottagning i Stockholm, under vissasom
perioder systematiskt behandlingsförsökbedrivit missbru-mer av
kare anabola steroider. skriftligNågon publicerad dokumentationav

dessa verksamheter finns f.n. inte.av
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Maria ungdomsmottagning

verksamhetDen har bedrivits vid Maria ungdomsmottagningsom
för ungdomar med drogmissbruksproblem har muntligen beskrivits
för utredningen. Av denna redogörelse framgick det endastatt
förekommit pojkar har besökt mottagningen föratt missbruk av
anabola steroider. Pojkarna kan enligt Maria ungdomsmottagning
delas in i kategorier, nämligen atleter få, detre flesta ochesteter
"street-fighters" enstaka. Vanligen fick de kontakt med mottag-
ningen då föräldrar, flickvän, socialförvaltning eller skolpersonal
antingen tyckt pojken genomgått hastiga kroppsligaatt eller psy-
kiska förändringar eller tabletter och injektions-att stöttman
utrustning. Omgivningen har ibland tyckt pojken blivit lynnig,att
irriterad och aggressiv under pågående "kur" eller han varitatt trött,
nedstämd, paranoid eller ångestfylld. Nästan alla dessa patienter
hade missbrukat andra droger;även cannabis, alkohol eller amfe-
tamin. Vid Maria ungdomsmottagning sedvanligattanser man en
behandling psykiska hos dem med bättre social kontrollsymptomav
fungerar lika bra hos andra patienter. demFör har sämresom som en
social situation behandlingsmöjlighetemaär sämre.

Utredningens enkät till landets psykiatriska kliniker avseende
psykiatrisk behandling dopingmissbrukav

syfteI kartlägga efter vilka principeratt eventuella behandlingsin-
sker tillställdes 210satser psykiatriska enheter enkät. Det bören

beaktas många enheternaatt mycket småär och verksamhetenav att
på del klinikerna inte berörs frågeställningen. Av de 210en av av
psykiatriska enheterna besvarade 88 enkäten. Av dessa svarade 62
kliniker frågan: Anses det vid din klinik dopingmissbrukatt är

medicinskt/psykiatriskt problemett kräver behandling". Påsom
frågan "Behandlas några dopingmissbrukare hos er " svarade ja.19
Orsakerna till behandling missbrukets beteendemässigaangavs vara
konsekvenser 14 klinikerna, missbrukets medicinska konse-av
kvenser kliniker,7 depression efter avslutad kur 8 kliniker samt
missbrukets beroendemässiga komponenter kliniker.7

flertalEtt kliniker har uppgivit misstankar missbrukatt AASom av
och andra dopingmedel har uppkommit beträffande vissa patienter

sällan lyckats bekräftaatt dessa misstankar. Blandmen deman
kliniker enligt enkäten haft patienter med bekräftat missbruksom
har det främst varit fråga med blandmissbruk. Exem-om personer
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vid SahlgrenskaPolikliniken för narkotikamissbrukpelvis uppgav
bland de mellan patientersjukhuset i Göteborg 100-150att somnya

missbrukabesöker polikliniken uppskattades 25årligen procent
kombination med narkotika, främst amfetamin.AAS i Dessa

andra blandmiss-behandlades enligt metoderpatienter somsamma
brukare.

få fall renodlatEnligt enkätsvaren förekom således mycket av
framgår mycket få fall demissbruk AAS. Det även attav

orsakadeklinikerna med säkerhet kan direktpsykiatriska varaanses
dopingmedel. Klinikerna uttrycker imissbruk svaren enav av

efterfrågarsåväl diagnos behandling och mångaosäkerhet över som
vägledning.

1 1.3 Norge

redovisadesEn verksamhet i vid Svenska LäkaresällskapetsNorge
Berzeliussymposium i november Under drygt år gjorde1995. 10
ungefär patienter, sökte med anledning sitt250 AAS-som av
missbruk, i genomsnitt drygt fyra besök vardera vid endokrino-en
logisk mottagning. flesta upplevde formDe någon vanligenav,
mycket lindrig, bieffekt. vanligaste orsakerna till hjälp söktesDe att
angavs vara

för bieffekter 28 procent,oro-
gynekomasti 21 procent,-
sexuell dysfunktion ll procent,-
våldsamt beteende l 1 procent,-
ångest 7 procent,-

urogenitaliai 5 procent,smärtor-
depression 5 procent.-

majoritet missbrukamaEn de minskade sitt intagattav angav av
AAS efter ha fått varningar behandlande läkare. Vidareatt av
beskrevs många missbrukare de avvisas läkare. Deatt attangav av
flesta missbrukare tyckte de mådde bra och inte behövde medi-att
cinsk hjälp. flesta,De allra ville ha93 information, vilketprocent,
60 erhöll från tidskrifter, från träningskamrater,53procent procent

från40 läkare, från30 eller radio ochTV 3procent procent procent
från idrottsförbund.
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Internationella11.4 publikationer

Nedan sammanfattas några de i litteraturen publicerade arbetenaav
i vilka behandling diskuteras. i publikationInte någon utvärderas
behandling systematiskt.

Amerikansk enkät till psykiatriska kliniker

Clancy utsändeYates 1992 enkät till slumpmässigt175en
utvalda behandlingscentra för missbrukare med frågan de be-om
handlat AAS-missbrukare. Nitton de 91procent centraav som
svarade de behandlat åtminstone individ hadeattangav en som
AAS-missbruk med i bilden. Bland dem hade behandlat AAS-som
missbrukare uppskattades dessa missbrukare mindreutgöra än en

alla patienter. Det sällsynt ansåg AAS-procent att attav var man
missbruket utgjorde orsaken till sjukhusvistelsen.

Amerikansk studie 1nr

denna studieI beskriver Corcoran Longo 1991 hur de i den
psykiatriska behandlingen AAS-missbrukare använder sigav av en

principer från behandling patienter med ätstörningar,syntes av av
alkohol- och läkemedelsmissbrukare behandling patientersamt av
med narcissistisk personlighetsstörning.

Faktorer dessa författare viktiga för behandling ärsom anser vara
adekvat medicinsk vård eventuell testning AAS ochsamt av av
andra medel patienten kan tänkas för minska depressionenta attsom
stimulantia, antidepressiva eller för bygga muskulaturen.att upp

behandlingenFör skall framgångsrik betonasatt utöveratt,vara
den psykiatriska expertisen, specialister inom näringslära eller
idrottsmedicin bör medverka. Författarna föreslår också det böratt
finnas träningslokal i närheten behandlingsenheten.en av

Initialt det viktigt iakttar eventuell depressions-är att man noga
utveckling i samband med kurens avslutande. ocksåDet väsentligtär

hjälpa patienten bygga och behållaatt sina relationer tillatt upp
omgivningen. harMan modifierad formprövat Anonymaen av
Alkoholisters AA IZ-stegsprogram, vilket bl.a. behandlar ego-
centricitet, skadade relationer, skadade värderingar, storhetsvan-
sinne. viktigEn punkt enligt studien arbeta med patientensär att
självbild och kroppsuppfattning.
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Gruppterapi kan efter tid mycket värdefullt för denen vara en-
skilde. Gruppterapin bör fokus kunskapsuppfattning,ha på livs-

känslomässigstilsfrågor, inriktning, värderingar, kvinn-normer,
ligt/manligt. kan betydelsefullt vilken framtoningDet vara som

själv har vad gäller livsstil och kroppsuppfattning. För-terapeuten
fattarna bör "lagom hälsosam".tror att terapeuten vara

Amerikansk studie 2nr

Malone det utifrån vetenskap1995 och beprövadattanser egen
klinisk erfarenhet finns missbrukare.två förstaDentyper av gruppen

elitidrottsmän och tävlande kroppsbyggare, vilka har lågutgörs av
benägenhet beroende sitt missbruk och inte heller miss-att vara av
brukar andra droger lika ofta. andra brukarDen AASgruppen av en
rad olika skäl och kan också tänkas ha inslag våldsammastörre av
och aggressiva tendenser under missbruksperioden. dockDet är
oerhört svårt vad orsak och verkan i detta sammanhang.äratt se som

Malone skälet till den begränsade dokumentationenatt är attanger
väldigt få missbrukarna söker behandlingshjälp. sig inteDeav anser
behöva behandling och många betraktar sig hälsosamma ochsom
friska det vanliga. flestaDe slutar själva problem. Fåutöver är,utan
enligt denna beroende sådant de inte klararrapport, sättett att att
sluta. finnsDet oerhört få idrottsmän fortsätter med missbruksom
efter avslutad karriär. Vidare Malone AAS-missbrukareattanser
endast söker hjälp de drabbas depression efter avslutadnär av en
"kur" eller de blir upptäckta flickvän eller familj dånär av som

påtryckning. oklart behandlingutövar Det har effektnågonär om
fortsatt användning.

Behandlingen patienten under pågående "kur" sker i två steg.av
förstaDet motivera patienten sluta med AAS.är Detsteget att att

andra behandla psykos, mani och aggressivitet med deärsteget
vanliga psykiatriska metoderna, dvs. läkemedel och psykoterapi. En
förtroendefull relation mellan patienten och oerhörtärterapeuten
betydelsefull. Terapeuten måste kunna åtminstone lika mycket som
patienten AAS och dess verkningar.om

När AAS-missbruket har avslutats måste eventuell depression,
trötthet och muskelvärk behandlas. Vanliga huvudvärkstabletter med
acetylsalicylsyra brukar minska muskelvärken. Malone diskuterar

möjligheten i stället för avslutaäven abrupt, successivtatt, att trappa
ned dosnivåema AAS i minskande doseratt testosteronav genom ge
under de veckorna. Han påpekar dennanärmsta behandling dockatt
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helt saknar klinisk dokumentation. relativt vanligtDet medär
depression efter avslutande kur. Slutligen Malone detattav en anser

viktigt framgångsrikt behandla depressionsbesvär förär att att
minska risken för återfall i AAS-missbruk. prövadeHan användaatt
moderna antidepressiva läkemedel vid behandlingen fyraav
patienter vilket medförde resultat avseende depressionsbe-ett gott
svaren.

Behandling11.5 narkotikamissbruk,av

depression, mani och anorexi

vissa behandlingsområdenInom inom sjukvården finns kunskap som
kan intresse for utformningen behandling AAS-vara av av av
missbrukare. Nedan redogörs sammanfattningsvis för några dessaav
behandlingsområden.

Narkotikamissbruk

De olika narkotiska har olika farmakologiska verknings-preparaten
mekanismer och därför olika symptombilder. tillDen störstager
delen läkemedelsbaserade behandlingen de akuta hossymptomenav
missbrukama skiljer sig därför till viss del beroende vilket/vilka

intagits. Det viktigt tillse den oftapreparat är mycketatt attsom
utmattade patienten får dryck och Utöver detta läke-mat, sömn. är
medel ångest, "noja" och depression oftamot nödvändigt. Re-oro,
habiliteringsbehandling narkotikamissbrukare inkluderar bl.a.av
vistelse behandlingshempå eller familjehem på miss-änortannan
bruksorten, individual- och familjepsykoterapi, social träning samt
läkemedelsbehandling eventuella personlighetsstörningar,av exem-
pelvis tillstånd gränsande till psykos. heroinmissbrukareFör an-
vänds ibland metadonbehandling.

Depression

En patient med depression nedstämd delenär dygnet ochstörre av
har påtagligt minskat intresse för de flestaett aktiviteter. Dessutom
kan patienten ha sömnstörningar, vikt- och aptitstörningar, trött-
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hetskänsla, koncentrationssvårigheter, självmordstankar, hopplös-
hetskänslor och känsla värdelöshet. Inför behandling måsteen av
hänsyn till depressionens djup och eventuella självmordstankar.tas
Patienten måste informeras for- och nackdelar med de olikaom
behandlingsmöjlighetema. främstaDe är:

läkemedel, ofta i olika kombinationer,-
elektrokonvulsiv behandling kortvarig elektrisk stimulering av-
hjärnan under narkos och
psykoterapi strukturerad samtalsterapi.-

och hypomaniMani

Mani sinnestillstånd med påtagligt sänkt funktionsfönnåga.är ett
Mani karakteriseras onormalt förhöjd, expansiv eller irritabelav en
sinnesstämning består under avgränsad tidsperiod. Dessutomsom en
kan patienten ha ökad självkänsla eller storhetsidéer, minskatetten
sömnbehov, ovanligt lätt distraherbar,pratsam,vara vara vara
överdrivet engagerad i lustbetonade aktiviteter vilka medför riskstor
for obehagliga konsekvenser. Patienter med hypomani har likartade

påtagligt sänkt ñmktionsförmåga. Läkemedelsymptom utan ärmen
förstahandsalternativ vid dessa tillstånd.

Anorexi

I översikt behandling vid anorexia Medicinska Forsk-en av nervosa
ningsrådet gjordes1993 följande sammanfattning. finnsDet inga
läkemedel bevisligen effektiva anorexi-sjukdomen. Akutär motsom
inläggning kan livräddande, värdet längre tids sluten-vara men av
vård oklart. För patienter familjeterapiär den bästa be-äryngre
handlingen och för äldre individualiseradär terapi störsten mer av
värde.

Sedan den refererade sammanställningen gjordes har bl.a.ovan en
enhet vid Huddinge sjukhus utarbetat ätbeteendebaserad terapien
där patienten bl.a. under kontrollerade betingelser.äter Enligt upp-
gift kan denna behandling verksam. Andra förespråkar ettvara mer
psykoterapeutiskt angreppssätt.

Sammanfattningsvis kan konstateras enighet inte råder mellanatt
olika skolor vad gäller behandlingen anorexi.av

7 16-1161
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Utbildningsfrågor12

Inledning12.1

kapitletI behandlas frågan i vad dopingmedelmån och missbrukom
sådana medel i vissa yrkesutbildningar. Utredningen hartasav upp

enkäter till de olika lärosätena sökt kartlägga dopingproble-genom
behandling i grundutbildningama i vissa fall i desamt ävenmens

påbyggnadskurser kapitletsI sista avsnitt berörs frågorsom ges. om
fortbildning.

Genom högskolereforrnen har1993 universiteten och högskolorna
frihet själva bestämma utbildningens profil.att Styrningen från

fastställandeäger destaten mål skall hanumera rum genom av som
uppnåtts vid respektive medan den enskilda högskolanexamen
bestämmer uppläggningen och utformningen utbildningens när-av

innehåll. Innehållet i utbildningarna varierar därför mellan demare
olika högskolorna.

12.2 Hälso- och sjukvårdspersonal

12.2. 1 Läkarutbildningen

För erhålla läkarlegitimation erfordrasatt grundutbildningen om
220 vilken leder tillpoäng, läkarexamen, och 21 månaders all-
mäntjänstgöring AT. Grundutbildningen vid lärosäten:ges sex
Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Linköpings universitet,
Lunds universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. deAv

inkommit till utredningen framgår följande.svar som
Vid Karolinska dopinginstitutet och dopingmedeltas underupp

olika till tid motsvarande drygtmoment fem till timmar.en sex
Studenterna erhåller grundläggande kunskaper anabolat.ex.om
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steroiders och tillväxthormons mekanismer. Frågor missbruk ochom
bl.a. psykofarmako-risker vid missbruk behandlas också varvid de

logiska mekanismema kursen i rättsmedicin fall-Itas gesupp.
studiebesök Dopinglaboratorietdemonstrationer. Vidare ingår ett

valfria kursen ioch Dopingjouren på Huddinge sjukhus. denI
fyra timmars undervisning doping.idrottsmedicin ingår om

föreläsning anabolaLinköpings har uppgivituniversitet att en om
hållssärskild inriktning missbruket i samhället dåsteroider med

behandlas under kursen i gynekologi.könshormoner
innehåller inte någonLäkarutbildningen vid Lunds universitet

missbruk dopingmedel särskilt. Doping-undervisning där tasav upp
vävnadsbiologi,emellertid undermedel behandlas moment t.ex.som

fyraendokrinologi hormonlära och idrottsfysiologi. Vidare ingår
valfria kursen i idrottsmedi-undervisning doping i dentimmars om

cin.
dopingmedel de kursavsnittVid behandlas underUmeå universitet

till tid motsvarande föreläsningstim-berör endokrinologi en ensom
projektar-Vidare har under de åren studentersenaste presenteratme.
kurskam-beten anabola steroider och psykiska effekter för sinaom

under kursen i psykiatri.rater
behandlas dopingmedel bl.a. under kur-Vid Uppsala universitet

erhålleri praktisk medicin. kursen rörande intemmedicinIserna
anaboldopad förstudenterna problemfall med patientäven ett en

självstudier. har förekommit studenter valtDet göraäven att att
projektarbeten grupparbeten doping.eller om

Sjuksköterskeutbildningen12.2.2

12.2.2.1 Grundutbildningen

vårdhögskolor iGrundutbildningen sjuksköterskor bedrivs vidav
landsting. Sedan omfattar utbildningen varvid23 1993 120 poäng en

sjuksköterskeexamen erhålles. Elva vårdhögskolor placeradeallmän
tillfrågades innehåll. skolori landet utbildningens Derunt om om

besvarade enkäten vårdhögskoloma i Malmö, Göteborg ochsom var
hälsohögskoloma StockholmBorås, i Värmland, Jönköping och

de fristående skolorna högskola, Sophiahemmet ochErstasamt
Röda korsets sjuksköterskeskola.
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Vårdhögskolorna i Borås och Malmö, Hälsohögskolan i Stock-
holm, högskolaErsta Röda korsets sjuksköterskeskola harsamt
samtliga uppgivit dopingmedel inte behandlas särskilt underatt
undervisningen det kan aktualiseras studentarbetenattmen genom
eller frågor från studenterna dopingmedel kansamt attgenom
komma behandlas vid de farmakologiska kurserna. Vidatt Ersta
högskola utarbetas kursplan där avsikten missbrukär ävenatten ny

dopingmedel skall ingå kursmoment.av som
Vid Hälsohögskolan Värmland dopingmedeli under grund-tas upp

utbildningens psykiatriska avsnitt varvid eftermiddag åtägnasen
missbruksfrågor. Frågor dopingmedel kan ingå i det far-ävenom
makologiska, avsnittet.

Vid Hälsohögskolan iJönkäping dopingmedel i kursentas rö-upp
rande farmakologi. behandlarKursen de vanligt förekommande
läkemedelsgruppema.

Vid Vårdhögskolan Göteborg fyrai till timmar tillavsätts sex
frågor dopingmedel. Undervisningen behandlar rättsliga aspek-om

dopingpreparaten, förekomst och riskgrupper, effekterter, psykiska,
fysiska och sociala, vamingstecken det förebyggande arbetet.samt

Sophiahemmets sjuksköterskeskola har uppgivit dopingmedelatt
i kurserna anatomi och fysiologitas i kursen i psykia-samtupp om

tri. Det fristående kursäven "Psykiska störningar och miss-ges en
bruk" i vilken missbruk anabola steroider behandlas i ettav sam-
hällsperspektiv.

Påbyggnadsutbildningenl2.2.2.2

Distrikts/skolsköterskeutbildning

Påbyggnadskurser med denna inriktning bedrevs, enligt uppgift från
Landstingsförbundets antagningsnämnd for högskolutbildning, un-
der läsåret 1995/96 vid 20 vårdhögskolor omfattar mellan 40samt
och 60 Utbildningarnapoäng. under specialist-ges program som
utbildning till disktriktssköterska, specialistutbildning till skolskö-
terska, hälso- och sjukvård,öppen folkhälsa och folkhälsoarbete

deAv inkommit framgår följande.m.m. svar som
Vid Vårdhögskolan iBoden generella missbruksfrågortas upp som

särskilt i seminarieform vilkenett omfattartema drygt fyra lektions-
timmar. Dopingmedel behandlas inom farmakologi där frågorämnet
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läkemedel och effekternabehandling med dessa tas upp avom
medlen.

Hälsohögskolan Stockholm dopingmedelVid i tas upp som spe-
från Doping-ciñkt föreläsning hålls sjuksköterskaEntema. av en

ocheleverna studier utdelat materialjouren. Härutöver gör egna av
frågorna, framförallt med skolsköterskor, under den kli-diskuterar

missbruk återkommandeniska delen. Dopingmedel och därav är ett
utvecklings- och specialarbete.ämnesområde vid val av

vårdhögskola behandlas frågor missbrukVid Skaraborgs om av
föreläsningstidendopingmedel kursen folkhälsoarbete varvidinom

drygt lektionstimmar.10är
Värmland behandlasutbildningen vid HälsohögskolanInom i

inom flera såsom folkhäl-dopingmedel och missbruk därav ämnen
Skolhälsovårdhälsa, idrottsmedicin,soarbete, barn- och ungdomars

och missbruk.
frågorna samband medVid Vårdhögskolan Uppsala län ii tas upp

drogmissbruk. Allmänna frågorbarnhälsovård ochämnet ämnet om
folkhälsoproblem.missbruksproblematik behandlas inom förämnet

dopingmedel inom delkursenVid Mälardalens högskola berörs
drogpro-"Folkhälsa och folkhälsoarbete" i vilken missbruks- och

behandlas ingående i delkursenblematik behandlas. Frågorna mer
och ungdomars liv och hälsa"."Bams

Utbildningen Vårdhögskolan Göteborg innehåller särskildvid i en
föreläsning doping och missbruk olika dopingmedel. Vidom av
föreläsningen bl.a. frågor orsaker till missbruket, bi-tas omupp
effekter missbruk, tecken på missbruk och lagstiftningsfrågor.av

ÖstersundVid Kalmar läns vårdhögskola och vid Mitthögskolan i
behandlas drog- och missbruksfrågor generellt dopingmedel tasmen

särskilt. förekommer dock själva väljerinte studenternaDet attupp
fördjupningsarbete.dopingmedel förämnesom

Psykiatrisjuksköterskeutbildning

uppgift från Lands-Påbyggnadskurser inom psykiatri bedrevs, enligt
tingsförbundets antagningsnämnd för högskolutbildning, under läs-

1995/96 vid vårdhögskolor. Normalt omfattar utbildningarnaåret 13
40 poäng.

Vid Vårdhögskolan iB0den behandlas generella frågor drogerom
och missbruk vid flertal föreläsningar. Missbruk dopingmedelett av

vid särskild föreläsning, timmar, vid vilken bl.a.tas treupp en om
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frågor effekter, bieffekter, motiv till missbruk och denom rätts-om
liga regleringen behandlas.

Vid Skaraborgs vårdhögskola och vid Hälsohögskolan Värmlandi
dopingmedel inom fleratas och berörsämnen inom denärmareupp

kurser behandlar missbruk.som
Programmet vid Vårdhögskolan Uppsala län belyseri ämnesområ-

det missbruk olika under utbildningen.sätt Dopingmedel be-
handlas inte särskilt i sammanhang dåtas större andraettmen upp
missbruksproblem belyses bland under "Omättlighet-annat temat
omåttlighet". Varje år har enskilda studenteräven valt belysaatt
frågor kring dopingmedel inom den fritt valda studieuppgiften.

Vid Hälsohögskolan Jönköping intei frågorna dopingtas om upp
speciellt inom utbildningen. Emellertid behandlas dessa frågor i kur-

i farmakologi och rörande socialpedagogiskt behandlingsarbe-serna
med inriktning drogmissbrukare.te Kursernamot förär öppna

samtliga studenter inom högskolan.

12.3 Tull och polis

änstemännen12.3 1 Tulltj.

Tulltjänstemännen har varierande bakgrund och vilken utbildningen
den enskilde tjänstemannen har beror på vad krävts för attsom
erhålla tjänsten. Emellertid hålls åtta veckors allmän grundutbild-en
ning för samtliga tulltjänstemän. Ett inom denna utbildningmoment

drygt 10 timmar behandlar varukännedom där bl.a. läkemedel- -
och dopingmedel Dopingmedel behandlastas iävenupp. momentet
Narkotikakännedom" särskilt behandlar narkotika. Doping-som

förevisas vid det studiebesökpreparat på Narkotikacentrum som
ingår i grundutbildningen. Narkotika och dopingmedel ingår iäven
den påbyggnadskurs for tjänstemän skall arbeta inomsom ges som
tullkriminalen.

Med hänsyn till de förändringar medlemskapet i EU medförsom
håller utbildningen på omarbetas och planernaatt läkemedelär att
och dopingmedel skall eftersomtas det finnseget momentupp som

behov ökade kunskaperett området.av
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Polisutbildningen12.3.2

Grundkurseni Solna.Polishögskolanbedrivs vidPolisutbildningen
genomgångenpraktik. Efterterminomfattar år2 utgörs avvarav en

timmarsomkring fyraerhållitpolisaspirantengrundutbildning har
dopingmedel.undervisning om

undervisning ischemalagdpoäng ämnetGrundkurs 1 40I ges
specialstraffrättkaraktär berörs irättsligaProblemetsdoping. ämnet

ochordningspolisverksamhetinomdetoch ämnenaäventas upp
Även dopingproblemet.berörsi andraträning.fysisk ämnen

repetitionpoängGrundkurs 20Under momentetavges en
hel-hållsUnder kursendopingStraffrätt där ävenäven tas enupp.

timmardär tvåNarkotikacentrumdagsutbildning på ägnas
dopingfrågor.

12.4 Lärare

gymnasielärareGrund- och12.4.1

universi-gymnasium vid 13grundskola ochLärarutbildning for ges
Högskoleservice.uppgift från Verket förenligtoch högskolortet

gymnasielärare 40-220 poäng,Utbildningsprogrammen avser
grundskolelärareochpoängårskurs 4-9 40-200grundskolelärare

poäng.årskurs 1-7 40-160
frågorerhållit framgårutredningen hardeAv att omsex svar

ochlärarutbildningarnagrad berörs inomdopingmedel i varierande
den mångenerell prioritet. Ihar någonsådana frågor inteatt

samband medorientering idet främstberörsfrågorna attutgör en
enstaka fallnågramissbmksfrågor generellt berörs. I ämnesom-tas

föreläsning i kursensärskildingårrådet särskilt. Så t.ex. enupp
grundskolelä-förhälsa" under"Rörelse, friluftsliv och programmet

Högskolan i Luleå.vidårskurs 1-7rare
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Idrottslärare12.4.2

ivid Högskolantill idrottslärareutbildningensärskildaDen ges
Örebro, Idrottshögksolanoch vidoch hälsa,idrottinstitutionen för

omfattar 120UtbildningenStockholm. poäng.i
Örebro dopingmedelochdopingfrågorHögskolanVid i tas om

respektive 21-40hälsa", l-2O"Idrott och poäng.inom kursernaupp
psykiska effekter,fysiologiska ochbehandlas bl.a.Under kurserna

Frågeställning-omfattning.och missbruketsmissbruketorsaker till
och "Hälsa ilivsstil"medveteni delmomenten "Enbehandlasarna

behandlar frågorstudenterförekommerutveckling". Härutöver att
examensarbeten.i sinadopingmissbrukom

dopingmedel underbehandlasiSt0ckh0lmIdrottshögskolanVid
"Tillämpadobligatoriska delkursendenföreläsningar itimmars2

typiskadopingklasser,behandlasdettafysiologi". I moment pre-
Under-doping.etiska aspekterbieffekter ochvanligaparat,

tillvalskursenfrivilligaockså i dendopingvisning äger rumom
förmiddagägnadesläsåretUnder det"Idrottsmedicin". senaste en

för dopingpre-redogjordeföreläsarna bl.a.varviddessa frågor
dopingkom-ochfarmakologiska egenskapereffekter ochparatens

internationellt.nationellt ochorganisationmittéemas

mfl.psykologerSocionomer,12.5

Socionomutbildningen12.5. 1

vid universitetenochomfattar 140Socionomutbildningen poäng ges
Mitthögskolan ochvidGöteborg och UmeåStockholm,Lund,i samt

Örebro. vid densocionomutbildningVidareHögskolan i ges
Samtliga lärosätenSköndal.Stiftelsenhögskolan Storafristående

utredningens enkät.besvarathar
utbildningar.samtligadelkurser vidi olikaMissbruksfrâgor tas upp

under grundkur-obligatoriskamisbruksfrågorHuruvida är moment
missbruksproblemlärosätena.mellan de olika Devarierar somsen

dopingmedelMissbrukoch alkohol.främst narkotikaärtas avupp
behandlas inteochschemalagtdäremot inteförekommer ämnesom

socialt arbete vidInstitutionen förfokusering.särskildmed någon
kursplane-samband meduppgivit iUniversitet har dockUmeå att
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ringen övervägdes missbrukäven dopingmedelatt ta upp attav men
det inte fanns för någon särskildutrymme undervisning.

Under utbildningen kurs socialt arbete med missbruk. Iges en om
denna kurs ingår uppsatsdel och detstörre har från flera läro-en av

uppgivitssätna studenter valt missbruk dopingmedelatt av som upp-
satsämne.

12.5.2 Psykologutbildningen

Utbildningen till psykolog omfattar 200 och vidpoäng ges
universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Uppsala, Stockholm och
Umeå. Av de universiteten har erhållits från allasex utomsvar
Göteborgs universitet.

Vid Uppsala universitet berörs bruket anabola steroider ochav
liknande dopingmedel kortfattat inom kursen psykopatologi och
behandlas i kurslitteraturen.

Linköpings universitet har där undervisningenett byggerprogram
problembaserad inlärning. Utifrån de för kursmo-ramar som ges

bestämmer studenterna tillsammansmentet med kursledaren vad
skall beröras.närmare Bruket anabola steroider och liknandesom av

dopingmedel har därför belysts inom olika moment.
Vid övriga lärosäten berörs inte bruket anabola steroider iav

psykologutbildningama på så frågorän kanannat sätt uppkommaatt
enskilda studenters intresse.p.g.a.

12.5.3 Fritidsledare mil.

Flertalet fritidspedagoger har bam- och ungdomspedagogisk
utbildning i grunden. Detta vid 13 universitet ochprogram ges
högskolor omfattar mellan 80-140samt De högskolorpoäng. tre

har besvarat utredningens enkät har uppgivit det förekom-som att
studenterna självaatt frågor kring missbruktarmer doping-upp av

medel i frivilliga specialarbeten. I övrigt ingår inte detta ämnesom-
råde något uttalat i utbildningarna kanmoment berörassom imen
samband med andra ämnesområden.

Vid flertal landets folkhögskolorett utbildningar kanav ges som
leda vidare till arbete med barn och ungdom, bl.a. utbildningar i
friskvård och till idrottsledare. Enligt de uppgifter inkommit tillsom
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grad i dessavarierandedopingfrågor iutredningen tas uppsynes
kurser.

Fortbildning12.6

inte.yrkeskategoriema finnsolikafortbildning för desamladNågon
den enskildeocharbetsgivarenliggerför dettaAnsvaret

utveck-förskollagens regleringyrkesutövaren. Utöver är ansvaret
Fortbildningformaliserat.kompetens intelandet yrkesutövarnasav

utbildningsdagarsärskildavanligenorganiserad formi genomges
universi-kurser videller längrekortareseminariereller samt genom

harfortbildningi vad månsamlad bildhögskolor. Någonochtet av
dopingmedelmissbrukochfrågor dopingdet gällergivits när avom

berodopingfrågorerhållas. Omkunnathar inte tas upp synesom
uppkommithuvudmännen harhosvad intressei mån genom

anti-dopingprojektkampanjer ellerinitiativ ellerenskilda när t.ex.
projekt hafthar vissaredovisats i kap. 10genomförts.har Som som

berörsyrkesutövareutbildning sådanadelmoment avsomav
och lärare.skolsköterskordopingmedel, såsommissbruket av

finansieras vidare-sjukvårdenhälso- ochpersonalen inomFör
sjuksköterskorochläkareoch fortbildningenutbildningen avav

dellandstingen. läkarnasfrämst Försjukvårdshuvudmännen, dvs.
fortbildningskur-delförläkemedelsföretagenstår störreäven aven

fortbildningförsärskildlandstingflestaDe avsätter ramenserna.
enstaka informa-kurser ellerenskilda längrevilken kan bestå av

dopingutbildningsdagarexempel desådanttionstillfállen. Ett är om
Folkhälsoinsititutet 1993. Somsamarbete medgenomfördes isom

Landstingsförbundets kongressbeslutadeavsnitt l0.2.2inämnts
skulle stimulerasdopingmedelmissbruketarbetet1994 att mot av

seminariumdäravmed anledningLandstingsförbundet hölloch ett
landstingen.personal inomför berördunder 1995

åliggerlomtryck 1991 l 11skollagen l986:1 100,Enligt kap §2 7 :
möjlig-erbjuda lärarnalandstingskommunerkommuner ochdet att

läroplanema däriFortbildningen berörstill fortbildning.het även
möjlighet till denlärare fårför bl.a.särskiltrektorn attett ansvarges

professionellt kunnaskallkrävs för dekompetensutveckling attsom
såledesvilar påfinansiellauppgifter.utföra sina Det ansvaret

möjlighetSkolverket harskolornahuvudmännen för även att gemen
prioriteras.ämnesområden börStimulansbidrag för sådanas.k. som
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sådantEtt "Idrott och hälsa" där frågorämne är doping skall tasom
enligt kursplanerna se avsnitt 10.3.1. Med hjälpnärmareupp av

sådant Stimulansbidrag utvecklas idrottshögskoloma inu
ÖrebroStockholm och i särskilda fortbildningskurser i detta ämne.

I övrigt har Skolverket inte genomfört någon kartläggning deav
enskilda skolornas fortbildningsverksamhet det gäller den s.k.när
ANT-undervisningen. Uppfattningen på Skolverket informa-är att
tion och utbildning till lärarna doping och missbruk doping-om av
medel i varierande grad på skolorna i landet.ges

polisensFör del dopingmedel i den vidareutbildningtas upp av
narkotikainforrnatörer och narkotikaspanare vid Polis-som ges
högskolan. förekommerDet intern utbildningäven vid deatt ges
olika polismyndighetema. syfteI sprida kunskaper missbru-att om
ket dopingmedel höll Riksåklagaren i samarbete med Rikspolis-av
styrelsen och Domstolsverket seminarier under och1994 1995 för
domare, åklagare, poliser m.m.
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regleringenrättsliga13 Den

läkemedelkontrollRegler13.1 avom

substanserandravissaoch

dopingmedel idopingmedel härolikavarigenomlagarDe avses
förutomreglerashuvudsakligenbemärkelse ärvidabegreppets
doping-dopningsmedelvissaförbud1991:1969lagen motom

1992:860lagen1992:859,läkemedelslagenocksålagen om
livsmedels-1968:64,narkotikastrafflagennarkotika,kontroll av

straff för1960:418lagen1971:511lagen samt varusmugg-om
redogörelseöversiktligNedan följervarusmugglingslagen.ling en

någotförstanledningfinnsEmellertid nämnalagar.för dessa att om
emellan.förhållandet dem

iläkemedel finnshanteringenreglernagrundläggandeDe avom
hardopinglagennarkotikalagstiftningenSåvälläkemedelslagen. som

problemdelagstiftaren hargrundtillkommit attansettatt somav
motverkaskunnateffektivttillräckligt sättförelegat inte ett ge-

dock, enligtgällerhuvudregelregler. Somläkemedelslagensnom
reglerläkemedelslagens ävenläkemedelslagen,styckettredje1 § att

omfattasnarkotika ellerocksåläkemedelgäller för är avsom
dopinglagensellernarkotikalagstiñningensden måndopinglagen. I

särskildadegällerläkemedelslagenavviker frånbestämmelser
olovligStraffbestämmelser förlag.i respektivebestämmelserna

återfinnsaktuella lagarnadeomfattasmedeldeinförsel avsomav
varusmugglingslagen.i

Läkemedelslagstiftningen13 1 1
. .

tillverkning,läkemedel,godkännandereglerinnehållerLagen avom
läkemedelsförordningenfinns iDetaljreglerhandel, import m.m.

Läkemedelsverket.beslutasföreskrifteroch i1992:1752 avsom
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Läkemedelsverket tillsynsmyndighetär och tillstånds-prövar även
frågor.

Med läkemedel förstås enligt 1 första§ stycket läkemedelslagen
avsedda tillförasär människoratt eller djurvaror försom att

förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller påsymptom
sjukdom eller användas i likartat syfte.att Avsikten lagen skallär att
tillämpas bruksfärdiga beredningar tabletter eller mix-t.ex.som

Emellertid omfattasturer. även inte bruksfärdigaär devaror som om
uppfyller de lagens definitionmoment utgör läkemedel. Be-som av
träffande står läkemedel bristernära ivaror någotsom men som

har Läkemedelsverketmoment möjlighet särskilt beslutaatt att
dessa skall omfattas lagen.varor av

Enligt 16 § läkemedelslagen krävs med undantag för tillverkning-
på apotek läkemedel för visst tillfälle, s.k. extemporeläkemedelav
-tillstånd för yrkesmässig tillverkning läkemedel. Härvid förståsav
enligt 15 § första stycket läkemedelslagen med tillverkning inte
endast framställning läkemedel förpackningäven ellerutanav
ompackning dessa.av

Även för bedriva partihandelatt med läkemedel krävs, enligt 18 §
tredje stycket läkemedelslagen, tillstånd. Rätten bedriva detalj-att
handel tillkommer, enligt lagen 1979:205 detaljhandel medom
läkemedel, i princip endast eller juridiskstaten i vilken statenperson

bestämmandeäger inflytande.ett Genom avtal med Apoteks-statens
bolaget AB det detta bolagär har bedriva detaljhan-rätt attsom nu
del med läkemedel. Det skall anmärkas det inom Socialdeparte-att

bereds lagförslagmentet medett ändringar avseende bl.a. rätten att
bedriva detaljhandel. betänkandetsI Ds 1995:82 lagförslag utgår
ansvarsbestämmelsema det gäller brottnär bestämmelsernamot om
handel med läkemedel från läkemedelslagen och samlas i den
föreslagna lagen.
För läkemedel skallatt fåett säljas här i riket krävs huvudregelsom

enligt första5 § stycket läkemedelslagen det godkänt för för-att är
säljning eller sådant godkännandeatt meddelats i medlemsstatannan
i EU och erkänts här.

Den har tillstånd till tillverkning eller handel medsom läkeme-av
del har också till import,rätt i övriga fall krävs tillstånd enligtmen
17 första§ stycket läkemedelslagen för import läkemedel från ettav
land utanför EU. Vid införsel från EU-land krävs inteannat särskilt
tillstånd eftersom övriga kontrollbestämmelser gäller förmen sådana
läkemedel kan införsel i princip endast dåäga tillstånd tillrum
partihandel föreligger och läkemedeln måste godkända för för-vara
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erfordras dockTillståndredovisats.vadenligtsäljning ovansom
brukpersonligtläkemedel förinförselresandesenskildförinte av

Läkeme-införsel begränsasSådanändamål.medicinsktoch genom
Föreskrifternaoch 1996:5.LVFS 1990:45föreskrifterdelsverkets

personligt brukläkemedel förinförafårprivatpersoninnebär att en
fråninförseln skerförbrukningmånadershögstmotsvarande tre om

införselnårmotsvarande högst ägerochutanförland EU ett rumom
medelsådanadopingmedel fårläkemedletland inom EU. Avserfrån

förbrukningdagarsmotsvarande högst 14mängdtillinföras en
mängderMindreinförseln änlandvilketfrån ägeroavsett rum.

läkemedel.narkotiskaförgällerhuvudregelnenligt även
han-övergripande reglervissafinnsläkemedelslagen19 §I om

hante-denskall bl.a.stadgandetläkemedel. Enligtteringen somav
försiktig-sådaniakttaövrigtoch iåtgärdervidta deläkemedelrar

människor,skadarläkemedlenhindraförbehövshet attattsom
miljö.elleregendom

läkemedelslagen16-19och är,bl.a. 5för brottStraffet mot
Bådeår.högstfängelse iellerböterlag, ettenligt 26 § samma

oaktsam-överträdelseochuppsåtligenskettöverträdelse p.g.a.som
dopinglagenenligtgällervadskillnad frånTillstraffbar.het är som

underfallerellerringabedömsgärningarär somsomsom
enligtfrånundantagnagärningsbestämmelserbrottsbalkens ansvar

heller inte ådömasskallenligt lagenläkemedelslagen. Ansvar om
varusmugglingslagen.straff enligtmedbelagdgämingen är

Livsmedelslagstiftningen13.1.2

dryckesva-livsmedeldefinieraslivsmedelslagen matvara,§I 1 som
avsedd förtärasnjutningsmedel eller är att avannan vara somra,

läkeme-vilkenförförundantaguttryckligtmänniskor med vara
livsmedelsförordning-ochlivsmedelslagentillämplig. Idelslagen är

ochbeskaffenhetlivsmedelssådantregleras1971:807 somen
kravpersonalhygien ochsaluhållandemärkning ochhantering, samt

bestäm-livsmedelshantering. Närmarevidutformninglokalerspå
beslutas Statensföreskrifterhärvidlag framgårmelser avsomav

centraladeankommerområdelivsmedelslagensLivsmedelsverk. På
Livsmedelsverk medanhuvudsakligen på Statenstillsynsuppgiftema

lokalaoch denlänsstyrelsernatillsynenregionaladen utövas avav
livsmedel inteföljerlivsmedelslagennämnder.kommunala Av att

ellersmittförandeförtära,skadligade kansaluhållasfår attvaraom
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eljest otjänliga människoföda de inte får innehållasamt attsom
andra livsmedelstillsatser sådanaän godkänts Statenssom av
Livsmedelsverk. Livsmedelslagen innehåller straffbestämmel-även
ser.

13. 1 Narkotikalagstiftningen

lagarDe där narkotika huvudsakligen regleras lagen kontrollär om
narkotika och narkotikastrafflagen. Detaljföreskrifter finns i för-av

ordningen 1992:1554 kontroll narkotika och i de särskildaom av
föreskrifter beslutas Läkemedelsverket.som av

Vad narkotika definierasär i 8 narkotikastrafflagen,§ tillsom
vilken lagen kontroll narkotika hänvisar. I nämnda paragrafom av
stadgas med narkotika förstås läkemedelatt eller hälsofarliga varor
med starkt vanebildande egenskaper eller med lätthet kanvaror som
omvandlas till sådana ochvaror, som

på sådan grund föremål för kontrollär enligt internationella
överenskommelser eller

beslut regeringen förklarats narkotika.som genom av vara
Regeringen har i förordningen kontroll narkotika vilkaangettom av
substanser skall narkotika enligt narkotikastraffla-som anses som

Läkemedelsverket skall och kungöra förteckningarupprättagen.
narkotika. Syftetöver med lagstiftningen begränsaär använd-att

ningen narkotika till medicinska och vetenskapliga ändamål.av
Lagen kontroll narkotika reglerar den legala hanteringen ochom av

innehåller särskilda bestämmelser vadutöver gäller enligtsom
läkemedelslagen. Enligt 3 lagen§ kontroll narkotika fårom av
narkotika, med undantag bl.a. resandes införsel narkotiskaav av
läkemedel i viss mängd för medicinskt och personligt bruk, endast
importeras eller den har tillstånd tillexporteras det. Tillståndav som
erfordras också enligt lagen4 § kontroll narkotika förom av
tillverkning narkotika förutom vid beredning s.k. extemporelä-av av
kemedel och för i vetenskapligt syfte framställaatt narkotika vid
vetenskaplig institution eller stödsägs Med tillverk-staten.som av
ning förstås enligt lagrum framställning, omvandling, bear-samma
betning, avvägning, uppräkning, förpackning eller ompackning av
narkotika framställning sådan beredningsamt innehållerav som
narkotika beredningen i sigutan att narkotika. Vidare haranses som
enligt 5 § lagen kontroll narkotika endast den medom av som
tillstånd infört narkotika till riket eller vidtagit sådan åtgärd som
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innebär tillverkning narkotika, den enligt lagen detalj-av som om
handel med läkemedel driver sådan handel i den lagensom avses
eller den tillståndhar handla med bedrivarättatt attsom varan,
handel med narkotika. Narkotika får enligt lagen6 § kontrollom av
narkotika lämnas endast efter förskrivning läkare, tandläkareut av
eller veterinär. Sådan förskrivning skall ske med försiktighet.största

stadgas iDet 7 § lagen kontroll narkotika endast den fårattom av
inneha narkotika har handla med innehar vissarätt attsom varan,
befattningar vid vetenskapliga institutioner eller inom försvarsmak-

eller fått utlämnad till sig i enlighet med lagens regler.ten som varan
lagen kontrollI narkotika också, i enlighet med Sverigesom av ges

åtaganden i internationella överenskommelser, bestämmelser om
kontrollen hanteringen vissa kemiska kanämnenav av som an-
vändas vid olaglig tillverkning narkotika, s.k. prekursorer. Frågaav

de i sig narkotika, ofta ingårär ämnen utgörutan attom som, som
beståndsdelar vid framställning narkotika. Vilka kemiska ämnenav

föremål för kontroll i förordningen kontrollärsom anges om av
narkotika. Enligt lagen kontroll narkotika och förordningenom av

kontroll narkotika gäller beträffande hanteringen s.k.om av av
prekursorer tillstånds- eller anmälningsplikt för yrkesmässig till-
verkning, handel, och förvaring sådana Vadtransport ämnen.av
gäller import, och transit dessa gäller motsvarandeexport ämnenav
reglering enligt förordning EEG 3677/90.nr

Hantering i strid bestämmelserna i lagen kontrollmot om av
narkotika, såvitt dessa narkotika, straffbeläggs i huvudsakavser

narkotikastrafflagen eller varusmugglingslagen. Lagengenom om
kontroll narkotika innehåller främst kompletterande ansvarsreglerav
för falldet någon uppsåtligen eller oaktsamhet har brutit motav
reglerna för hantering s.k. prekursorer, har åsidosatt föreskrift iav
eller meddelats med stöd lagen eller då någon har lämnatsom av
oriktig uppgift i tillståndsärende. Ansvarsbestämmelsema gäller

åsidosättande bestämmelserna i förordningenäven EEGav nr
3677/90. Straffet böter eller fängelse högst år. ringa fall skallär Iett
dock inte dömas till ansvar.

Narkotikastrajflagen innehåller straffbestämmelser avseende
olovlig befattning med narkotika. bestämmelsernaAv i lagen om
kontroll narkotika framgår huruvida befattningen olovlig ellerärav
inte. narkotikastrafflagenI l § finns katalog de hanterings-överen
former straffbara gärningar. Således straffbeläggsutgörsom
överlåtelse, förvärv i överlåtelsesyfte, innehav och bruk narkotikaav

framställande narkotika avsedd för missbruk.samt Vidareärav som
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straffbeläggs vissa åtgärder typiskt ägnade främja denärsett attsom
organiserade eller eljest narkotikabrottsligheten. Härvidmer grova

dels ägnade främja handel med narkotika,åtgärder är attavses som
försäljning eller kontaktförmedling, delsutbjudande till vissat.ex.
befattningkvalificerade fall med narkotika inte avsedd förärav som

bruk, förpackning eller Bestämmelser olov-eget t.ex. transport. om
finns i varusmugglingslagen.lig införsel till riket narkotikaav

omfattas narkotikastrafflagen och skerGärning 1 §som av som
uppsåtligen benämns narkotikabrott. graderat i nivåer.Brottet är tre

föreskrivet böter eller fängelse i högstringa narkotikabrottFör är
för narkotikabrott graden" fängelsemånader och "nonnal2 § avsex

Enligt narkotikastrafflagen påföljden föri högst år l §. 3 § ärtre
narkotikabrott fängelse lägst och högst år. gärningtvå tio Engrovt

begås oaktsamhet enligtifrågavarande slag kan 3 §av som av grov a
narkotikastrafflagen föranleda för vårdslöshet med narkotika.ansvar

ringa fall skall dock inte dömas till Påföljden för vårdslös-I ansvar.
het med narkotika böter eller fängelse i högst år.är ett

Dopinglagen13. l

framgårAv 1 § dopinglagen lagen gäller syntetiska anabolaatt
steroider, och dess derivat, tillväxthorrnon kemiskatestosteron samt
substanser ökar produktion och frigörelse ochtestosteronsom av
dess derivat eller tillväxthonnon. Med derivat kemiskav avses en
förening framställd förening med liknande struktur ochur en annan
ofta också med likartad effekt. omfattarDopinglagen angivna
kemiska substanser, substansen förekommer i någonoavsett om
beredningsfonn eller Såväl bruksfärdiga bruksfärdigaickesom
beredningar, innehåller angiven substansnågon mängd ensom av
omfattas. Dopinglagens tillkomst motiverades det ansågsattav
föreligga skäl vidta särskilda kontrollåtgärder avseende deatt av
lagen omfattade medlen, medan föreskrifterna narkotika- och
läkemedelsområdet bedömdes tillräckliga möjligheter till kontrollge

övriga medel kunde användas för dopingändamål. proposi-Iav som
tionen anfördes lagstiftningen borde inskränkas till vad kanatt som
behövas med hänsyn till det har för hälsokontroll ochstatenansvar
läkemedelsanvändning till de hälsofaror brukarna, och dåsamt som
särskilt ungdomar, medvetet eller omedvetet kan sig förutsätta

dopa sig. Vidare anfördes syftet med lagen i förstaatt attgenom
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hand försvåra verksamheten hos dem dopingmedelatt görvar som
tillgängliga för allmänheten.

Vilka gärningar förbjudna framgår 2 dopinglagen.§är Därsom av
stadgas sålunda de medel i inte förl § medi-att änannatsom anges
cinskt eller vetenskapligt ändamål får införas till landet, överlåtas,
framställas, förvärvas överlåtelsesyfte,i utbjudas till försäljning
eller innehas. Att överlåtelse förbjudenär ärnotera att oavsett om
särskilt vederlag utgått eller liksom alla former innehav,att av
dvs. för bruk, förbjudet. Bruket eller konsumtionen i sigäven äreget

medlen däremot inte förbjudet. Vid dopinglagens tillkomstärav
anförde föredragande departementschefen eftersom aktuellaatt
dopingmedel inte kunde bedömas medföra lika allvarliga skadeverk-
ningar narkotika och inte heller visats beroendeframkallan-som vara
de borde avgränsningen det straffbara området ske med ut-av
gångspunkt i den inom svensk Straffrätt vägledande principen att
inte straffbelägga handling riktar sig denmoten som egna personen.

Enligt dopinglagen3 § de gärningar straffbara.i 2 §är som anges
paragrafens förstaI stycke den uppsåtligen bryteratt motanges som

döms för dopningsbrott2 § i det följande dopingbrott. Påföljden
fängelse högsti två andraår. Av stycket framgår brottär att som

förstai stycket ringa kan föranledaär attavses men som anse som
böter eller fängelse i högst månader. Slutligen isex anges paragra-
fens tredje stycke bestämmelser straff för olovlig införselatt om

finns i varusmugglingslagen. Något oaktsamhetsbrott, motsva-m.m.
rande narkotikastrafflagen,3 § finns inte i dopinglagen.a

Med undantag för innehav försök eller förberedelse tillär även
dopingbrott, inte ringa, enligt dopinglagen4 §är attsom anse som
straffbart. I motsvarande utsträckning skall i kap.23 4 och 5
brottsbalken föreskrivna bestämmelser medverkansansvar till-om
lämpas då flera medverkat till dopingbrott.

Medel varit föremål för brott enligt dopinglagen eller värdetsom
medlet vinning sådant brott, liksom i fall förlagvissa församtav av

sådant brott eller dess värde, skall enligt dopinglagen§ förklaras5
Ävenförverkat, det inte uppenbart oskäligt. viss egendom kanärom

bl.a. brottsförebyggande skäl förklaras förverkad.av
Slutligen i dopinglagen6 § vissa regler beslag.ges om
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Varusmugglingslagen13.1

införselframgått samlas ansvarsreglema för bl.a. olovligSom ovan
varusmugglingslagen. varusmuggling döms enligti l §För varu-

från utförsmugglingslagen bl.a. den till riket inför eller riketsom
för skatt eller avgift skall erläggas tillgods vilket tull, statenannan

författning inte fåreller enligt stadganden i lag ellersom annan
införas eller utföras. straffbelägger viss hanteringLagen även annan

har samband med införsel respektive utförsel. Såväl uppsåtligasom
oaktsamhet bestraffas.gärningar sådana begångnasom av grov

Varusmugglingslagen innehåller straffskalor dentvå varav ena -
hantering narkotika. Vid olovlig införselden strängare avavser av-

straffskalan helt med straffskalan inarkotika överensstämmer
inarkotikastrafflagen beträffande oaktsamhetsbrott. För gär-utom

straffet, detningar begåtts oaktsamhet är röroavsett omsom av grov
fängelse i högst år.sig narkotika eller inte, böter eller tvåom

Straffskalan för uppsåtliga brott inte narkotika för ringaärsom avser
och brott böter eller fängelsebrott penningböter för normalgradenav

högst två år. brott stadgas fängelse lägst månader ochFör grova sex
högst år.sex

Möjligheter till provtagning vid13.2

förundersökning m.m.

Allmäntl3.2.l

detEnligt kap. regeringsforrnen medborgare2 6 § är gentemotenvar
allmänna skyddad varje form påtvingat kroppsligt ingrepp.mot av
Regeringsfonnens utgångspunkt alltså kroppsliga ingreppär att
kräver samtycke. Föreligger frivilligt lämnat samtycke behövs i
princip inte särskilt lagstöd för genomföra sådana åtgärder betr.att
den kommunala regerings-kompetensen, kap. 14. Fråganse om
formens skydd ingrepp från form tvångsmedelsamhället imot av
enligt rättegångsbalkens regler har utförligt behandlats Polis-av
rättsutredningen i nyligen betänkandelämnat SOU 1995:47,ett
Tvångsmedel enligt och kap. polislagen.27 28 RB samt

j;
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Med kroppsligt ingrepp såväl former våld motavses grova som
människokroppen betydligt lindrigare ingrepp, t.ex. provtag-som
ningar olika slag. Förbudet påtvingade kroppsliga ingreppmot ärav
emellertid inte absolut det stadgas i kap.2 första stycket12 §utan
regeringsformen vissa fri- och rättigheter, bl.a. ifrågavarandeatt nu
förbud, får begränsas lag. andraAv stycket framgår attgenom en
sådan begränsning endast får för tillgodose ändamålgöras att som

godtagbart i demokratiskt samhälle och begränsningenär ett att
aldrig får vad nödvändigt med hänsyn till detutöver ärsom
ändamål har föranlett den. Nedan följer sammanställningsom en

vissa sådana i lag beslutade inskränkningar förbudetöver motav
påtvingat kroppsligt ingrepp.

Förundersökning13 .2.2

eftersökningFör föremål kan i beslag eller förtas attav som annars
omständigheter kan betydelse förutröna utredningsom vara av om

brott får, enligt kap. första28 12 § stycket rättegångsbalken, kropps-
besiktning företas på den skäl igen kan misstänkassom
för brott vilket fängelse kan följa. Eftersom endast den som
misstänks för brott får för kroppsbesiktning får givetvisett utsättas
inte sådant tvångsmedel användas i syfte upptäcka brott. Attatt
skälig misstanke skall föreligga innebär det krävs det finnsatt att
konkreta omständigheter viss styrka pekar denattav som
misstänkte har begått bestämt brott. harSå iJO ärendeett t.ex. ett
JO:s ämbetsberättelse 1993/94 101 uttalat beslut tvångs-att etts. om
medel aldrig kan grundas enbart på allmänna kunskaper vissom en

livsföring eller tidigare brottslighet.persons
Med kroppsbesiktning enligt andra stycket undersökningavses av

människokroppens och inre tagande frånyttre samt män-av prov
niskokroppen och undersökning sådana Alla formerav prover. av
provtagningar omfattas, blod- och urinprov.t.ex.som

Enligt kap.28 första13 § stycket rättegångsbalken jämfört med 3 aç
och får kroppsbesiktning4 endast beslutas skälen för åt-om
gärden det intrång eller i övrigtuppväger åtgärden innebärmen soml för den misstänkte. Beslut kroppsbesiktning meddelasom av

Ärundersökningsledare eller åklagare. fara i dröjsmål får beslutet
fattas polisman.av

Innehav och överlåtelse dopingmedel straffbelagda gärningarärav
och dopingmedel kan i beslag. Med hänsyn härtill torde kropps-tas
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misstänkt iför eftersöka dopingmedelbesiktning gömtatt som en
Tagande blod- eller urinprov tordekunna komma i fråga.kroppen av

brottslighet.betydelse för avslöjande sådandäremot inte avvara av
fördäremot den andra förutsättningenintresseAv större är

då företas för omständig-kroppsbesiktning, nämligen den utrönaatt
brottet. Härvidkan betydelse för utredningheter vara av omsom

bevisning för kunnasyftet med åtgärden säkramåste attattvara
omständigheterför brott, dvs. debedöma rekvisiten ett somom

brott, uppfyllda. tordevisst lagrum konstituerar Detenligt ärettett
syfteföreta kroppsbesiktning idäremot inte tillåtet utrönaattattvara

bedömningen i påföljdsdelen.betydelse enbart föromständighet av
kroppsbesiktning i form provtagningsjälvklara falletDet ärnär av

Eftersommedel förbjuden.tillåtet konsumtion något ärär när av
provtagningstraffbelagd fårkonsumtionen narkotika ägaär rumav

intagit narkotika.i syfte den misstänkteutrönaatt om
medelklart fall konsumtionen någotYtterligare är närett av

ingår rekvisit ivisserligen inte själva brottetutgör ettmen som
trafiknykterhetsbrotten därExempel härpågämingen. är provtag-

viktig delsig det alkohol eller narkotika,ning, utgörrör en avvare
framträdande roll iförundersökningen och analysresultatet har en

bevisningen brottet.om
utredningsfall frågan komplicerad. kan bortsesövriga HärI är mer

ochfrån de fall där det fråga identifiering gärningsmannenär om av
förhållandena vidliknande situationer. särskilt intresseAv är ut-

redningar våldsbrott.om
omständighetens betydelse ligger hos förundersök-Avgörandet om

ningsledaren. denne frågan den misstänkte harAnser använtatt om
betydelse för utredningen brottet fåranabola steroider ärt.ex. av om

kroppsbesiktning. avgörande faktornhan besluta Den ärom
omständigheten kan kommaemellertid vilken betydelse antas att

domstolsprövningen gämingen.tillmätas vid den Denavsenare
eventuell påverkan inte harrådande uppfattningen i praxis är att

gämingen sådan.egentlig betydelse för bedömningennågon av som
planering ochbetydelse våldet i sig, eventuellOmständigheter ärav

ägde under påverkan något medelliknande. gämingenAtt ärrum av
förhållande sig försvårar gämingen eller kanprincip ett som vare

bedömas förmildrande omständighet.som
Vad här gäller den misstänkte brukatsagts oavsettsom om

eller dopingmedel och innebär möjligheterna tillnarkotika att
mycket begränsade.provtagning vad gäller dopingmedel Detär
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förekommer visserligen fall där så har skett. Emellertid Riksåkla-är
ställningstagande det i dag inte generellt möjligt.att ärgarens

Provtagning13.2.3 inom kriminalvården

och på häkten

Möjligheterna till kontroll kriminalvårdsanstalterna och häkten
har tillkommit i andra syften vad gäller vid förundersökning.än som
Motiven för kontroll intagna och häktade främst säkerhetsas-ärav
pekter och upprätthållande ordning. Kontrollmöjlighetema harav

i vissa fall tillkommit i syfte främja behandlingenäven denatt av
intagne.

Beträffande den intagen i kriminalvårdanstalt gäller enligtärsom
52 d lagen§ 1974:203 kriminalvård i anstalt han, inteattom om

föranleds medicinska eller liknande skäl, skyldigannat är attav
anmaning lämna blod-, urin- eller utandningsprov för kontroll attav
han inte påverkad beroendeframkallande medelär eller sådantav
dopingmedel i dopinglagen.1 § Möjligheten till kontrollsom avses

missbruk dopingmedel tillkom den juli1 1995. Sådanaav av
kontrollmöjligheter föreligger beträffande de dömdaäven personer

verkställer fängelsestraff intensivövervakningsom genom genom
elektronisk kontroll lagen4 § 1994:451 försöksverksamhetom
med intensivövervakning med elektronisk kontroll.

I övrigt framgår förutsättningarna för utföra kroppsbesiktningatt
den intagen i kriminalvårdsanstalt ellerär häktad 52 b §ärsom av

lagen kriminalvård i anstalt respektive 2 § lagen 1976:371om a
behandlingen häktade och anhållna m.fl. följerHärav attom av

kroppsbesiktning får företas samtliga kriminalvårdsanstalter och
häkten då anledning förekommer föremål denatt anta att som
intagne eller häktade inte får inneha skall anträffas honom. Om
sådan misstanke inte föreligger får kroppsbesiktning företas i slutna
kriminalvårdsantalter och häkten under vissa angivna förutsätt-
ningar. tillfällenDe då sådan kontroll får vid ankomst tillgöras är
anstalten eller häktet, då undersökningen stickprovsvis eller vidgörs

undersökningar, före eller efterstörre obevakat besök och efter
vistelse utanför anstalten eller häktet.

lagenI 1991:1137 rättspsykiatrisk undersökning saknasom
uttryckliga regler sådana tvångsmedelom provtagningar ochsom

Ävenliknande. denna lag saknar uttryckliga bestämmelserom om
provtagning torde det ligga i sakens måste kunnanatur att taman
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de påkallas syftet med undersökningen. Närmareprover som av
bestämmelser innehåll och utformning rättspsykiatrisktom av
utlåtande andra förordningenmeddelas enligt 12 § stycket
1991:1413 rättspsykiatrisk undersökning Rättsmedicinal-om av
verket efter samråd med Socialstyrelsen. Rättsmedicinalverkets
föreskrifter och allmänna rättspsykiatriskråd undersökningom
SOSFS 1992:1 innehåller bestämmelser hur denl nämnare om
rättspsykiatriska undersökningen skall till.gå

Socialtjänstlagen13.3 m.m.

Frågor samhällets socialtjänst regleras främst i socialtjänst-rörsom
lagen denna lag framgår varje kommun1980:620. Av 3 § att svarar
för socialtjänsten sitt område, allmänhetinom i kommunensgenom
Socialnämnd. Till socialnämndens uppgifter hör bl.a. enligt 5 § att

förtrogen levnadsförhållandenasig med i kommunen ochgöra att
verka för goda levnadsförhållanden. för denna verksam-Inom ramen
het skall socialnämnden enligt för§ arbeta motverka missbruk11 att

alkohol och andra beroendeframkallande medel aktivt sörjasamtav
för den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård han behöveratt
för komma ifrån missbruket. Enligt stadgandet skall socialnämn-att
den rikta särskild uppmärksamhet insatser för barn och ungdom

det gäller sådana missbruksfrågor. Eftersom anabolasyntetiskanär
steroider och övriga medel omfattas dopinglagen f.n. intesom av

beroendeframkallande kan emellertid vårdinsatser inteanses vara
vidare grundas angivna bestämmelser i socialtjänstlagen.utan nu

Enligt skall dock socialnämnden12 § bl.a. verka för barn ochatt
ungdom under och goda förhållanden, hos barn ochväxer tryggaupp
ungdom främja fysisk och social utveckling, följaen gynnsam
utvecklingen hos barn och ungdom visat teckensom ogynnsam
utveckling med särskild uppmärksamhet sörja för barn ochsamt att
ungdom riskerar utvecklas får det stöd och denatt ogynnsamtsom
möjlighet till vård kan behövas.som

enligt socialtjänstlagenInsatser bygger på frivillighet från den
enskildes sida. kompletterasLagen dock i falltvå tvångs-av
bestämmelser, nämligen lagen med särskildal990:52 bestämmel-

vård och lagenLVU 1988:870 vård miss-ser om av unga om av
brukare i vissa fall LVM.
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ochför barnsocialtjänsteninominsatserLVU ung-l §I attanges
vårdnads-och hansdenmedsamförståndiskalldom göras unge

den ärsocialtjänstlagenibestämmelserna attenligthavare sommen
enligtförutsättningarenligt LVUvårdberedasskallårunder 18 om

kanintevårdbehövligdet kanochföreligger atteller 3 § antas ges2
vårdnadenhareller demdensamtyckemedden omsomavunge

2 § LVUsjälv. Avhonomår,fyllt 15denoch,honom när avunge
hälsadå denslag kanifrågavarandevårdframgår ungesgesatt nuav

följdtillskadaförriskpåtagligförutvecklingeller avär utsatt
också be-vårdskallLVUEnligt §3hemmet.imissförhållanden

påtagligförutvecklingellerhälsasinden utsätterslutas ungeom
medel,beroendeframkallandemissbrukskadasrisk att avgenom

beteende. Omnedbrytandesocialtellerverksamhetbrottslig annat
kandetsådantdopingmedel på sätt attmissbrukarunderårig etten
börbeteendenedbrytandesocialtkvalificeratutgöra ettanses
detenligt LVUtvångsvård ävenförföreliggakunnamöjligheter om

tordeoftamedel, vilketandramissbrukföreliggersamtidigtinte av
kanförutsättningarnämndaFöreliggerjfr. kap. 4.fallet nuvara

enligt LVUvårdbeslutastycket LVUförstaenligt 4 §länsrätten om
förutsättningardeUndersocialnämnden.ansökanefter angessomav

omedelbartbeslutaocksåsocialnämndenkani LVU6 § om-om
LVUenligt 7 §skallbeslutsådantEttdenhändertagande unge.av

länsrätten.underställas
LVUi 3 §grundnågonpåvårdFör angessomsomungaav

§enligt 12skall dettillsynsärskiltunderbehöver stå noggrann
12-hem.s.k. §ungdomshem,särskildafinnasstycket LVUförsta

innehafårintesådanLVU16 §framgårDet att nar-personenav
berusningsmedel ellerandraellerdryckeralkoholhaltigakotika,

ellermissbrukanvändas förägnadesärskiltföremål attär avsom
innehahellerintefårnarkotika. Denmedbefattning ungeannan

vidordningenvården ellerförtillkannågot annat menvarasom
jfr.dopingmedelinnehavtäckatorde ävenDethemmet. avsenare

förutsätt-vissaunderdärvidfår599. Den1979/80:1 unges.prop.
ytligtellerkroppsvisiterasLVU,i 17 §vadenligtningar, angessom

kroppensundersökningellerProvtagningarkroppsbesiktigas. av
kroppsbesiktning.ytligbegreppetunderfallaintehåligheter anses

berusningsme-andranarkotika ochdrycker,alkoholhaltigaPåträffas
medelsådanafårhemmet,övrigteller idendel hos unge,

förverkande behöverreglerrättegångsbalkensförstöras utan att om
tillämpas.
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På motsvarande stadgas isätt 2 § LVM vård inom socialtjänstenatt
missbrukare i samförstånd med honom enligt bestämmelsernages

i socialtjänstlagen missbrukare skall beredasatt vård oberoendemen
samtycke tvångsvårdeget under de förutsättningarav som anges

i LVM. Enligt 4 § LVM kan tvångsvård beslutas någon till följdom
fortgående missbruk alkohol, narkotika eller flyktigaav lösnings-av

medel i behovär vård för komma ifrån sitt missbrukatt ochav
vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på
något Härav följersätt.annat missbruk dopingmedelatt inteav

kan grund förensamt utgöra beslut tvångsvård enligt LVM. Iom
LVM förutsätts vidare missbrukaren till följdatt missbruketav

sin fysiskautsätter eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper
uppenbar risk förstöra sitt liv elleratt kan befaras komma att
allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Tvångsvård
beslutas enligt 11 § LVM länsrätten efter ansökan socialnämn-av av
den och lämnas särskilda s.k. LVM-hem. För den vårdasgenom som
i LVM-hem gäller enligt 31 § LVM motsvarande restriktioner för
innehav vissa enligt LVU. Detsamma gäller i frågaav varor som om
kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning omhändertagandesamt och
förstörande otillåtna föremål.av
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införaMöjligheter14 att

pådopingförbud m.m.

gymanläggningar

Inledning14.1

innehållKapitlets14. l

vuxitdopingregelverkharorganiserade idrotten motdenInom ett
medsambandsanktioner. Ikontroll ochtill attmöjlighetermedfram

utanför denspritt sighaupptäcktesdopingmedel ävenbruket av
besöktebland demförekomochorganiserade idrotten gyman-som

Riksidrottsför-Sverigesmedintressetläggningar väcktes att,av
dopingmedelförbudförebild, införaregelverkbunds RF motsom

kap.framgåttoch sanktioner. Somkontrollmöjligheter tillsamt av
sigriktatsamarbetsprojektingått i deåtgärderhar sådana10 som
de-föremål förvaritfrämstfrågagymverksamheten. Denmot som

kommunaladentillämpas inomkanåtgärderbatt sådanaär om
regle-offentligrättsligabegränsningar denvilkaochverksamheten

ingrepp,kroppsligaskyddetgrundlagsfästabl.a. detringen, mot
möj-kommunernasFråganagerande.medför för kommunernas om

möjlighetochdopingmedelanvändandetförbjuda attlighet att av
inte varitharanläggningarkommunalakontrollåtgärder ividta

oklart.delvis Irättslägetdomstol ochprövning ärföremål för av
offent-ochcivilrättsligafrånrättslägetutredningenbelyserkapitlet

utredningensdrasslutsatsersynpunkter.ligrättsliga De är egna.som
medeldedopingmedel härmedanmärkasskallDet att somavses

särskiltintedopinglagenomfattas annat anges.omav

och avtalbeslutpå kommunalaExempel14. l

dopingmedel ianvändandekommunala insatsernaDe mot av
till kommun. Iskiftar från kommungymanläggningarkommunala

principuttalandenmed allmännanöjer sigvissa kommuner man
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medan i andra kommuner har antagit omfattande handlings-man
Besluten kan fattas fullmäktige eller på nämndnivå.program. Detav

förekommer också åtgärderna betraktasatt verkställighets-som rena
åtgärder vilka hanteras internt inom för förvaltningen.ramen

Enligt den enkät Svenska Kommunförbundet skickade tillsom ut
landets kommuner under maj månad 1995 se avsnittnärmare 10.2.2
och lO.4.3 har 79 de 146 kommuner besvarade enkätenav som
beslutat införa dopingförbud i kommunala lokaler.

de beslutI och förslag till beslut varit tillgängliga för utred-som
ningen har såväl hantering användande dopingmedel för-som av
bjudits. dopingHur skall definieras emellertid i del fall intesynes en

Ävenha berörts i beslutet. där sådan definition varierar denna.ges
I vissa kommuner hänvisas till den lista förbjudnaöver medel och
metoder tillämpas RF. andraI kommuner åtskillnadsom görsav
mellan de gymbesökare medlemmar iär förening ärsom en som
ansluten till RF och de inte det. För demär förenings-ärsom som
medlemmar omfattar förbudet de medel och metoder finns påsom
idrottens lista. För icke föreningsanslutna tränande omfattar förbudet
i sådana fall endast de medel omfattas dopinglagen. Dop-som av
ingförbudet kompletteras i regel med föreskrifter stickprovskon-om
troller och eventuell avstängning kontrollen visar doping-attom
medel förekommer i urinen eller den tränande lämnavägrarom

Föreskrifter i regel intagna iär avtal slutsprov. mellanett som
kommunen och den enskilde gymbesökaren. vissaI fall anslås före-
skrifterna i stället i lokalen eller överlämnas till den köpersom
årskort. Det förekommer företagäven eller idrottsföreningatt ett en
hyr gymanläggningen kommunen. sådanaI fall förekommerav att
föreskrifter dopingförbud och kontroller tagits allmännaom som
villkor i hyresavtalet.

Den osäkerhet råder beträffande kommunernas möjlighetsom att
besluta urinprovskontroller gymbesökare har medförtom av att
sådana kontroller i princip endast företas besökarennär medlemär
i till RF ansluten idrottsförening. Enligt den nämndaen ovan en-
käten genomförde 64 de svarande kommunerna dopingkontrollerav
i sina lokaler endast i något enstaka fall avsåg kontrollenmen
besökare inte idrottsanslutna. För lösa de rättsligasom attvar
problemen har i vissa kommuner bildat idrottsföreningar påman

därefter anslutits till något specialförbundgymmen inomsom RF
eller Svenska Kroppskulturförbundet. Medlemskapet har dock inte
omfattat tillfälliga besökare.



Möjligheter införa dopingörbud..SOU 1996: 126 221att

samarbetsavtal mellan de olikaantal kommuner harI upprättatsett
inom kommunen med medverkan såväl de kommunaltavgymmen

drivna de föreningsdrivna eller privat drivna gymmen.gymmen som
medverkar i de flesta fall distrikts-samarbetsavtalen RF:sI även

idrottsförbund. samarbetsavtalen förbinder sig de medver-Genom
kande bl.a. föreskriva förbud doping.att mot

Två modeller

dopingförbud och samarbetsav-Utformningen besluten om avav
förtalen varierar bland de handlingar funnits tillgängliga utred-som

exemplifiera huvudriktningarningen. Följande modeller kan två av
besluten/avtalen.

d l lM Ao e
för beslut/avtal: samarbetande förbinder sigFormen De gymmen

aktivt dopingfri miljö och teckna avtal medverka föratt atten
samtliga tränande på tränande förbinder sig avståDen attgymmet.
från bruk eller hantering med dopingmedel inte ordineratsav som av
läkare. Vidare förbinder sig den tränande vid kallelse ställaatt upp
på urinprovskontroll. medverkande själva förstårDe gymmen
kostnaderna för provtagning.

Dopingmedel: Med dopingmedel de medel finnsavses som upp-
IOK:s dopinglista, härutöver förbjuds användning ochäventagna

hantering narkotikaklassade medel inte finns upptagnaav som
listan. metoder finns dopinglista ocksåDe IOK:s ärupptagnasom
förbjudna.

Infaller vid lämna vid positivt ellerSanktion: vägran att prov, prov
Avstängning fråndå tränande dömts för brott dopinglagen.den mot

de och föreningar medverkar i samarbetsavtalet samt ettgym som
gäller under kan kor-"vite" 000 kr. Avstängningen två år5om men

ned till fyra månader den tränande medverkar i erbjudettas ettom
inbetalda vitet finansierar då derehabiliteringsprogram. Det prov-

tagningar skall under rehabiliteringsprogrammet.ägasom rum
Beslut/överklagande: träder kraft,Sanktionema automatiskt i något

formellt beslut fattas inte. Eventuella tvister skall avgöras genom
skiljemannaförfarande dvs. inte domstol.prövas av

l lM d Bo e
för beslut/avtal: beslutFormen Kommunen använ-antar ett mot

dande dopingmedel i samtliga idrottsanläggningar inom kom-av
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Avtal skrivs med de samverkande För de tränandemunen. gymmen.
anslås föreskrifter i lokalerna. Förskriftema ålägger besökaren att
inte använda eller i övrigt hantera dopingmedel vidsamt att anmo-
dan ställa på urinprovskontroll. Kommunen står förupp prov-
tagningskostnadema.

Dopingmedel: medelDe finns på listaRF:supptagna översom
förbjudna dopingmedel.

Sanktion: Inträder vid positivt analyssvar eller den tränandeom
medverka vid kontroll ellervägrar den tränande dömtsatt förom

brott dopinglagen. Avstängning under två år från kommunenmot av
organiserade idrottsaktiviteter i samtliga träningslokaler eller an-
läggningar för idrottsändamål. Om den tränande medverkar i ett sex
månaders långt behandlingsprogram skall erbjuda ochgymmetsom

han själv skall stå kostnaderna för 5 000 kr skall han intesom
avstängas.

Beslut/överklagande: Beslut avstängning fattas kommunalom av
nämnd. Beslut kan överklagas kommunalbesvär.genom

14.2 Skyddet påtvingatmot

kroppsligt ingrepp

Enligt kap.2 6 § regeringsfonnen varje medborgareär detgentemot
allmänna skyddad påtvingat kroppsligt Begränsningarmot ingrepp.

skyddet kräver enligt kap.2 12 § stöd i lag och får endastav göras
för tillgodose ändamål godtagbaraatt i demokratisktär ettsom
samhälle.

Kroppsligt ingrepp

Som kroppsligt ingrepp räknas provtagningar olika slag såsomav
blodprov, alkoholutandningsprov och urinprov.

vångT

Om det kroppsliga ingreppet sker med vederbörandes samtycke, dvs.
frivilligt, denna skyddsregelär i regeringsformen inte tillämplig.
Med tvång såväl direkta indirekta tvångsåtgärder. Detavses som
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allmänna skall förfoga något maktmedel för genomdrivandeöver av
Ävenåtgärden. hot sanktioner vid form tvångvägran ärom en av

medför åtgärden inte kan frivillig. Tvång iattsom anses vara
regeringsformens mening inte föreligga det kroppsliganäranses
ingreppet förutsättning för förmån, villkorutgör t.ex.en en om
läkarundersökning för erhållande anställning. Tvång föreliggerav
dock läkarundersökningen kan beordras under anställningen ochom
genomföras den enskildes vilja eller den enskildes motståndmot
bryts hot någon sanktion omplacering.t.ex.genom om

betänkandet "TvångsmedelI enligt och 28 kap. polisla-27 RB samt
gen" SOU 1995:47 behandlar Polisrättsutredningen frågan fri-om
villighet. Enligt Polisrättsutredningen bör utgångspunkten för den
svenska lagstiftningen åtgärd får utgöraatt ettvara en som anses
intrång i de skyddade fri- och rättigheterna inte får företas änannat
på de villkor i lag samtycke har lämnats.oavsettsom anges om
Åtminstone skall gälla dådetta det fråga tvångsmedel eller dåär om
det fråga ingripanden har karaktär tvångsmedel.är om som av
Polisrättsutredningen ifrågsätter således samtycke till sådanaom
ingripanden kan medföra ingripandet inte bör beaktasatt ettsom
intrång i rättsfären. Eftersom den föremål för åtgärden i prak-ärsom
tiken inte har något val torde, enligt Polisrättsutredningen, ett
samtycke i sådana fall sällan uttryck för verklig frivillighet.vara en
Det skall anmärkas vad behandlas i betänkandet främstäratt som
de straffprocessuella tvångsmedel finns lagreglerade i rätte-som
gångsbalken och polisrättsutredningen har inte analyseratnärmare

principer skall gälla i andra sammanhang. Frågan harom samma
inte heller i tidigare förarbeten varit föremål för djupare analys.en
Betänkandet föremål för beredning inom regeringskansliet.är nu

allmännaDet

Med det allmänna bl.a. kommunfullmäktige, kommunalaavses
nämnder och förvaltningsorgan. kommunalt företag räknasEtt
normalt inte det allmänna inte företaget fullgörsett som om upp-
gifter innefattar myndighetsutövning. regle-Närmastsom synes
ringen sikte fall "myndighetsutövning", nedan, detta av se men

inte uteslutet regeringsformen tillämpligär i andra fall.äratt även
fråga harDenna dock inte berörts i förarbetena jfr. ADnärmare

1984:94, nedanse .
Regeringsformens skydd kroppsliga ingrepp däremot intemot ger

skydd handlingar företagna privatpersoner. Privatpersonermot av
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eller privaträttsliga agerande begränsas vanlig lag, iorgans genom
berört avseende främst brottsbalken. kommunen uppträderNärnu

i civilrättsliga förhållanden, hyresförhållanden,part t.ex.som som
det kommunala inte heller det allmänna iär organet att anses som

regeringsformens mening. sådana ärenden gällerI i princip samma
regler för privaträttsligasom organ.

Myndighetsutövning

finns inte någon enhetlig tolkning vad myndighetsutövningDet av
innebär. Emellertid brukar det myndig-utmärkande förattman ange
hetsutövning myndighetens beslut eller åtgärd får rättsverk-är att
ningar för den enskilde på grund innehållet i offentligrättsligaav
regler och inte grund avtal eller andra civilrättsliga regler.av

Myndighetsutövning sig uttryck i beslut eller faktiska åtgärdertar
grundar sig samhällets maktbefogenheter. Myndig-ytterstsom

hetsutövning föreligger då polisen vidtar någon de tvångs-t.ex. av
åtgärder medges under förundersökning. Beslutet kan ävensom vara
gynnande för den enskilde, beslut beviljande bidrag.t.ex.som om av

det allmännaNär uppträder i avtal föreligger däremotpart ettsom
i princip inte myndighetsutövning. kommunenOm i egenskapt.ex.

hyresvärd träffar avtal med hyresgäst och därvidparternaav
bestämmer villkor hyra föreligger inte myndighetsutöv-om m.m.
ning. heller i övrigt föreliggerInte myndighetsutövning då tjänsten
tillhandahålls och då kommunen tillvaratar isina intressent.ex.
egenskap upplåtare i avtalet kräva något denattav genom av som
köper tjänsten.

beslut eller avtal till detEtt vissa civilrättsligarörayttresom synes
förhållanden kan emellertid egentligen innebära formen annan av
reglering. Frågan har berörts i avgörande från regeringsrättenett
RÅ ref. det fallet1991 21. hade kommun beslutat inteI läm-atten

tillstånd till valaffischering sig allmän plats ellerna vare annan
mark disponerades kommunen. Grunden för beslutetsom av var
trafik- och ordningsskäl. dettaFrågan beslut stod i strid medvar om
grundlagens regler yttrandefrihet. Eftersom beslutet innebar attom
kommunen sig all valafñschering på mark stod undermotsatte som
kommunens förvaltning och motiverades främst trafiksäkerhets-av
och ordningsskäl kunde beslutet, enligt regeringsrättens mening, inte

förstai hand sikte reglera det civilrättsliga förhållan-ta attanses
det mellan kommunen fastighetsägare och enskilda organisatio-som

nyttjanderättshavare. ställetI ansåg regeringsrätten attner som
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mellan sidan kom-beslutet i första hand angick förhållandet å ena
andra sidan enskildaföreträdare för det allmänna och åmunen som

beslutetönskar valaffischer varförorganisationer sättasom upp
Regeringsrätten fann vidareinnefattade offentligrättslig reglering.en

yttrandefrihetenbeslutet innefattade otillåten inskränkningatt av
varför beslutet upphävdes.

Även offentligrättsligaanställningsavtal kan innehålla moment.ett
behandlat frågan huru-Arbetsdomstolen har i fall 1984:94ADett

anställdläkarundersökning hos SJvida åliggandeett enom av
regeringsformen. anställde hadebussförare stred kap. Den2 6 §mot

föreskrifter ålagts genomgåmed stöd internaSJ att ettav av- -
säkerhetsskäl. Huvudfråganantal läkarundersökningar främst varav

åliggandenamyndighetsutövning ellerbeslutet utgjorde omom
majoritet fann detföljde anställningsavtalet. Arbetsdomstolens attav

föreskrifternamyndighetsutövning eftersom ansågsfrågavar om
vilket offentlig-utfärdade med stöd allmänna verkstadgan är enav

avsedda främsträttslig reglering. Föreskrifterna uppfattades attvara
riktigtoffentliga funktioner fullgörs påtillgodose intresset ettattav

Inledningsvisoch inte det allmännas intresse arbetsgivare.sätt som
regeringsformenväckte Arbetsdomstolen frågan huruvida kap. 62 §

hade området för myndighetsutövningtillämpning utanföräven
Läkarundersökningama i siginte ställning till denna fråga.togmen

regeringsformenansågs sådana påtvingade ingrepp ivara som avses
och rättsfall har lett tilldärför erfordrade lagstöd. Detta senare
lagstiftning i vilka fall läkarundersökningar vid offentliga an-om
ställningar får genomföras.

Allmänna civilrättsliga regler14.3

Gymverksamhet i privat regi14.3.1

med innehavarens samtycke vinner inträde tillDen som en gyman-
läggning för styrketräning avtal medsig åt ingårägnaatt t.ex. ett
innehavaren. Avtalet begränsad nyttjanderätt till redskap,ger en om-
klädningsrum, duschutrymmen och inte sällan tillgång till en
instruktör. regel nyttjanderätten beroende avgift betalasI är attav en

nyttjanderätten kan avgiftsfri.men vara

16-11618
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Om avtalet med uteslutande andrarätt disponeraattger av personer
del anläggningen kan sedvanligt hyresrättsligt förhållandeetten av

för handen, förutsatt någon form ersättning utgår förattvara av
upplåtelsen. dessa fall hänvisasI till diskussionen i avsnitt 14.3 .3.

Det normala emellertid upplåtelsenär gymanläggningatt av en
eller del därav sker till obestämt antal samtidigt ochett personer som

för sig disponerar lokalerna. sådanEn upplåtelse betraktas intevar
hyresavtal. Rätten disponera lokalerna här förutsätt-ett att ärsom en

ning för kunna utnyttja träningsredskap eller någonatt annan
nyttighet finns i lokalerna och underordnat iutgör ett momentsom
avtalet mellan Avtalet regleras därför inte reglerna iparterna. av

kap.12 jordabalken i det följande kallat hyreslagen. Inte heller
finns lagstiftning direkt sikte på denna formtarannan som av
nyttjanderätt. Innehållet i avtalet får därför bedömas utifrån all-

avtalsrättsliga reglermänna varvid den s.k. generalklausulen om
oskäliga avtalsvillkor i 36 § lagen 1915:218 avtal och andraom
rättshandlingar förmögenhetsrättens område avtalslagen spelar

viktig roll. Enligt denna generalklausul har domstol möjligheten att
jämka avtalsvillkor eller besluta det skall lämnasett att utan
avseende villkoret, med hänsyn till bl.a. avtalets innehåll ochom
omständigheterna vid avtalets tillkomst, kan oskäligt. Vidanses
oskälighetsbedömningen skall särskild hänsyn till den avtalsparttas

intar underlägsen ställning till den andre avtalsparten. Vidsom en en
bedömning huruvida avtalsvillkor oskäligt torde regelsyste-ett ärav

för hyra och nyttjanderätt kunnamet tjäna till vägledning.annan
Parterna har betydande frihet införa villkor allehanda slagatten av

i avtalet. Förutom anläggningens innehavare ställer anläggningenatt
till förfogande kunden erlägger överenskommen inträdesav-attmot
gift råder ingen tvekan han föreskriva ordnings-ägeratt rätt attom
regler för nyttjandet anläggningen. På hyres-sättav samma som en
värd har kräva sundhet, ordningrätt och skick haratt gott gymäga-

ställa sådana krav besökaren.rätt helleratt Inte torde någraren
hinder föreligga ställer kravgymägaren besökarnaatt skallatt

fria från missbruk dopingmedel och andra droger, särskiltvara av
anläggningen marknadsförs "drog- och dopingfri". Somom som

tidigare redovisats regeringsformen inte sikte på förhållandettar
mellan privatpersoner eller privaträttsliga Privatpersonersorgan.
skydd otillbörligt agerande från andra privatpersonermot regleras
enbart vanlig lag. När det gäller frågan huruvidagenom gymäga-en

har införa villkorrätt dopingkontrollatt i avtaletett kan förstre om
konstateras sådant avtal frivilligt, dvs.att ett är gymbesökaren har
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han intemöjlighet välja gymanläggning accepteraratt omannan
sådant villkor finns inte.direkt hinder i lagvillkoret. Något mot ett

oftast förenade med sanktion vidsådana villkorEftersom är en
kontroll, avstängning, kan det dock dis-genomgåvägran att t.ex.

kanpåtryckning sanktionshotetkuteras den utgör anses varaom som
fråga sådant rättstridigt tvångotillbörlig. härvid inteDet är somom

ogiltigt. Medavtalslagen medför avtaletenligt 28 och 29 äratt
personliga integritetenhänsyn till det intrång i den provtag-som en

eftersom gymbesökaren vid anmaningning innebär och om prov-
har val han vill fortsättatagning egentligen inte något tränaattom

det möjligt villkoret kangymanläggningenpå är att anses som
avtalslagen.oskäligt enligt 36 §

villkor hämtats från idrottens regel-tidigare har dessaSom sagts
självklart idrottens principerinte heltverk. kanDet attanses som

överföras till de nyttjande-och kontrollmetoder vidare kanutan
privatfråga besökare vill nyttjarättsavtal det är när ensom om en

kommersiell verksamhetgymlokal. Gymverksamheten i sigär en
direkt jämställas med ideella föreningar. Idrottensoch kan inte reg-

syften och innehållerler har också tillkommit i speciella pröv-ett
ningsförfarande syfte tillförsäkra den enskilde medlemmeni att
rättssäkerhet nedan.se närmare

huruvidaemellertid svårt generellt uttala sigDet är ettatt som
sanktionerat oskäligtvillkor dopingkontroll privat ärettom gym
eller inte. Eventuell oskälighet måste bestämmas utifrån allsidigen
bedömning omständigheter det enskilda fallet. Frågansamtliga iav

sanktionernas rimlighet och huruvida kontrollerna påägerom rum
godtagbart ha betydelse villkor kanbör därvidsättett ettom anses

skäligt Eftersom syftet med villkoret motverkaeller inte. är attvara
dopingmedel och därför kan ha betydelse förbruket gymäga-storav

allmäntsanktionerat villkor dopingkontroll dock intekan ettren om
oskäligt.sett anses som

framstår sanktion i form tidsbegränsadhellerInte avstäng-en av
dopingöverträdelse oskälig under förutsätt-vid konstateradning som

sker under godtagbara former. detning kontroll och analys Näratt
ställa dopingkontrollgäller sanktioner då påvägrar attpersonen upp

finns bedömning.det kanske anledning Detgöra äratt en annan en
grundläggande rättsprincip individen har bestämmarätt överatt att
sin kropp och det kan därvid tyckas det indirekta tvångattegen som

Äninnebär framstår mindre acceptabelt.sanktionen som mer
tveksamma framstår avtalsvillkor innebär gymbesökarenattsom
skall betala vite eller inbetald avgift förverkas.ett att
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Enligt utredningens bedömning torde således privata hagymägare
viss möjlighet införa villkor dopingförbud och dopingkon-att om
troller i avtalet med gymbesökaren. Frågan detta gäller även närom
gymanläggningen bedrivs i kommunal regi behandlas särskilt i
avsnitt 14.4.2 och 14.4.3.

14.3.2 Föreningsrättsliga regler

Som redogjorts för i kap. har idrottsföreningar5 tillhör RFsom ge-
sina stadgar möjlighet genomföra dopingkontroller och bes-attnom

luta avstängning vid positivt analysprov eller då idrottsutövarenom
medverka vid dopingkontroll. Om idrottsutövarenvägrar haratt an-

dopingmedel kan han uteslutas från idrottsföreningen.vänt även
Lagstiftning beträffande ideella föreningar saknas varför bedöm-

ningen får enligt allmänna rättsprinciper och analogier frångöras
lagstiftning. Domstolama har sig behörigaansett attannan vara

huruvida beslut har fattats i stadgeenlig ordning ellerpröva t.ex.
andra formella frågor däremot inte generellt företaattmen en
materiell prövning ideella föreningars beslut. Frågan dom-av om
stolarnas möjlighet till sådan prövning har behandlats i bl.a. NJA
1977 129 och NJA 1990 Båda fallen68. rörde beslut ute-s. s. om
slutning från ideell förening det sist nämnda fallet frånen en
idrottsförening. rättsfallen framgårAv det i praxisatt attanses en
materiell prövning möjlig då medlemskapet har ekonomisk bety-är
delse för medlemmen och särskilt då beslutet har betydelse för
medlemmens utövande yrkesverksamhet, vilket gälla bl.a.ansettsav
då det gällt arbetstagarorganisationer. detNär gällde medlemskap i

idrottsförening ansåg HD NJA 1990 68 den ideella in-atten s.
riktning och det personliga inslag präglar idrottsföreningarnassom
verksamhet så starkt skäl för föreningarna själva skallutgör ett att
få frågor uteslutning det inte lämpligt sådanaavgöra äratt attom
frågor generellt skulle underkastade domstols prövning. HDvara

dock inte utesluta frågan kan komma behandlasatt attsynes annor-
lunda i fall där medlemskapet har ekonomisk betydelse vidett
utövande yrkesverksamhet eller på liknande sätt.annatav

föreningsEn stadgar inte avtal i bemärkelse. deutgör fallIträngre
där domstolarna har gått in i materiell prövning förenings-en av
rättsliga förhållanden prövningen ändå ha skett avtalsrätts-synes
liga grunder varvid stadgarna har led i rättsförhållandetsetts ettsom
mellan föreningen och medlemmen. det gällerNär frågan möj-om
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lighet till dopingkontroller torde därför bedömningsgrundersamma
kunna tillämpas gjorts beträffande privata gymägare.som ovan
Idrottens bestämmelser har tillkommit för underlätta idrottsrörel-att

kamp bruket dopingmedel, bruk uppfattasmot ettsens av som som
medicinskt och moraliskt förkastligt. Medlemmar användersom
dopingmedel för vinna tävlingar skadar de grundläggande prin-att
ciper spel idrottsrörelsens grundvalar.rent utgörom som en av
Motivet för införandet stadgebestämmelsen kan därför vilasägasav

objektiv grund. liggerDet i den enskilde föreningsmedlem-även
intresse risken för behöva tävla dopade konkurren-att att motmens

minimeras. Vidare har proceduren kring kontrollverksamhetenter
och eventuell sanktion, dessutom tidsbegränsad, utformats såärsom

rimliga krav tillförlitlighet och rättssäkerhet uppfyllda.att är
Dessa omständigheter medför, enligt utredningens bedömning, att
det saknas anledning frågasättai de villkor dopingkontrolleratt om
och sanktioner intagits i idrottens stadgar.som

14.3.3 Hyresavtal

Regler upplåtelse nyttjanderätten till lokal och hyres-om av en
avtalets innehåll finns i 12 kap. jordabalken hyreslagen. Lagen
innehåller såväl tvingande regler dvs. regler inte går avtalaattsom
bort sådana regler medger frihet i avtaletparterna attsom som
bestämma villkoren. Lagen skillnad mellan bostadslägenhet ochgör
lokal. Avsikten med lagen särskilt hyresgäster till bostads-är att ge
lägenheter starkt skydd varför avtalsfriheten begränsadett är närmer
det gäller sådana hyresförhållanden. Emellertid innehåller lagen inte
detaljregler i alla avseenden varför vanliga avtalsrättsligaäven
regler får beaktas. Således har avtalslagens ogiltighetsregler och den
s.k. generalklausulen oskäliga avtalsvillkor tillämplighet. Vidareom
kan hyresvärd förbjudas marknadsdomstolen i fortsättning-atten av

ställa villkor kan oskäliga, lagen 1971 12en upp som anses vara
oskäliga avtalsvillkor och lagen 1984:292 avtalsvillkorom om

mellan näringsidkare.
De intressanta reglerna i jordabalken kap.12 23-25 vilkaärnu

gäller för såväl lokalhyra hyra bostadslägenhet. Enligt 23 §som av
får hyresgästen, med vissa undantag, inte använda lägenheten till

ändamål det för upplåtelsen avsedda.annat än I 24-25 åläggs
hyresgästen bl.a. vårda lägenheten iaktta allt fordrasatt församt som

bevara sundhet, ordning och skickatt inom fastigheten. Hyres-gott
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har för vistas i lägenhetengästen även ansvaret att personer som
förhållningsregler.följer dessa

ochlagen preciseras inte vad med sundhet, ordningI avsessom
varför bestämmelser regel kompletteras medskick lagens igott

ordningsföreskrifter i hyresavtalet. Emellertid kan ord-tassom
hyresvärden inteningsföreskrifter inte förhållanden rentsomavse

objektivt kan ha bestämma Så torderätt att t.ex.om. enanses
föreskrift allmänt förbud hålla hund i bostadslägenhe-ett mot attom

generellt godtagbar. det gäller lokaler dockinte När ärter vara
hyresvärdenavtalsfriheten Vid uthyrning lokal kan hastörre. ettav

berättigat intresse verksamheten under vissa villkor.ägeratt rumav
fall hyresvärden ha möjlighetsådana tordeI även att genom

uppfylls. till vida tordeordningsföreskrifter tillse ändamålet Såatt
hyresavtalet då lokal hyrs nykterhetsorganisationutt.ex. en av en

förbud alkoholförtäring ochkunna innehålla föreskrifter motom
alkoholpâverkade bevistar lokalen.mot att personer

vidHinder torde därför inte generellt föreligga hyresvärdenmot att
villkor förbudupplåtelse lokal till gymverksamhet in mottarav om

användande dopingmedel i lokalen och ålägger hyresgästen attav
kontrollera lokalen inte utnyttjas använderatt av personer som
dopingmedel.

Frågan situationen annorlunda kommunen hyresvärdär ärom om
diskuteras i avsnitt 14.4.4.

Gymverksamhet i kommunal regi14.4

Allmänna rättsregler för14.4.1

kommunal verksamhet

rättsligaKommunernas särart

har konstitutionell särställning i regeringsformen.Kommunerna en
särkild juridiskaDe och fullgör radär typen av personer en

offentligrättsliga uppgifter, många med inslag myndighetsutöv-av
ning. dennaFör verksamhet gäller bl.a. kraven i kap.1 9 § rege-
ringsformen på saklighet och opartiskhet likhetpå allas införsamt
lagen. kap.Av 8 regeringsformen följer kommunernas5 § be-att
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fogenheter och åligganden skall i lag. Huvudreglemaanges om
kommunernas kompetens finns i kommunallagen. Vidare gäller även
reglerna i regeringsformen medborgarnas skydd åtgärdermotom
från det allmänna, skyddet kroppsliga ingrepp i kap.2 6 §t.ex. mot
regeringsformen, varvid sådana åtgärder enbart får vidtas de harom
stöd i lag.

kommun kanEn dock också uppträda privaträttsligt subjektsom
och i civilrättsliga avtal med utomstående. Dettapart är t.ex.vara
fallet kommunen eller kommunalt företagnär hyr eller säljerett ut

anläggning. sådana avtal gällerFör i forsta hand civilrättsligaen
regler. När kommunen hyr lokaler det således hyreslagent.ex. ärut

skall tillämpas avtalet. Att civilrättsliga regler skall tillämpassom
hindrar dock inte ingående avtalet sådant skallatt av som vara
kompetensenligt for kommunen, antingen enligt kommunallagen
eller enligt någon specialförfattning.

Kommunallagen 1991:900

En grundläggande förutsättning för kommunen skall få sigägnaatt
åt viss uppgift det fråga angelägenhet lär äratten om en av a

intresse haranknytningmänt till kommunenssom
å d eller dess d l och uppgiften inte skallatto m r e m e e m m a r

handhas enbart kommun, landsting eller någonstaten,av en annan
2 kap. kommunallagen.1 § Kommunal verksamhetannan som

drivs med stöd den allmänna kompetensen fakultativ ickeärav
specialreglerad och frivillig. Drift kommunal gymanläggningav en

exempel sådan verksamhet.utgör Kultur- och fritidsnämndenett
vanligtvis ansvarig nämnd for verksamheten.är

Även verksamheten bedrivs i konkurrens med privataom gyman-
läggningar torde den förenlig med kommunallagen det kanvara om

allmänt intresse kommunen driver gymanläg-attanses vara av en
gning allmänintresset. Detta regelmässigt fallet anläggning-är om

knuten till erkänd kommunal angelägenhetär t.ex.en en som en
kommunal simhall. allmänintresseKravet uppfyllt detär även om
endast fåtal kommunmedlemmar deär facto utnyttjarett som en
kommunal gymanläggning. En grundläggande förutsättning för
kompetensenlighet verksamheten bedrivsär inom denatt egna
kommunen eller åtminstone knuten till kommunens områdeär
eller medlemmar lokaliseringsprincipen.

Enligt kap.2 2 § kommunallagen gäller vidare kommunen skallatt
behandla kommunmedlemmarna lika det inte finns sakliga skälom
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för likställighetsprincipen.något kommunenOmannat tar ut av-
gifter i verksamheten får dessa enligt 8 kap. b kommunallagen3 §
inte högre kostnaderna för de tjänster tillhandahållsän änvara som
i verksamheten självkostnadsprincipen.

Kommunala företag

kommunen fritt bedrivaDet står gymverksamhet i förvaltnings-att
form eller kommunen bildat företag. Enligt kap.3 16 §ettgenom av
kommunallagen har kommunen detta förutsättningtill underrätt att
det fråga kommunal angelägenhet och det inte föreskri-är attom en
vits någon särskild ordning för handhavandet, dvs. lagstiftarenatt
inte bestämt verksamheten skall bedrivas kommunenatt t.ex. av

falletsjälv. bland beträffande det kommunala skol-Detta är annat
väsendet. Vården angelägenhet innefattar myndighets-av en som
utövning får dock enligt kap. regeringsformen överlämnas11 6 §
endast det finns stöd för det i lag.om

Kommunala företag privaträttsliga juridiska Denär personer.
juridiska formen vanligen aktiebolag eller stiftelse. Verksamhetenär

därvid primärt aktiebolagslagen 1975: 1385 respektivestyrs av
stiftelselagen 1994:1220 civilrättslig lagstiftning. Församt annan
kommunala företag där kommunen samtliga aktier elleräger är

stiftelsebildare gäller enligt 3 kap. kommunallagen17 § attensam
fullmäktige skall fastställa det kommunala ändamålet med verk-
samheten, samtliga styrelseledamöter och minst revisorutse samten

till fullmäktige får sig beslut principiell beskaffen-att yttrase om av
het eller vikt. Häri ligger kommunfullmäktigestörre attav ansvarar
för kommunaladen kompetensen inte överskrids. kap.Av 1 9 §att
sekretesslagen följer vidare i företag där kommunen haratt ett
rättsligt bestämmande inflytande gäller regler handling-samma om

offentlighet och sekretess för övrig kommunal verksamhet.ars som
det sagda följerAv de kommunala företagen i flertaletävenatt om

fall inte primärt underkastade offentligrättslig reglering måsteär
verksamheten drivas huvudsakligen i enlighet med de principer som
gäller kommunen själv huvudman.ärom

Speciallagstzyftning

speciallagstiftningI kommunernas befogenheter och skyldig-anges
heter inom rad områden. Exempel på speciallagstiftningen av
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skol-socialtjänstlagen 1980:620,sammanhangintresse i detta är
och sjukvårds-och hälso-omtryckt 1991:1111lagen 1985:l 100,

endast vilka be-framgår intedessa lagarlagen 1982:763. Av
också skyldigahar.fogenheter kommunerna Kommunerna ärsom

åtminstoneSkolhälsovård, ellerverksamheter,driva vissa t.ex.att
kommunen,till stånd inomverksamheten kommertill t.ex.attse

och narkotika.alkoholåtgärder missbrukmot av

Socialtjänstlagen
omfatta allaskallför socialtjänsten,harKommunen somansvar
socialnämn-socialtjänstlagen harEnligt §vistas i kommunen. 5som

miljöer i kommunen,främja godabl.a. till uppgiftden attatt genom
förutsättningarnafrämjaverksamhet eller påuppsökande sättannat

familjerbistånd tillförlevnadsförhållanden ochför goda att svara
vård.stöd och Någonupplysningar, råd,och enskilda t.ex.genom

före-särskildai fråga, dvs.för åtgärderallmän kompetens ärsom nu
grundasåtgärder, kan inteeller liknandeskrifter dopingförbudom
bedrivasocialnämndenåligger detparagraf.på denna Däremot att

biståverksamhetförebyggandeallmänt inriktad och ävensamt
problem.socialabehov hjälpiär p.g.a.personer som av

socialnämnden skallvidaresocialtjänstlagen föreskrivsI 11 § att
ochmissbruk alkoholoch motverkaarbeta för förebyggaatt av

ungdomför barn ochberoendeframkallande medel.andra Insatser
skallSocialnämndensärskild uppmärksamhet.skall därvid ägnas

missbruk aktivt sörjaskadeverkningarvidare informera samtom av
och vård han be-får den hjälpför enskilde missbrukarendenatt

alkohol och andraåtgärderhöver. Bestämmelsen sikte på mottar
exempel-dopingmedel,medel. Eftersomberoendeframkallande som

beroendeframkallande i vanligsteroider, inteanabolavis varaanses
tillämpningsområdet för 1l §vidare inomfaller de intemening utan

socialtjänstlagen.
särskiltsocialnämnden såledessocialtjänstlagen harEnligt §11 ett

ungdom. Social-hos barn ochmotverka missbrukför attansvar
återfinns ioch ungdomar 12 §for barnnämndens särskilda ansvar

socialnämnden bl.a. skyl-harEnligt detta lagrumsocialtjänstlagen.
ochungdom underbarn ochdighet verka för växer tryggaattatt upp

allsidig personlighetsut-främjaförhållandengoda samt att en
barn ochfysisk och social utveckling hosveckling och gynnsamen

särskilt uppmärksammahar ålagtsungdom. Socialnämnden även att
utveckling.teckenbarn ungdomar visat påoch en ogynnsamsom

åtgärder, harindividrelateradeHäri ligger socialnämnden, utöveratt
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för allmänt inriktat förebyggandeett arbete bl.a. iansvar mer sam-
band med de fritidsaktiviteter tillhandahålls barn och ungdom.som
Denna kompetens allmänt hållen och tordeär kunna innefattaäven
frågor bruk dopingmedel o.dyl.om av

kS l lo a g e n
kap.I 14 skollagen1 § föreskrivs Skolhälsovård skall anordnasatt

for eleverna i grundskolan, gymnasieskolan, Särskolan, specialskolan
och sameskolan. Syftet med Skolhälsovården enligt 14 kap. 2 §är
första stycket följa elevernas utveckling, bevara och förbättraatt
deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsva-

hos dem. Enligt kap.14 2 § andra stycket skall Skolhälsovårdennor
främst förebyggande. obligatorisktDet för huvudmannenärvara att
erbjuda allmänna hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.

I regel skolans hälsoundersökningarär frivilliga. Enligt kap.14 3 §
andra stycket skollagen kan dock Skolläkare förekommenen
anledning beordra elev underkasta sig undersökning. Dettaatten
skall dock ske med möjliga återhållsamhet.största börDet endast
förekomma det gäller hindra spridning smittosammat.ex. attom av
sjukdomar.

Hälso- och sjukvårdslagen
hälso-I och sjukvårdslagen regler vilken hälso- ochges om

sjukvård skall erbjudas regler ansvarsfördelningensamtsom om
mellan landsting och kommun. bI 2 § hälso- och sjukvårdensägs att
skall arbeta för förebygga ohälsa. Enligt 3 skallatt § varje landsting
erbjuda god hälso- och sjukvård dem bosatta i lands-ären som
tinget och landstingen skall i övrigt verka föräven god hälsa hosen
hela befolkningen. Häri ligger landstingen har for detatt ansvar
lokala folkhälsoarbetet. Kommunerna har 18 § hälso- ochgenom
sjukvårdslagen ålagts skyldighet erbjuda hälso- och sjukvård vidatt
de särskilda boendeformema för service och omvårdnad, vid bo-
städer med särskild service och vid de kommunala dagverksam-
heterna. Det således fråga vissaär verksamheter inrättatsom som
med stöd socialtjänstlagen. Vidare kan kommun, med stödav av

paragraf, ha för hemsjukvård. Någon allmän kompe-samma ansvar
för kommunen bedriva hälso-tens och sjukvårdsarbeteatt i kom-

dock inte i hälso- och sjukvårdslagen.munerna ges
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besluta14.4.2 Kommunens rätt att om

dopingföreskrifter mot

norrngivningsmakt, dvs.för kommunensgrundläggande reglernaDe
finns i kap.bindande föreskrifter, 8för kommunmedlemmamaatt ge

före-regler i principInnebörden dessaregeringsfonnen. är attav
det allmänna,enskilda ochförhållandet mellanskrifter somom

i enskildasövrigt ingreppenskilda eller iåligganden för avseravser
meddelas lag.förhållanden, skallekonomiskapersonliga och genom

ibemyndiga regeringenmöjlighetriksdagenEmellertid har attatt
för liv, personligskyddföreskrifter bl.a.förordning meddela om

plats.ordningen allmäntrafik ochhälsa, ellersäkerhet eller om
överlåta kommunernamöjlighethar i sinRegeringen attatttur

Exempeldetta. påriksdagen medgivitföreskriftermeddela vissa om
stadgan-med stöd dessatillkommitföreskrifterkommunala avsom

miljö- och hälso-ordningsföreskrifter och lokaladen lokalaär
skyddsföreskrifter.

för sådanaerfordras stöd i lagsåledes detOvanstående innebär att
förhållanden ellerden enskildesmedför ingrepp iföreskrifter som

vidMotsvarande gällerför denne.innebär åligganden ävensom
därförförordning ochskall här anmärkasstraffsanktioner. Det att

påföljd.kan föreskriva böterkommunal föreskrift endastäven som
avgörandeexemplifieraslagstöd kanpåKravet ett avgenom

mål 1797-1989.den oktober 1989,i Stockholm 3Kammarrätten nr.
lokala hälso-beslutat i demålet hade fullmäktige i kommunI atten

tobaksrökning iförbudskyddsföreskrifterna införa allmänt motett
fall där särskiltoffentlig allmän lokal i deeller utrymmeutomannan

hälsoskyddslagstiftingen fanns uttryck-för rökning hade inrättats. I
besluta lokalahadereglerat i vilka fall kommunligt rätt att omen

sigansåg intehälsoskyddsföreskrifter. Kammarrätten att vare
kommunfull-hälsoskyddsförordningenhälsoskyddslagen eller gav

kommunfullmäkti-bestämmelse varförutfärda sådanmäktige rätt att
Motsättningsvis tordebefogenhet.överskridit sinansågs ha mange

grundaheller kunde någonkommunen intekunna dra slutsatsen att
kommunal-lagbestämmelse,sådan kompetens på t.ex.somannan

rökförbud finns ipåpekas reglerlagen. skall härDet att om nu
emellertid inte kommunen kompetenstobakslagen. Tobakslagen ger

utfärda särskilda föreskrifter.att
reglera användan-har väckts det möjligtfrågaEn ärär attsom om

ordningsföreskriftema. Enligtdet dopingmedel de lokalagenomav
bemyn-får kommunen, efter regeringensordningslagen 1993:1617
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digande, meddela de föreskrifter behövs för upprätthålla denattsom
allmänna ordningen på offentlig plats. Med offentlig plats iavses
första hand samfärdselområden olika slag ocht.ex. gatorav som

Även inomhusområden inbegrips i offentligtorg. plats de sta-om
digvarande används för allmän trafik inomhustorg i affärs-t.ex.som

Efter bemyndigande får kommunen föreskrivacentra. bl.a.att an-
läggningar för lek, idrott och badplatser och andra sådana områden
skall jämställas med offentlig plats. Förutsättningen områdenaär att

tillgängliga för allmänheten.är kommunalEn gymanläggning torde
kunna jämställas med offentlig plats i detta avseende. Enligt lagen
skall emellertid syftet med ordningsföreskrifterna upprätthållavara
den allmänna ordningen, dvs. trafik- eller ordningsskäl. inne-Detta
bär drogpolitiska syften inte i sig grund föratt t.ex. införandeär en

ordningsföreskrift. Vidare får ordningsföreskrifterna inte angåav
förhållanden reglerade i lag eller författning.är Kommunen kansom
alltså inte ordningsföreskrifter rörande handlingar kri-ärge som
minaliserade. Det dessutom tveksamtär bruketytterst t.ex.om av
anabola steroider kan påverka den allmännasägas ordningen ett
sådant förbud får intassätt i lokal ordningsföreskrift.att ett Fören
det fall uppför sig störande kan ingripande ske bl.a.en person genom
brottsbalkens straffbestämmelser. Med hänsyn till vad sagtssom nu
torde det inte möjligt införa allmänt dopingförbud iatt ettvara en
lokal ordningsföreskrift.

Frågan inställer sig då hur olika kommunala beslut doping-om
förbud skall Som konstaterats tillåts inte särskilda kom-ses. ovan
munala föreskrifter för de handlingar kriminaliserade.är Detsom
följer gällande lag det inte tillåtet sälja eller innehaatt ärt.ex. attav
anabola steroider i kommunal lokal. Problemet uppstår detnären
gäller själva konsumtionen. Generellt måste kommunalt haett gym

uppställa föreskrifterrätt sikteatt på säkerhet och ordningtarsom
i lokalen, precis andra upplåtare.sätt Om t.ex.samma som en

alkoholpåverkad och därigenomär risk för sig självutgörperson en
eller andra har personalen avvisa denne.rätt På haratt sättsamma
personalen avvisarätt att uppträder störande elleren person som
ofredar andra i lokalen. Effekterna anabola steroider emellertidärav
inte de vid narkotika och alkohol varför inte tordesamma som man
kunna intagitutestänga anabola steroider frånen person som en
kommunal lokal han inte i övrigt ordningen.störom

Som redogjorts för i tidigare avsnitt torde inte socialtjänstlagens
Även11 § direkt tillämplig på dopingmedel. tillåter sigvara om man

dopingmedel omfattasatt att socialtjänstlagens regleranse av om
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område inte någotsocialrättenslagstiftningen påmissbruk ut-ger
generella förbudsföre-meddelatryckligt stöd för kommunen att

siktelagstiftning påmedges i dennaingripandenskrifter. De tarsom
missbruks-med allmänochenskilde individenden rör enpersoner
kommuneråliggerdet särskildaMöjligen kanbild. ansvar som

för drogför-till intäktjfr. SoLungdom 12 §angående barn och tas
före-o.dyl. Allmännafritidsgårdarbud vid verksamheter t.ex.som

föreller förbuddopingmedelanvändaskrifter förbud att per-om
kommunala lokalerbesökadopingmedelintagithar attsoner som

hellersocialtjänstlagen. Intemeddelas med stödintekan däremot av
sådanameddelakompetensgrunda någonkan kommunen att

sjukvårdslagen.hälso- ochföreskrifter på
således intekommunernabedömning harEnligt utredningens

enskilda,riktadedopingförbudinföra direktakompetens motatt
det begränsasförbud ellerallmäntdet sigrör ettoavsett omomom

före-tillträde.allmänheten har Däremotlokaler dittill kommunala
handlingsprogramgenerellahindernågotligger inte mot att anta

eller principut-kompetensför kommunensinomligger ramensom
enskilde.för denrättsverkningarmedför direktatalanden intesom

gymbesökarenAvtal med14.4.3

finnsfritidsverksamhetenreglerarsärskild författningNågon som
formkommunalatillhandahållandeinte ärutan avgym enav

tillhandahåller då tjänstfrivillig kommunal service. Kommunen en
kommunalvarför nyttjandetavgifterläggande vissmot av enav

harprivaträttsliga regler. Kommuneni princip följergymanläggning
ställaupplåtareprivatautsträckningdärför i atträttstor samma som

fårvillkoren inteden skillnadenavtalsvillkor, dock med attupp
likställig-kommunalrättsliga reglersärskildastrida t.ex.mot som

tillavtal med hänsynvillkor ividare såhetsprincipen. Det är att ett
vilket kanoffentligrättsligoch följder kansyfte naturanses vara av

villkoret.befogenhet ställabegränsa kommunens att
möjlighetavsnitt kommunensi föregåendekonstateratsSom är att

begränsad.kommunala lokaler Ettdopingförbud iinföra generella
lagstöd. Fråganoffentligrättslig och kräverbeslutsådant är naturav

drivandetkommunen vidföreligger någon skillnaddetär avomom
enskildadopingförbud igymverksamheten villkortar m.m.om

avtalfråga frivilligagymbesökaren. Eftersom detavtal med är om
privaträttsliga regler kanfrämst styrdoch då nyttjanderätten är av
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det tänkas skillnad föreligger. Emellertid föreskriftatt är en om
dopingförbud drogpolitisk åtgärd och det frågaytterst ären om en
ensidig föreskrift. Föreskriften torde inte kunna jämställas med t.ex.
villkor erläggande avgift. Samma frågor kommunensom av om
befogenheter uppkommer därför förbudetäven före-tasom som
skrift i enskilda avtal och bedömningen befogenheterna torde bliav
densamma i båda fallen. Den offentligrättsliga karaktären sådanaav
föreskrifter regeringsformensgör regeläven skyddatt motom
påtvingade kroppsliga ingrepp måste beaktas i fråga villkor attom
underkasta sig dopingkontroll.

Skyddet kroppsliga ingrepp i kap.2 6 § regeringsformenmot se
avsnitt 14.2. förutsätter ingreppet kan påtvingat.att Detanses vara

inte fråga något tvång då medgivande helt frivilligtanses vara om
har lämnats till åtgärden. frivilligtEtt lämnat samtycke har således

utesluta tillämpningen kap.2 6 § regeringsformen.ansetts Fråganav
frivillighet har JO i fall alkoholutand-prövats rörandeettom av

ningsprov skolelever inför deltagande vid examensfestligheter iav
skolan JO:s ämbetsberättelse 1987/88 263. JO uttalade i dettas.
fall eftersom lagstöd för åtgärden saknadesatt förelåg inte någon
skyldighet för eleverna medverka vid alkoholutandningsprov.att
Alkoholutandningsproven måste därför bygga frivillighet och
eleverna måste informeras frivilligheten före provtagningen.om

Tvångsmässig åtgärd inte heller föreligga åtgärdennär utgöranses
förutsättning för förmån, uppställande villkort.ex.en en av om

läkarundersökning Åtgärdenför erhållande anställning.av anses
däremot påtvingad den faktiskt kan genomföras denvara motom
enskildes vilja eller den enskildes motstånd bryts hotom genom om
någon sanktion.

De dopingkontroller diskuteras inte fall därutgör ettsom nu
provtagning villkor för erhållandetär förmån. Vadett av en som

i sådana fall provtagningen föreär beslutetatt ägeravses rum om
förmånen inför anställning. detNär gällert.ex. dopingkon-som en
trollerna det däremot frågaär åligganden sikte påtarom som
förhållandena efter det medlemskap erhållits eller tillträde tillatt
lokalen Föreskrifterna innebärägt egentligen besökarenattrum.
efter det han eller hon inträtt i avtalsförhållandeatt medett gym-
upplåtaren har skyldighet vid anmodan genomgå doping-atten
kontroll. Prövningen huruvida åtgärden kan påtvingadav anses vara
eller inte får därför med utgångspunkt i detgöras enskilda beslutet

vid visst tillfälle kontrolleraatt vissett person.
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befogen-har någonintekommunernaförst konstateraskanDet att
ställafaktiskt tvånghet till något vägrar attatt ta upppersonenom
byggasåledesDopingkontrollen måstedopingkontrollen.

kontrolleras. Somskallden besökaremedverkanfrivillig somav
tillfälletgivnaförhållandet vid detdetanförts ärär somovan

föreligga vid dettasamtycke måsteinnebäravgörande. Detta att
spelarvillkor i avtaletdettaharbesökarentillfälle. Att accepterat

ingrepp detför framtidagenerellt samtyckeroll.mindre Att ett av
kan inteför besökarenbindandefråga skulleislag är varasom nu

regeringsformendet skyddförenligt med ger.somvaraanses
lagstöd intedetbedömninginnebär dennaSammantaget att utan
kommunaltdedopingkontroller igenomföramöjligttorde attvara

medfrivilligt gårbesökareni den mångymlokalemadrivna änannat
detta.

drivsverksamhetenskillnaddetFrågan ettärär genomomom
redogörelsen förden allmännaframgåttkommunalt företag. Som av

sinföretag drivakommunalaverksamheten måstekommunaladen
principermedi enlighethuvudsakligenverksamhet samma som

före-för verksamhetensjälvgäller kommunen även omsvararom
regleringen.offentligrättsligaunderkastade denprimärtinte ärtaget

kommunala bolags kompetenstordeMed hänsyn härtill attt.ex.
begränsad verksam-villkor likaföreskriva aktuella som omvaranu

förvaltning.vanlig kommunalheten drivs som

Hyresvillkor14.4.4

enlighetmöjlighet ihyresvärdenshar diskuteratsavsnitt 143.3I att
doping-dopingförbud ochvillkorregler införacivilrättensmed om

gymverksamhet.vill bedrivamed denkontroller i hyresavtalet som
kommunalaprivaträttsliga ochmellan ärSkillnaden organorgan

regleringen,offentligrättsligatill denmed hänsynkommunen,att
verksamhet. kommuna-driven Denfrihet privatinte har somsamma

kommu-överensstämmelse med deiskall bedrivasverksamheten
eventuellakommunallagen ochiprinciper finnsnalrättsliga som

hinder kom-Någotspecialförfattningama.andra regler i mot att
anti-dopinghållaålägger hyresgästenallmänt attrent enmunen

självfallet också väljakanföreligga.torde inte Kommunenpolicy
doping.arbetar Atthyresgäst aktivthyra till motatt ut en som

hyresavtalet innebördenvillkor idäremot kankommunen attta av
föreligga ochdopingmedel skallanvändandeförbud attmot av
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hyresgästen skall införa dopingkontroller för besökarna framstår
tveksamt. Rimligen borde kommunens i detta avseenderättsom mer

beroende hur bedömer kommunens kompetensvara av man attegen
föreskriva sådana villkor. Som redogjorts för tidigare har utred-
ningen bedömt kommunen inte har sådana befogenheter.att Med
hänsyn härtill torde kommunen därför inte heller kunna ålägga
hyresgästen införa sådana villkor föratt dem besökersom
gymanläggningen.

14.4.5 Sanktioner

de förI utredningen tillgängliga förslag till avtal och föreskrifter
avseende gymverksamhet drivs i kommunal regi förbudenärsom
och skyldigheten underkasta sig kontrolleratt vanligtvis sanktione-
rade hot avstängning under viss tid och i vissa fallgenom om även

sanktion med beteckning "vite". Härutöver tillkommer förverkan-en
de inbetalda avgifter.av
Avstängningen gäller i de flesta fall för aktuell anläggning och i de

fall där flera ingår i samarbete gällerett avstängningen degym gym
omfattas samarbetsavtalet. Det förekommer emellertidsom av även

förslag avtal där avstängning skall gälla för samtliga idrottsloka-
ler i kommunen. Sanktionen tänkt inträdaär positivt analys-att när

föreligger i fall då gymbesökarensamt medverkasvar vägrar vidatt
kontrollen eller har gjort sig skyldig till brott enligt dopinglagen.

Den grundläggande principen det gäller tillträdenär till kom-en
munal lokal denför allmänhetenär öppen skallärsom att vara
tillgänglig för alla kommunmedlemmar. Enligt den tidigare nämnda
likställighetsprincipen får någon särbehandling inte detäga rum om
inte finns sakliga skäl för något Den rättspraxis finns harannat. som
främst behandlat särbehandling ekonomisk grund. detNär gäller
villkor aktuellt slag har inte påträffats något rättsfall berörav nu som
frågor särbehandling. kanDet emellertid tänkas dopingför-om att ett
bud förenat med tillträde intevägrat i sig kan strida motanses
likställighetsprincipen.

I praxis har godtagits kommunt.ex. barnatt frånavstängt kom-ett
munal daghemsplats under den tid avgift inte erlagts. I rättsfallett
RÅ 82 2:62 ansåg Regeringsrätten kommun inte lagstödatt utanen
kan införa avstängning disciplinär åtgärd eftersom det dåsom ären
fråga offentligrättsligt institut.ett I det aktuella falletom ansågs be-
slutet däremot innebära kommunen inte tillhandahöllatt daghems-
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fullgjorde de förpliktelser hanplats länge vårdnadshavaren inteså
frågadaghemsplatsen i anspråk varför detåtagit sig att ta vargenom

civilrättslig åtgärd.om en
ifråga emellertidAvstängningssanktioner det slag är ärsom nuav

disciplinärt förfarandemotprestationerinte avhängiga ärutan ettav
avtalet skaparkommunenoch skulle i praktiken innebära att genom

fråga civil-kommunala straff. således intesärskilda Det är om en
offentligrättsligt institutfår sådanträttslig sanktion ettutan ses som

för vilket krävs lagstöd.
enligt ordningslagen vilkenAvstängning inte heller möjligär

straffsanktion. Från allmännaendast medger böter samman-som
vissa förutsättningareller övrigt kan underkomster i en person

tillfälle. medför dock intefrån platsen vid visst Dettaavvisas ett
förtillträdesförbud framtidennågon oavsetträtt att ettge personen

inte hellerkan vidare konstaterasdetta begränsas i tid. Det attom
tobak föreligger lagreglerbeträffande alkohol, narkotika eller några

kommunala anlägg-möjlighet frånavstängaatt personsom ger en
dessaeller varit påverkadningar på grund denne använtatt avav

medel.
i dag inteVidare kan överträdelse avstängningssanktionen av en

frågan huru-beivras straffrättsligt. prövadeINJA 1995 84 HD oms.
affärslokal,vida hade meddelats förbud vistas iatten person som en

kunde dömashan vid upprepade tillfällen störande,uppträttattp.g.a.
blevför olaga intrång enligt kap. § brottsbalken. Svaret4 6 att

stadgandet olaga intrång inte kan tolkas detsätt änannat attom
och andraskydd för lokalerär utgöra utrymmenavsett att ett som

affärslokal, dit all-inte tillgängliga för allmänheten ochär att en
mänheten fritt tillträde under dess öppethållande, inte kanhar anses

uttalandesådan lokal åsyftas i straffstadgandet. HD:sen somvara
affärslokalersåledes olovligen vistas iinnebär att en person som

straffas förtillgängliga för allmänheten inte kan detta.ärsom
hade sannolikt blivit densamma det varit frågaUtgången om enom

varit tillgänglig förprivat eller kommunal gymanläggning som
Rättsfalletallmänheten förutsatt inträdesavgiften betalades.att tar

visserligen sikte den straffrättsliga bedömningen och intesäger
tillträdesförbud kan meddelas. Riskennågot huruvida i sig ärom

emellertid sådant förbud i princip kan bli verkningslöst. Deatt ett
konsekvenser rättsfallet medför har uppmärksam-utgången isom

Trygghetsutredningen slutbetänkande, "Tryggheti sittmats av som
brott, rollfördelning och samverkan" föreslårSOU 1995: 146,mot

tillämpningsområdet för kap. brottsbalken utvidgas så4 6 §att att
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det kan straffbart överträda meddelat tillträdesförbudatt ettvara
då lokal i övrigt tillgänglig för allmänheten.även ären
detNär gäller får skillnad mellan de offentligrättsligavite göras

viten myndigheter har till förfogande för åstadkommaatt ettsom
visst agerande och avtalsrättsliga viten. Offentligrättsliga viten om-
fattas kap.8 3 regeringsformen§ och kräver uttryckligt författ-av
ningsstöd. Till skillnad från böter används offentligrättsliga viten

påtryckningsmedel för åstadkomma specifikt agerandeatt ettsom
från den enskilde och inte straff för olaglig gärning. Iettsom en
civilrättsliga avtal det dock möjligt för i kontraktär parterna att ett
bestämma vite visst belopp skall vidutgå kontrakts-att ett ettom
brott. Vitet används i sådana fall främst påtrycknings-även som
medel för genomförande vissa prestationer. många fall kanI detav
dock förhandpå bestämt skadestånd.ettses som

Som huvudregel står det kommunen liksom privaträttsliga organ
fritt i de affärsavtal träffas villkor vitessank-att ta ettsom om en
tion. har ocksåDet i praxis vitesklausuler avseendeaccepterats att

förverkande medlemsavgifter i förenings stadgar.t.ex. tasav en
viten förekommitDe i för utredningen tillgängliga handlingarsom

har emellertid klart straffsyfte och därför disciplinärett är en
sanktion. På bedömts beträffande avstängning fårsättsamma som

sådan sanktion offentligrättsligt institut för vilketetten ses som
krävs lagstöd.

Överklagande14.4.6 beslutav

redovisatsSom i kap. finns6 i stadgarRF:s föreskrivet rättsligen
procedur vid positivt eller då den utvalde idrottsutövarenett prov

medverka vid kontrollen. stadgarnavägrar I regleratt närmareges
handläggningen ärendet och hur prövningen i det enskildaom av

fallet skall till. Vid prövningen kan materiella grunder prövas,
frågor tillförlitlighet och s.k.t.ex. misstagsdoping.om provens

Reglerna syftar till skapa rättssäkerhet för den enskildeatt utövaren.
de förI utredningen tillgängliga förslag till avtal och föreskrifter

gymverksamhet bedrivs i kommunal regi framgår tvåsom avser som
alternativ. detI fallet avsikten sanktionen automatisktär skallattena
träda i kraft formlöst meddelande. detI andra fallet skallettgenom
beslut kommunal nämnd. de förstI nämnda avtalentas har dessaav

innehållit s.k. skiljeklausul.även Enligt sådant villkor skalletten
tvister härrör från avtalet inte domstolprövas utan ettsom av genom
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förfarande lagregleratskiljemannaförfarande.särskilt Detta är ett
vid avgörande civil-ssuellt förfarande kan användassom avproce

Förfarandet skiljer sig från domstolsprövningen.rättsliga frågor.
självaviktigaste skillnadernaNågra de är utseratt parternaav

skilje-kostnaderna för dessa förfarandet ochskiljemän, står samt att
offentliga. Skiljemannaklausuleravgörande inte ärärmännens

förenings-och i princip giltiga påvanliga inom affärslivet ävenär
tvisterföreskrivet i sina stadgarområde. Så har RFrättens attt.ex.

skiljemannaförfarande. Undantag för bl.a.skall lösas görsgenom
dopingförseelser, ochbestraffningsärendena, ärenden ären-t.ex. om

medlem.den rörande uteslutning av
skiljemannaklausulergäller automatisk avstängning ochdetNär

rättssäkerhetssynpunkt kaninfinner sig flertal tveksamheter. Frånett
acceptabelt sanktion omedel-det för det första inte att enanses vara

avtal innehållit automatiskbart träder i kraft prövning. Deutan som
skiljemannaklausul varvid kanavstängning innehåller visserligen en
skiljemannaförfarande ochhävdas missnöjde kan påkalla därdenatt

till avtalen i och för sigfå sin sak prövad. Med hänsyn röratt
införa sådantcivilrättsliga förhållanden föreligger inte hinder att ett

villkor avtalet. Enligt bedömningen i det föregående avsnitteti är
emellertid från verk-sådan avstängning kommunalt drivenen en
samhet förfarande erfordrartill sin innebörd disciplinärtett som
lagstöd. Härmed torde det uteslutet sådan sanktion kanattvara en

skiljemän.avgöras genom
Även fattasi de fall där beslut kommunal nämnd infinner sigav en

problem. Beslut rörande aktuella frågor kan överklagas genomnu
kommunalbesvär enligt 10 kap. kommunallagen. besvärDessa prö-

länsrätten och endast lagligheten i det kommunalavas av avser
Prövningen därmed formell och sikte beslutetbeslutet. är tar om

tillhar tillkommit i laga ordning, hänför sig något inte ärsom en
kommunal angelägenhet, överskrider befogenheterna eller strider

eller författning. möjlighet detlag Någon prövaattmot annan
sakliga innehållet i beslutet föreligger därför inte. Vidare detär

kommunmedlemmar kan överklaga beslutet vilketendast med-som
för besökarede inte bosatta i kommunen betas dennaär rättatt som
till prövning. Möjligheten få saken prövad i allmän domstol äratt
mycket begränsad.
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Sammanfattande14.5 slutsatser

kapitlet har diskuteratsI möjligheterna införa dopingförbud iatt
gymlokaler och föreskriva skyldighet för gymbesökare med-att att
verka vid kontroll provtagning förena dessa villkorsamt attgenom
med sanktioner. grundläggandeDen rättsliga utgångspunkten är att
det fråga frivilliga avtal och för kommunernas del,är ävenatt,om
verksamheten vid gymanläggningar huvudsakligen civil-styrs av
rättsliga regler. föreliggerDet dock skillnad mellan privat drivenen
verksamhet och kommunal verksamhet. Som redovisats i avsnitt
14.4 medför den offentligrättsliga regleringen flertal begräns-ett
ningar i kommunernas handlingsfrihet kommunmed-gentemot
lemmama.

Betydande frihet föreligger för privata gymanordnare införaatt
olika villkor för gymbesökares nyttjande anläggningen. Föreskrif-av

förbud användande dopingmedel och krav med-ter motom av
verkan vid kontroller strider inte direkt lag och kan allmäntmot sett
inte oskäliga enligt 36 § avtalslagen.anses vara

Samma skulle kunna läggas denpå kommunalasynsätt verksam-
heten eftersom det här formellt fråga civilrättsligaäven ärsett om
avtal. Karaktären hos föreskrifterna och villkoren dockär övervä-
gande offentligrättslig. Detta leder enligt utredningen till följande
slutsatser.

Ett förbud användande dopingmedel i kommunala lokalermot av
innebär kommunen utfärdat för vilken krävs lagstöd.att en norm
Enligt utredningens bedömning kan inte befintlig lagstiftning, som

ordningslagen, grunda någon för sådantt.ex. förbud. Någoträtt ett
hinder föreskrifter direkt motiverade ordnings- ellermot ärsom av
säkerhetsskäl föreligger inte. Emellertid kan beslutet inte generellt
innebära förbud vistas i lokalen för enbart på denett att en person
grunden han intagit anabola steroider. Samma förhållandenatt t.ex.
råder vid intag alkohol. Enbart det förhållandett.ex. attsom av en

druckit alkohol medför inte kan förbjudasattperson personen
tillträde till kommunal lokal inte det motiverat säker-ären om av
hetsskäl eller ordningen.störom personen

åläggandeEtt för gymbesökaren genomgå dopingkontroll ståratt
enligt utredningens bedömning i strid med det skydd regerings-som
formen åläggandet i avtalsform eller inte, efter-oavsettger, om ges

kommunerna saknar lagstöd för genomdriva eller krävaattsom
sådana åtgärder. kanDäremot dopingkontroll genomföras be-om
sökaren frivilligt går med på detta vid det givna tillfället.
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frånSanktioner avstängning nyttjande kommunalt drivensom av
verksamhet för allmänheten vitesbestämmelseröppenär samtsom

betrakta disciplinära åtgärder offentligrättslig karaktärär att som av
vilka inte kan införas stöd i lag. Något sådant stöd finns inte.utan

kan ordningslagen medger fårDet därvid anmärkas att att en person
avvisas då han eller hon bryter ordningsföreskriftmot atten men
denna lag inte för kan meddelas generelltstöd attger personen
tillträdesförbud. möjlighet därför står till budsDen närmastsom om

medel förbjudna lag ellerhanterar enligtärt.ex.en person som
uppträder störande avvisas vid detta tillfälle.är att personen

Även det gäller beslutens form och möjligheterna till överkla-när
gande infinner betänklighetersig såvitt besökarens rätts-avser
säkerhet. Så sådana kommunala beslut enbartprövast.ex. genom
kommunalbesvär. Sådana besvär endast lagligheten i beslutenavser
och innefattar inte prövning beslutets materiella riktighet.en av

bedömningUtredningens således kommunen i dag harär att
mycket små möjligheter införa förbud användandeatt mot av
dopingmedel och koppla sådant förbud till kontroll i form av prov-
tagning och sanktioner. föreligger inte hinderDäremot kom-mot att

inom för sin kompetens principuttalandengör attmunen ramen om
verka för dopingfria lokaler fattareller policybeslut generellav mer
karaktär.

Med hänsyn till de frågor den kommunala kompetensenröratt som
skall beaktas vid bildandet kommunala bolag torde situatio-även av

i princip den gymverksamheten bedrivsoavsettnen vara samma om
kommunalt företag eller inte. Motsvarande gäller även närsom

kommunen detaljerade villkor åtgärder i hyresavtal med t.ex.ger om
privat gymanordnare. torde inte föreliggaDäremot hinder mot att
kommunen indirekt främjar regler dopingförbud och doping-om
kontroll välja hyresgäst tillämpar sådana villkor,attgenom en som
såsom till eller SvenskaRF Kroppskulturförbundet anslutent.ex. en
förening.
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Tillämpningsfrågor15

Tillämpningen dopinglagen15.1 av

Inledning15. l

syfte 50-talbelysa tillämpningen dopinglagen har domarI att ettav
studerats. sträcker sig från tiden den juli dåDomarna l 1992
dopinglagen kraft till juli härrör från såvälträdde i 1995 och tings-

hovrättema. Utredningen har tagit del två avgörandenävensom av
från domstolen erhållitsHögsta HD, NJA 1995 89. Domarna hars.
främst kontakter med domare, åklagare tull- ochsamtgenom
polistjänstemän inventering domböckemaävenmen genom av
Stockholms tingsrätt, avd den mål dopingbrott13. I mån avsettsom
uppmärksammats i massmedia har dessa domar inhämtats. fårDet
därför observeras urvalet säkerhetinte med kan heltatt anses vara
representativt. få så rättvisande bild möjligt praxisFör att en som av

det gäller denna brottslighet har muntliga upplysningarnär även
inhämtats från åklagarmyndigheter och domstolar. Utredningen har
vidare tagit del förekommande promemorior förupprättatsav som
vägledning på olika rättstillämpande myndigheter.

Avsikten främst belysa hur domstolarna har bedömtär gräns-att
dragningsfrågor och straffvärdet gämingama. Vidare vissatasav
andra frågeställningar upp.

Några15.1.2 statistiska uppgifter

Antalet anmälda brott rörande dopingmedel visas i tabell 15:
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Tabell 15:1 Antalet anmälda brott avseende dopingmedel 1993 1995-

1993 1994 l 995

Dopingbrott 564 412 240
Brott mot
varusmugglingslagen 105 24 27

Källa:BRÅ
Uppgiñema för 1995 endast preliminära.är

deAv anmälda dopingbrotten klarades1993 62 procent upp samma
år. anmäldaFör dopingbrott uppgick1994 andelen till 65 procent.
Totalt klarades dopingbrott360 1994 26 hänfördeprocentupp varav
sig till brott anmälda 1993. Motsvarande siffror för brott mot varu-
smugglingslagen innefattande dopingmedel 76 1993 ochprocentvar
58 1994.procent

Antalet för dopingbrott lagförda visas i tabellerna 15:2personer
och 15:3. tabellerDessa visar enbart lagföringar där brott mot
dopinglagen ingått. det statistiskaI materialet brottöver mot varu-
smugglingslagen finns inte särskild kategori för dopingmedelen
varför antalet lagförda för sådana brott inte kan redovisas. I re-
dovisningen för lagforda ingår fällande domar, godkändapersoner
strafförelägganden åtalsunderlåtelser. Avgöranden där densamt
tilltalade frikänts från ingår således inte. börDet observerasansvar

kan ha lagförts flera gångeratt år vilket på-samma person samma
verkar statistiken. Statistiska uppgifter för 1995 har inte kunnat
erhållas då dessa inte hunnit färdigställas under tiden för utred-
ningens uppdrag.

Tabell 15:2 Antal lagtörda där ingåttdopingbrott i brottslig-personer
heten

1992 16
1993 230
994l 214

BRÅKälla: SCB och
StatistikenAnm. för 1992 tiden den juli1 den december.31t.o.m.avser
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utgjort huvudbrottlagförda där dopingbrottTabell 15:3 Antal personer

1992 9
1993 119

931994

BRÅochKälla: SCB
juli den december.tiden den 31Statistiken för 1992 lAnm. t.0.m.avser

lagförtsBland demlagfördasamtligaNästan är män. sompersoner
kvinnor bland dekvinna. Antaletför återfanns 1992dopingbrott en

till fyrauppgick och 1994lagförda 1993för dopingbrott personerna
kvinnor vardera året.

åldersmässigt visas i tabell 15:4.fördelat siglagföringarnaHur

ålderefterlagförda fördelatTabell 15:4 Antalet personer

40-25-29 30-3918-20 21-2415-17

6 2 l1992 2 5-
46 141993 46 56 5117
46 1356 421994 12 45

BRÅKälla: ochSCB

Ringa brott15.1.3

skall påföljden bestämmas tillandra stycket dopinglagenEnligt 3 §
fängelse högst månader brottetböter eller i är att somom ansessex

innehav elleringripande skall ske vidAvsiktenringa. ävenär att
dopingmedelöverlåtelsesyfte mindre mängderhantering i attmenav

lagtexten ellerfall kan vid böter. sig ipåföljden i sådana Varestanna
gäller vilkaförarbetena riktlinjer deti några närmare när om-ges

bedömasständigheter skall föreligga för brottet skallatt somsom
Emellertid hänvisar departementschefen till praxis påringa. att nar-

vägledande i tillämpliga delar.kotikaomrâdet bör vara
hänvisning till praxis narkotika-Med hänsyn till förarbetenas

vidområdet skall först bedömningen ringa brottnågotsägas om av
narko-hantering narkotika. bestämmelsen ringa brott 2 §Iav om
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tikastrafflagen hänsyn skall tillsägs och mängdenatt tas arten
narkotika till omständigheterna i övrigt. Enligt förarbetenasamt
prop. 1992/93:l42 skall gämingen ringa endastanses som om
brottet med hänsyn till samtliga omständigheter framstår som
lindrigt. Med övriga omständigheter främst befatt-typenavses av
ning med narkotika. Som allmän regel har angivits det ringaatt
brottet huvudsakligen skall for gärningar endastreserveras som
innefattar bruk eller innehav för bruk. Videget överlåtelse böreget
gärningen bedömas ringa endast vid mycket små mängder.som
Omständigheter gämingen normalt skall bedömasgör attsom

mängden, befattningsträngt, är kriminal-oavsett ägersom rum
vårdsanstalter eller då det fråga gatulangning.är om

Som framgår mängden narkotika endastär faktor skallen som
beaktas vid gränsdragningen det gäller narkotikabrott.när Mängdens
betydelse har tagits HD NJA 1993 38 uttalade fol-upp av s. som
jande.

Vid gränsdragningen mellan ringa brott och brottannat synes
i rättspraxis tillmäta förutom narkotikaartenman av- -mängden narkotika betydelse. fleraI lagstiftnings-storav

ärenden har departementschefen berört denna praxis och
framhävt vikten samlad bedömninggörattav man en av
omständigheterna i målet och frigör sig från strikt mängd-ett
tänkande. medAven denna utgångspunkt står det dock klart

mängden narkotika betyderatt mycket vid bedömningen.
Föreligger inga särskilda, anmärkningsvärda förhållanden
kring brottet det naturligt låtaär mängd liksom fåatt art- -avgörande betydelse.

relativtEn fast praxis har utvecklats det gäller bedöm-närnumera
ning med beaktande enbart mängden narkotika. Styrande harav
därvid främst varit narkotika. Såledesarten mycketär utrymmetav
litet för bedöma hantering heroinatt t.ex. ringa detäven närav som

fråga innehav forär bruk.egetom
Vid genomgången de insamlade domarna rörande dopingbrottav

framgår det inte finns någon klar praxisatt det gäller gränsdrag-när
ning med hänsyn till mängden dopingmedel, förhållandeett som
bekräftats vid kontakter med åklagarmyndigheter och domstolar.
Förklaringen till detta torde ligga bl.a. i svårigheterna det gällernär
vilken mängd kan avsedd för bruk. Hur mångasom egetanses vara
tabletter eller ampuller "kur" innehåller mycket skiftandeären
mellan de olika missbrukama. Svårigheter också ha förelegatsynes
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med antaletantalet ampuller skall jämförasdet gäller hurnär
avsnitttabletter. frågor berörs i 15.1 .6.Dessa närmare

ampuller anabolainnehav tabletter 49Så har 740 samtt.ex. av
bedömdesbedömts ringa. fallsteroider och I etttestosteron som

detinnehav tabletter anabola steroider ringal 002 utan attsomav
fallet.ha förelegat några särskilda omständigheter isynes

där harEmellertid förekommer domar strängt synsättett mer
anabola steroiderExempelvis har innehav tabletteranlagts. 500av
mängd brottetsådanför bruk tingsrätt attansettseget av en vara en

har i fallringa. det gäller ampullerinte kunde bedömas När ettsom
tillväxthormon för bruk inteinnehav ampuller50 ansettsegetav

heller innehavringa brott. fall bedömdes inte 20I ett annat avsom
ampuller tillväxthormon ringa.som

landet harVid kontakt med åklagarmyndigheterna inågra av
uppfattningen bland åklagarnaframgått den allmänna är attatt

ringainnehav till tabletter anabola steroider kan200 anses varaupp
"normal-brott innehav därutöver bör bedömas brottatt som avmen

tablettergraden". Bedömningen bygger drygt 200att anses
och mängder däröver anledning"kur" större attmotsvara atten ger

befara det gäller övriga omständigheter, dvs. ispridningsrisk. När
haft betydelse vid bedömningen,vad mån befattning hartypen av

domstolarna ha fört vid bedömningensynes somsamma resonemang
narkotikabrott. Således har de ringa brotten främst bestått iav

Överlåtelseinnehav för vad bedömts bruk. elleregetsom vara
innehav överlåtelsesyfte omständigheti gör attsynes vara en som
gärningen fall inte bedömts ringa.i de flesta som

detEtt exempel på gärningen har bedömts ringanär ävensom om
har fråga överlåtelse dock följande fall. tilltaladevarit Deärom

steroider fördömdes for innehav vardera tabletter anabola och80av
ha överlåtit tabletter vardera till kamrat. Tingsrättendärav 40att en

Sundsvalls tingsrätt ansåg gärningama inte930503, DB 306 att
frågabedömas ringa med hänsyn till detkunde att var omsom

överlåtelse. för Nedre Norrland 930727,Hovrätten Hovrätten
förhållandeviskonstaterade det rörde sig småDB 162 att om

mängder anabola steroider och den aktuella mängden inte i sigatt
föranledde brotten ringa. Hovrättenänannat att attvar anse som

enbart den omständigheten det till viss del varitansåg ävenatt att
fråga överlåtelse inte borde utesluta brotten bedömdesattom som

Tillringa. stöd för detta konstaterade hovrätten iHD avgöran-att ett
de rörande enstaka överlåtelse mindre mängd narkotikaav en
bedömt brottet ringa.som
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Som bedöms vid narkotikabrottnämnts hantering kri-inomovan
minalvården allvarligt det fråga ringaär mängd.oavsett om om en
Bland de insamlade domarna förekommer dopingbrott bestående i
innehav kriminalvårdsanstalt i fall. Målet rördeett en person som
för bruk innehade 4 ampullereget och 32 tablettertestosteron
anabola steroider. Tingsrätten Göteborgs tingsrätt 930907, DB 727
bedömde gämingen ringa brott med hänsyn till den begränsadesom
mängden och till avsedda för bruk.att Vidpreparaten egetvar
straffmätningen ansågs emellertid den omständigheten innehavetatt

på kriminalvårdsanstaltägt försvårande omständighetrum en som en
varför påföljden bestämdes till fängelsestraff fjorton dagar.ett om

Med undantag för nämnda mål har påföljden för ringa brott inyss
de insamlade domarna varit dagsböter, bortsett från de fall där
gämingama ingått i brottslighet varit avgörande förannan som
påföljdsbestämningen. Eftersom straffskalan innehåller fängelse kan
det naturligtvis tänkas förekomma andra fall där denna påföljd
ådömts då det varit fråga återfall i brottt.ex. eller det varitom om
fråga flertal ringa brott kommer tillett prövning samtidigt.om som

15. l straffmätning

Allmänna regler vid bestämmande påföljdav

Den grundläggande regeln för straffets bestämmande finns i 29 kap.
1 § brottsbalken. Enligt denna bestämmelse brottets straff-utgör
värde utgångspunkten vid straffmätning och påföljdsval. Straffet
skall bestämmas efter brottets straffvärde inom för denramen
tillämpliga straffskalan. Domstolen skall därvid särskilt beakta den
skada, kränkning eller fara gämingen inneburit, vad den till-som
talade insett eller borde ha insett detta de avsikter ellersamtom
motiv han haft. Enligt särbestämmelser skall domstolen ocksåsom
beakta försvårande respektive förmildrande omständigheter. Vidare
skall hänsyn till individuellatas omständigheter.
Påföljdema enligt brottsbalken fängelse, skyddstillsyn,är villkorlig

dom och böter. Härutöver har domstolen möjlighet under vissaatt,
villkor, överlämna den dömde till särskild vård. Fängelse enligtär,
uttrycklig reglering i brottsbalken, svårare påföljdatt änanse som
villkorlig dom och skyddstillsyn, vilka i sin ärtur att anse som
svårare påföljder böter.än
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första förutsättningenDen för villkorlig dom och skyddstillsynatt
skall kunna ådömas brottet har sådant straffvärde detär att ett att
kommer fangelsenivå.på Härutöver tillkommer omständigheterupp

i huvudsak hänför sig till den dömdes personliga förhållanden.som
Enligt kap.30 brottsbalken4 § skall domstolen fästa särskilt av-

seende vid omständigheter talar för lindrigare påföljd änsom en
fängelse. Det innebär således domstolen, möjligt,så långt iäratt
första hand skall välja icke frihetsberövande påföljd.en

Domstolen skall beakta brottslighetens och strajjñøärde, omstän-art
digheter i vissa fall innebär fängelse skall ådömas detattsom om
inte föreligger särskilda skäl i det enskilda fallet. Skillnaden mellan
dessa båda begrepp brottet sikte gärningenär att arten tarav som
sådan medan straffvärdet sikte brottslighetenpå i det aktuellatar
fallet.

det iFör princip skall uteslutet välja påföljdatt änattanses annan
fängelse med hänsyn till enbart strafvärdet brukar ettman ange
straffvärde minst års fängelse. Ligger värdet under dettaettom
riktvärde föreligger således för val Villkorligett utrymme t.ex.av
dom.

Som kan gärningens medföra fängelse börsagts, art attovan
ådömas brottets straffvärde eller gämingsmannensoavsett person-
liga omständigheter. Så till exempel rattfylleri och miss-grovtanses
handel sådana brott där fängelse normalt skall ådömas. Vadvara
gäller narkotikabrotten dessa också normalt denär arten attav

för påföljd fängelse litet.utrymmet än ärannan
skallDet här brottsbalkens påföljdssystem föremålnämnas att är

för Straffsystemkommitténöversyn. har i sitt betänkande "Ett re-
formerat straffsystem" SOU lämnat1995:91 förslag Hertaett
förändringar. Emellertid finns inte anledning här gå deatt
ändringar föreslagits i betänkandet.som

Val påföljdav

Högsta domstolen har i två mål tagit ställning till valet påföljdav
gällerdet dopingbrott.när Avgörandena refereras i NJ A 1995 89.s.

I det första målet dömdes förA olovlig befattning med smuggel-
gods, brott läkemedelsförordningen, dopingbrott ochmot varusmug-
gling under tiden våren 1991 -januari månad 1993. hadeA hanterat

mängd dopingmedel,större 9 tabletter000 och ampuller215en ca
syntetiska anabola steroider och enheter2 000 ampuller, sprutorca
och kapslar och tillväxthorrnon. Härutövertestosteronpreparatav
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förekom vissa andra läkemedel såsom efedrin. hadeAv preparaten
klaganden överlåtit tabletter "ryssfemmor"2 000 160 tab-över samt
letter och ampuller andra dopingmedel.av

det andra målet dömdes för förvärv överlåtelsesyfte,I H i innehav
och överlåtelse 000 tabletter "ryssfemmor".5 Förvärvet ägdeav rum

efternågon gång den juli och tabletterna överlåtsl 1992 i december
månad 1992.

båda målenI inhämtade yttrande från SocialstyrelsensHD rättsliga
råd frågai skadeverkningama de aktuella medlen.om av

domskälen, likalydandeI i den principiella frågan, redogörärsom
först för vad uttaladesHD i förarbetena till dopinglagen förochsom

vad framkommit i yttrandet och i sakkunnigförhör. HDettsom
konstaterar de faror förenade med användningenäratt som av
anabola steroider och andra i dopinglagen avsedda medel är av
betydelse för bedömningen frågor påföljd och tillkomstenattav om

lagstiftningen dopingmedel grundar sig på uppfattningen attav om
klara faror förenade med okontrollerad användning sådanaär en av
medel det inte finns något bärkraftigt skälsamt att att acceptera ett
allt utbrett bruk dem vid sidan den medicinska använd-mer av av
ningen. HD de skadeverkningama inte iävenatt, antagnaanser om
alla avseende fullt klarlagda och missbrukets faktiska omfattningär

osäker, det får mycket framträdande intresseär dop-utgöra ett att
ingmedlens spridning motverkas och särskilda allmänpreventivaatt
synpunkter därför sig gällande vid påföljdens bestämmande.gör

Med hänvisning till denna bedömning fastslår följande.HD

anfördaDet talar för dopingbrott inte ringa ochatt ärsom som
innefattar överlåtelse eller medverkan till spridningannan av

betydande kvantiteter dopingmedel skall utgöramera anses en
brottslighet sådan fängelse normalt bör följaart attav som
påföljd. Särskilda skäl, hänförliga till omständigheterna vid
brottet eller gämingsmannens bör kunna föranledaperson, en

bedömning. Vad får också hasagtsannan som nu anses
avseende förvärv och innehav i överlåtelsesyfte, medan
innehav eller befattning uteslutande inriktad påärannan som
det bruket bör kunna föranleda mildare bedömning.egna en

bådaI målen kom fram tillHD brottsligheten sådanatt artvar av
fängelse normalt skall utdömas och det inte fanns sådanaatt att

särskilda skäl med styrka talade för påföljd. Att anmärkasom annan
beträffande det andra fallet HD ansåg det i och för sigär att att var
fråga enstaka överlåtelse denna avsåg betydandeattom en men en
kvantitet.



SOU 1996:126 Tillämpningsfiågor 255

HDzs avgöranden innebär således beträffande hanteringatt man av
betydande kvantiteter anlagt liknande påföljdsva-påsynsättettmer

let vid dopingbrott vid narkotikabrott. Någon direkt vägledningsom
beträffande vad med betydande kvantiteter inte.som avses mer ges
Emellertid, ansåg HD överlåtelse 5 000noterats attsom ovan, av
tabletter sådan mängd fängelse skulle ådömas.attvar en

Domstolarnas bedömning straffvärdet vid dopingbrottav

Enligt förarbetena till dopinglagen bör den straffrättsliga bedöm-
ningen inte fullt lika beträffande narkotikabrottsträngvara som
prop. 1990/91 199 har25. Detta beaktats domstolarna i: s. av som
vissa fall direkt hänvisat till uttalandet då straffet bestämts och
många domar präglas viss försiktighet. Någon fast linje harav en
inte kunnat skönjas. belysaFör hur skiftande bedömningen varitatt
bland de insamlade domarna i tabell 15:5 sammanställningges en

fängelsestraffens längd i förhållandeöver till mängden dopingmedel.
Sammanställningen har gjorts hänsyn tagits till vilkenutan att typ av
befattning det varit fråga De allra flesta domar medförtom. som
fängelsestraff har emellertid överlåtelse eller innehav iavsett över-
låtelsesyfte varför tabellen ändå relativt väl illustrerar variationen i
bedömningarna straffvärdet.av

Tabell 15:5 Jämförelse utmätta strafllängder med hänsyn till enbartav
mängd dopingmedel

Påföljd Mängd

14 dagar 200 tabl tabl1 200-
månl tabl500 17 000 tabl-
mån2 4 000 tabl 22 000 tabl-
mån3 4 000 tabl 56 000 tabl-
mån4 10 000 tabl 60 tabl000-
mån5 13 000 tabl 53 000 tabl-
mån6 20 000 tabl 130 000 tabl-
mån7 28 000 tabl
mån8 tabl62 180 130 000 tabl-
mån9 62 180 tabl
mån2 6 100 000 tabl

VidAnm. sammanställningen har endast mängden dopingmedel beaktats och
inte befattning eller andratypen omständigheter. När ampuller harav
förekommit i domarna har dessa omräknats med utgångspunkt från att en
ampull kan 40 tabletter jfr. avsnittmotsvara .6.15.1
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vissa åklagarmyndigheter och domstolarPå har promemorior och
tabeller vägledning vid bedömandet straffvärdetupprättats som av

olika brott. Så har sedan antal tillbakaår utarbetatst.ex. ettav en
praxisredovisning vid Sollentuna tingsrätt, den i januarisenaste
månad riktlinjer för dopingbrott1995. De i kompendietsom anges
bygger på diskussioner med utångspunkt i de domar funnitssom
tillgängliga. Med hänsyn till bl.a. bedömningama grundatsatt ett
mycket begränsat antal domar bör redovisningen inte ses som en
exakt spegling rådande praxis. bör också beaktasDet attav prome-
morian föreupprättades avgöranden.HDzs

det gäller dopingmedel utgår mängdberäkningen i kompendietNär
från legala månadsdoser enligt tingsrätten 100 tabletter eller en am-
pull. förSom riktlinje nonnalbrott har exempelvis angivits att
innehav högst månadsdoser fängelse200 månadsmotsvararom en
och 000 månadsdoser fängelse2 års ochänatt motsvarar ettmer
däröver.

Även Åklagarmyndighetenvid i Ystad har utarbetats schablo-en
straffmätningstabellniserad för varusmugglingsbrott avseende

dopingmedel. Enligt denna införsel :ab-5 000-10 000motsvarar av
letter dagars fängelse.14 Införsel 10 000-20 000 tabletterav

tvâ månaders fängelse. Införsel tabletter50 000motsvarar överav
bör enligt schablonen bedömas varusmugglingstrottgrovtsom
varför fángelsestraffet skall bestämmas till minst månader.sex

Vid jämförelse med bedömningen straffvärdet i praxisen av
avseende narkotikabrott ligger straffen för dopingbrott generellt
lägre. brukarSom exempel normalt för månads fängelsegränsen en
i praxis vidgå innehav heroin normaldos drygt 0,2ett ärav gram

vid innehavgram, cannabis80 normaldos 0,5-1 gramav gram
vid innehav tabletter200 Rohypnol eller liknande.samt av

l5.1.5 VarusmugglingslagenBrott mot

Varusmugglingslagen den lagstiftning huvudsakligenvar som
användes före dopinglagens tillkomst. harDen härefter spelatäven

framträdande roll särskilt det gäller de målen.när störreen

brott enligtRinga varusmugglingslagen

i fallUtom narkotika påföljden för ringaärsom avser varusmugg-
ling penningböter. förUtrymmet bedöma införsel dopng-att av
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medel ringa har därför i praxis litet. fall harIansetts ettsom vara par
detta direkt uttalats i domskälen. Till exempel ansåg tingsrätten
Stockholms tingsrätt avd. 13, 940923, där frågaDB 1207, var om

tabletter100 anabola steroider, dopingbrottet innehav skulleatt
bedömas ringa däremot inte varusmugglingsbrottet. Somsom men
skäl tingsrätten det fråga anabola steroider. Tings-attangav var om

såg därvid inte någon motsägelse i de olika rubriceringarnarätten
med hänsyn till skillnaderna i lagamas strafflatituder för ringa brott.

brottGrovt

Vid införsel mängder dopingmedel uppkommer fråganstörreav
huruvida varusmugglingsbrottet kan bedömas ävengrovtsom om
dopinglagen inte innehåller någon särskild straffskala för brottgrovt
och då högst två års fängelse kan följa på dopingbrott. dom-Hur
stolarna har bedömt frågan illustreras följande mål.av

I två de insamlade domarna har gärningsmännen fällts förav grova
varusmugglingsbrott förhållandet mellan dopinglagens ochutan att
varusmugglingslagens straffskalor kommenterats särskilt. detI ena
målet hade två försökt smuggla in 62 180 tabletterattpersoner
"ryssfemmor". Tingsrätten Ystads tingsrätt 930308, 137 be-DB
dömde varusmugglingsbrottet eftersom mängden ansågsgrovtsom
betydande. Vid bedömningen beaktade tingsrätten bl.a. den medi-
cinska doseringen. fastställdesDomen hovrätten Hovrätten överav
Skåne och Blekinge 930413, DB 3105. detI andra fallet hade
gärningsmännen försökt betalning och uppdragpåatt, mot av en

i Sverige, smuggla 3 490 ampuller och tabletter5 802person
anabola steroider ampuller493 hCG ett medel ökarsamt som pro-
duktionen kroppseget testosteron. Tingsrätten Helsingborgsav
tingsrätt, 940211, DB 260 bedömde varusmugglingsbrottet som

eftersom det hade förövats i yrkesverksamhet och utgjortgrovt en
del i verksamhet.störreen

I mål ansågs dopinglagens straffskala hindraett att varusmugg-
lingsbrottet skulle Målet försökavsåg tillgrovt.anses vara varu-
smuggling 17 tabletter400 och 723 ampuller anabola steroider,av

Även178 ampuller 225 ampuller hCG.testosteron tings-samt om
Göteborgs tingsrätträtten 950406, DB 295 ansåg det inte i sigatt

fråga ringa mängd medförde dopinglagen, enligt tings-var om en
för klassificerarätten, varusmugglingatt utrymmet att grovtsom

brott blev vid smugglingsnävare narkotika.än t.ex. av

9 16-1161
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En analys frågeställningen i dom rörandenärmare av gavs en
försök till smuggling och innehav tabletter75 200 och 740av am-
puller anabola steroider. Enligt tingsrättens mening Stockholms
tingsrätt avd 13, föreföll940418, DB 604 det bl.a. inte rimligt att
smuggling dopingmedelavseende kan rendera gånger så långtett tre
straff hantering dopingmedel inom landet det inteattsom en av men
heller rimligen kan uteslutet varusmugglingsbrottatt ettvara av-
seende dopingmedel bedöms brott. Med hänsyn till lag-grovtsom
stiftarens anabola steroider menade tingsrätten gämingenattsyn
emellertid inte kunde särskild farlig iartanses vara av varusmugg-
lingslagens mening. tingsrättenDäremot ansåg smugglingsbrottetatt
hade präglats yrkesmässighet eftersom det mängdavsett storav en
dopingmedel med högt värde på den illegala marknaden och dåett
tillvägagångsättet för smugglingsförsöket varit mycket förslaget. På
grund yrkesmässigheten, mängden och värdet bedömdesav varu-
smugglingsbrottet Vid bedömningen straffvärdetgrovt. ut-som av
gick tingsrätten från dopinglagens straffskala och konstaterade att
straffvärdet dopingbrottet straffmaximum. Omständighe-näraav var

vid smugglingen ansågs försvårandeså detterna att sammantagna
straffvärdet vad kunde följa på enbart dopingbrott.översteg som
Påföljden bestämdes därför till fängelsestraff två år ochett om sex
månader. Domen ändrades inte i högre rätt.

Konkurrensfrågor

När för dopingmedel innehar han också Detpreparaten.en person
innebär således såväl dopinglagen varusmugglingslagen kanatt som

tillämplig. Flera liknande situationer kan tänkas vidt.ex.vara som
hantering dopingmedel varit föremål för varusmuggling.av som
Ofta brotten varusmugglingslagen dömas i konkurrensmotsynes
med övriga gämingsformer i dopinglagen. vissaI fall troligenstyrs
utgången hur åklagaren har i målet. Någon enhetligtstämt synsättav
föreligger inte mellan de olika åklagarmyndigheterna. kanDet

enligt den praxis rådernämnas vid åklagarmyndigheten iatt som
Ystad, i jämförelse med andra åklagarmyndigheter haft ettsom

antal mål rörande dopingmedel,större tillämpas dopinglagen först
väl införts i landet och dånär åtalar inte i brottskon-preparaten man

kurrens med olovlig befattning med smuggelgods.t.ex.
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Medlens farlighet15.1 m.m.

Som framgår varierar bedömningen dopingbrottens straffvärdeav
och skall dras mellan brottringa och brottgränsenav var av
"normalgraden". fråga därvid betydelseEn hur dop-är ärsom av
ingmedlens farlighet skall bedömas. Förhållandevis få de in-av
samlade domarna direkt denna frågeställning till bedömning.tar upp
Sakkunnigutlåtanden har emellertid inhämtats i fall.del Allmänten

domstolarna inte ha gjort någon skillnad mellan de olikasynes
dopingmedlen.

medlensUtöver allmänna farlighetsgrad frågan betydelsenär om
koncentrationen och styrkan verksam substans i respektiveav av

intressant. svårt få uppfattningDet i vilkenärpreparat att en om
mån domstolarna tagit hänsyn till denna faktor straffvärdet harnär
bestämts. Normalt inhämtas utlåtande från Statensöver preparaten
kriminaltekniska laboratorium eller från tullmyndighetemas ana-
lyslaboratorier. Emellertid innehåller inte alltid dessa uppgifter om
styrkan i undersökta kan ocksåDet svårt görapreparat. attvara

jämförelser frågai verkningsgrad och liknande eftersom det tillom
delen fråga medel inte tillverkas i Sverige.största är om som

Domstolamas bedömningsgrunder för värderingen straffvärdetav
i förhållande till mängden dopingmedel varierar också. vissa fallI
har det ekonomiska värdet varit avgörande. vanligasteDet synes
dock straffvärdet bestäms med utgångspunkt i förbruknings-attvara
berälcningar. Vid sådan beräkning har i vissa fall mängden ställts i
relation till den legala medicinska doseringen. Så bygger det.ex.
tidigare nämnda riktlinjerna från Sollentuna tingsrätt denpå
medicinska doseringen.

andra fall har förbrukningsberäkningenI gjorts med utgångspunkt
i "nonnal" förbrukning bland missbrukama. fallI några harantagen
domstolarna inte frågan godtagit de tilltaladesnärmare utrett utan
uppgifter.

I de tidigare redovisade avgörandena från iHD sakkunnig-angavs
utlåtandet sedvanlig introduktionsdos kunde beräknas till fematt en
tabletter "ryssfemmor" dagen. Uppgiften lades till grund förom
HDzs bedömning. Ytterligare exempel på bedömning från vad som
kan normal "kur" de rekommendationer vissaärmotsvara en som
åklagare har beträffande gränsdragningen mellan ringa och brott av
"normalgnden" 200 tabletter.

frågaEn svårhanterad i rättspraxis jämförelsenär ärannan som
mellan ampuller och tabletter, dvs. vad ampull i antalmotsvararen
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tabletter. Vid åklagarmyndigheten i Ystad utgår från attman en
ampull innehållande anabola steroider 15-20 gånger starkareär än

tablett varvid omräkning allmän utgångspunkt hosSomgörs.en en
flera åklagarmyndigheter ampull bedömsatt motsvaraanges en
mellan och tabletter vilket bygger40 50 på jämförelseen av
förbrukningen.

Sammanfattande kommentarer15. 1

Sammanfattningsvis kan straffen ligger lägregenerelltsägas änatt
utdömsvad för hantering narkotika. Emellertid finns detsom av

inte någon fast linje i domstolarnas bedömning dopingbrot-ännu av
gränsvärden fastställts och vilket straff gärningen harHurten.

renderat varierar mellan de olika domarna beträffande likartadeäven
gärningar. står klart svårigheter föreligger det gäller hurDet näratt
mängden dopingmedel skall bedömas och på vad denna bedömning
skall grundas. mängden för bruk förenat medAtt avgränsa äreget
problem eftersom förbrukningen anabola steroider kan skiftaav
mycket mellan missbrukama. Ytterligare fråga har vållaten som
problem hur ampuller och tabletter skall jämföras mängdmässigt.är

problem harDessa avspeglats tydligt i de insamlade domarna.
Mängden dopingmedel har i de allra flesta fallen varit den avgöran-

de omständigheten vid bedömningen gärningen. Medlensav
farlighet har, efter vad framgått, inte särskilt uppmärksammatssom
och de olika i jämställas i detta hänseen-preparaten stort settsynes
de. många fall dock domstolarnaI i övrigt allsidiggörasynes en mer
bedömning gärningen varvid praxis för narkotikabrotten använtsav

förebild.som
Många de problem återspeglas i de insamlade domarna ochav som

den skiftande praxis råder torde till del ha sin förklaring istorsom
dopinglagen varit i kraft förhållandevis kort tid varföratt en

tillämpningen inte har hunnit stabiliseras. första prejudice-Detatt
rande avgörandet från under vårenHD 1995. Genom avgöran-gavs
det har tillämpningen dopinglagen det gäller valet påföljdnärav av

sig vad gäller för narkotikabrotten.närmat som
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Erfarenheter15.2 kriminaliseringenav

bruk narkotikaegetav av

Bakgrund15.2.1 till lagstiftningen

Bruket narkotika straffbelades först 1988. Vid införandetav av
narkotikastrafflagen diskuterades1968 överhuvud inte frågantaget

kriminalisering bruket i förarbetena. Särskild vikt fästesom en av
vid möjligheterna bereda vård för dem missbrukar narkotikaatt som
och hyste till och betänklighetermed vilka effekteröverman som en
kriminalisering innehav för bruk skulle kunna medföra iegetav
detta avseende prop. 1968:7. Departementschefen poängterade att
det vikt inte missbrukare rädsla för straffansvarattvar av p.g.a.
skulle dra sig för söka vård och sådana effekter i möjligasteatt att
mån skulle undanröjas vid tillämpningen narkotikastrafflagen.av

Diskussionen straffbelägga bruk narkotika inleddesatt iegetom av
lagstiftningssammanhang i början 1980-talet. lagändringenFöreav

behandlades1988 frågan kriminalisering bruk narko-egetom av av
tika i några lagstiftningsärenden prop. 1982/83: 141, 1982 års Nar-
kotikakommission PM 1983:8 och 1984/85:46 vilka behand-prop.
lades riksdagen bet. 1981/92:JuU47 och bet. 1984/85:JuU26.av

råddeDet emellertid oenighet bland de politiska partierna i frågan
och olika för och kriminalisering fördes fram.argument emot en
Enighet rådde dock vikten det skulle finnas vårdmöjlighe-attom av

för dem missbrukade narkotika.ter Man också enigsom attvar om
berusningstillståndet eller narkomanin sådan inte skulle straff-som
beläggas enbart själva tillförseln narkotika.utan av

De huvudsakligen berördes i debatten kanargument som sam-
manställas enligt följande.

För
En kriminalisering uttryck för samhällets avståndstagandeger-
från varje olovlig befattning med narkotika varför den kan för-

ha preventiv funktionväntas för bl.a. ungdomar.en
Möjligheten bereda vård ökar kriminaliseringatt genom en-
eftersom uppmärksamheten från myndigheters sida kan öka.
Vissa gränsdragningsproblem det gäller vad skallnär utgörasom-
innehav narkotika försvinner.av
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haföreligga VisaSvårigheter kan att antasatt somen person-
ochinnehaft narkotikaviss tidpunktnarkotika vidbrukat även en

själva bruket.fall enklare bevisadet i sådanaär att

Mot
igrundläggande prinicipenstrider denkriminaliseringEn mot-

denriktar sig enbartStraffrättmodern motatt egnaangrepp som
straffbeläg-intressesfären inte skalldeneller mot egnapersonen

gas.
syfte eftersom straffansvarmotverkar sittkriminaliseringEn eget-

söka vård ochavhåller sig frånmedföra missbrukarekan attatt
avanceradedet gällerfunktion utsiktslösdess preventiva närär

missbruk.former av
och medförpraktisk betydelsekriminalisering får litenEn en-

kostnader.stora
misstankebl.a. skäligföranleder svårigheterBevisfrågoma när-

kan drasoch vilka slutsatserföreliggaskall avsomanses
urin- eller blodprov.analyser tagnaav

vidvägdefram för kriminaliseringförtsDe överargument ensom
och 1987/88:71behandling 1986-1988 DsJu 1986:8frågans prop.

rskr. och ledde till detbet. 1987/88:JuUl3 och 280 attsamt egna
särbehandlades dockkriminaliserades. lagändringenbruket Genom

hanteringbruket förhållande till andra formerfortfarande i avav
fall däransvarsfrihetsregel infördes för denarkotika. särskildEn

sigsökt eller underkastatbruket uppdagats missbrukarenattgenom
tillstraffet begränsades i övriga falleller behandling ochvård annan

förfrämst undanröja riskenenbart böter. Skälet härför attattvar
missbrukare avhöll sig frånskulle medförakriminaliseringen attatt

söka vård.
densärreglering fortsatte debattenbakgrund dennaMot omav

narkotika. Debattenbehandlingen brukstraffrättsliga eget avav
särskilda ansvarsfrihetsregeln bort 1993ledde fram till den togsatt

straffbelagdaför övrigastraffskalan blev densammaoch att som
lagändring 1992/93: 142hanteringsfonner. Motiven för denna prop.

medförautformningen lagen ansågsbl.a. den rådandeatt enavvar
innehav narkotika föromotiverad skillnad mellan bruk ocheget av

fängelse straffskalanbruk. Vidare skulle införande ieget geav
och de rättstillämpandeför vårdinriktade påföljderutrymme ge

myndigheterna möjligheter säkra bevisning med hjälpatt av
tvångsmedel såsom kroppsbesiktning.
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Påfölj15.2.2 dsval, straffmätning
och lagföringsstatistik

I och med särregleringen för brukatt narkotika borteget togsav
gäller1993 regler påföljd för bruk narkotika församma om av som

andra hanteringsforrner. förarbetenaI har departementschefen utgått
från bruk narkotika normalt skallatt bedömaseget ringaav som
narkotikabrott prop. 1987/88:71 26. Annan bedömning kans. en-
ligt uttalande endast komma ifråga under mycket speciellasamma
förhållanden beroende på hur narkotikan förvärvats, vilkett.ex.

det frågan och under vilkapreparat är omständigheter konsum-om
tionen sker. Vidare den omständighetensägs det frågaatt äratt om
upprepade fall bruk däremot inte föranledaeget varjeav attsynes
fall skall bedömas ringasträngare narkotikabrott.än som
Lagföringsstatistiken jfr. tabell 15:6 visar i de fall den lagfördeatt

enbart dömts för bruk narkotika har gämingen i samtliga fallav
bedömts ringa. I praxis bestäms påföljden till dagsböter. I desom
fall där fråga bruk vid tillfälleär bestäms antalet dagsböterettom
regelmässigt till det lägsta antalet, dvs. 30 dagsböter.

Som redogjorts för i avsnitt finns13.2 möjlighet att genom prov-
tagning kontrollera de intagna kriminalvårdsanstalt miss-om
brukat narkotika. Ett de främsta skälen för denna möjlighet ärav att
det skall hjälpmedel vid behandlingenett den intagne. Omvara av
den intagne brukat narkotika föreligger formellt brottsett ett mot
såväl kriminalvårdens disciplinregler narkotikastrafflagen. Tillsom
skillnad från vad gäller vid innehav narkotika anstaltersom av
polisanmäls sällan upptäckt bruk. Enligt rekommendationer från
Kriminalvårdsstyrelsen skall sådan upptäckt i första hand behandlas
inom kriminalvården.

Antalet lagförts för bruk narkotika de årenpersoner senastesom av
framgår tabell 15:6. Redovisningen sådana fall där bruketav avser

Årutgjort det enda brottet. 1993 lagfördes, fall åtalsunderlåtelseav
undantagna, totalt 398 för brottslighet där bruk narkoti-personer av
ka ingick motsvarande uppgift för 1994 har inte kunnat erhållas.
Det skall anmärkas det totala antalet för narkotikabrottatt och
varusmuggling narkotika lagförda de årenav senastepersoner
uppgått till mellan 7 000 och 9 000 9 044 1994.personer; personer
Det antalet lagföringarstörsta har innehav. Drygt 4 000avsett per-

har lagförts varje år för innehav narkotika.soner Det börav
observeras kan ha lagförts fleraatt gånger årsamma person samma
vilket påverkar statistiken.
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enbartbrottslighetenlaglörda där avsett15:6 AntalTabell personer
bruk

19941992 19931990 19911988 1989

139 4877298 105bruk 14 113

ringavarav
139 487105 72113 98brott 14

BRÅochKälla: SCB
strafföreläggandegodkändahär fallande domar,lagföringMedAnm. avses

fråntilltalade frikäntsdär denAvgörandenåtalsunderlåtelse.och ansvar
ingår således inte.

åtalsunderlåtelser.redovisning ingårårsI 1994 inte

effekternaUtvärderingar15.2.3 avav
narkotikabrukkriminaliseringen eget avav

narkotika harbruketkriminaliseringen detEffekterna avegnaavav
utvärdering. polisensför samlad Förblivit föremål någoninteännu

förblivit föremållagändringen i viss måneffekterna 1993del har av
analys narkotika"Sållningsinstrument förutvärdering i rapporten av

angåendeutvärderingartagit del tvåUtredningen hari urin". även av
redovisas nedan.utvärderingarsocialtjänsten.effekterna för Dessa

analysverksamhetviss15.2.3.1 Utvärdering av
polismyndigheternahos

utvärderingennämndatill denBakgrunden attvarovan
försöksverksam-bedrivabeslötRikspolisstyrelsen RPS 1993 att en
narkotika i urinanalyssållningsinstrument förmed s.k.het ett av

polis-placerades hos elvaSållningsinstrumentetjfr. avsnitt 8.5.1.
till ochden juli 1993Utvärderingen perioden 1myndigheter. avser

syftet med haregentligaden september 1994. Detmed 30 rapporten
sållningsinstrumentetförsöket medvarit utvärdera ävenatt men

tagitsi övri harprovtagningsmöjlighetemafrågor effekterna avom
maj månadöverlämnades till regeringen i 1995.RPS rapportupp.
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siffrorProvtagningen i

uppgick underriketblodprover iochurin-totala antaletDet
uppgick tillAntalet urinproverstycken.försöksperioden till 6 083

styckentill drygt l 800blodproverantaletstycken och800drygt 3
antaletdet totalahär ochmellandiskrepansenanm. proversumman

redovisningen. Avstatistiskadenbrister ibl.a. vissaberorovan
myndighetertill de elvastycken886hänförde sig 2tagna prover

totala antaletdetsållningsinstrument. Avtillgång tillhadesom
misstankeavseendesamtligastycken egetsändes 7345 omprover

deBeträffandeverifikationsanalys.förvidarenarkotikabruk av -
isållningsinstrumenthjälpmedurinprover togs genom-varavsom

sigvisade 3,5dessapositiva. Av procentsnitt 87 procent vara nega-
blodprovpositivaAndelenveriñkationsanalys.vidtiva senareen

ochgenomsnitt 91till iförsöksmyndighetema procentuppgick hos
tillmyndigheter 80övrigahos procent.

Kostnader

förkostnadernavilka inkluderardriftskostnaderna,sammanlagdaDe
till 146 029försöksperioden 4underuppgickverifikationsanalyser,

förkostnadengenomsnittligakunde denEnligt ettkr. rapporten
tillhänsynkr. Omtill ungefär 320beräknas ävensållningsprov togs
kr.till ungefär 411kostnadenökadekapitalkostnaderna per prov

veriñkationsanalysförkostnadengenomsnittliga ettDen provav
till kr.uppgick 623

Rikspolisstyrelsens slutsatserSammanfattning av

iRPSsållningsinstrumenteffekternagällerdetNär rap-anserav
polispersonalensökatinstrumenttill sådanttillgångenattporten

synnerhetiSållningsanalysema,narkotikabruket.kunskaper menom
tillförlitligaochsnabbaha givitveriñkationsanalyserna, anses

Försöksmyndigheternamarknaden.förändringarnakunskaper om
polispersonalentillbidragitsållningsinstrumentet attattuppgav

kanskäligenhuruvidabedömningi sinblivit säkrare personenav
ocksåvisadeUtvärderingennarkotika.konsumtionmisstänkas för av

isållningsinstrumentettillhade tillgångmyndigheterdeatt som
andraaktivtnarkotikalagstiftningenanvände änallmänhet mer

blodprovurin- ellerbetydligt flergenomförde änmyndigheter och
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de myndigheter inte hade sådant instrument. Vidare bidlrogettsom
sållningsinstrumentet enligt till snabbare förfaranderapporten ett
eftersom utredningen i särskilt ärende oftast kundeett slutföras i ett
sammanhang.
När det gäller effekten provtagningsmöjligheterna överlagav anser

RPS dessa möjligheter har underlättatatt polisens arbete att upp-
täcka missbrukare i början karriären och tidigare varitav som
okända hålla etablerade missbrukaresamt att under uppsikt. Enligt

hade många polismyndigheterrapporten i ökad omfattning tillämpat
vårdlagstiftningen bl.a. hade antalet framställningar ingripandeom
enligt lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser vårdom av unga
LVU ökat. RPS också den polisiära övervakningen harattanser
kunnat fungera stöd de vårdande myndigheterna på grundsom av

upptäcktsrisken ökatatt möjligheterna till urin- och blod-genom
prov.

En de svårigheter lyfts fram iav är närrapportensom en person
kan skäligen misstänkt. RPS konstaterar bl.a. det krävsanses vara att
kunskaper för kunna bestämmaatt påverkadärom en person av
narkotika eller inte och sådan kunskap företrädesvisatt finns hos
dem arbetat längre tid med narkotikabrottslighet. Somsom en ovan
nämnts RPS sållningsinstrumentet haftatt pedagogiskanser en
funktion i dessa fall. Emellertid frågan enligt RPS inte med-synes
fört några särskilda svårigheter eller olägenheter från rättssäker-
hetssynpunkt.

Ett problem berörs iannat frågan fastställan-ärrapportensom om
det bruket harnär Förägt straffrättsligt ingripandeav att ettrum.
skall kunna måste åtminstonegöras ungefärlig tidpunkt för bruketen
kunna När det gäller narkotika tillämpas vissa s.k. tröskel-anges.
värden så konsumtionsätts ligger långtatt tillbaka i tidensom som
i allmänhet Ävenutesluts jfr. avsnitt 8.5.2. de tröskelvärdenom

tillämpats ha fungerat tillfredställandesom RPS isynes anser
det angeläget fråganrapporten att är blir föremål för fördjupadatt en

prövning såväl juridisk medicinsk-kemisk synvinkel.ur som
I hyser RPS vissa farhågorrapporten även det gäller påståddnär

konsumtion utomlands. Enligt utvärderingen har det blivit vanligare
den misstänkte gällandeatt konsumtionengör iatt landägt ettrum

där det tillåtetär bruka narkotika ochatt det vid sådanatt en
invändning omöjligt eller förenat med kostnader styrkastoravar att
brott.
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socialtjänstenförTvå effekternaundersökningar15.2.3.2 av

Botkyrka kommun

internutredningsocialtjänstengenomfördeBotkyrka kommunI en
under-under 1993. IBotkyka kommunnarkomanvården iangående

fråninkommit Norr-de anmälningarstuderades bl.a.sökningen som
StockholmPolismyndigheten igatulangningsgruppmalmspolisens

tidenfrånanmälningarsåledesomfattar ävenunder 1993. Rapporten
ochjulidvs. 1993,lagändringar, 1aktuella ägtdetföre att rum

grundats påanmälningaruppdelning vilka provtag-någon somav
anmälda narko-gatulangningsgruppenAntalet fråninte.ning görs
missbrukare25uppgick till 46tikamissbrukare varvaravpersoner

missbrukare 44dessaför socialtjänsten. Av procenthelt okända var
ochmissbrukare 30 årövrigamedangamlaoch 29 årmellan 20

Beträffande insatsernabakgrund.hade utländskdäröver. 65 procent
narko-de anmäldaandelenöverväldigandedenkan nämnas att av
social-frånerhöll några insatserintetikamissbrukama, 63 procent,

erhöll insatserdevisadeefter anmälan. Rapportentjänsten att som
varit ak-eller haderedanmissbrukaresådanafrämst varsomvar

socialtjänsten.fråntuella för stödinsatser
missbrukarnapolisanmäldadeinte delarEftersom rapporten upp

och i sådanaprovtagningupptäcktssådanai somgenomsom
narkotika, kaninnehavupptäckts på sätt,annat t.ex. manavgenom

haft.hareffekt lagändringen Ivilkensig någotinte uttala rap-om
missbrukarejämförelse medheller någonintegörsporten som

med tidigare år.jämförelseellerupptäckts sättannat

socialdistriktstudieEn treav

"Narkotikamiss-studiehar iRytterbroLise-LottKriminologen en
anmälningarnautvärderaturinprov"upptäcktbruk avgenom

periodenStockholm undersocialdistrikt iinarkotikamissbruk tre
socialdistriktenmed den 31 1995. Avjuli till ochden 19931 mars
förortsdistrikt.tredjeinnerstadsdistrikt och detstyckentvå ettvar

narkotikamissbruk. AvangåendeanmälningarTotalt gjordes 319
undersökningenbort ochantal anmälningaranledningar föllolika ett

narkotikamissbrukare.anmälda Dessaomfattade således 220 nar-
anmältssådanautgjordes såvälkotikamissbrukare genomsomav

exempel-anmältspolismyndighetema sådana sätt,annatsomsom
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vis eller anhörigs anmälan eller upptäckt vidgenom egen genom
insats från socialtjänsten.annan

43 97 personer anmälningarnaprocent härrörde från polis-av
myndigheterna. 15 de 220 anmälda narkotikamissbru-procent av
kama hade Övrigaanmälts urin- eller blodprov. anmälningarp.g.a.
från polisen grundades på misstanke andra narkotikabrott.om
Genomsnittsåldem i anmälts på grund urin- ellergruppen som av
blodprov 33 år. Sex i denna blev föremål förvar personer grupp
vård, vilket knappt tvåutgör samtliga anmälts.procent Avav som
dessa hade två individer tidigare varit aktuella distrikten försex
narkotikamissbruk avslutade fall. Fyramen var nu personer som
blev föremål for vårdinsatser således okända för socialdistrikten.var
Enligt författaren utvärderingen inte något stöd för polisensger att
möjlighet till provtagning inneburit narkotikamissbrukareatt unga
upptäckts på tidigt stadium och berettsett vård för sitt missbruk.

l5.2.3.3 Avslutande kommentarer

Någon samlad utvärdering effekterna kriminaliseringenav av av
narkotikamissbruket finns inte. deI föregående avsnitten har pre-

några begränsadesenterats utvärderingar vilka dock främst inriktats
på de möjligheter till urin- och blodprovstagningar infördes densom

juli1 1993.
De rättsstatistiska uppgifterna antalet lagförts förom personer som

enbart bruk narkotika visareget tydligt trendbrottett 1994. Dettaav
skulle kunna tyda på möjligheterna till urin-att och blodprovstag-
ning har medfört fler narkotikamissbrukareatt upptäcks. RPS har i
sin givit mycket positivrapport bild de effekter lagändringenen av
har medfört. Emellertid får beakta RPS utvärdering enbartman
speglar polismyndighetemas verksamhet och främst haft till syfte att
utvärdera försöksverksamheten med sållningsinstrument. hellerInte
kan några generella slutsatser dras från de undersökningar av
effekterna för Ävensocialtjänsten redovisats. dessa mycketärsom
begränsade till sin omfattning.
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i vissaLagstiftning16

länderandra

nordiska länderna16.1 De

Danmark16. l

särskilt berörjanuari lagden 1994Danmark finns sedan lI somen
dopingmidler.visse Lagensforbuddopingmedel, Lov motom

dopinglagen.svenskagäller enligt denvadinnehåll motsvarar som
dess derivat ochochsteroider,omfattar anabolaLagen testosteron

tillväxthormonandrogen verkan,medliknande substanser samt
bl.a.frigörelsenproduktionen ochmedel ökar testosteron.avsom

distributionförsäljning ochoch utförsel,Framställning, in- annan
hantering förUndantagetstraffbelagda gärningar.innehav ärärsamt

likhet med svensk lagändamål.eller vetenskapligt Imedicinskt är
bryterstraffbelagda.innehav Denalla former otillåtna motsomav

fängelse i högst två år.till böter ellerlagen kan dömas

Finland1.216.

tillstånd för bl.a.läkemedelslagen krävsfinländskaEnligt den
läkemedelspreparat. Brottoch försäljningtillverkning, import av

Enligtfängelse till år.med böter ellerkan straffaslagen ettmot upp
landetoch isubstanserbeslut omfattar lagensärskilt ävenett

särskildNarkotiska medel reglerasläkemedel.registrerade genom en
anabola steroiderinnehållerlagstiftning. Läkemedel är recept-som

personligt bruk endastförbelagda och får införas privatpersonerav
för brukeller innehavstyrkt medicinskt syfte. Konsumtioni äreget

gällandeinföra särskild lagstiftningstraffbart. Förslaginte att enom
dopingmedel har lämnats tilloch liknandeanabola steroider

övervägande.socialministeriet och underär
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16.1.3 Island

IslandI kontrolleras tillverkning, försäljning och distributionannan
dopingmedel läkemedelslagstiftningen. För narkotikaav genom

finns särskilda bestämmelser. Läkemedel innehâlllande anabola
steroider kan endast utlämnas Sedan 1993 jämställsmot recept.
anabola steroider med narkotika vid införsel privatpersoner.av
Införsel får endast vid visatäga medicinskt syfte och irum en
mängd motsvarande högst 30 dagars förbrukning.

16.1.4 Norge

Norge har lagstiftning liknar den svenska. I den norskaen som
strafflagen finns särskild paragraf kriminaliserar vissen som
hantering dopingmedel. Straffbestämmelsen trädde i kraft denav

juli1 1993 och innebär olovlig tillverkning, in-att och utförsel,
förvaring, försäljning och distribution dopingmedel ärannan av
straffbart. Syftet motverka spridningenär dopingmedel,att där-av

varken konsumtionäremot dopingmedel eller innehav förav eget
bruk straffbelagt. Brott straffbestämmelsen kanmot straffas med
böter eller fängelse till två år. För brott straffetgrovt ärupp
fängelse i högst år. Vilka dopingmedel skall omfattassex som av
Straffbestämmelsen bestäms Statens Helsetilsyn i särskild lista,av en
den s.k. dopinglistan. Listan innehåller uttömmande uppräkningen

substanser indelade iär anabola steroiderav ochsom grupperna
peptidhormonertestosteron, stimulerande medel bl.a. beta-samt

agonister. Som stimulerande medel har bl.a. upptagits efedrin och
Ävenclenbuterol. salter och derivat från de listan upptagna

substansema räknas dopingmedel innehållersamt preparatsom som
substansema. Vid bedömandet medel skallettav om anses som
dopingmedel det grundläggandeär kriteriet det skallatt ägnatvara

öka människans Övrigaprestationsfönnâgaatt på konstlatett sätt.
villkor medlet skallär särskilt hälsovådligt,att i särskild gradvara
påverka konkurrensförhållandet inom idrotten eller det föreliggeratt

spridningsrisk.storen
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Östeuropeiska länder16.2

Litauen16.2.1

kommerläkemedelslagförbereds närmare attLitauenI somen
narkotis-dopingmedeldeläkemedelshanteringen. För ärreglera som

hanteringenreglerarsärskild lagsedan 1994ka medel finns somen
straffbe-medicinskt brukbl.a. ickemedel. lagennarkotiska I ärav

harandra substansersteroider ochanabolalagt. Tillgången somav
från 1991.förordninganabol effekt begränsasstark genom enen

endastoch fårreceptbelagdamedelsådanadenna lagEnligt är
förinnehavellerKonsumtionbegränsad tid.för egetförskrivas en

förordning.enligt dennastraffbelagtbruk inteär

Polen16.2.2

lag1991 årsreglerasläkemedelshanteringenpolskaDen omgenom
grossisthandel ochapotek,medicinmaterial,medel,farmaceutiska

förvaringhandel ochreglerar bl.a.kontroll.farmaceutisk Lagen men
hanteringOtillåtenstraffbestämmelser.innehåller inte några av
straffas enligtfallkan i vissaanabola steroidermedel innehållersom

och hälsa.brott liv Däremotstrafflagen ärden allmänna motsom
Enligtstraffbelagt.bruk inteför sär-konsumtion och innehav eget

steroiderinnehåller anabolaläkemedelskilda bestämmelser är som
receptbelagda.

Rysslandl6.2.3

isteroideranabolainnehållerläkemedelreglerasRysslandI ensom
får endastläkemedelSådanahälsoministeriet.frånFörordning

iskyldigaoch apotekenlämnas receptenär attmot receptut spara
landetfrånförbjudetdetförordning från 1989Enligtår. är attett en
läkareellersteroider.innehåller anabola Tränaremedelföra ut som
enligtkananabola steroidermedaktiv idrottsmanförser ensom

förtillstrafflagen ställasryskabestämmelser i densärskilda ansvar
läkaryrket.utövandebrott mot av
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16.2.4 Slovakien

SlovakienI finns föreskrifter bl.a. receptbelägger läkemedelsom
innehåller anabola steroider i övrigt finns för närvarandesom men

inte någon läkemedelslagstiftning. SlovakiskaDen regeringen för-
bereder särskild läkemedelslagstiftning kommer omfattaatten som

hormonellaäven särskild lag angående narkotiskapreparat samt en
medel. kommerLagarna troligen under 1996.att antas

16.2.5 Tjeckien

TjeckienI finns särskild straffregel vilkenen genom personer som
i icke medicinskt syfte förser ungdomar under 18 år med anabola
steroider kan dömas till fängelse. övrigtI regleras anabola steroider
och andra dopingmedel särskilda läkemedelsföreskrifter.genom

16.2.6 Ungern

Sedan år finns1991 i den ungerska läkemedelslagstiftningen regler
särskilt begränsar tillgången anabola steroider. Sådana medelsom av

receptbelagda och detär krävs särskilda tillstånd för framställning
och handel. På departementet för idrottsfrågor pågår arbete med en
särskild idrottslag kommer innehålla regler för hanteringenattsom

bl.a. anabola steroider och tillväxthormon.av

Övriga16.3 Europa

16.3.1 Belgien

Belgien har sedan 1965 dopinglagstiftning. förbjuderDen dopingen
inför och vid idrottstävlingar. Lagen tillämplig på idrottsutövarnaär
själva liksom på den till bruk förbjudna sub-uppmuntrarsom av

och metoder. Dopingkontrollstanser kan genomföras före, under
Överträdelseoch efter idrottsevenemang. lagens föreskrifter kanav

straffas med fängelse till månader.treupp
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Frankrike16.3

Frankrike har sedan haft särskild lagstiftning rörande bruket1965 av
dopingmedel vid idrottstävlingar. gällande lagen årsDen 1989ärnu
lag angående undertryckande bruket dopingprodukter vidav av
tävlingar och sportsliga manifestationer. förbjuder användan-Lagen
det konstlatmedel eller metoder på ökar prestations-sättettav som
förmågan användandet metoder för dölja sådanasamt att attav
medel har och undereller metoder Förbudet gäller införanvänts.

Ävenidrottstävlingar vid idrottsliga manifestationer. dopingsamt av
djur omfattas förbud. Vilka medel ochlagens metoder ärav som
förbjudna fastställs varje år idrotts- och hälsoministrama i enav
särskild Förebilden för lista lista förbjud-lista. denna IOK:sär över

medel och metoder.na
nationell för de myndig-kommitté med statligaEn representater

förhetema och idrottsorganisationema skall leda arbetet dopingmot
och tillsyn idrottsorganisationerna. enskildeDenutöva över utöva-

bruk dopingmedel skall i första hand bestraffas dis-rens av genom
ciplinära åtgärder idrottsorganisationerna. Idrottsutövaren ärav en-
ligt lagen skyldig ställa på dopingkontroll såväl vid tävlingatt upp
och idrottslig manifestation under träning. åtgärder inteOmsom
vidtas eller bedöms otillräckliga då någon brutit lagensmotvara
dopingförbud eller ställa i dopingkontroll kanvägrat att upp en
idrottsministem, den nationella kommitténs anmälan, besluta om

administrativ sanktion i form avstängning från tävlingar ochen av
sportsliga manifestationer. överträdelse sådan sanktion kanEn av en

tillleda fängelse i till två år.upp
Enligt lagen det förbjudet förse idrottsmannen medär även att

förbjudna substanser i terapeutiskt syfte påänannat samt att annat
underlätta eller till bruk förbjudna substanser ochsätt uppmuntra av

Överträdelsemetoder. detta förbud kan straffas med fängelseav upp
till ochtvå år det gäller narkotika till tio gämingenår. Omom upp
riktar sig minderåriga gäller straffskala.strängaremot en

Tillgängligheten dopingmedel idrottsvärldenutanför regleras iav
den franska hälsolagen Code de publique innehållersanté som
bestämmelser hälsofarliga substanser. Susbstanserna klassifi-om

i listor, lista för narkotika lista och förI övrigatre samtceras en
substanser. samtliga substanserFör finns listori dessaupptagnasom
gäller de receptbelagda. övrigt gäller olikaI restriktioneräratt var-
vid de gäller för narkotika. Lista sådana substan-Isträngaste upptar

medföra högre risk för hälsan de substanseränser som anses som
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finns i lista Anabola steroider och tillväxthormonII. finnsupptagna
i lista bryter gällandeII. Den föreskrifter tillverkning,motsom om
import, förvaring och överlåtelse kan dömas till fängelseexport, upp
till tio år det gäller narkotika, i fallvissa tjugo år, och till tvåom upp
år för övriga substanser. Otillåten konsumtion eller innehav för eget
bruk inte straffbelagt.är

16.33 Holland

Holland finns inte någon särskild dopinglagstiftning.I Dopingmedel
kan hänföras till 1928 års opiumlag, reglerar vissa narkotiskasom
medel, eller till 1958 års läkemedelslag. Enligt års1928 lag krävs
särskilt tillstånd för import, tillverkning, försäljning ochexport,

fönnedling, och innehav. Otillåten hanteringtransport ärannan
Ävenstraffbelagd liksom icke medicinsk konsumtion. bruketom av

narkotiska medel straffbelagt har emellertid principär attman som
inte åtala missbrukama. Anabola omfattassteroider läkemedels-av
lagen. begränsarLagen till import, tillverkning, försäljningrätten

Brott lagen kan straffas med böter eller fängelse. Innehavmotm.m.
för bruk eller konsumtion anabola steroider dock inteeget ärav
straffbelagt. Läkemedelslagen omfattar egentligen endast registre-
rade och licensierade läkemedelsprodukter. Emellertid finns sär-
skilda bestämmelser straffbelägger bl.a. import och för-ävensom
säljning licensierade läkemedelsprodukter.av

Italien16.3.4

Italien finnsI sedan 1991 förordning reglerar import, export,en som
tillverkning, försäljning och hantering medicinska specia-annan av
liteter. hantering krävsFör tillstånd hälsoministeriet. Reglernaav
innebär bl.a. alla medicinska specialiteter innehåller anabolaatt som
steroider receptbelagda och för privatpersoner införaär rättenatt att
sådana medel för personligt bruk begränsad till viss mängd.är en
Förordningen reglerar medicinska specialiteter och omfattar i prin-
cip inte substansema i sig. Med något undantag det därför frittär att

importera och grundämnen för produktion läke-t.ex. exportera av
medel. Ansvaret för idrottsfrågor har förordning från 1942genom en
överlåtits Italiens nationella olympiska kommitté och dess na-
tionella idrottsförbund. En särskild förordning infördes 1975 om
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denna förordningidrotten. Emellertid visade sigdoping inom vara
tillämpats.ogenomförbar och den har inte

Portugal16.3.5

inomsärskild lag angående dopingPortugal finns sedan 1990I en
i lagen. Enligt lagenstraffbestämmelser finns inteidrotten. Några

särskilda dopingregler och sank-skall idrottsorganisationema ha
dopingkontroller skallföreskriver lagentionssystem. Vidare att

Idrottsorganisationema skallgenomföras såväl vid tävlan.utomsom
idrottensärskilt anti-dopingråd. Utanförårlig tillrapport ettge en

läkemedelslagstiftningen.dopingmedelregleras genom

Schweiz16.3.6

särskild lagstiftning dopingmedel.heller Schweiz har någonInte om
särskildamedel narkotiska medel omfattas denDe är av nar-som

kotikalagstiñningen i övrigt kontrolleras medlen reglergenommen
läkemedelshantering. Såväl anabola steroider peptid-om som

läkemedel. Diskussionerhormoner receptbelagda pågårär attom
införa läkemedelslag.en ny

Spanien16.3.7

idrottslag innehållerhar sedan särskildSpanien 1990 ävensomen
förebyggandedoping. innehåller regler åt-regler Lagen omom

förbjud-dopinglaboratorier, kontroller och förteckninggärder, över
och medel. Huvudansvaret för dessa frågor ligger påmetoder ettna

idrott lydande idrottsrådministeriet för utbildning ochunder men
antidopingkommission tillsatts.har nationelllagen ävengenom en

officiellalagstiftningen alla idrottsaktiva deltar iEnligt är som
skyldiga anmodan dopingkontroll såväl vidtävlingar genomgåatt

överträdelsertävlan. bestraffas enligt respektive förbundsutomsom
tilldopingregler. den spanska motsvarigheten FASS finnsI en var-

ningstext införd vid de läkemedel förbjudna enligt doping-ärsom
idrottsvärldenlistan. Hanteringen dopingmedel utanför reglerasav

i narkotika och läkemedelslagstiftningen. Anabola steroider tillhör
de läkemedel receptbelagda.ärsom
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16.3 Storbritannien

StorbritannienI tillämpliga lagar Medicines frånär Act 1968 och
Misuse of Drugs frånAct 1971. flesta dopingmedelDe receptbe-är
lagda enligt Medicines Act eller omfattas narkotikalagstiftningen.av
Anabola steroider tillhör de medel omfattas Medicines Actsom av
och receptbelagda. Emellertid finns detär drygt tio substansersom
för vilka det inte finns någon lagstadgad kontroll de inteattp.g.a.
ingår i godkända mediciner. Bl.a. gäller detta för de anabola steroi-
derna bolasteron, boldenon, dehydroklonnetyltestosteron och me-
tenolon. deFör substanser omfattas Medicines krävsActsom av
tillstånd för import, försäljning, tillverkning förvärv.och Brott mot
lagen kan straffas med böter eller fängelse. Emellertid sigär vare
konsumtion eller innehav för bruk straffbelagt.eget

reglerNya rörande anabola steroider förväntas inom kort.antas
Reglerna kommer innebära anabola steroider och tillväxt-att att
hormon förs i Misuse of Drugs Act och regler för till-strängare
verkning och hantering kommer då gälla. Däremot kom-attannan

inte innehav för bruk eller konsumtion anabola steroideregetmer av
kriminaliseras.att

En särskild lista kommer de substanser skallupprättasatt över som
omfattas regleringen.av

16.3.9 Tyskland

Tyskland har inte någon lag särskilt reglerar hanteringensom av
dopingmedel. För de medel klassificeras narkotiskasom som pre-

finns straffbestämmelser i särskild narkotikalag,parat Betäu-en
bungsmittelgesetz, straffbelägger bl.a. förvärv och innehavsom av
sådana medel. kanHärutöver i vissa fall den förmedlar doping-som
medel till straffas enligt den allmänna strafflagen.annan person
Hantering läkemedel regleras i läkemedelslagen vilken bl.a.av
innehåller regler tillstånd för produktion, försäljning ochom annan
förmedling regler den statliga tillsynen.samt om
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Australien och16.4 USA

Australien16.4.1

AustralienI regleras hanteringen dopingmedel särskilt i respek-av
tive delstat och territorium. import läkemedel finnsFör centralav
lagstiftning. Tullagen från gäller för hela Australien och till1901
denna finns särskilda föreskrifter för import narkotiska ocht.ex. av
anabola substanser eller narkotiska och anabola sub-Förpreparat.

för tillväxthormon gäller tillstånd för införsel måstestanser samt att
erhållas i förväg. privatpersonerFör sådant tillstånd endastges om
det visat det skall användas i medicinskt syfte.ärrecept attgenom

företagsFör import krävs inte särskilda licenser, i falldessa krävs i
princip endast företaget informerar skallatt mottagaom vem som
godset och för vilket ändamål godset införs. för frågorAnsvaret om
införsel ligger hälsodepartementet. väl tillstånd till införselNär
har givits ligger för kontroll på respektive delstat elleransvaret
territorium. I samtliga delstater och territorier regleras hanteringen
i särskild lagstiftning. Vilka substanser tillhandahållssom som
legala läkemedel varierar i samtliga delstater och territoriermen
lämnas läkemedel innehållande anabola steroider endast ut mot

Enligt sammanställning från Australian Sports Drugrecept. en
Agency ASDA otillåten konsumtion kriminaliserad i fyra deär av
åtta delstatema/territoriema och otillåtet innehav i delstater/terri-sex

Överträdelsetorier. kan leda till böter eller fängelse.
syfteI motverka användningen bl.a. dopingmedel inomatt av

idrotten tillsattes ASDA särskild lag lyder1990. ASDAgenom en
under idrottsdepartementet. har bl.a. förASDA upprättandeansvaret

lista förbjudna medel och metoder, för harmoniseringöverav en av
idrottens regler, forskning och utbildning. genomförASDA även
dopingkontroller och för särskilt register fall där idrottsut-överett

fällts för dopingförseelse. medverkarASDA också i detövaren
internationella arbetet.

16.4.2 USA

den federalal lagstiftningen i finnsUSA särskild lag från 1990,en
the Anabolic Steroids Act, placerar anabola steroider undersom
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kontrollsystem, the Controlled Substances Act, bl.a.samma som
omfattar vissa narkotiska substanser. deFör medel finns intagnasom
i the Controlled Substances gällerAct särskilda restriktioner för t.ex.
tillverkning, handel och utlämnande Anabola steroiderpreparat.av

receptbelagda Olovlig införsel, tillverkning,är försäljningpreparat.
och distribution innehav straffbelagda handlingar.samt ärannan
Olovlig konsumtion anabola steroider inte straffbart. På-ärav
följderna böter eller fängelse, så kan innehav förär brukt.ex. eget
straffas förstavid förseelsen med fängelse till fem år. Tillväxt-upp
hormon och anabola substanser inte steroider står inte underärsom
denna särskilda kontroll. substanserDessa regleras i the Food and

Control vilkenDrugs Act bl.a. innehåller generella regler läke-om
Ävenmedel. enligt denna lag bl.a. olovlig försäljning straffbart.är

flertal delstaterEtt har regler motsvarande dem finns i densom
federala lagstiftningen det gäller substanser står undernär sär-som
skild kontroll. Olovlig konsumtion endast undantagsvis straff-är
belagt.
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17 Internationellt arbete

dopingmot

Inledning17.1

kapiteldettaI belyses det internationella arbetet doping bl.a. imot
fonn konventioner och internationella rekommendationer. Arbe-av

har till delar inom de internationella idrottsor-tet stora ägt rum
ganisationema och inneburit åligganden för de nationella idrotts-

Ävenorganisationerna. i övrigt har arbetet främst åtgärder föravsett
förhindra dopingen inom idrotten och bruket dopingmedelatt harav

endast i begränsad omfattning behandlats i folkhälsoperspektiv.ett
förDe Sverige bindande internationella åtagandena Europarådetsär

konvention doping de direktiv och förordningar gällermot samt som
inom EU.

17.2 Internationellt arbete utanför den

internationella idrottsrörelsen

WHO

Med bistånd UNDCP United Nations International Drug Controlav
Programme har WHO:s Programme Substance Abuse undersökton
problemet med användningen dopingmedel inom idrotten.av
Projektet har i två förstaDenutmynnat "Drugsrapporter. rapporten
and Sports: Current Issues and Implication for Public Health" kom

och1992 innehåller översikt bl.a. de hälsoproblem och socialaen av
problem dopingmissbruket medför vid idrottsutövning olikasamt
åtgärder vidtagits för förebygga missbruket. En andraattsom rap-

kom 1995, "The Programme Developmentport Manual for Drugs
and Sport". Avsikten med denna den skallärrapport att utgöra ett
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hjälpmedel för kartläggning dopingmissbruket och för det före-av
byggande arbetet doping inom idrotten.mot

UNESCO

UNESCO:s regi har internationella idrottsministerkonferenserI
hållits. hölls i Moskva vid vilkenDen 1988senaste antogs en
rekommendation till stöd för den urkund doping inom idrottenmot

den s.k. världskonferensen hade utarbetat sepermanentasom
nedan. harUNESCO haft kampanj under det åretäven senasteen
i vilken medlemsstaterFN:s ansluta sig till Europa-attuppmanas
rådets konvention doping.mot

Europeiska unionen

har antal direktiv antagitsInom EU läkemedels-rörett stort som
kontrollen. Reglerna syftar till harmonisera frågor bl.a. till-att om
stånd till försäljning, tillverkning, import och receptbeläggning. För
Sveriges del har dessa direktiv beaktats den läkemedelslagennär nya
infördes 1993. har inte direktivHärutöver några eller förordningar
givits särskilt sikte anabolapå steroider och liknande dop-tarsom
ingmedel. Angående doping inom idrotten Europeiskaantog gemen-
skapernas råd och medlemsländerna förhållningsregler1992 antalett
i resolution Code of Conduct Against Doping Sport. Ien reso-
lutionen Europakommissionen och medlemsländerna attuppmanas
tillämpa denna kodex i kampen doping. Kodexen tillkom bl.a.mot

bakgrund de olympiska spelen skulle hållas år ochmot attav samma
vikten de informeras dopingens risker ochpoängterar attav unga om

till dopingfritt idrottsutövande. Ungdomar skalluppmuntras ett
därför ledande roll och sprida budskapet.uppmuntras att ta en
Vidare skall föräldrar till fostra sina barn till ochuppmuntras att
stödja dem i positivt tränande. Skolor, idrottsutövare,ett tränare,
idrottsorganisationer m.fl. skall aktiva för bl.a. främja "rentattvara
spel" vid tävlingar och arbeta dopingen. Enligt kodexen harmot

yrken inom hälsoområdet skyldighet informera sigutövare attav om
skadeverkningar och råd åt individer uppsöker dem.ge som
Analyslaboratorier skall bl.a. hålla hög kvalitet sina analyser samt
följa och informera vederbörande myndighet potentiellaupp om nya
dopingmedel. Slutligen skall media allmänheten informationge om
idrottsutövamas träningsprogram och inte bara tävlingsresultatenom
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konsekvensernanegativadeinformationrelevant avsamt om
doping.

idrottresolutionEuropaparlamentetmaj 19946Den antog omen
resolu-dopingfrågomagäller överensstämmerdetoch doping. När

gäller enligtmed vadhuvudsakirekommendationertionens som
har iEuropakommissionendoping.konventionEuroparådets mot

infonna-ochutbildnings-framställtEuroparådetmedsamarbete ett
hurpågårdiskussionerochGuideCleantionsmaterial the Sport om

doping.frågornamedfortsättningsvissamarbetaskall omparterna
förmed IOKsamarbeteingåttharEuropakommissionen även ett

utveckla säkrasyfte bl.a.iforskningsprojektfmanisering attettav
tillväxthonnon.analysmetoder för

Europarådet

däriblandantalantagit1960-taletsedanEuroparådet har texter,ett
berört1984,for SportCharterAnti-Dopingden European som

Europarådetstillledde framarbeteidrotten. Dettainomdoping
undertecknande 1989.öppnades förvilkendopingkonvention mot

vissa imedlemmarEuroparådetsförKonventionen samtär öppen
andraEmellertid kanangivna även staterkonventionen stater.

däriblandnärvarande har 21efter inbjudan.sig För stater,ansluta
Ytterli-anslutit sig.ochkonventionenratificeratSverige, statersex

delSverigeskonventionen. Förundertecknathartio statergare
augusti 1990.kraft denkonventionen i 1trädde

inledningsvisdokumentde nämnts.bygger påKonventionen som
idrottsproblem ochdopingfrämstsikteKonventionen etttar som

idrotten.inomdopingenavskaffaslutligenminska ochsyftet är att
tillgångenbegränsaåtgärder förvad nedan sägs attUtöver omsom
folkhälso-dopinginte frågordopingmedel berörs ettsomomav

övervakningsgrup-vidanmärkasdockskallproblem i sig. Det att
folk-beslutadesmaj 1996sammanträde i ävennedanse attpens

eventuella ytterligareföraktualiserasskallhälsoperspektivet
dopingmedelskallEuroparådet. Vadåtgärder inom utgörasom

i den IOKutgångspunktlista medsärskildibestäms upp-aven
uppnåendeåtgärder förradKonventionenrättade listan. upptar aven

inomsigåtarkonventionsstatemasyfte ochangivna att, ra-ovan
syfte.för dettabefogenheter, verkakonstitutionellaför statensmarna

administrativa åt-ellerlagstiftningsåtgärderskallParterna genom
dopingmedel ochförbjudnaoch brukettillgångengärder begränsa av

förkriteriumsteroider.anabola Somsynnerhetdopingmetoder, i
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statsbidrag skall gälla idrottsorganisationemaatt har antagit regler
doping. Parterna skallmot vidare bl.a. bistå sina idrottsorganisatio-
med finansiering dopingkontroller ochner analyser, främjaav

dopingkontroller vid och tävling, underlättautom överenskommelser
dopingkontroller i andra länder verka förom dopinglabora-samt att

torier Utbildningsprogramupprättas. och informationskampanjer
skall utarbetas. Parterna skall även idrottsorganisationer-uppmuntra

harmonisera sina dopingregleratt och arbetana internationellt.att
bl.a.För övervakning tillämpningen konventionen och beslutav av

rörande konventionen har särskild övervakningsgrupp tillsatts ien
vilken varje ratiñcerande har Andrastat länder,röst. för vilkaen
konventionen kan Övervak-är deltaöppen, observatörer.som
ningsgruppen sammanträder varje år och har tillsatt arbetsgrupper

och utarbetaröver förslag i de frågorsom ser hänför sig tillsom
konventionen. Arbetet har bl.a. lett fram till initiativet aktualiseraatt
folkhälsoperspektivet det nämndasamt utbildnings- ochovan
inforrnationsmaterialet.

Nordiska Rådet

Nordiska rådet den 10antog 1994 rekommendationmars en
avseende hormondoping. Nordiska rådet rekommenderade därvid
Nordiska ministerrådet undersöka förutsättningarnaatt för ett ut-
vidgat nordiskt samarbete i syfte bekämpa missbruketatt anabolaav
steroider och andra dopingpreparat. Rekommendationen har ännu
inte slutbehandlats ministerrådet. rekommendationenIav anmanas

de nordiskaäven ländernas regeringar den europiska dagord-att
ningen föra problemet med anabola steroider utanförupp idrotten

verka församt allaatt medlemmaratt Europarådet ratificerarav
Europarådets konvention doping. Nordiskamot rådet har givitäven
ekonomiskt stöd till nordiska konferenser där bl.a. nordiska idrotts-
organisationer och företrädare for polis- och tullmyndigheter har
deltagit. Vidare arbetar Nordiska rådet for få till ståndatt samver-
kan med bl.a. de baltiska Istaterna. ett uttalande dengemensamt
16 april 1996 uppmanade Baltiska församlingens och Nordiska
rådets presidier regeringama i de nordiska och de baltiska länderna

samarbetaatt smugglingen bl.a.mot dopingmedel.av
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Pragkonferensen 1993

anordnadeAdministration DEAEnforcementUnited States Drug
AbusetheConferenceInternationalkonferens i Prag,1993 onen

missbru-inriktade sig påSteroids,of AnabolicTraffickingand som
Vidfolkhälsoperspektiv.steroider ianabolaspridningenket och av

nationellaochländerfrån 17konferensen deltog representater
organisationerinternationellafrån olikamyndigheter, representanter

steroideranabolamedanmärkasskallolika Detoch attexperter.
beta-2-stimu-ochtillväxthormonhärinnefattades även testosteron,
rekommenda-konferensenVidclenbuterol.lerare såsom antogs en

såvälalla nivåersamarbete påviktenbetonastion. dennaI av
Bl.a.åtgärder.förebyggandeochinternationelltnationellt avsom

syfte skärpailagstiftningenregeringama attöveratt seuppmanas
andra länderinformeraochanabola steroiderkontrollen attöver om

myndigheter,Berördaomfattning.ochkonsekvensermissbrukets
förutsättningar förskall skapaoch polis,tullsåsom gemensamma

assistans.operativmyndigheterländersoch erbjuda andraåtgärder
upplysningutbildning ocharbetet poäng-förebyggandeDet genom

ochidrottsförbund samarbetamyndigheter ochskallVidareteras.
missbruket.strategi i kampenskapa motgemensamen

myndigheterSamarbete mellan

nordiskadesamarbetaravsnitt 9.2.3för tidigareredogjortsSom
dopingprojekt.särskilt Ipolismyndigheternatull- och ettgenom

internationelltgenerelltellerformaliseratföreligger inte någotövrigt
medsamarbeteenskilda ärendenföranlederEmellertidsamarbete.

utredningar ioch vissatullmyndigheterutländska polis- eller
dettahar initierats påSverige sätt.

arbetetinternationella17.3 Det
idrottsrörelseninom

arbeteidrottsrörelsen och dessden svenskaredogörs förkap. 5 motl
specialför-de svenskadet kapitletframgår idoping. Som styrs

svenska idrotts-enbart denverksamhet intebundens regler och av
medlemmar ispecialförbundrörelsens stadgar. Många är även
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internationella och kanske också europeiska specialförbund, som
IAAF Internationella friidrottsförbundett.ex. och UEFA det euro-

peiska fotbollsförbundet. Specialförbund med olympiska idrotts-
ingår i nationella olympiska kommitteér. Därutöver finnsgrenar

fristående internationella organisationer PGA för golfen.t.ex.som
deFör internationella specialförbunden Generalutgör Association

of International Sports Federation GAISF samlingsförbund.ett I
den olympiska rörelsen, bland består internationellaannatsom av
specialforbund och de olika nationella olympiska kommittéerna, är
IOK det ledande organet.

de internationellaAv organisationerna har förutom IOK och-
GAISF bl.a. IAAF länge mycket aktivt för bekämpaagerat att-

Ävendopingen inom idrotten. flera internationella Specialför-om
bund har följt efter fungerar arbetet doping olika väl inumera mot
förbunden. Något samstämmigt regelsystem finns inte mellan de
olika internationella idrottsförbunden, varje förbund har sina regler.
Således kan regler vad skall förbjudna doping-om som anses som
medel, kontrollproceduren och sanktioner olika i deom utom se
olika förbunden. skallDet emellertid de flestasägas grundar sinaatt
regler vilka medel förbjudna på denär IOK upprättadeom som av
listan. vissaI fall den bristandeär samstämmigheten effekt atten av
behoven olika beroendeär på vilken idrottsgren det frågaär om.
Emellertid har den bristande samstämmigheten skapat problem och
harrnoniseringsfrågor har därför fått betydelse i det interna-storen
tionella arbetet.

Såväl IOK GAISF har antagit resolutioner och urkunder i vilkasom
principer och reglertas för arbetet doping. För IOK:s delupp mot

har två olympiska urkunder antagits, 1986 och 1988, vilka kodifierar
de grundläggande principerna för arbetet. Urkunderna innehåller
bl.a. regler godkännande ackreditering laboratorier ochom av
grunderna för listan förbjudna dopingmedel och metoder.om

Sedan 1988 har antal världskonferenserett hållits rörande doping
inom idrotten. Den hölls i London 1993. Konferensema,senaste som
kallas för den världskonferensen dopingpermanenta inommot
idrotten, organiseras bl.a. IOK:s medicinska kommitté och vänderav
sig till såväl regeringar och myndigheter idrottens organisa-som
tioner. Syftet med konferensema främst utbytaär informationatt

diskutera samarbete ochsamt åtgärder doping.mot
vissI utsträckning pågår samarbete mellan de nationella Specialför-

bunden det gällernär möjligheternat.ex. genomföra kontrolleratt på
idrottsutövare. Det nordiska anti-dopingavtalet berörts tidigaresom
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for de förbund i avtalet.kap. denna möjlighet5 är parterger som
Understanding betweenliknande avtal "The Memorandum ofEtt är

KingdomAustralia, Canada and the UnitedofGovemments con-
and Enforcement ofcerning the Reciprocal Development Measures

Avtalet för andrakom tillAgainst Anti-Doping" 1990. är öppetsom
Zeelandnärvarande omfattas Frankrike,länder och för Nyaäven

överenskommelse.och dennaNorge av
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övervägandenAllmänna18

analyskartläggning ochUtredningens18.1

allsidighar haft i uppdragUtredningen översyngöraatt aven
missbrukoch karaktär, följderdopingproblemets omfattning av av

olikasikt bedöma behovetdopingmedel kort och lång samt av
Utredningen skall ocksåinformationsområdet.insatser, bl.a. på

dopingmedelmellan missbrukdet finns kopplingstudera avom en
direktiven betonas utgångs-missbruk och våldsbrott.och I attannat

genomgångarbete skallpunkten för utredningens vara en noggrann
dopingmedlen och deras medicinskafaktiska kunskapenden omav

verkningar.och psykiska
det centralhar bakgrund dettaUtredningen settmot som enav

kunskapsunder-sammanställauppgift införskaffa och såett gottatt
dopingproblemet. Oavsettlag möjligt olika aspekter avsom om

drar behovet olika åt-vilka slutsatser utredningen själv om avsom
kunskapssammanställning utnyttjas både förgärder kan sådanen

debatt.information och underlag för fortsattsom
omfattande såvälUtredningen har gjort mycket genomgång aven
dopingmedel och deras verkning-svensk utländsk forskning omsom

särklassvid anabola steroider, de iTonvikten har lagts ärsomar.
Utredningen har också tagit delvanligaste och bäst kända medlen.

utbredningfinns angående missbruketsde undersökningar somav
kompletterande undersök-låtit utföraoch karaktär ävensamt egna

dopingproblemet harningar och enkäter. Resultatet tyder att
inte tidigare fått tillbörligkomplicerade aspektermånga som

enkelt varken på varföruppmärksamhet. finns inte någotDet svar
dopingmedel eller hurvissa och pojkar använder påmän manunga

tydligt detskall komma till med detta missbruk. Det ärrätta att
behövs insatser olika slag och på många olika områden.mångaav

Samtidigt det konstateras det åtskilligt vi fortfa-måste äratt som
rande inte dopingmedlens verkningar. gäller bl.a.Detvet ens om

människor sikt, framför alltfrågan hur de olika medlen påverkar
fråga ligger i sakensvid så höga doser det här kan Detvara om.som

10 16-1161
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det svårt genomföra vetenskapligt kontrolleradeärnatur att att
försök för klarlägga dessa risker. Att många medlen haratt av
allvarliga fysiska skadeverkningar får dock klart. gällerDetanses
bl.a. anabola steroider. får dockDet inte förnekas anabolaatt
steroider, i förening med träning, faktiskt effekt muskelstyrkager
och vikt med individuella variationer; detta till skillnad frånänom
tillväxthorrnon endast visats ha sådan effekt hossom en personer
med bristsjukdomar. Att anabola steroider också har denna eftersträ-
vade effekt givetvis informationsuppgiften svår.gör

oklart vilkaMera psykiska effekter de olika medlen har.är Det är
egentligen bara anabola steroider och nedan kallat AAStestosteron

studerats i sådana avseenden och där kunskapernaäven ärsom
bristfälliga. finns visserligenDet många fallbeskrivningar miss-av
brukare blivit irritabla, aggressiva intagAtt AAS kansom osv. av ge
psykiska effekter hos del försökspersoner finner stöd i någraävenen

de de kontrollerade systematiska studier har publicerats.av av som
Emellertid har effekter, ökad aggressivitet, också i vissat.ex.som
studier iakttagits hos försökspersoner sig ha intagit AAS,trottsom
dvs. kan inte bortse från placeboeffekt. Saken komplicerasman en
ytterligare missbruk AAS ofta kombineras medattav av synes
missbruk alkohol och narkotika, bl.a. amfetamin.av

torde dockDet kunna konstateras intag AAS hos vissaatt av
individer kan framkalla psykiska bl.a. förhöjd aggressi-symptom, en
vitet. Vad detta beror ellerpå löper risk drabbas gårattvem som
dock för närvarande inte bör ocksåDet erinras ökadsäga.att attom
aggressivitet inte detsamma ökad benägenhetär begåattsom
våldsbrott. Här spelar många andra faktorer in, såsom den omgivan-
de miljön, individuella särdrag och den eventuella förekomsten av

missbruk. Något vetenskapligt belagt orsakssamband mellanannat
missbruk AAS och våldsbrott finns inte. förståsMan kan frågaav
sig det någonsin möjligt belägga sådana orsakssamband;är attom
inte beträffande alkohol det klart hur det samband finnsärens som
mellan missbruk och våldsbrott egentligen För närmareut.ser en
redovisning denna problematik hänvisas till Artur Solarzav
utlåtande i del bilaga Förslag eventuella åtgärder motnr om
missbruk AAS grund de tillskrivs våldsframkallandeattav av
egenskaper kan därför inte grundas på olika sannolikhetsan-änannat
taganden och riskbedömning. Som beskrivs nedan ochnärmareen
i kap. 22 utredningen visserligen konsumtionenattanser av
dopingmedel bör kriminaliseras, detta grundas all-men mera
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överväganden och inte just eventuella vålds-AAS:smänna
framkallande egenskaper.

genomgående drag enligt studierna vidare brukarna tillEtt är att en
början upplever välbefinnande efter hand kanDettaett avtar.som
emellertid tillskrivas tillfredsställelsen med den ofta snabbaäven
vikt- och muskelutvecklingen vilket vad i allmänhet villär man

missbruk motsvarande det inteuppnå med AAS. På sättav synes
med depression missbruket avbryts. vissa fallovanligt Inärvara

sådan depression relativt snabbt övergående denmenuppges en vara
kan också allvarlig och kräva behandling. depressionAttvara
inträffar kan bl.a. tillskrivas det förhållandet testosteronnivån iatt

steroider.kroppen kan bli låg slutar använda anabolanär attman
Även psykologiska faktorer spela in; från ha varithär kan dock att

och stark upplever kroppen ihop". alltså"rasar Det ärstor attman
mycket svårt något generellt de psykiska verkningarnasägaatt om

jfr. kap.AAS 7.av
det gäller andra dopingmedel AAS, tillväxthormon,När än t.ex.

finns inget stöd för missbruk skulle psykiska bieffekternågraatt ge
i friskahos övrigt personer.

Även det gäller de bakomliggande orsakerna till vissanär att unga
och pojkar vill sig för de hälsorisker otvivelaktigtdetmän utsätta

innebär använda dopingmedel kunskaperna ofullständiga.äratt
Enligt de studier föreligger missbruket främstsom nu synes vara
kopplat till olika former träning där vill styrkanöka ellerav man
muskelvolymen varvid dopingmedlen ochgenvägses som en
möjlighet till ökad styrka eller muskelvolym. dessa fall skerI
missbruket således inte för direkta berusningseffekteruppnåatt utan

förändraför kropp och utseende. Utredningens material tyder påatt
bakomliggande orsakernade till denna önskan förändraatt att

finnskroppen i många fall på djupare psykologiskt plan, såsomett
personlig osäkerhet och sökande efter identitet, självhävdelsebe-en
hov, orealistisk självuppfattning kroppsfixering. det häroch I

bör det kommersiellasammanhanget utbudet inom filmnämnas t.ex.
eller olika tidskrifteroch musik i och de ideal där förmedlas.som

Man bör uppmärksamma den betydelse detta utbud kan ha för unga
pojkars på kroppen och för hur långt de beredda förgåär att attsyn
uppnå idealkropp. Vilken uppfattning har de djupareen man om
orsakerna till missbruk dopingmedel spelar givetvis roll förstorav
vilken inriktning vill de förebyggande åtgärderna.man ge

det gäller omfattningenNär missbruket dopingmedel iav av
Sverige har utredningen funnit detta knappast så utbrett ochatt är
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etablerat ibland har befarats jfr. kap. 3. Utredningens under-som
sökning omfattningen missbruket avsnitt ochse 3.5 del B,om av
bilaga 4 visar det bland i åldern 18-30 år 1,1mänatt är procentnr

någon gång anabola steroider. Två tredjedelar deprövatsom av
intervjuade hade dessutom endast anabola steroider någonanvänt
enstaka ellergång under enstaka kur. Debutåldem i genomsnittvar
19 år. Mer 60 dem anabola steroider hadeän prövatprocent av som
gjort det för två år sedan. Beträffande tillväxthorrnon detänmer var
endast fåtal ansåg sig 11aerfarenhet detta. Enligtett personer som av

undersökningarCAN:s bland gymnasieungdomar andelenär per-
med erfarenhet anabola steroider något högre, under-soner av men

sökningarna bland elever i årskurs och bland9 de mönstrande visar
på resultat utredningens undersökning. Vad kansamma som som
tala resultaten i undersökningarna det förhållandetäremot att
tillgången dopingmedel mycket god. Emellertid detärsynes vara

intrycket missbruket anabola steroider mindresammantagna att ärav
befarat och klart lägre i USA. Främst missbruketän än t.ex. synes av

dopingmedel förekomma bland pojkar i de äldre tonåren och
åldrarna däröver.närmast

intressantEn fråga de pojkar ochär män prövarom unga som
anabola steroider skiljer sig på något från andra ungdomar isätt

ålder. Utredningens omfattningsundersökning visar påt.ex.samma
erfarenhet anabola steroider blandstörre dem viden av som

tidpunkten för undersökningen arbetslösa och/eller hade lågvar
utbildning endast grundskola. dennaI undersökning framkom
också klart samband mellan erfarenhet anabola steroider ochett av
narkotika, vilket CAN:s undersökning gymnasieungdomaräven av
visar. undersökningarnaAv framgår vidare inte klartoväntat ett
samband mellan användning anabola steroider och styrketräning.av
Ovan har tyckt sig observera missbrukamanämnts oftaatt attman
har osäkerhet sig uttryck i självhävdelscbehov ochtaren som
kroppsñxering. har klartDet framgått kroppsbyggarkulturenatt
spelar viktig roll för sådana övrigt detI svårtmän. är atten unga
uttala något generellt vad utmärker missbrukama. Enom som
mycket viktig fråga inte klarlagd, och dessutom kanärsom som vara
svår undersöka, eventuell koppling mellan missbrukäratt av
anabola steroider och kriminalitet. sådan kopplingEn skulle
naturligtvis ha betydelse för valet åtgärder.stor av

det gällerNär kunskaper dopingmedels bieffekter och hurom om
pojkar med sådan missbruksproblematik bör bemötas kan
genomgående konstateras kunskaperna på många hållatt trots ett-
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intresse och generelltstort dåliga. finnsDetärsett ettengagemang -
behov utbildning för många olikastort personalkategorier iav som

sin yrkesverksamhet kan dessa ungdomar.möta Några samman-
hängande strategier det gäller omhändertagandetnär missbrukareav

dopingmedel finns inte i dag, varken det gäller socialt stödnärav
eller fysisk/psykisk vård. Saken kompliceras naturligtvis attav man
i dag inte med säkerhet kan vilken hjälp missbrukaresäga av

Ävendopingmedel i allmänhet erfordrar. detta torde delvis kunna
bero på bristande kunskaper hos olika personalkategorier. Det är

troligt missbruk anabola steroidert.ex. inteatt upptäcks närav
missbrukama söker sjukvård för de olika fysiska besvär oftasom
uppstår. dag finnsI inte heller någon organiserad vård erbjudaatt
missbrukama. Den vård finns i dag främst bestå isom synes
behandling för de enstaka fysiska besvären eventuell psykia-samt
trisk behandling depression.av

Missbruket dopingmedel kanskeär inte sånämntsav som ovan
omfattande ibland destoInte mindre dettrott. ärsom man ett
allvarligt samhällsproblem, främst de allvarliga hälsofarorgenom
det innebär för många människor. kanDet samtidigt noteras attunga
tillgången illegala medel, och då främst anabola steroider, god.är

lättDet fåär sådana medel för denatt villtag pröva.som
Utredningen därför det måste ske fortsatt målmedvetenattanser en
bekämpning allt icke medicinskt bruk sådana medel. detNärav av
gäller förekomsten doping inom den organiserade idrotten harav
idrottsrörelsen tagit sitt olika åtgärder och någraansvar genom
särskilda åtgärder från samhällets sida erfordras inte i det samman-
hanget. Samhällets åtgärder bör, liksom hittills, inriktade påvara
missbruket i folkhälsoperspektiv. Särskiltett angeläget kommaär att

de bl.a. tillhandahåller dopingmedel för försäljning.personer som
Det står vidare klart effektiv kamp missbruketatt moten av
dopingmedel förutsätter brett spektrum åtgärder inomett radav en
områden och med deltagande myndigheter, kommuner ochav
landsting organisationer och enskilda.samt Med hänsyn till att
missbruket ha sin grund i ungdomars förhållningssätt tillsynes
identitet och livsstil måste sådana grundläggande frågor få centralen
plats i det förebyggande arbetet. Massmedias roll måste också
uppmärksammas liksom attitydbildningen inom vissa ungdomsgrup-

och då främst bland pojkar och Utredningen villmän. härper unga
uppmärksamma de i det här sammanhanget negativa attityder som
förmedlas olika tidskrifter, såväl svenska utländska, medgenom som
inriktning på kroppskultur. Med hänsyn till tryckfrihetslagstiftning-
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attitydbildningsådanbekämpasvårigheterföreligger attstoraen
motarbetasdetta fårskärpningar i lag sätt.annatutangenom

bedömningUtredningens18.2 av

åtgärderbehovet av

missbruketvad skalldiskussionenlätt görasDet motär att somom
straffrättsliga åtgärderfokuserasdopingmedel t.ex.somav

erfordras,Emellertiddopingmedel.bruketkriminaliseringen avav
Utredningenåtgärder.spektrumbrett attsagts, ett anseravsom ovan

formiförebyggande arbetetdetligga påtyngdpunkten måste av
straffrättsli-det gällerattitydpåverkan.och Närinformationsinsatser

tillgån-begränsahand inriktassådana i förstaåtgärder bör attga
bruketkriminaliseringenfrågandopingmedel. Att avavomgen

betänkandet berorierhållitdopingmedel ändå stort utrymmeett
sammanhang.fråga i olikauppmärksamhet dennadenfrämst rönt

missbruketgäller arbetetdrag detgenomgåendeEtt när mot av
samverkanregelbundenbygga påarbetet måstedopingmedel är att

haroch enskilda.organisationer Dettaolikamellan myndigheter,
åtgärderförebyggandeallmännadet gällerbetydelse såväl närstor

samverkanVidareenskilda individer.gäller hjälp tilldet ärnärsom
iför effektiva insatserförutsättningtull och polismellan t.ex. en

dopingmedel.tillgången påsyfte begränsaatt
informations-bl.a. i formförebyggande arbeteformerOlika avav

kan konstaterasutredningen.ingående i Dethar diskuteratsinsatser
mångaformer ochi mångabehövs informationdetatt genom

dopingmedel och förkunskapersprida sakligakanaler för attatt om
Viktigt dockmedel.bruket sådanaattitydbildningen ärstärka mot av

återkom-information kanorganiseras sååtgärderna t.ex.attatt ges
Tidsbegränsadetillkommer.ungdomardemande och nå somnya
upplysningsar-funktion ifyller självklartoch projektkampanjer en

kontinuerligamening inteutredningenskan enligtbetet ersättamen
förebyggande insatsersådanaväsentligtocksååtgärder. Det är att

Skolan harmänniskas liv.stadium itidigtkommer in på ett ungen
meningenligt utredningensoch det börviktigthär ett ansvar

s.k.den ANT-sin givna plats inomdopingmedel harförtydligas att
undervisningen.
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En angelägen fråga vidare attitydema till dopingmedelär inom
olika former gymverksamheter. undersökningarnaAv framgårav en
klar koppling mellan missbruket dopingmedel och olika formerav

styrketräning. Gymkulturens betydelse har också påpekats i fleraav
studier. Arbetet missbruket dopingmedelmot måste därför ävenav

på gymanläggningama.äga skallDet dock samtidigt poängterasrum
många gymanläggningar erbjuderatt möjligheter till hälsosam

träning och enligt bl.a. utredningens undersökning,att, den helt
övervägande delen dem styrketränar inte har anabolaprövatav som
steroider. Utredningen inte det skall införas någon särskildattanser
offentlig kontroll ställetI bör tilluppmuntrasav gymmen. gymmen
självsanering på frivillig Gymbranschensväg. åtgärder motegna
förekomsten dopingmedel bör därför stödjas på olika sätt.av

Som tidigare framgått huvudproblemenär med dopingmedelett av
och då främst anabola steroider tillgången god. Det ocksåatt är är
lätt komma medlen. Utredningenatt över vill därför understryka den
centrala roll tull- och polismyndigheter har det gällernärsom att
minska tillgången på dopingmedel den illegala marknaden. Det

viktigt insatsernaär för komma dematt tillhandahålleratt som
dopingmedel kan tillräckligt inom förutrymmeges ramen myn-
digheternas verksamhet.

huvudsakI härrör dopingmedlen från utlandet, bl.a. vissa europeis-
ka länder, Åtgärderoch har smugglats i Sverige. inom Sverige
från de rättsvårdande myndigheternas sida kan bara få begränsat
genomslag så länge det lätt i utlandet fåär på kvantiteteratt tag stora
anabola steroider. Internationell samverkan på olika plan därförär
nödvändig. frågaEn oroande de uppgifterär tyderärsom attsom
det i vissa europeiska länder mycket lättär apotek inhandlaatt

mängder dopingmedel,större de receptbelagda. Påtrots är mångaatt
håll kontrollen handelnär med läkemedelöver otillräcklig. Det är
därför nödvändigt dessa frågor på detatt ta internationellaävenupp
planet och försöka få andra länders förståelse för behovet skärptav
kontroll främst all handelöver med anabola steroider. intematio-Det
nella samarbete förekommer idrottens område inteärsom
tillräckligt för komma till med dettaatt slagrätta frågor. Utred-av
ningen därför regeringen bör dessaatt frågor inomtaanser upp

för EU-arbetet och i andra lämpliga sammanhang.ramen
lagstiftningsområdetPå föreslår utredningen först och främst

införande brott med högre straffskalaett grovt för dopingbrott.av
Denna brottsmbricering främst avsedd för fallär kvalificeradav mer
spridning dopingmedel. Detta markerar den vikt utredningenav
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illegala medlen och därigenomtillgången devid minskafäster att
i kontakt med dessa.ungdomar kommerhindra att

medel iytterligareföra inocksåUtredningen har övervägt att
Dopinglagendetta.för inte föreslådopinglagen tarattstannatmen

anaboleller hamedel harsärskilt farligasikte vissa antassomnu
förbehållasdopinglagenmening börEnligt utredningensverkan.

reglerademedjämställaskaraktär kanmedel till sinsådana nusom
till särreglering. Föranledningfinns särskildoch där detmedel

sammanhang,i dettautredningen diskuteratmedeldenågra somav
det lag-clenbuterol,beta-2-stimulerareexempelvis vissa ärsom

dopinglagen.medel i Detföra dessamycket svårt ärtekniskt att
redani allmänhetkomma ifrågamedel kan ärdevidare så att som

dessaför huvuddelenlag kanläkemedelslagen.reglerade i Denna av
medelstill respektivemed hänsyntillräckligbedömasmedel som

kunna kom-i Sverige.och förekomst Förverkningarmedicinska att
spridning vissaomfattandeeventuellmedtill rätta avmerenma

läkemedelinnehavdockföreslår utredningenläkemedel ävenatt av
läkemedelslagenstraffskalan iochöverlåtelsesyfte straffbeläggsi att

och innehav.otillåten försäljningkvalificerade fallför vissahöjs av
dopingmedel skallbruketgäller frågandetNär även avom

svårighe-utredningens mening mångadet enligtkriminaliseras finns
narkotikamiss-Jämförelser medkriminalisering.sådanmedter en

missbruk skiljereftersom dessai viss månbruket kan endast göras
och möjligheternamissbruketomfattningbl.a. det gällersig när av

vetenskapligt visathellerinteupptäcka missbrukama. Det är attatt
gällerberoendeframkallande. detNäranabola steroider ärt.ex.

skillnadernastödinsatsertill vård ochmöjligheterna än större.är
viktigt samhälletsmycketutredningen detEmellertid är attattanser

medbefattningicke medicinskalla formerställningstagande mot av
regler börDopinglagensoch konsekvent.dopingmedel klartär

Självakonsumtionen.dentill omfattadärför utsträckas ävenatt egna
straffvärtockså likadopingmedel framstårintaget somsomav

markering isådanför bruk. Eninnehav medlet egetpersonens av
doping-demavhållandelagen bör verka prövaöverväger attsom

missbruket.spridningfortsattbidra till förebyggamedel och att av
kunnaförbudet börmed tillämpapraktiska svårigheternaDe att

kontrollökande socialaeffekter och dendessa positivauppvägas av
medför.förbudet

medförbruketkriminaliseringUtredningens förslag attavom
i formstraffprocessuella tvångsåtgärdertillmöjlighet t.ex.avges
blir därmeddopingmedelKontrollen bruketprovtagning. enavav
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Utredningenmyndigheter.rättsvårdandeövrigaochpolisenförfråga
möjligheterutökadeanledningdet finnsdet attinte attatt geanser

deBeträffandesammanhang.andraprovtagning ikontrolltill genom
uppfattning,utredningensenligtkan,befogenheternakommunala

dopingmedelavseende utanmedenbartinteändringar övervägas
perspektiv.bredarebehandlas imåste ett

kandopingmedelmissbrukardeväsentligtockså attDet är som
situa-behandling. Som äroch sagtsvårderforderligerbjudas ovan

otillfredsstäl-dagistödinsatsersocialaochvårdgällerdettionen när
åtgärderviktsynnerligdet attUtredningen ärlande. att avanser

vård-identifierabl.a.förstaområden. attEtt ärdessa stegvidtas
behandlingsstrate-utvecklaförunderlagframoch attbehovet att ta

uppdragfår iSocialstyrelsen attdärförföreslårUtredningen attgier.
rekommen-utarbetaochbehandlingochvårdbehovetkartlägga av

dopingmedel.missbrukardembehandlingfördationer somav
människorsförsärskiltdagredan iSocialtjänsten har ett ungaansvar

omfattarklargöra ävenutveckling. För ansvaretattoch attuppväxt
uttryckligendettautredningenföreslårdopingmedel attmissbruk av

socialtjänstlagen.imarkeras
behandlingdopingmedlensfråganvidareUtredningen tar omupp

föreslårochfortbildningenoch inomyrkesutbildningarvissainom
ochtull-inompersonalförgällerdetta. Detför t.ex.ökat utrymme

vårdpersonal.kategorierolikapolisväsendet, lärare samt av
luckorfortfarande finnsdetvidare storakonstaterarUtredningen att

psykiskadetsärskiltverkningar,dopingmedlenskunskapeni om
tillorsakernadjuparedemyckethellerinteområdet. Man vet om

betingadeindividuelltgäller devadvarkendopingmissbruket,
ungdomskul-olikareklam,inflytandegällervadellerfaktorerna av

delvismedmedellättareinteSaken blir att nyaturer avm.m.
åtgärderEffektiva motständigtegenskaperförändrade presenteras.

kunskapsunderlagtidigare gottförutsätter ettmissbruket sagtssom
gradhögfinnasocksåmåstehänseenden. Detdessai bl.a. aven

missbruksmönster.förändradeberedskapoch god mötaöppenhet att
beteende-medicinsksåvälforskning,fortsattmedförDetta somatt

forskningsresultatenliksombetydelse,vetenskaplig, attär storav
spridning.bredenges
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åtgärderFörebyggande19

centralinfonnation harbl.a.formåtgärder iFörebyggande enav
dopingmedel.missbruketmotverkagällerroll det attnär av

på kon-och byggaplanfleravidtasmåsteåtgärderSådana
och frivilligamyndighetermellansamverkanochtinuitet orga-

fortlöpandeförföremål utvär-bliArbetet måstenisationer. även
dering.

riktadesärskilda insatserviktenunderstrykerUtredningen av
och hälsaidentitet, kropptillattityderFrågortill ungdomar. om

ocksåinformationenframträdande platsfåmåste även omen
Skolandopingmedel.missbrukmedriskernabör ettta avupp

dopingme-Informationbetydelsefull roll.myckethärhar omen
plats i ANT-likställdnarkotikaalkohol ochmedfådel måste en

får iSkolverketföreslårUtredningenundervisningen. att upp-
Ävenhänseende.i dettaskolansförtydligadrag att ansvar

väsentlig.värnpliktigatill deinformationkontinuerlig är
antaletövervägandedetkonstaterarUtredningen ävenatt, om

föreliggerdetsteroider,anabolaharaldriggymbesökare prövat
och desteroideranabolamissbrukmellansambandtydligtett av
därförgymanläggningama. Det ärerbjuds påaktiviteter som
sig påinriktarförebyggande arbetet ävendetmycket viktigt att
arbetedopingmedel. Dettafrånfriagymanläggningamahållaatt

gymanläggningama.frånsamverkanfrivilligbyggamåste
stöd-ochbörbranschensjälvsanering iInitiativ till uppmuntras

Jas.
gäl-nyckelroll detunderstryker kommunernas närUtredningen

änd-Någratillsigriktararbeteförebyggandeler gymmen.som
föreslåsför kommunernabefogenheternarättsligaringar deav

inte.
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19. 1 Utredningens överväganden angående
behovet förebyggande åtgärderav

förebyggandeDet arbetet olika informations- och utbild-genom
ningsinsatser mycket viktigär åtgärd det gällernär påverkaen att
människors attityder och beteenden och därigenom förhindra sprid-
ningen missbruket dopingmedel. Information och upplysningav av

myndigheter och organisationer viktiggenom är iäven ett annat
perspektiv. De åren har missbruketsenaste anabola steroiderav
periodvis haft framträdande plats i massmedia. Det visserligenen är

värde missbruket behandlas i denatt allmänna debattenav denmen
bild missbruket och farorna med bruket givits iav massmediasom
har inte alltid präglats sakkunskap och korrekthet. För såvälav
allmänheten i för de därstort risken för missbruksom ärgrupper

det högststörst är väsentligt informationen sakligatt och korrekt.är
Med hänsyn till de förebyggande åtgärdemas betydelse detär

positivt kunna konstateraatt det såväl på landstings-att som
kommunnivå genomförts olika förebyggande insatser. Enligt vad

framkommit i Svenska Kommunförbundets enkätsom till landets
kommuner genomförs det eller har genomförts någon form av
förebyggande åtgärder doping i hälftenmot kommunernaöver iav
landet se avsnittnärmare 10.2. Enligt de uppgifter utredningen
erhållit har de förebyggande åtgärderna i utsträckning utgjortsstor

informationskampanjer och samarbetsprojekt underav begränsad
tid. Sådana insatser fyller viktig funktion eftersom dåen sär-man
skilt kan lyfta fram frågan och bl.a. nå normalt integrupper som
erhåller information. Projekt och kampanjer kan fungeraäven som
stimulans till vidare arbete gymanläggningar.t.ex. Sådana
insatser bör dock främst fungera komplement till reguljärsom
förebyggande verksamhet. För effektivt kunna förhindraatt sprid-
ningen missbruket måste arbetet bygga kontinuerligapåav insatser
och långsiktigt Återkommandeinriktade åtgärder. information till
ungdomar, fråga utredningen i följande avsnitt,en tar ochsom upp
till de sin yrkesutövning ellerpersoner ideelltsom p.g.a t.ex. en-

kommer i kontakt med bruket dopingmedelgagemang väsentli-ärav
inslag i det förebyggande arbetet.ga

Som framgår utredningens kartläggning har de olika kampanjer-av
och projekten innehållit vitt spektrumna ett åtgärder. Informationav

och upplysning till ungdomar emellertid ha utgjort basen isynes
samtliga projekt. Vidare har särskilda aktiviteter riktats mot
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särskilt frågornabehandlarUtredningengymanläggningar. om
följandegymverksamheten iochgäller ungdomardetåtgärder när

båda målgrupperdessapåpekavill redan äravsnitt att avnumen
förebyggande åtgärderna.gäller debetydelse detcentral när

föräldrar,dels tillinformationviktEmellertid det ävenär att gesav
dagligenochungdomarnatill andradels somsom omgervuxna

lärare ochväsentligtsålundakontakt med dessa. Detikommer är att
problematikenkunskaperharmed ungdomararbetarandra omsom

i kap.understrykerUtredningendopingmedel.missbruketrörande av
utbildningarnaidopingmedelfrågorbetydelsen26 tasatt uppomav

Ungdomaryrkeskategorier.sådana ävenför vuxna somavomges
Medföreningar.olikaledare inomideell basis, såsomverkar t.ex.

missbruksproblemupptäckahardessaden möjlighethänsyn till att
dessaväsentligtattityder detungdomarspåverka ävenoch är attatt

dopingme-missbruketrörandefrågorinformeradeär avomgrupper
del.

arbetet byggerbetydelsenframhållavidarevillUtredningen attav
organisa-myndigheter ocholikasamverkan mellanregelbundenpå

detsåvälhänseendenbetydelse i flera närtioner. Samverkan är av
tillgäller hjälpdetarbetetförebyggandedet närgäller rent som

frågasistnämndadennaUtredningen närindivider.enskilda tar upp
behandling i kap. 25.till särskildstödinsatsergäller socialadet

där detsamarbetsorganflertal lokalalandetdag finns iRedan i ett
tullmyndigheter, socialaochbl.a. polis-fråningår representanter

överlagSamarbetet haroch idrottsföreningar.skolormyndigheter,
har kunnatmedfört åtgärderoch harmycket positivt attansetts som

understryka viktenUtredningen villplan.vidtas brettpå attett av
förebyg-effektivtandra håll.utvecklas Ettsamverkansådan även

olikamedoch organisationermyndighetergande arbete kräver att
olikatill desamverkar. Med hänsynkompetens personergrupper av

medkontaktkommer ioch organisationernaolika myndigheternade
bl.a.åtgärdersådan samverkanmedförverksamheti sin att somen

Vidarevidare kretskan nåinformation garanterarpersoner.aven
olika aspekteromfattarkunskapsbasbredsamverkan avsomen

vidare till deockså föraskanKunskap ochmissbruket. engagemang
organisationerna.ochmyndigheternaolika

förhållandenade lokalaolika ochsamverkan kan påEn sättutse
börsamverkanavgörande för hur sådanblinaturligtvismåste en

kan därförsådant samarbetebestämd modell förgestalta Någonsig.
inte anges.



302 Förebyggande åtgärder SOU 1996:126

En viktig aspekt utredningen vill lyfta fram detannan närsom
gäller projektverksamhet frågor utvärderingär och uppföljning.om
Enligt utredningens uppfattning föreligger här i dag brist. Endasten
undantagsvis har någon egentlig utvärdering de olika åtgärdernaav
företagits. Till följd detta har i dag ganska liten kunskapav man en

olika åtgärders effektivitet och det därför svårtär lyftaom att t.ex.
fram vissa åtgärder före andra. För utvecklingen metoder i detav
förebyggande arbetet, i kostnadshänseende,även detär väsent-men
ligt de olika projekten utvärderas.att Folkhälsoinstitutet gör nu en
sammanställning olika projekt och kampanjer genomförts iav som
landet. Syftet med denna sammanställning den skall fungeraär att

idéskrift i det förebyggande arbetet. Någon genomgripandesom en
utvärdering de enskilda projekten dock inte. kangörs Det ocksåav

i frågasättas sådan utvärdering måste läggas nationellom en
nivå. Enligt utredningens mening det främst uppgiftär bören som
ankomma på de enskilda ansvariga för projekten.

Åtgärder19.2 med inriktning på ungdomar

19.2.1 Informationsinsatser m.m.

Såväl CAN:s undersökningar utredningens undersökningsom om
utbredningen missbruket dopingmedel tyder missbruketav attav

dopingmedel främst utbrett blandär de dvs.av männen,yngre
ungdomar till 25 år. därförDet viktigtär aktiva insatserattupp görs
för påverka deatt och pojkarnasmännens inställning tillunga
dopingmedel. Inte heller de kvinnliga missbrukarna får glöm-unga

bort missbruketäven dopingmedel, enligt undersök-mas om av
ningarna, marginellt förekommandeytterst bland kvin-synes vara
nor.

Forskningen det gäller såvälnär de bakomliggande orsakerna till
missbruket dopingmedel ungdomskulturen i visarav stortsom att
frågor missbruket dopingmedel måste iom tasav ett störreupp
sammanhang och frågan ungdomarsatt värderingar och attityderom
till livsstils- och identitetsfrågor mycket viktiga.är Visserligen kan
de studier hittills har gjorts inte klara besked varför vissasom ge om

börjarmän använda dopingmedel.att Emellertid framgårunga bl.a.
Stig Hellings studier de bakomliggandeatt orsakerna tillav varför
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missbrukadärefterochstyrketränabörjar även attvissa män attunga
självhävdelse-osäkerhetskänslor,finna idopingmedel bl.a. står att

haridentitet. Hansökandet efter ävenfalloch mångabehov i en
tränandesdenha pågymmiljön kaninflytandedetpåtalat som

målentill hurattityderkroppsbild ochgällerdetvärderingar när
fåstyrka.och Ytterstkroppsstorlekönskadi frågaskall uppnås om

i berus-steroideranabolaanvänderföruppgifter talar mänatt unga
finns någotintedessutomdetför vilkeneffektningssyfte, en

såledessteroideranabolaMissbruketvetenskapligt belägg. synesav
identitetsfrågor.kroppsuppfattning ochmedförknippatintimtvara
sforskningen seungdomiidentitetsfrågordet gäller poängterasNär

bildas inomsubkulturerdebetydelsenbilaga 6del B, somavnr
harsamhälletförändringdentillMed hänsynungdomskulturen.

rörlighetochkulturell frihetochökad socialbl.a.genomgått genom
sinskapasjälvaungdomarförmöjlighetföreligger attstörreen

förtidigare ingradi högrei dag attgår änUngdomaridentitet.
otrygghetdenideal. Förefter vissautseende mötasittforma att som

identiteterhållbarafinnaoch förmedförtharökade frihetenden att
markerasdär identitetensubkulturerungdomarnaskaparsamhälleti

och Deklädstil, språkbl.a.teckenspeciella normer.somgenom
därförblirsubkultureninområderochvärderingar somnormer

förmedlarstilar mediakulturellaochidealviktiga.mycket De som
ochidentitetskapandetbetydelsefull roll iockså fåtthar aven

tillhörighet.kulturell
utredningenvisar villforskningenvadbakgrundMot nuav

riktas påinte endast kanförebyggande arbetetframhålla detatt
missbruk dopingme-hälsanförriskerupplysning de ett avsomom
kommersialiseringhänsyn till denMedmedföra.del kan som

ochpåverkan TVoch denpräglasungdomstiden somavnumera
alltdetframstårattityderungdomarshar påandra medier som en

idelnärhetde i ungdomarnasuppgift för att taviktigare vuxna
attityderidentitet ochaktivt frågorliv ochungdomarnas ta omupp

och hälsa.till kropp
meddeinformationutredningen intevillMed detta säga att om

betydelsefull. Upplys-skaderiskema mindreföljandemissbruk är
medveten-skapainriktad pånaturligtvisningen måste attäven vara

harutredningendopingmedel. Sommissbrukfarorna vidhet avom
informa-viktigt dennadetföregående avsnittetpåpekat deti är att

trovärdig jämförtframståkorrekt. måsteoch Densakligtion är som
och ikroppsbyggarlitteraturförekommer iuppgiftermed de som
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olika tidskrifter med sådan inriktning de olika dopingmedlensom
undergörande verkan.

föregåendeI avsnitt har utredningen uppmärksammat frågan om
tidsbegränsade projekt. Som utredningen där påpekat fyller dessa en
viktig funktion utredningen samtidigt tyngdpunkten imen attanser
det förebyggande upplysningsarbetet måste bygga på kontinuitet.
Målet bör samtliga åldersgrupperatt ungdomarna skall nåsvara av

sådan information och stimuleras till ställningstaganden.av egna
Skolan har här viktig funktion vilken utredningen behandlaren mer
ingående i följande avsnitt.

Emellertid det viktigtär frågoräven missbruketatt om av
dopingmedel i sammanhang utanförtas skolan varför fritids-upp
verksamheten har betydelse. Mångastor ungdomar aktivaären
inom olika föreningar, idrottsföreningar. Frågort.ex. miss-som om
bruk dopingmedel har naturlig plats inom idrotten och utred-av en
ningen vill framhålla betydelsen idrottsledarna aktivtatt tarav upp

Ävendessa frågor. andra frivilliga organisationer har viktig rollen
det gällernär påverka ungdomarsatt attityder och värderingar. Det

därför angelägetär såvälatt Folkhälsoinstitutet,staten, ochgenom
de enskilda kommunerna på olika främjar sådansätt informa-
tionsverksamhet. börDet ankommaäven de kommunala nämnder

har hand frågor den kommunala fritidsverksamhetensom om om att
till frågor missbrukatt dopingmedel uppmärksammasse i denom av

verksamhet riktar sig till ungdomar.som
Ett säkerställasätt upplysningatt medatt regelbundenhet ärges att

de värnpliktiga erhåller information under den tid de genomför sin
militära utbildning. Visserligen genomför inte alla män värn-unga
plikten i dag och kan i viss mån selekterad.gruppen anses vara
Emellertid ställer värnplikten i många fall krav på den värnpliktiges
fysik och många de män genomför värnpliktenav ärunga som
träningsaktiva. Med hänsyn till de fysiska aktiviteter ingår isom
utbildningen kan information farorna med bruket anabolaom av
steroider och andra dopingmedel falla naturlig del isom en
utbildningen. Frågan insatser missbruk dopingmedelmot harom av
uppmärksammats Överbefälhavareninom försvarsmakten och be-
slutade 1995 uppdra Arméns idrottscentrumatt i samråd medatt
marinen och flygvapnet utarbeta riktlinjer och råd för arbetet mot
doping inom idrotten. Som framgår redogörelsen i avsnitt 10.3.2.av
skall de militära idrottsföreningama bl.a. utbilda och informera
besökarna enheternas styrketräningslokaler bl.a. riskerna medom

Ävenanvända anabolaatt steroider. det naturligtär särskildattom
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styrketräningslokalemauppmärksamhet riktas dem besökermot som
informationvill utredningen här understryka det viktigtäratt att om

värnpliktiga till del.missbruket dopingmedel kommer allaav
tillräckliga.Emellertid enbart informationsinsatser i sig Detinteär

de sigutredningen påpekat viktigtär att engagerarovan vuxnasom
Attitydpåverkan sker intedel i aktiviteter.och ungdomarnastar

lika viktigtendast direkta informationsåtgärder. Det är attgenom
och motbilder. vissa devuxenvärlden kan påvisa alternativ I avge

tagit fasta på dettaprojekt utredningen har tagit del harav mansom
särskilda kon-förhållningssätt. finns det på Järfällas skolorSå t.ex.

utbildats i dopingfrågor. dessataktpersoner har Utöver attsom
dopingfrågor skall dekontaktpersoner skall informera ävenom

intresseradefungera förebilder och handleda de elever ärsomsom
genomförts projekt för visastyrketräning. harDet även att attav

fullvärdigregelbunden träning dopingmedeloch rätt utan ger en
muskel- och styrkeutveckling.

i sammanhanget viktig fråga den påverkandet härEn är
kosttillskott kan för ungdomarsmarknadsföringen bl.a. olika haav

attityder till dopingmedel. Olika medel påstås prestations-som vara
höjande eller ha muskelbyggande effekter marknadsförs ofta mycket
aggressivt styrketräningsmagasin. Beskrivningen de olikai olika av
medlen bär bedrägligt vetenskaplig prägel ochmånga gånger en
marknadsföringen undervanligenäger även rum namn som as-
socierar till anabola steroider. Enligt utredningens mening bört.ex.

allvarligt förekomsten sådan marknadsföring. Det ärman avse
därför högst väsentligt berörda myndigheter uppmärksammar ochatt
följer sådana företeelser.upp

skolanSärskilt informationen i19.2.2 om

Skolan har funktion samhällets fostran barn ochcentral ien av
finnsungdomar. Skolan den plats där alla barn och ungdomarär

samlade och de kan därför informationnås på sätt änett annatav
vad möjligt människor. Skolan kandet gällerär när ävensom vuxna
säkerställa deinformation kontinuerligt. projekt dopingIatt motges

utredningen tagit del har också olika informationsinsatser isom av
skolan viktig del i det förebyggande arbetetutgöraansetts moten
missbruk dopingmedel.av

vadI mån frågor missbruket dopingmedel och farorna medom av
sådant bruk har tagits i undervisningen i skolan inte klarlagt.ärupp
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Ett skolans informationsinsatsersätt dockmäta de frågoratt är om
varifrån eleverna sig få sin huvudsakliga kunskap CANanser som
ställer i de årliga drogvaneundersökningama i årskurs Resultaten
från dessa undersökningar har redovisats i avsnitt 10.3.l. Dessa
undersökningar visar klar positiv trend det gäller skolansnären
inflytande på informationen dopingmedel. lärarna, iAtt likhetom
med vad gäller för alkohol och narkotika, densom nu anses som
främsta infonnationskällan det gäller dopingmedel visar alltnär att
fler skolor har sig i dessa frågor. Utredningen vill härvidengagerat
framhålla betydelsen denna positiva utveckling fortsätter.attav

Enligt läroplanerna för såväl grund- gymnasieskolorna harsom
skolan för eleverna bl.a. informeras riskernaett medattansvar om
tobak, alkohol, narkotika och andra droger den s.k. ANT-undervis-
ningen. Som redogjorts för i avsnitt 10.3.l. har begreppet andra
droger inte förklarats enligt Skolverket doping-närmare men anses
medel ingå i detta begrepp. Som framgår redovisningen nämnsav
doping också särskilt i kursplanerna för "Idrott och hälsa".ämnet

tordeDet därför klartstå avsikten information doping-äratt att om
medel skall inom för skolans undervisning.tas upp ramen

Emellertid utredningen det finns skäl detatt övervägaattanser om
inte bör markeras tydligare dopingmedel skall inomatt tas upp
ANT-undervisningen. Dopingmedel och missbruket därav berör
såväl biologiska samhällsvetenskapliga och sociala ämnesområ-som
den varför information och diskussioner kan ingå naturligsom en
del i olika Som utredningen tidigareämnen. påpekat frågorär om
självbilder och identitet betydelse i dessa sammanhang.storav
Informationen dopingmedel kan således inte enbart handlaom om
missbrukets skadeverkningar bör behandlas i bredareutan ett per-
spektiv. Inom skolans ansvarsområde ligger frågoräven om
attitydbildning. Utredningen vill understryka vikten sådanaattav
grundläggande frågor inom skolans verksamhet ochtas attupp
eleverna stimuleras till ställningstaganden baserade kunskapegna
och etisk hållning. Det vidare nödvändigt attitydfrågorär att
kommer redan i de lägre årskurserna. Med hänsynmomentsom
till den betydelse tidig och kontinuerlig diskussion har detnären
gäller påverka människor det därföratt väsentligt skolansär attunga

för denna information tydligt angivet.äransvar
Läroplanema har emellertid nyligen varit föremål för övergri-en

pande förändring. Med hänsyn till dessa tillämpats underatt en
mycket kort tid har inte heller utvärderat hur skolornaännu harman
behandlat ANT-undervisningen. kanDet därför tveksamtvara om
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Skolverketskrivningama i läroplanema. Inombör ändraman nu
ANT-undervisningen ochförarbetar med fram underlagatt taman
och missbruk sådanadopingmedelavsikten frågorär att avom

torde detbakgrundendetta material. denmedel skall ingå i Mot
dopingmedlensmarkerarSkolverket klartkunna tillräckligt attvara
därför Skol-föreslåri ANT-undervisningen. Utredningenplats att

gällerdet ANT-förtydliga skolansverket fár i uppdrag näratt ansvar
dopingmedel har medframgårdet klartundervisningen så attatt en

ämnesövergripandei dennanarkotika likställd platsalkohol och
undervisning.

Gymverksamheten19.3

övervägandenutgångspunkter ochInledande19.3.1

kraftsporteranabola steroider ochmissbruketSambandet mellan av
redan tidigt inom dentyngdlyftning uppmärksammadessåsom orga-

Sverigesprovtagningsstatistik förts inomniserade idrotten. Den som
positiva dopingpro-visar också andelenRiksidrottsförbund RF att

tyngdlyftningsgrenarna jämfört medskiljer sig markant inomver
idrottsgrenar.inom andra Denandelen positiva dopingprover

dopingkontroller inom f.d. Svenska Body-statistik finns översom
härantalet positiva analysresultatbuildingförbundet visar äratt
Ävenidrottsgrenama inomvad förekommer inom RF.högre än som

bruket anabolakartlagti de undersökningar omfattningen av avsom
omfattningsundersökningutredningenssteroider bland mänunga

gymnasieundersökning,ochFolkhälsoinstitutets CAN:ssamt se
samband mellan missbrukframgår tydligtavsnitt 4.4.2närmare ett

anabola steroider och styrketräning.av
gymanlägg-erbjudsMissbrukets koppling till de aktiviteter som

viktigt konstateraningarna således tydlig. Samtidigt detär är attatt
övervägande andelenundersökningarna också visar den heltatt av

steroider.dem styrketränar har anabola Deinte prövat somsom
olika motiv för och ocksåbesöker gymanläggningarna har tränaatt

besökerolika ambitionsnivåer. många demFör som gymmenav
motionsform medför ökatinnebär träningen enbart ettsomen

koppling till missbrukpsykiskt och fysiskt välbefinnande någonutan
brukaranabola den således intesteroider. För storaav grupp som
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anabola steroider det naturligtvis inte önskvärt bliär förknippadeatt
med sådant missbruk enbart grund de vistasett att ettav gym.

bakgrundMot vad det högst väsentligt detärsagts attav som nu
förebyggande arbetet inriktar sig på gymverksamhetemaäven för att
hålla dessa verksamheter fria från anabola steroider. Det angelä-är

de privata gymanläggningamaäven ochget att engageras uppmun-
till samverkan i olika former.tras

Av de uppgifter utredningen har erhållit olika kampanjer ochom
projekt genomförts missbruket dopingmedel har/imot ettsom av
flertal dessa tagits initiativ bl.a. i syfte iattav engagera gymmen
olika former samverkansprojekt. harDet kunnat konstateras attav

i vissa län och kommuner lyckats antalatt ett stortman engagera
i arbetet det har varit svårare i andra delar landet.att Degym men av

svårigheter framkommit har förklarats med dopingfrâganattsom
ibland upplevts känslig bland och enskildagymägama attsom

kan känna sig utpekade.gymägare Det därför angelägetär att
framhålla den positiva effekt aktivt ställningstagandemot dopingett
kan ha. I intresse ligger erhållagymägamas besökare tillatt
anläggningen. En medveten anti-dopingpolicy medför det, iatt
många fall säkerligen oförtjänta, rykte vidlåder gymbranschensom
i dess helhet kan motverkas.

deI samverkansprojekt genomförts har samarbetet främstsom
olika former avtal dopingfria miljöeravsett där dopingkon-av om

troller ofta varit betydelsefullt inslag. Utredningen har i kap.ett 14
analyserat de rättsliga problem föreligger det gällernärsom
möjligheterna införa förbud användandet dopingmedelatt mot av
och kontroller för efterlevnaden dessa. Beträffande dessa frågorav
hänvisas till avsnitt 19.3.3.

sakEn bör påpekas kontrollverksamhet i sig inteär fårattsom
uppfattas det viktigaste i de förebyggande åtgärdernamomentetsom

målsättningen måste påverka människorsutan attityder ochattvara
till hälsosamt tränande. sådanuppmuntra För målsättningett ären

utbildning och information mycket viktiga inslag. Detta gäller såväl
den personal finns på de där. Somtränarsom gymmen som som
framgår avsnitt 10.4.2 varierar gympersonalens utbildning ochav
kunskaper. denAtt personal fungerar instruktörer ellersom som

leder träningsverksamheten harsätt sådanaannat kunskaper deatt
på riktigt kan råd till de tränandeett sätt och motverka riskernage
för dopingmedel används önskvärt. privataatt Deär stårgymmen
inte under offentlig kontroll varför samhället inte kan ställa krav

personalen skall ha någon formellatt utbildning. Emellertid bör
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utbildning personalen bl.a. insatser i sådanauppmuntrasav genom
samverkansprojekt tidigare redovisats.som

Frågan19.3.2 lagstadgad kontrollom

gymanläggningarav

Enligt den inventering genomfördeRF 1993 se avsnitt 10.4.2 fanns
drygt privata600 gymanläggningar i Sverige. Antalet torde vara
ungefär detsamma i dag. De omfattades inventeringengym som av
avsåg sådana i princip för allmänheten. Härutöverär öppnasom
förekommer gymanläggningar tillhandahålls olikaäven att ar-
betsplatser och det har bl.a. i utredningens nyckelpersons-även,
undersökning, talats "garagegym" eller "nyckelgym" dvs. privataom
anläggningar tillhandahålls enbart för mycket begränsadsom en
krets av personer.

Utbudet anläggningar för styrketräning således dettaIär stort.av
utbud förekommer såväl i aktuellt avseende seriösa gymägare som
sådana överseende med förekomsten dopingmedel.ärsom mer av
Någon branschorganisation finns inte i Sverige och integemensam
heller någon bred samverkan i övrigt. förhållandeDetta medför att
det svårt för såväl den enskildeär för kommu-gymägaren t.ex.som
nala skapa breda aktiviter med inriktning Somattorgan gymmen.
utredningen påpekat det emellertid väsentligt detär attovan genom-
förs olika former åtgärder förekomsten dopingmedel påmotav av
gymanläggningama. De överseende med missbrukärgym som mer

dopingmedel olikamåste på förmås ändra inriktning.sättav
alternativEtt utredningen har det skallövervägt ärsom om

erfordras särskilt tillstånd för bedriva gymverksamhet. Enatt
tänkbar modell införa särskild auktorisation föratt gymäga-vore en

På så skulle samhället kunna kontrollera verksamhetensätt attre.
drivs seriöst med bl.a. krav på aktivt arbete miss-sättett ett mot
bruket dopingmedel. sådanEn reglering emellertid förenadärav
med många svårigheter.

det förstaFör kan sådant tillståndskrav endast riktas deett mot
yrkesmässiga driver för allmänheten tillgängligagymägare som
gymanläggningar. Något generellt krav tillståndpå skall krävasatt
för låta anställda ha tillgång till gymredskap påatt t.ex. en ar-
betsplats kan inte ställas. variationDen finns det gäller hurnärsom
olika gymanläggningar drivs medför mycket komplicerade avgräns-
ningsfrågor. Vidare förekommer mycket små anläggningar som
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enbart hålls tillgängliga Riskenför liten krets ärav personer.en
betydande tillståndssystem skapar situation med "svart-att ett en

tillklubbar" där det inte möjligt med någon helst insyn ochär som
vilka missbrukama söker sig.

tillståndssystem skulle medföra betydande och kost-Ett även
nadskrävande administrativa insatser från samhället såväl detnär

tillståndsförfarandet efterlevnaden.gäller kontrollensom av
bakgrund anförda svårigheter utredningen inte detMot attav anser

auktorisation förför närvarande bör införas krav offentlignågot
förutsätter emellertid berördagymverksamhetema. Utredningen att

föreliggermyndigheter följer gymverksamhetema och skälomupp
uppmärksammar eventuella behov lagstiftnings-regeringen på av
åtgärder.

Enligt utredningens mening bör arbetet missbruketmot av
dopingmedel således i första hand bygga frivilliga åtgärder bland

borde rimligen ligga i de seriösaDetgymägama. gymägarnas
intresse kontroll och sanering Motsva-ägeratt en gemensam rum.
rande frivilliga åtgärder har bl.a. inom hälsokostbranschen.ägt rum
Utredningen har förerfarit intresse sådan organisering föreliggeratt
och initiativ har tagits till diskussioner formskapa någonatt attom

branschorganisaton med kvalitetskontroller Utred-av av gymmen.
ningen denna utveckling mycket positiv och villärattanser
understryka betydelsen detta arbete fortsätter. initiativDeattav som

till olika samverkansprojekt bör därför och stödjas.tas uppmuntras

Särskilt kommunernas19.3.3 rollom

framgårSom Svenska Kommunförbundets redovisade enkätav ovan
har många kommuner aktivt i det förebyggande arbetetsigengagerat

förekomsten dopingmedel gymanläggningar. Utredningenmot av
detta mycket positivt och vill understrykaser engagemang som

vikten denna utveckling fortsätter. har i mångaKommunernaattav
avseenden nyckelroll det gäller det förebyggande arbetetnär moten
missbruk dopingmedel information till ungdomar ochav genom-

i ungdomars närhet, erbjuda alternativa verk-attvuxna genom
samheter och stödja utvecklingen positiva förebilder ochav genom

i samverkan med andra myndigheter, organisationer och enskildaatt
verka för ökad opinionsbildning doping och missbrukmoten av
främst anabola steroider. förebyggandeDenna verksamhet måste
också rikta sig till och de där. Ungdo-tränargymmen personer som
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bör i alla styrketräningslokaler, huvudman,äroavsettmar vem som
budskapet missbrukmötas anabola steroider förkastligtatt ärav av

och träning bör ske naturligt inte skadar kroppen.att sättett som
Enligt utredningens mening kan det i denna del ofta värdefulltvara

formulera strategi och policy för kommunens arbeteatt moten
doping, vilken kan läggas fast i principbeslut plattform förett som
det fortsatta arbetet och syftemarkering i stärka opinions-attsom en
bildningen doping.mot

Utredningen kan däremot inte ställa sig bakom de önskemål som
finnas i del kommuner ökade lagliga möjligheter föruppges en om

kommunen besluta förbud, sanktioner och dopingkontrolleratt om
för enskilda. Utredningen har visserligen förståelse för i detatt man
lokala doping kan känna behov ytterligareengagemanget mot av
åtgärdsmöjligheter. En kommunal befogenhet till beslut och åtgärder

detta slag dock betydande principiell nyhet inte kanav vore en som
enbart med avseende dopingmedel.övervägas på Sådana befogenhe-

finns inte det gäller alkohol och narkotika. Utredningenter t.ex.när
vill här också erinra drogpolitiska syften inte i sigatt rent ärom

förgrund meddela lokal ordningsföreskrift.att
Utredningen föreslår vidare i det följande bruket dopingme-att av

del kriminaliseras. bevaka efterlevnadenAtt olika straffbud ärav en
uppgift för polis och övriga rättsvårdande myndigheter. Frågan om
kommunala föreskrifter förbud förfaller därmed. ställetIom m.m.
får kommunerna ökad möjlighet anledning därtill förekom-näratt

påkalla bistånd polisen. Att polisanmälan regelmässigt görsmer av
någon befattning med dopingmedel misstänks kan ocksåom

markeras i kommunens policy doping.mot
kan härDet kriminaliseringen medförnämnas reglerna vidatt att

förundersökning brott skall tillämpas, rättegångsbalkensdvs.av
regler kroppsbesiktning. innebärDetta provtagning endast fårattom
utföras då skälig misstanke föreligger bruk dopingmedel ochom av

beslut provtagning fattas förundersökningsledaren iatt detom av
enskilda fallet. Kriminaliseringen innebär således inte det föratt
polisens någon allmän möjlighet till slumpvisa urinprovskontrol-ges
ler på gymanläggningar, sig dessa bedrivs i kommunal regivare
eller inte.

Utredningen vill slutligen framhålla kriminalisering bruketatt av
och andra regleringar sikte ingripanden den enskildatar motsom
individen inte löser det grundläggande problemet med osund gym-
verksamhet till bruk anabola steroider och andrauppmuntrarsom av
konstlade medel till snabba träningsresultat. dettagenväg Försom
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målmedvetet förebyggandekommer i fortsättningen krävasäven att
mellan polisarbete och opinionsbildning god samverkansamt en

och kommunala myndigheter.
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Åtgärder begränsaför20 att

dopingmedelpåtillgången

polis-såvälfrånuppgifterkonstaterar somUtredningen att
dopingmedel itillgångentyder påtullmyndigheterna att av

doping-tillgångenbegränsaförgod. InsatsemaSverige attär
prioriterasbörDopingbrotteneffektivare.blidärförmåstemedel

verk-brottsutredandepolisensifrämstsker,vadän nusommer
ochkunskapfå denmåstetjänstemännenenskildasamhet. De

måstetullmyndigheternaochPolis-erfordras.kompetens som
samarbete.aktivtockså ha ett

dopingmedel hartillgängligaSverigeihuvuddelenEftersom av
intematio-detsamverkan påkrävslandetillegalt i äveninförts
narkotika-gällerdetmotsvarande närsättplanet. Pånella som

mellansamarbeteformerolikaocksåerfordrasbrottsligheten av
planet.operativadetpåmyndigheter

missbru-gälltfrämsthittillsharsamarbetetinternationellaDet
Utredningenidrotten.inomproblemdopingmedelket ettsomav

internationellaolikairegeringenangelägetdet attärattanser
lyftsfolkhälsoperspektivetocksåforverkarsammanhang att

frågorinternationelltregeringen taVidare bör omfram. upp
andravissaiapotekenkontrollen överskärpaföråtgärder att

länder.

tullmyndigheternaochPolis-20.1

påtillgångenkartläggabl.a.ingåttharuppdragutredningens attI
förkanvad göras attanalyseraochSverigedopingmedel i som

medintekonstateraskan atttillgång. Detminska denna man
tillgängliga påfinnsdopingmedelmängdervilkasäkerhet somvet

beslagtagnafrånslutsatsersäkramarknaden. Någraillegaladen
anledningnågoninte attdetEmellertid finnsinte dras.kanmängder
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polis- ochtro tullmyndighetemaatt beslagtar mindreän delmer en
de dopingmedel bl.a. smugglas i landet.av Uppgiftersom från

såväl tullen polisen tyder på tillgången på dopingmedelsom att i
Sverige godär den illegalaäven hanteringen dopingmedelom iav
omfattning inte kan jämföras med den illegala hanteringen av
narkotika.

Även utbredningen missbruket dopingmedelom av av synes vara
mindre vadän tidigare befarats det enligtär utredningenssom
mening oroväckande mängderatt större dopingmedel finns tillgäng-
liga den illegala marknaden. Som i tidigarepoängterats kapitel är
de förebyggande åtgärderna i form attitydbildning mycketav
viktiga. Samhället måste på alla försökasätt motverka efterfrågan
på dopingmedel. Emellertid detta inteär tillräckligt tillgångenom
samtidigt god.är Det ligger naturligtvis i den illegala handelns
intresse hitta köpare ochatt det angelägetär försvåra verk-att
samheten för dem tillhandahåller dopingmedel. effektivEnsom
kamp missbruket dopingmedelmot förutsätter därför åtgärderav att

försätts minska tillgångenatt dopingmedel. Såväl polis- som
tullmyndighetema har här central roll och det enligt utredning-ären

mening viktigt dopingbrotten kanattens tillräckligt iutrymmeges
myndigheternas verksamhet.

Vid utredningens kartläggning har klart framgått dopingbrottenatt
generellt inte har haftsett någon självständig betydelse i polisens
arbete. Aktiva åtgärder i form spanings- och utredningsarbete harav
inte bedrivits i någon omfattning.större De flesta polisens beslagav
har gjorts då påträffat dopingmedel i sambandman med utredningar

brottslighet. Som framgårav annan avsnitt 9.2.1 har dettaav
förklarats bero på flera faktorer. Bl.a. skiftar kunskaperna bland
poliserna i hög grad och generellt kunskapernaärsett dåliga. Detta
gäller såväl kunskaperna dopingpreparaten i sig hur handelnom som

Det har vidareut. uppgivitsm.m. spaningsarbetetser att svårareär
vadän gäller för spaningsverksamhetent.ex.som det gällernär

narkotikabrottsligheten. Det har fleraäven håll uppgivits att man
saknar tillräckliga kunskaper hur spaningsverksamheten detom när
gäller dopingbrott skall bedrivas. Kunskapen hos personalen
polismyndighetema har naturligtvis betydelse förstor möjligheterna

upptäcka brottatt för genomförandetsamt utredningarna. Det ärav
därför vikt poliserna erhålleratt adekvat utbildningav det gällernär
dopingmedel. Utredningen ocksåpoängterar i kap. 26 betydelsen av

blivandeatt poliser under sin utbildning baskunskaper i frågorges
dopingmedel.rör När det gällersom utbildningen redan verksam-av
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adekvatafårtill deinitiativRikspolisstyrelsenpoliser bör atttama
kunskaper.

handläggsdopingbrottengivitsharförklaring är attEn somannan
lågbrott hardessaochnarkotikarotlarpolismyndigheternas attpå

uppgivitsharnarkotikabrotten. Detmed attjämförelseprioritet i
blandallvarligalikaupplevs annatdopingbrotten inte p.g.a.som

framkommit ivadtillMed hänsynstraffsatsema.skillnader i som
dopingmiss-omfattningenintekartläggning liggerutredningens av

nivådopingmedelmedhandelnillegaladenochbruket samma
förhållandendessanarkotika. Oavsettgäller förvad ansersomsom

missbruketallvarligtanledningfinns alldetutredningen attatt se
bl.a.utredningenhardettamarkeraförochdopingmedel attav

Även kanskedopingbrottendopinglagen.iändringarföreslagit om
narkotika-arbetei polisensprioritethainte kan somsammaanses

omfattningilyftas frambrottdessa störrebör insatserbrotten mot
vidtaRikspolisstyrelsendärvid åliggafårsker. attvad Detän som nu

utbildningsåtgärder, föråtgärder,nödvändiga nämntst.ex. som ovan
dopingbrotten.bekämpningeneffektiviseraatt av

tillgängligaillegaltSverigeihuvudpartenhelt klartstårDet att av
kontrollverksamhetTullens ärutlandet.fråndopingmedel härrör

vidtagittid aktivtsedan långharTullenviktig.därför mycket
ochlandetsmugglas idopingmedelförhindraåtgärder för attatt

Sverigemedochfortsätter. Iarbetedettaväsentligt attdet är att
genomförtsomorganisationomfattandei harmedlem EUblivit en

möjlighetertullensförförelegathar atttullväsendet och attoroav
skall blidopingmedelnarkotika ochbl.a.smugglingenbekämpa av

dock tull-avsnitt 9.2.1tullagstiftningen semindre. Den gernya
denkontrollåtgärdertillbefogenhet motmyndigheterna samma

General-tillämpades.dopingmedel tidigareinförselnillegala somav
lokala tullmyn-deförsärskilthärvidhartullstyrelsen attett ansvar

och tillsedopingmedelkunskapernaupprätthåller attdighetema om
förminskas.intekontrollverksamhetenatt

betydelsenpåpekasammanhangethärvill i detUtredningen även
såväl påtullmyndigheterna,polis- ochmellansamverkan na-av

harminstdopingbrotten.gäller Intedetlokal nivå,tionell på närsom
hur denkunskapernagenerellagäller dedetbetydelsedetta när om

illegalt hanterarklienteloch detmarknadenillegala ut somser
hjälpmedel. Så harolikaupprättandedopingmedel t.ex.samt av

den floraframkommitutredningsarbetet preparatunder att somav
och tulltjäns-utredande polis-desvårigheter förvållatförekommer
insmuggladesigdet främstfaktum rörDet atttemännen. om
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nödvändiggörpreparat samarbetenära mellanett polis- och tull-
myndighetema, samarbete föreliggerett redan i dag.som

Utredningen vill framhålla vikten kampen tillgångenatt påmotav
dopingmedel fortsätter och den effektiviseras.att Det ligger inte
inom utredningens uppdrag föreslå några särskildaatt resursförstärk-
ningar till polis- och tullmyndighetemas verksamheter. En mycket
viktig faktor för effektivisera arbetetatt personalenär har denatt
utbildning och kompetens Åtgärdererfordras. för ökasom att
kunskaperna hos de enskilda polismännen och tulltjänstemännen är
därför väsentliga. Enligt utredningens mening bör det möjligtvara

genomföra effektivareatt tillämpning dopinglagen inomen ävenav
polis- och tullmyndighetemas nuvarande anslagsramar.

20.2 Internationella åtgärder

20.2.l Samverkan mellan myndigheter

Som tidigare konstaterats huvuddelenutgörs här illegalt tillgäng-av
liga dopingmedel medel producerats utomlands ochav som som
smugglats i landet. harDet framkommitäven viss illegalatt
distribution dopingmedel sker från härav i Sverige tillpersoner
andra länder. Det därför nödvändigtär med samarbeteett över

mellangränserna tull- och polismyndigheterna. På det nordiska
planet medför det nordiska dopingprojektet se avsnitt 9.2.3 ökade
möjligheter for de nordiska polis- och tullmyndighetema att sam-
arbeta pä såväl det praktiska området det gällernärsom rent
informationsutbyte. Utöver detta projekt finns inte internationellt
samarbete på forrnaliseratett Enligt utredningensätt. det angelä-är

kontakterget att etableras med utländska myndigheter, särskilt när
det gäller de länder där dopingmedel har sitt i det.ex.ursprung som
f.d. öststaterna.

Genom Sveriges medlemskap i EU har möjligheter tillnya
samarbete bl.a.öppnats, det pågående utvecklandetgenom av
Europol. Frågor narkotikabrottslighet och brottslighetom medannan
internationell prägel viktiga områden i dettaanses som samman-
hang. Den svenska polisen har även antal s.k. sambandsmänett
utplacerade i olika länder vilka främst arbetar med internationell
brottslighet. Enligt utredningens mening det väsentligtär ävenatt



Åtgärder förSOU 1996:126 begränsa tillgången... 317att

hanteringen anabola steroider och andra dopingmedel förs framav
i detta arbete.

åtgärderAndra internationella20.2.2

föregående fråganavsnitt har internationell samverkan detI påom
operativa planet diskuterats. emellertid utredningensenligtDet är
mening inte tillräckligt det internationella arbetet bedrivs enbartatt

den nivån. Tillflödet dopingmedel till Sverige beroendeärav av
hur andra länder hanterar frågorna dopingmedel. frågorDessaom
måste därför i de internationella där företrädare för detas upp organ
olika länderna deltar. det gäller dopingNär inom idrotten har en
bred grund lagts för det internationella samarbetet motsvarandemen
gäller förinte missbruket dopingmedel i folkhälsoperspektiv. Såav

Europarådets konvention doping se avsnittt.ex. tar närmaremot
i princip endast sikte17.2 motverka dopingen inom idrotten,att

den i och för sig också innehåller förpliktelse vidtaäven attom en
åtgärder tillgängligheten anabola steroider. Emellertid kanmot av
det fåsvårt igenom åtgärder eftersom mångaattvara gemensamma
länder missbruket dopingmedel enbart problem inomettser av som
idrotten. Sverige och övriga nordiska länder med vissa andraär,
undantag, relativt sin dopingproblematiken.ensamma om syn
Frågan har uppmärksammats Nordiska rådet i1994av som en
rekommendation bl.a. anmodade de nordiska ländernas regeringar

föra problemet med anabola steroider utanför idrotten denatt upp
europeiska dagordningen. likhet med vad uttalades iI dennasom
rekommendation utredningen det angeläget regering-äratt attanser

verkar för folkhälsoperspektivet lyfts fram internationellaiatten
sammanhang.

Här kan dock frågan åtgärder missbruketnämnas att motom av
dopingmedel i vidare perspektiv nyligen aktualiserats inomett

för arbetet med uppföljningen Europarådets konventionramen av
doping. Utredningen det mycket angelägetmot attanser vara man

från svensk sida följer detta initiativ föroch verkar utvidgatettupp
europeiskt arbete behandlar bl.a. folkhälsoaspekterna.som

frågaEn utredningen mycket oroväckande detärsom anser vara
faktum det mycket lätt i vissa länder kommaatt att översynes vara

anabola steroider inhandla dessa på lokala apotek.t.ex. attgenom
Beslagsuppgiftema från tullen och polisen det året visarsenaste en
tydlig trend på mängder har inköpts på apotek i sydeuro-störreatt
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länder.peiska beskrivits iSom avsnitt apoteksverksamheten9.3.2 är
reglerad i de europeiska ländernas lagstiftning och apoteken står
under olika former kontroll. Som konstaterats varierar emellertidav
såväl efterlevnaden läkemedelslagama kontrollenav som av apo-
teksrörelsema. På många håll tillsyn och kontroll helt otillräcklig.är
Enligt utredningens mening det mycket angeläget uppmärk-är att

denna fråga internationellt och verka för kontrollenatt attsamma
handeln med dopingmedel, främst då anabola steroider, skärps.över

närvarandeFör kartläggning problemet inom förgörs en av ramen
det nordiska dopingprojektet. kartläggningDenna kan möjligen
medföra problemet uppmärksammas lokalt i berörda länder.att

torde emellertid inteDetta tillräckligt för påverka ländernasattvara
inställning till kontrollåtgärder. internationella samarbeteDet som
förekommer på idrottens område inte heller tillräckligt förär att
komma tillrätta med detta slag frågor. Utredningen därförav anser

regeringen, inom för EU-arbetet och i andra lämpligaatt ramen
sammanhang, bör frågor åtgärder för skärpa kontrollenta attupp om

apoteken.över
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21 Medel bör omfattassom

dopinglagenav

Utredningen dopinglagens innehåll fortsättnings-att ävenanser
vis skall begränsas till sådana substanser har eller haantassom
anabol effekt. Med hänsyn till de skärpningar straffbestäm-av
melserna föreslagits bör vidare dopinglagen förbehållassom
sådana medel där särskild anledning till särreglering föreligger,
såsom då det föreligger allvarliga skaderisker eller risk för ett
utbrett missbruk. Flera de medel upptäckts iav nya som
dopingsammanhang täcks antingen läkemedelslagen ellerav
narkotikalagstiftningen. mångaFör medel bedöms läkemedels-
lagens nuvarande regler i princip tillräckliga. syfteI attvara
motverka spridningen läkemedel i vissa fall föreslår utred-av
ningen dock i kap. vissa24 skärpningar i läkemedelslagens
straffbestämmelser. Utredningen föreslår alltså inte ytterliga-att

medel förs i dopinglagen.re

21 Inledande utgångspunkter;
dopinglagens nuvarande

tillämpningsområde

Utgångspunkten för dopinglagens nuvarande innehåll folkhälso-är
perspektivet och skyddet för den enskilda individen. Enligt förarbe-

prop. 1989/902199 ochtena 17 Ds 1989:60 48 bordes. s. even-
tuella lagstiftningsåtgärder inskränkas till vad kansom anses
påkallat med hänsyn till för läkemedelskontroll ochstatens ansvar
läkemedelshantering till de hälsofaror idrottsutövare,samt ochsom
då särskilt idrottande ungdomar, medvetet eller omedvetet kan

förutsättas bruka dopingmedel. Avsikten dopingla-attgenom attvar
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regler skulle begränsas till sådana medel för vilkasträngaregens
läkemedelslagstiftningens kontrollregler inte kunde bedömas som
tillräckliga. därför i första hand till det kundeHänsyn togs om
befaras okontrollerat bruk medförde skador den mänskligaatt ett
organismen och risk förelåg sådant okontrollerat brukatt ettom
skulle breda sig.ut

dopinglagensEnligt definition omfattar lagen hormonsubstan-nu
har eller ha anabol effekt sådana ökarämnenantas samtser som som

produktionen eller frisättningen hormonsubstansema. Såledesav
omfattar lagen enligt syntetiska anabola steroider,l § testosteron

derivatoch dess tillväxthormon. omfattar lagenDessutomsamt
kemiska substanser ökar produktion och frigörelse testoste-som av

och dess derivat eller tillväxthormon.ron
sistnämnda innebär medel hCG hormonDet ettatt t.ex.som som

leder till ökad frisättning manligt könshonnon och L-dopa enav
substans kan leda till ökad frisättning tillväxthormon ochsom av

ingår i läkemedel används vid behandling Parkinsonssom som av
sjukdom täcks lagens beskrivning.av

Två substanser särskilt bör beröras i detta sammanhang 5-ärsom
alfa-dihydrotestosteron DHT och gammahydroxybuturat GHB.

substanserDessa har beskrivits i avsnitt 6.1.1 respektivenärmare
6.10. Utredningen har uppmärksammats dessa substanserpå att
förekommer i dopingsammanhang idag inte iäven vetom man
vilken omfattning substansema används. har vidare framgåttDet att
osäkerhet förelegat i fråga vilken lagstiftning tillämplig.ärom som

framgårSom den medicinska redogörelsen DHT derivatär ettav
till varför denna substans täcks dopinglagens regler.testosteron av

det gäller kan definitionsfråganNär GHB Uppgiftersvårare.synas
förekommer pekar del använder GHBattsom en personer som
berusningsmedel används i syfte ökaGHBäven att attmen
muskeluppbyggnaden. Medicinska studier har visat kan,GHBatt
beroende dosering, antingen ha verkan stimulantia eller hasom

sömngivande effekt substansen ökar frisättningenäven atten men
tillväxthormon. skall dockDet dokumentationnoteras attav om

GHB:s muskeluppbyggande effekt helt saknas. Eftersom GHB
således har inverkan frisättningen tillväxthormon faller dennaav
substans in under dopinglagens definition.
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Utredningens21.2 överväganden

Några21 lagtekniska frågor.2.l

Två frågor diskuterades införandetvid dopinglagen delssom av var
aktuella medel skulle föras under narkotikalagstiftningensom

område, dels hur definitionen aktuella medel skulle utfomias.av
Enligt utredningens mening finns det anledning dessaatt ta upp
frågor till förnyad behandling.

det gäller frågan i vadNär mån narkotikalagstiftningen skulleäven
omfatta aktuella medel den särskilda utredarens ståndpunktvar
DS 1989:60 vilken57, delades departementschefen, detatts. av

främmande behandla medel anabola steroider 0.dyl. iattvar som en
lagstiftningspeciellså och rigorös den särskilda narkotika-som

lagstiftningen. Anledningen härtill bl.a. narkotikalagstiftning-attvar
omfattar medel missbrukas deras vanebildande effekteren som p.g.a

eller med lätthet kan omvandlas till sådana medel. Beträffandesom
missbruket anabola steroider och liknande medel ansågs orsaker-av

ligga på plan.ett annatna
Med hänsyn till utredningen föreslår dels bruketatt attnu av

dopingmedel skall kriminaliseras, dels vissa straffhöjande bestäm-
melser kommer dopinglagen sig narkotikastraftlagensnärmaatt
reglering. kanDetta tyckas tala för lagstiftning.en gemensam
Emellertid utredningen det fortfarande föreligger sådanaattanser
skillnader det inte självklart skall ha betraktel-äratt att man samma

det gäller dopingmedel detsesätt när gäller de medelnärsom som
omfattas narkotikalagstifcningen. Sålunda det inte heller i dagärav

Ävenvisat anabola steroider i sig beroendeframkallande. iatt är
övrigt missbruket de medel omfattas dopinglagensynes av som av
till sin karaktär skilja sig från missbruket narkotiska preparat,av
bl.a. det gäller orsakerna till missbruket och till hurnär missbruket
skall motverkas eller brytas. Utredningen därför den otill-attanser
låtna hanteringen dopingmedel fortsättningsvis skallävenav
regleras i särskild lag.en

detNär gäller definitionen tillämpningsområdet för dopinglagenav
kan konstateras denna skiljer sig från bl.a. den definitionatt som
finns narkotikalagstiftningens område. Narkotikalagstiftningen
innehåller allmän definition vad skall narkoti-en av som anses vara
ka och den uppräkningen vilkanärmare medel och substanserav

omfattas i särskild förordning. Skäletgörs till denna metodsom en

11 16-1161
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har varit någon heltäckande definition vilka medel skallatt av som
klassificeras narkotika inte kunna eftersomgörasansettssom
narkotiska medel har varierande kemiska egenskaper och påverkar
brukarna på olikartade definitionssvårigheterDessa har intesätt.

föreligga beträffande de medel och omfattasansetts ämnen som av
dopinglagens bestämmelser. Begreppet anabola steroider ansågs från

farmakologisk och medicinsk synpunkt klart kunna avgränsasen
varför definitionen inte ansågs betänkligheter från rättssäker-möta
hetssynpunkt 1990/91:199prop. 19.s.

Vid utredningens kontakter med de rättsvårdande myndigheterna
har framkommit den mängd olika förekommer iatt preparat som
brottsutredningarna vållat vissa svårigheter vid tillämpningen av
dopinglagen. svårigheter berörDessa emellertid inte definitionen

sådan, vad efterfrågas förteckning hjälpme-utan ärsom som en som
del för tull och polis. uppgifterDe kommit utredningen till delsom
tyder inte på definitionen brister från rättssäkerhetssynpunkt.att
Någon ändring konstruktionen för definiera vilka medelattav som
skall omfattas lagen kan enligt utredningens bedömning därförav
inte aktuell.anses vara

21.2.2 Principiella utgångspunkter för

innehållet i dopinglagen

dopingsammanhangI här doping i dess vida bemärkelse,avses-
således inte enbart bruk i muskeluppbyggande syfte förekommer-

mångfald olika medel, såväl sådana ha direkt effektantasen av som
på prestationen medel vilka används för motverka bieffekterattsom

Enligt utredningens mening kan inte dopinglagen omfatta allam.m.
medel eventuellt kan komma användas i dessa sammanhang.attsom
Bedömningen vilka medel skall täckas dopinglagen måsteav som av

med utgångspunkt i den karaktär lagen skallgöras haattman anser
och med hänsyn till den alternativa lagstiftning finns.som

Inledningsvis kan konstateras antal de medelatt ett stort av som
finns IOK:s lista, omfattas narkotikalagstift-t.ex. upptagna av

ningen. Utredningen inte det finns någon anledning medatt taanser
dessa medel i utredningens överväganden.

övrigtI omfattas medel används i dopingsammanhang tillsom
övervägande del läkemedelslagstiftningen. Bland dessa förekom-av

vissa medel vilka särskild uppmärksamhet har riktats ochmotmer
utredningen funnit anledning diskutera. Dessanärmareattsom
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medel behandlas för sig i följande avsnitt och utredning-21 .2.3var
överväganden redovisas anslutning till diskussioneninärmareens

respektive medel. Inledningsvis utredningen detarav nu upp
utgångspunktema för utredningens bedömning.gemensamma

utredningen anfört vilkenSom måste utgångspunkten ligga iovan
karaktär lagen skall ha. Dopinglagen omfattar f.n. hor-attman anser
monsubstanser har eller ha anabol effekt sådanaantas samtsom

ökar produktionen eller frisättningen hormonsubstan-ämnen som av
Missbruk sådana medel klart förenat med hälsorisker ochärser. av

det föreligger inte obetydlig risk för utbredning missbruket.en av
dessa medel erfordras därförFör möjlighet till ingripandemer

straffrättsliga åtgärder i syfte motverka missbruk. Bland deatt
ytterligare medel varit föremål för utredningens diskussionsom
ingår däremot såväl sådana ha anabol effektämnen antassom som
sådana används i dopingsammanhang för andra ändamålämnen som

muskeluppbyggnad. Hälsovådligheten vid okontrollerat brukän ett
och risken för utbrett sådant missbruk skiljer sig dels inbördesett
mellan dessa olika förhållandemedel, dels i till de medel som nu
omfattas dopinglagen. kan därför i fråga jäm-Det den,sättasav om
fört med läkemedelslagen, regleringen i dopinglagen skallsträngare
tillämpas avseende samtliga berörda medel.

sådan ändring dopinglagensEn innehåll skulle för det förstaav
medföra dopinglagens nuvarande klara medicinska definitionatt
förloras. fördelar förDe tillämpningen dopinglagen klarav som en
avgränsning innebär medför enligt utredningens mening det inteatt

lämpligt föra sådana medel inte till sin karaktär kanär att som
jämställas med de ingående medlen och substanserna.nu

det andraFör måste straffbestämmelsema nyanseradegöras mer
medel skiftande karaktär förs i dopinglagen. Det är t.ex.om av

inte motiverat kriminalisera bruket de medelatt ärav som nu
föremål för diskussion. skärpningDen utredningen föreslagitsom av
dopinglagens straffbestämmelser vidare motiverad detär sär-av
skilda behovet effektivt kunna bekämpa missbruket främstattav av
anabola steroider. Utredningen därför det viktigtäratt attanser en
eventuell utvidgning dopinglagens tillämpningsområde sker medav

försiktighet, så dopinglagen inte riskeras urholkas.stor att att
Utredningens ståndpunkt därför bör inta restriktivär att man en
hållning till vilka medel skall föremål för den strängaresom vara
reglering dopinglagen innebär och lagen endast bör utsträck-attsom

till sådana medel och substanser där det finns särskilda behovas av
hänföra medlet till denna lag.att
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Utredningen har dessutom föreslagit skärpningar i läkemedelsla-
bestämmelser dettase i avsnitt 24.1 i formnärmaregens om av

kriminalisering otillåtet innehav läkemedel i överlåtelsesyfteav av
och höjning straffmaximum för bl.a. otillåten försäljningen av av

mängder läkemedel. ändringarDessa bl.a. ökade möjlighe-stora ger
till straffprocessuella ingripanden det gäller clenbuterol.ter när t.ex.

medförDetta minskat behov kunna tillämpa dopinglagensett attav
reglering det gäller andra läkemedelsträngare denär än som nu

omfattas.
bakgrundMot vad anförts utredningen attav som ovan anser

följande kriterier bör tillämpas vid bedömningen i vad månav nya
medel skall falla under dopinglagens tillämpningsområde

medlets eller substansens karaktär i sig, dvs. substansen ellerom-
medlet kan jämställas med de medlen och substan-upptagnanu
Sema,

medlet har allvarliga hälsovådliga bieffekter,om-
medlet typiskt har självbegränsande effekt vid intag,settom en-
risk för bruk viss omfattning föreligger utanför denom av-

organiserade idrottsrörelsen,
medlet kan särskilt tilltalande för ungdomar,om anses vara-

förekomsten och tillgängligheten i Sverige samt-
tillämplig lagstiftning kan otillräcklig.om annan anses vara-

Avslutningsvis bör det påpekas det svårt förutse vilkaäratt att nya
Ävenmedel kan tänkas uppträda i framtiden. syftet medsom om

dopinglagens definition kunna utvecklingenär medel därmöta av
endast den kemiska konstruktionen har ändrats i syfte kringgåatt
lagstiftningen kan lagen naturligtvis inte hindra det uppträderatt nya
medel marknaden ha motsvarande effekterantas utan attsom
innehålla de substanser täcks lagen. Någon möjlighet attsom av
lagstiftningsvägen helt förhindra sådan utveckling finns enligten
utredningens uppfattning inte. kanDet därför i framtiden finnasäven
skäl återkomma till frågan komplettering dopinglagensatt om av
innehåll.
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21.2.3 Aktuella medel uppmärksammatssom
i dopingsammanhang

IGF-I

Enligt vad kan utläsas den s.k. undergroundlitteraturen harsom av
IGF-l tilldragit sig ökat intresse bland kroppsbyggare. IGF-lett är

kroppsegen substans förmedlar del tillväxthormo-storen som en av
anabola effekter. intagF.n. intenets IGF-l detekterbart.är av

Negativa bieffekter enligt studier vanligaär varvid del ären av
allvarlig karaktär. Bland bieffekterna har märkts bl.a. huvudvärk,
sänkt blodsockerhalt sänkt puls och sänkt blodtryck. Medsamt
hänsyn till sådana omedelbara bieffekter torde medlet ha själv-en
begränsande effekt vid intag. Medlet finns godkänt läkemedelsom
i Sverige tillhandahålls inte för försäljning varför tillgänglighe-men

IGF-l i dag begränsad. Enligtten är vad utredningenytterstav
erfarit förekommer inte heller några uppgifter pekar på attsom
medlet används i dopingsyfte i Sverige.

IGF-l omfattas läkemedelslagens reglering vilken i och för sigav
kan tillräcklig med hänsyn till bl.a. de skärpningaranses vara
utredningen föreslagit. Emellertid kan det, det sambandp.g.a. som
finns mellan IGF-l och tillväxthormon, finnas skäl ändå låtaatt

omfattasämnet dopinglagen. Förutsättningen för så skallattav
kunna ske dopinglagen utvidgasär till omfattaatt ävenatt ämnen

frisätts tillväxthormon, vilket inte fallet idag. Utredningenärsom av
emellertid detta inte lämpligt eftersomär sådan föränd-attanser en

ring kan få konsekvenser svåra överblicka. Utredningenär attsom
därför någon ändring inte bör i dettaatt avseende.görasanser

Beta-2-stimulerare

En tilldragitämnen sig uppmärksamhet iannan grupp av som
dopingsammanhang beta-2-stimulerare.är harDet på djurgruppen
visats vissa substanser i denna däriblandatt clenbuterol, hargrupp,

muskeluppbyggande och fettförbrännande effekt. Clenbuterol ochen
jämställda beta-2-stimulerare har därför nyligen införts på IOK:s
lista förbjudna dopingmedelöver under "substanser medgruppen
anabol effekt". Vetenskaplig dokumentation sådana effekter påav
människa saknas dock. De omedelbara bieffekter kan uppståsom
vid intag beta-2-stimulerare bl.a. hjärtklappning,är muskeldarr-av
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medföra allvarligaoch huvudvärk. Eventuellt kan intagningar
förstoring hjärtmuskeln. effekterhjärtrytmrubbningar och Dessaav

bieffekternaemellertid inte väl dokumenterade. omedelbaraDeär
medlet ha självbegränsande effekt vid intag.tordegör att en

Sverige används clenbuterol endast vid veterinär medicinering,I
astmamedicinermedan andra beta-2-stimulerare bl.a. används i för

människor. Tillgängligheten beta-2-stimulerare reglerasav genom
clenbuterol således legalt Sverige endastläkemedelslagen. iTrots att

används för behandling djur tyder flera faktorer, bl.a. beslag avav
tull och polis, dock utbrett bruk hos människorpå ett mer av
clenbuterol i dopingsyfte.

Eftersom beta-2-stimulerare med anabolclenbuterol och andra
effekt kan jämföras med anabola steroider och tillväxthormon finns

omfattasdet anledning inte sådana medel börövervägaatt om av
dopinglagens regler. Faktorer ytterligare talar för detta är att ettsom
okontrollerat bruk medför risk för allvarliga skador och denatt
illegala tillgången medlen inte obetydlig. Medlet tordepå synes vara

tilltalande för de ungdomar känner sig lockadeäven attvara som
använda anabola steroider och liknande dopingmedel. Risk för ett

utbrett missbruk medlet föreligger således.mer av
Emellertid har effektbeta-2-stimulerare självbegränsande viden

eftersomintag omedelbara negativa bieffekter uppträder vid bruket.
torde därför kunna hysas mindre farhågor för omfattandeDet ett

missbruk hos den enskilde individen sådana medel. Vidare detärav
definitionsmässigt mycket svårt föra denna i dopingla-att grupp

Någon anledning dopinglagensutsträcka regler till samtligaattgen.
beta-2-stimulerare, hänsyn till det enskilda medlets anabolautan
effekt, föreligger inte. allmänt hållen definition i syfte enbartEn att
täcka beta-2-stimulerare med anabol effekt torde leda tilläven
svårigheter vid den praktiska tillämpningen då det kan svårt attvara
dra mellan vilka beta-2-stimulerare anabol effekthargränsen som
och vilka medel inte har denna effekt. sådan konstruktionEnsom
väcker betänkligheter från rättssäkerhetssynpunkt. Utredningen vill
också framhålla de föreslagna skärpningama i läkemedelslagenatt
innebär kraftigt ökade möjligheter ingripa spridningenatt mot av
bl.a. dessa medel, inklusive clenbuterol. möjligheter får f.n.Dessa

tillfyllest.anses vara
bakgrund vad anförtsMot utredningen det inteattav som nu anser

föreligger skäl låta aktuella beta-2-stimulerare omfattasatt nu av
dopinglagens straffbestämmelser.
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Insulin

Insulin ha muskeluppbyggande effekt det oklart iäranses en men
vilken omfattning detta gäller. Uppgifter förekommer emellertid

tyder på insulin används i vissa kretsar kroppsbyggareattsom av
denna effekt. Emellertid torde bieffektema medföraantagnag.a.

insulinintag starkt självbegränsande eftersom det finnsatt är risk för
kallsvettningar, och medvetslöshet. Intag doser insulinstörreoro av
kan livshotande.även föreliggerDet därför inte skälvara att
misstänka något utbrett icke medicinskt bruk medlet. Någotav
behov låta detta medel omfattas dopinglagens regleratt föreliggerav
enligt utredningens mening inte.

Efedrin

Efedrin amfetaminliknandeär kan haett centralstimule-ämne som
rande effekt. Enligt uppgifter i bl.a. utredningens nyckelpersonsun-
dersökning avsnitt 4.2.3 förekommer medel innehållandeatt
efedrin används kroppsbyggare i uppiggande syfte. Emellertid ärav
det oklart i vad mån sådant bruk utbrett. Bieffekter kan följaär bl.a.
i form hjärtklappning och svårighet urinera varför medletattav

ha självbegränsande effekt vid intag. Den legala använd-anses en
ningen efedrin regleras i läkemedelslagen och lagen kontrollav om

narkotika. Utredningen det för närvarande inte föreliggerattav anser
behov regler detsträngare gäller kontrollennär spridningenav av av
efedrin. Skulle behov komma visa sig i framtidenett bör detatt
vidare ligga tillhands låta efedrinnämnare omfattas narkotika-att av
strafflagen.

Betablockerare

Betablockerare läkemedelär enligt IOK:s lista ären grupp som
förbjudna användas inom vissa precisionsidrotter.att Betablockerare
sänker uthållighets- och prestationsförmågan har ochmen en oro-
nervositetsdämpande effekt och kan motverka skakighet. Anledning

använda sådant medelatt vid skytte ochän liknandeannat t.ex.
koncentrationskrävande föreligger inte. Något allmäntsporter miss-
bruk detta medel heller inte föreligga varför det inte finnsav synes
skäl införa regler föratt dettasträngare medel vad föjerän som av
läkemedelslagen.
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Erytropoietin

Erytropoietin ökar blodbildningen främstEPO är ämneett som av
därför s.k.blodkroppar i benmärgen och ibland används vid

bloddoping enligt IOK förbjuden metod dopingsamman-en som
hang används i syfte öka syreupptagningsförmågan. Enligtatt

bieffekterstudier friska försökspersoner ovanliga,av synes menvara
intag kan medföra allvarliga bieffekter för medEPOav personer

blodlevringsfunktion. irubbad idrotten har EPOInom använts
cykling utbredningen inom den svenskasporter t.ex.som men

idrottsrörelsen obetydlig. Några uppgifter tyder påanses vara som
missbruket skulle ha spritt sig till utanför denEPOatt av personer

organiserade idrotten finns därför f.n.inte. kan inteDet anses
föreligga någon risk för sådant utbrett hälsofarligt brukett som
skulle motivera införsEPO bland de i dopinglagen intagnaatt
medlen.

Kosttillskott och liknande medel21.2.4

de medel tagits förekommerUtöver utbrett brukettsom upp ovan av
olika kosttillskottspreparat används i prestationshöjande ellersom
kroppsuppbyggande syfte. Några sådana medel utredningensom
särskilt har uppmärksammats kreatin bikarbonatginseng,är samt
och utredningen har studerat dessa medel kap. och delse 6närmare

bilaga antalB, 2. Ett andra förekommer påstort preparatnr
marknaden och konsumtionen sådana allmänt utbredd,ärpreparatav
såväl bland idrottsutövare bland andra. Tillskott mineraler,som av
salter för många ha blivit naturlig del i livsföringen.m.m. synes en
För styrketränande ungdomar, kroppsbyggare och andra därsporter
risken för missbruk anabola steroider framställs ofta olikaär storav
kosttillskott nödvändighet för prestationsutvecklingen.som en
Sådana medel marknadsförs ofta under tillassocierarvarunamn som
anabola steroider och andra förbjudna dopingmedel. Enligt vad
utredningen har erfarit förekommer vissa kosttillskott iäven att
marknadsföringen ha egenskaper frisättningenökarsägs t.ex.som

eller tillväxthormon. Utredningen vill därför framhål-testosteronav
det finns all anledning allvarligt på denna varumarknad.att att se

inteDet går utesluta uppfattningen nödvändighetenatt att om av
olika tillskott kan leda till ungdomar riskerar lockas farligaatt att ta
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anabolaviljaförlängningentränande och i prövaäveni sittgenvägar
steroider.

omfattasaktuellt slag börmedelgrund förNågon attatt nuavanse
Bruketnärvarande.inte fördockföreliggerdopinglagens avav

speciellatillbegränsatinte utanmedelsådana är sagt gruppersom
reglerashuvudsakperspektiv. Ifolkhälsofrågor iberör störreett

ytterligareeventuelloch frågorlivsmedelslagenikosttillskott om
rörande denfrågasåsomerfordrassåreglering bör tas enuppom

lagen.
prestationshöjandeanvänds inikotinUppgifter förekommer attom

skall be-bruketdiskuteratsidrottsvärldenoch det har inomsyfte om
förbju-f.n. intenikotinEmellertid bruketdoping.dömas är avsom

dvs.nikotin i övrigt,gäller brukdetregler.enligt Närdet IOK:s av
betraktashandi förstanikotin intebörregelsystem,utanför idrottens

legaltdopingmedel, använtstoraettutanett grupperavsomsom
deldennaberoendeframkallande egenskaper. Injutningsmedel med

med reglertobakslagsärskildinförtsi Sverige 1993har omen
tillmed hänsynUtredningentobaksvaror.hantering anserm.m. av

utred-utanförnikotin fallerbruketregleringendet anförda att avav
uppdrag.ningens
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Kriminalisering22 av

dopingmedelbruket av

dopingmedel intebrukföreslår ägerUtredningen att rumsomav
Med brukkriminaliseras.vetenskapligt syftemedicinskt elleri

Kriminalise-kroppen.till dentillförselnden direkta egnaavses
defini-dopinglagensmedel täcksomfattar allaringen avsom

tion.

Bakgrundsfrågor22.1

behandling vidFrågans22.1.1

tillkomstdopinglagens

förarbetenaredan ibruketkriminaliseringenFrågan togs uppavom
för detdiskussionensamband meddopinglagen itill gränsenom var

betänkandet 1989:60 55Dsområdet skulle Istraffbara sättas. s.
skullekonsumtionen intetalade förövervägande skälanfördes attatt

all-steroideranabolabedömdes intekriminaliseras. Bl.a. sammage
det ansågs intemedel ochnarkotiskaskadeverkningarvarliga som

ansågberoendeframkallande. Utredarensteroideranabolavisat äratt
beroendeframkal-steroider inteanabolaförhållandetdet ärattatt

sig tordeskadas isjälv riskerardet brukarenlande och attäratt som
remissbehand-Underkonsumtionen.återhållande faktor förenvara

remissinstan-emellertid önskemål från någraframställdeslingen av
för markerakriminaliseras bl.a.bruket skulle attävenattserna om

dopingmedel.befattning medfrån allsamhällets avståndstagande
sin förståelseuttryckteDepattementschefen 1991:199 22prop. s.

de grunderframförts kom, påför de argument sommensom
dopingmedel intenarkotika ochbetänkandet, fram tillframförts i att
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helt kunde jämställas. Med hänsyn till dessa bordeargument
avgränsningen, enligt departementschefen, ske med utgångspunkt i
den inom svensk Straffrätt vägledande principen inte straffbeläg-att

handlingar riktar sig denmot Det påpekadesga som egna personen.
i propositionenäven det i Sverige, iatt till vad gälldemotsats som

för narkotika, inte heller fanns någon tradition dopingatt se som en
kriminell handling. Föreslagna åtgärder i kombination med betydan-
de informationsinsatser idrottens kontrollverksamhetsamt egen
ansågs medföra effektiva åtgärder föratt komma doping-att
problemet ändå kunde vidtas.

Vid behandlingen i riksdagen förslaget till dopinglag framställ-av
des inte några yrkanden konsumtionen skulle straffbeläggasattom
och Socialutskottet hemställde framlagt förslag till dopinglagatt
skulle Riksdagen beslutadeantas. enhälligt i enlighet med utskottets
hemställan.

22.1.2 Diskussioner i riksdagen efter 1991

Diskussionen eventuell kriminalisering bruket dopingom en av av
fortsatte i den allmänna debatten efter det dopinglagen antagits.att
Frågan har tagitsäven i riksdagen antal motionerettupp genom
under de åren. I motionerna har framställts såväl direktasenare
yrkanden kriminalisering yrkanden frågan börom en attsom tasom

till förnyad utredning. De framförtsupp iargument är storsom
utsträckning de tidigare framförts i debatten krimi-samma som om
nalisering bruket narkotika. skallDet yrkandenaav nämnasav att

uteslutandenästan anabola steroider.avsett
Ett flertal motionerna har grundat sig på antagandet missbru-av att

ket utanför idrotten varit omfattande och på uppgifter detattom
skulle finnas mellan 50 000-100 000 missbrukare. Det har även
förelegat missbruketöver påståttsatt sprida sig blandoro unga
människor missbruksamt anabolaatt ett steroider kan medföraav
allvarliga bieffekter, inte minst psykiska förändringar. I motionerna
uttrycks vad framförtsöver i massmediaen oro sambandsom om
mellan missbruk dopingmedel och olika våldshändelser ellerav
våldsbrott. Ett antal motionärer har därvid den nuvarandeansett att
lagen inte verkat effektiv och spridningen inte kunnatattvara
bromsas med den gällande lagstiftningen. Enligt dessa motionärer
bör efterfråganäven bekämpas. Vikten samhälletatt avståndtarav
från dessa medel och klara signaler och direktiv har framhållits.ger



dopingmedel 333bruketKriminalisering1996:126SOU avav

skullekriminaliseringåsiktendenframförtshar attVidare geen
missbru-tidigareingripamöjlighet motsocialtjänstochpolis atten

missbrukama.deminstintekama, unga

perspektivInternationellt22.1

do-gällerdetlagstiftningenredovisat näri kap. 16Utredningen har
redogörelsendenframgår ärländer. Somandrapingmedel i vissa av

detlagstiftningsärskild närnågonharfå ländermycketdet som
tillhänvisasredogörelsedopingmedel. För närmaregäller en

sammanhangetdet härkan iEmellertidkapitel.nämnda ges en
sammanfattande kommenterar.

särskildoch beslutatSverigeefterföljtDanmark harochNorge om
länderdessai något ärdopingmedel. Inteavseendelagstiftning av

anmärkasskallkriminaliserat. Det attbruketmedicinskaickedet
förinnehavomfattarhellerinte egetstraffbestämmelsennorskaden

medicin-ickedetländernaeuropeiskaövrigai de ärhellerbruk. Inte
Belgien,undantagsvis,straffbelagt t.ex.bruketska utom mensom

sikte påidrottslagstiftningsärskildfråga tardetdå är somom
generellt.tillämpasochtävlingsituationerspecifika är avsett att
steroideranabolamedicinskt brukickeskall dockDet nämnas att av

ochdelstateri vissaidelstater USAvissakriminaliserat i samtär
tillämpningenuppgifterAustralien.i Närmareterritorier avom

erhållamöjligavaritintebestämmelser harsistnämnda attdessa
utredningstiden.under

utredningensforUtgångspunkter22.2

överväganden

spektrumvittframhållit krävstidigareutredningen ettSom av
spridningmissbruk ochmedtillkommaåtgärder för rättaatt av

begränsadopinglagennuvarandemed den ärdopingmedel. Syftet att
ochförbjuderdopinglagenvarfördopingmedeltillgången

sådanainnehavhanteringsformerolikastraffbelägger t.ex. avsom
syfte. Måletvetenskapligtmedicinskt eller ärläkemedel i änannat

dopingmedel.medandraförserdefrämst kommaatt personer som
depräglafortfarande bördettaUtredningen synsättattanser
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straffrättsliga övervägandena. En effektiv begränsning tillgångenav
på dopingmedel torde i sig leda till i fall risken föratt vart att nya
brukare tillkommer minskas väsentligt. Utgångspunkten detnär
gäller åtgärder direkt sikte på motverkatar missbruketatt isom sig
bör sådana åtgärder främstatt skall grundasvara frivillighet.
Utredningen vill därför framhålla den centrala plats de förebyggande
åtgärderna har olika informationsinsatser.t.ex.som

Mot bakgrund det spektrum åtgärder erfordras fårav av som en
kriminalisering bruket därför enbart åtgärd blandav ses som en
andra åtgärder bör diskuteras. Att straffbelägga bruketsom av
dopingmedel bör enligt utredningens mening åtgärdvara en som
kommer i sista hand och endast det föreligger starka skäl.om

En omständighet bör i det härtas sammanhangetsom ärupp om
nuvarande lagstiftning kan tillräckligt effektiv. Ut-anses vara
redningen diskuterar i kap. 23 frågornanärmare dopinglagensom
effektivitet och tillämpningen dopinglagen. Som utredningen därav
konstaterar förekommer uppgifter talar för nuvarandeattsom
dopinglag inte har tillämpats på effektivtett Det kansätt. ifrågasät-

detta berortas egentliga brister i dopinglagensom utformning
eller det hänger med andraom omständigheter,samman t.ex.som
prioriteringsfrågor. Mot bakgrund detta framstår detav som mer
tveksamt kriminalisering bruket erfordrasom fören av en mer
effektiv tillämpning dopinglagen. Avgörandet utvidgningav om en

det straffbara området får därför enligtav utredningens mening
främst grundas andra överväganden.

I den följande diskussionen behandlar utredningen de olika
kan anföras förargument eller kriminaliseringsom emot en av

bruket varefter utredningens övervägandensammantagna presente-
i avsnitt 22.5.ras

22.3 Principiella argument

22.3.1 Principen inte straffbeläggaattom

handlingar riktade denmot egna personen

En grundläggande princip inom svensk Straffrätt handlingarär att
riktar sig densom mot eller intresseegna mot normaltpersonen eget



dopingmedel 335bruketKriminalisering1996:126SOU avav

straffbe-självmordsförsökinteSåstraffbeläggas.skallinte är t.ex.
utanförkonsekvenseroacceptablaharhandlingenfalldetlagt. För

hinderinte någotnaturligtvis attföreligger moträttssfárenden egna
oftanarkotikamissbrukåtföljsExempelvishandlingen.straffbelägga

tillerhållasyfteistölderföljdbrottslighet, attt.ex. nar-pengarav
departe-påpekadekriminaliseradesnarkotikabruketDåkotika.

utbredningnarkotikamissbruketskampenmentschefen motävenatt
tidigare be-detintresseskyddsvärtsådant attettaccepterats vara

inne-fallprincipen istraffrättsliga rördenfrånrättigat somavsteg
l987/88:71 l7.jfr.brukförhav eget s.prop.

medförenbartdopingmedelmissbruketdiskuteraskanDet avom
missbrukamadelsjälv.missbrukaren Förförkonsekvenser en av

försäljamissbrukförsörjer sittdeså attdettorde att genomvara
jfr.beskrivithartidigareutredningentill andra. Somdopingmedel

oklar.kriminalitet Upp-tillemellertid kopplingenkap. 4 är annan
anabolamissbrukvisarKriminalvårdsstyrelsenfrångifter att av

kanbelastade Detkriminelltblandförekommersteroider personer.
följdbrottslighet.tillupphovmissbruketheller uteslutasinte att ger

jämförel-avseende någrai dettai dagemellertid inte göragårDet att
narkotikamissbruket.med konsekvenserna avser

dopingmedeldet gälleromdiskuteradvaritfråga närDen mestsom
anabolasyntetiskamissbrukmellansambandetfråganär avom

harbeteenden. DetvåldsammaochAASochsteroider testosteron
miss-enskildabeskriver hurfallrapportermångapresenterats som

dethävdatsdär det harochirritabla, agressivablivit attbrukare m.m.
beteenden.våldsammaochintag AASsamband mellanfinns ett av

aggressivitet, hoseffekter, bl.a.psykiskaAAS kanintagAtt geav
kontrolleradedefleraockså stöd ifinnerförsökspersonerdel aven

emellertid intepublicerats. Manharstudiersystematiska vetsom
psykiskadrabbasrisklöperellerdetta berorvad att avsomvem

inteaggressivitetökad ärskall ocksåbieffekter. Det poängteras att
kunnatStudierna har intevåldsbenägenhet.ökaddetsamma som

och våldsammaAASmellan intagorsakssambandfastställa ett av
aggressi-ökadedenuteslutasnaturligtvis intekanbeteenden. Det att

intetill våldshandlingar,ledamissbrukare kandelviteten hos en
alkoholförtäring.samband mediminst

missbrukorsakssamband mellanföreliggervad detmånI ett av
Enligtoklart.fortfarandesåledesvåldshandlingarochAAS är
åtgärdingripandesådanvidtabetänkligtutredningen detär att en

sannolikhetsan-grundenbartbruketkriminalisering avavsom en
detfrånfår bortsedock inteinnebärtaganden. Detta att man
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allvarliga i det kan föreliggaatt risk för ökad aggressivitet ochen
eventuell våldsbenägenhet hos vissa individer missbrukar AAS.som

Argumenten för kriminalisering bruket har i många fallen av
grundats på uppgifteröver mycket omfattandeen oro ettom
missbruk. De undersökningar genomförts talar emellertid försom nu

bruket knappastatt så utbrett ochär etablerat ibland harsom
befarats. Omfattningen missbruket betydligt mindreav synes vara

vad gällerän för narkotika. Vadt.ex. oroväckandesom är ärsom
emellertid undersökningarna visaratt det främstatt männi-är unga
skor använder dopingmedel. Visserligen de psykiskasom effekt-är

oklara och det har heller inte visatserna anabola steroideratt t.ex. är
beroendeframkallande i egentlig mening. Det står dock helt klar att

bruk sådana dopingmedelett förenat medär risker förav allvariga
fysiska bieffekter. Det därför viktigtär samhället med kraftatt
motverkar människoratt sig förutsätter sådana hälsorisier.unga
Enligt utredningen kan sådant intresseett motivera frånavsteg
principen inte straffbeläggaatt handlingar riktadeom denmot egna
personen. iVad ytterligare talar för från nämndasom ett principavsteg att 4nuvarande straffbestämmelser innebär alla former innehavatt iärav
straffbelagda, således innehav för iäven bruk. Ett sådant innehaveget

detär enbartäven riktat denmot dennaI belysning iegna personen.
kan den nuvarande för detgränsen straffbara området någotanses
artificiell.

å

22.3.2 Kriminaliseringen markeringsom en lav
samhällets ställningstagande mot

l
missbruket dopingmedelav 2

l

Det grundläggande syftet med straffbestämmelserna i dopinglagen
är, nämnts, motverkaatt utbredningsom missbruketen av av
dopingmedel. Lagstiftningen bygger principen anabolaatt ste°o-
ider och andra dopingmedel inte skall användas denänannat av som Tpå grund medicinskt behandlingsbehovett fåttav läkemedet
ordinerat läkare eller har behov det förav vetenskapliga iändarrål.av

detUr perspektivet kan det förefalla ologiskt viss befattnngattsom
med dopingmedel undantagetär från det straffbara området. Fören
konsekvent bekämpning missbruket dopingmedel detav ärav av
vikt det klart framgåratt samhälletatt avstånd fråntar all anvärd- i
ning dopingmedel inte sker iav nämnda syften.som Det far,nu
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enligt utredningens mening, inte råda något tvivel ävenattom
konsumtionen dopingmedel socialt oacceptabelt. kanDetärav
därför ifråga inte det befogat understryka detsättas är attom
klandervärda i bruket dopingmedel straffbeläggaäven attav genom
intaget.
Visserligen torde det redan i dag stå klart bruk dopingmedelatt av

förkastligt, kriminalisering innebär stark markeringär men en en
inte minst kan ha betydelse för ungdomar. skillnadDensom som nu

råder mellan innehav för bruk, straffbart, och konsum-äreget som
tionen sådan kan medföra vissa lättatt tarsom personer mer mer
frågan. Symbolvärdet kriminalisering får därför inte under-av en
skattas. Vidare kan sådan klar markering underlätta det fortsattaen
arbetet missbruket. tyngd straffbestämmelseDenmot som en ger
torde medföra missbruket uppmärksammas ytterligare såvälatt av
de rättstillämpande myndigheterna de har kontaktsom av vuxna som
med ungdomar.

deFör redan missbrukar dopingmedel finns detpersoner som
anledning risken för upptäckt avgörandeatt äranta att änmer
kriminaliseringen sådan. problem föreliggerDetta emellertidsom
redan dagi det gäller innehav dopingmedel.när Antagandett.ex. av
kan därför inte bärande kriminalise-ett argument motanses vara en
ring. Av betydelse den avhållande effekt straffsanktionenstörre är
kan ha för dem dopingmedel. Genomöverväger prövaattsom
kriminaliseringen bruket bör gämingens allvar stå klart för alla.av
Sanktionen kan också förväntas medföra omgivningens socialaatt
kontroll kan bli starkare och därigenom påverka framför allt
ungdomar befinner sig i riskzonen.som

Kriminaliseringens22.3.3 betydelse när

det gäller vård och behandling

diskussionernaI kring kriminaliseringen bruket narkotikaav av
lades vikt vid vård- och behandlingsaspekterna.stor Det poängtera-
des kriminalisering inte fick innebära missbrukarnaatt atten av-
skräcks från söka hjälp jfr. 1987/88:71att 17. Samtidigtprop. s.

denna omständighet länge föranledde tveksamhet det gälldenärsom
kriminaliseringen har det från vissa håll framförts kriminalise-att en
ring bruket, där möjligheter till provtagning föreligger, kanav ge
möjligheter för polismyndighetema och socialtjänsten i tidigtatt ett
skede upptäcka missbruket och ingripa med åtgärder.
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Med hänsyn till de skillnader föreligger mellan missbruketsom av
dopingmedel och missbruket narkotika det gäller vård- ochnärav
behandlingsaspekter det jämförasvårt dessa missbruksformer.är att
Kunskaperna såväl behov inriktning på vård och be-om av som
handling det gäller dopingmedel bristfälliga. Någon organise-när är
rad vård eller sammanhängande strategi för behandling missbru-av
kare dopingmedel finns inte i dag. skallDet här erinras attav
utredningen har uppmärksammat dessa frågor och förslagvissager
i syfte förbättra förhållandena.att

bakgrundMot vad har vårdaspekterna f.n. intesagtsav som nu
relevans de hade vid diskussionen kriminaliseringensamma som om

bruket narkotika. Med hänsyn till det inte finns någonattav av
egentlig behandling inriktad missbruket sådant har intet.ex.som

kriminalisering möjliggör tidigt ingripande iargumentet att etten
Åsyfte slussa missbrukaren vidare till vård hållbarhet.att samma

andra sidan kan ifrågasättasdet det finns anledning hysaattom
farhågor kriminalisering kan ha avhållande effekt påattom en en
viljan söka vård särskilt i de fall där vårdbehovet enbart består iatt
behandling fysisk bieffekt.av

får emellertidDet i det här sammanhanget understrykas att oavsett
bruket dopingmedel kriminaliseras eller inte måste samtligaom av

berörda myndigheter aktivt verka för de åtgärder vidtas inteatt som
får hindra den enskilde missbrukaren från söka vård eller socialaatt
stödåtgärder.

22.4 Möjligheterna beivraatt

straffbelagt brukett

avsnittenI har utredningen behandlat de prinicipiella argumentovan
talar för eller kriminalisering bruket dopingme-emotsom en av av

del. De principiella kan tala för kriminaliseringargument som en
måste emellertid ställas i relation till de praktiska möjligheter som
finns beivra det straffbelagda bruket. Huvudsakligenatt berör denna
fråga möjligheterna upptäcka missbrukama och möjligheternaatt att
bevisa misstänkt bruk.
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Möjligheterna upptäcka missbrukarna22.4.1 att

polisens del dopingbrottenFör har inte allmänt varit prioriteraden
fråga och det har i utredningens kartläggning framgått mångaatt
utredningar inleds eller mindre slumpattgenom man mer av en
påträffar dopingmedel under utredning andra brott. Då ytterligareav

till polisen inte kan påräknas måste omprioritering skeresurser en
på bekostnad brottsutredande verksamhet. sådanMotav annan en
bakgrund kan det framstå tveksamt ytterligare utvidga detattsom
straffbara området.

missbrukareHur dopingmedel upptäcks de rättsvårdandeav av
myndigheterna kommer naturligtvis variera. självklaraDeatt mest
och troliga fallen då misstankar bruk framkommerär närom

misstänks för dopingbrottslighet. Erkänner denpersonen annan
misstänkte han eller hon intagit dopingmedel torde frågan dåatt vara
relativt enkel.

Om däremot förnekar bruk situationen komplice-ärpersonen mer
rad liksom det gäller sådana missbrukare inte påträffasnär isom
samband med utredning dopingbrottslighet. Reglernaom annan om
kroppsbesiktning i 28 kap. 12 § rättegångsbalken har här be-stor
tydelse. Som utredningen redogjort för i avsnitt 13.2 krävs detatt
föreligger skälig misstanke brottet för urinprovstagningatt t.ex.om
skall få genomföras. Det måste således finnas konkreta omständig-
heter viss styrka i det aktuella fallet pekar på denattav som
misstänkte har begått brottet, dvs. han har intagit dopingmedel.att

börDet inte enbart allmänna kunskaper den misstänk-noteras att om
kan grund för tvångsingripanden.te ge

När det gäller narkotika föreligger ofta tydliga russymptom som
skäl för misstanke och därigenom för ingripande. Emellertidger

föreligger svårigheter upptäcka narkotikaintag, särskiltatt även när
det gäller okända missbrukare, och det krävs utbildning ochunga
erfarenhet.

Vid intag anabola steroider och andra dopingmedel ärav
problemen Till skillnad från narkotiskaännu medelstörre. föreligger
inte några Enbart det förhållandet harrussymptom. att en person en

muskelvolym kan intestor tillräckligt konkret omstän-anses som en
dighet, inte det samtidigt visas påatt tränarens om personen gym.

hellerInte allmänt aggressivt beteendeett sådan konkretär en
omständighet.

Utredningen här betydande svårigheter för den praktiskaser
tillämpningen. Emellertid kan omgivningens sociala kontroll för-
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öka kriminaliseringen varför behovet polisiäraväntas genom av
insatser, användandet tvångsmedel, inte behöver bli såt.ex.som av
stort.

Bevismöjlighetema22.4.2

skall kunnaFör fällas för gärning krävs åklaga-att atten person en
Åklagarenhar identifierat gämingen. skall sålunda kunna visa attren

den åtalade intagit dopingmedel och kunna ungefär-t.ex. även ange
lig tidpunkt och förplats gämingen. denI mån den misstänkte
erkänner gämingen föranleder dessa krav inte några egentliga
problem. denOm misstänkte nekar eller det finns anledning attom
misstro hans erkännande erfordras emellertid ytterligare bevisning.
Analyser från den misstänkte kommer uppenbarligen haav prover

betydelse i det sammanhanget.storen
Emellertid analyserna behäftade med vissa begränsningarär som

måste beaktas. Vidare skiljer sig analyser dopingmedel i viss månav
från vad gäller analyser narkotika. Utredningen vill här pekasom av

denågra svårigheter föreligger det gäller analysernasnärav som
bevisvärde.

För närvarande sker alla analyser syntetiska anabola steroiderav
urinprov. Blodprov kräver dyrare utrustning och medgergenom en

inte analysomfång. Detta kan ha betydelse då den misstänktesamma
inte kan eller lämna urinprov. Misstänks narkotika ivägrar att tas
sådana fall regelmässigt blodprov vilket inte torde bli fallet då det

fråga syntetiska anabola steroider.är skall dockDet noteras attom
blodprov kan komma ha betydelse det gälleratt större när testoste-

och tillväxthormon. vidareDet så det för dopingmedel inteär attron
finns tillgång till sådana s.k. sållningsinstrument underlättarsom
polisens arbete det gäller narkotika. Analysen dopingmedelnär av

bl.a. med hänsyn till detta kostnadskrävande förfarande.är ett mer
dag kan endast förekomstenI syntetiska anabola steroider medav

säkerhet visas analyserna. Tillväxthormon kroppsegenärgenom en
substans varför det svårt särskilja kroppsegnadet tillväxthor-är att

Ävenfrån tillfört sådant. kroppsegen sub-monet testosteron är en
och metoden för påvisa tillförts kroppenstans att att testosteron är

förenad med avsevärda osäkerhetsmoment jfr. avsnitt 8.5.2. För att
kunna bedöma förekomsten tillfört krävs upprepadetestosteronav
provtagningar under längre tidsrymd. Dessa omständigheter ingeren
starka betänkligheter från rättssäkerhetssynpunkt och analysen av
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torde f.n. inte den tilltalades bestridande kunnatestosteron mot
läggas till grund för fällande dom.en

Även analysen visar dopingmedel förekommer i kroppen ärattom
det därmed inte klargjort det förelegat medveten tillförselatt en av
dopingmedlet. Syntetiska anabola steroider kan dock i princip bara
ha tillförts kroppen utifrån. Så det inte med de kroppsegnaär
substansema och tillväxthormon. det gällerNärtestosteronsom

och tillväxthorrnon kan sjukdomarvissaäventestosteron t.ex. ge en
förekomstökad dessa substanser. skall här ocksåDet nämnas attav

falldet i enstaka visat sig nedbrytningsprodukter vissa anabolaatt av
steroider bildas i den kroppsproduktionen eller i ämnesomsätt-egna
ningen vid intag vissa p-piller. Alla positiva därförmåsteav svar
ställas i relation till omständigheter sjukdomstillstånd och intagsom

mediciner.av
Analysema kan inte heller preciserat besked kon-närge mera om

sumtionen har de flesta substanser emellertidFörägt vetrum. man
hur lång tid det för kroppen bryta ned substansen varförtar att man
med god säkerhet kan tillförsel inom Vissägtattange rum en
tidsram. flesta syntetiska anabola steroidpreparat bryts ned efterDe
några dagar den syntetiska anabola steroiden nandrolon vilkenmen
ingår i många steroidpreparat kan finnas kvar i kroppen till 18upp

eftermånader intaget. Eftersom tidsbestämning inte kannärmare
erhållas analysen kan svårigheter rättslig synvinkel uppstå,genom ur
särskilt för sådana substanser har lång nedbrytningstid. Omsom en
den misstänkte redan dömts för konsumtion under sådanen
tidsperiod går det inte med säkerhet det positivaavgöraatt om
analysresultatet hänför sig till den tillförseln eller inte. förhål-Det
landet analyserna inte kan preciserat Visa intaget haratt när ägt rum
medför också svårigheter den misstänkte konsum-påstår attom
tionen i land där bruket inte kriminaliserat. Förägt ärettrum
åklagaren det mycket svårt motbevisa sådana påståenden. Detär att
finns därför anledning hysa tveksamhet analysresultatensöveratt
verkan bevismedel. kan dockDet dessa svårigheternoteras attsom
föreligger vid misstänkt bruk narkotika.även av
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Utredningens22.5 sammantagna
överväganden

det gäller frågan bruket dopingmedel skallNär ävenom av
kriminaliseras finns det enligt utredningens mening många svårighe-

med sådan kriminalisering. konstaterats kan jäm-Somter en ovan
förelser med narkotikamissbruket i eftersomendast viss mångöras

missbrukdessa skiljer sig bl.a. det gäller omfattningnär av
missbruket och möjligheterna upptäcka missbrukama. Utredning-att

inser kriminalisering bruket komma medförakanatt atten en av
svårigheter för de rättsvårdande myndigheterna, inte minst för
polisens del. problem förenade med möjligheternaDe är attsom
upptäcka eventuella missbrukare och de svårigheter föreliggersom

det gäller bevisningen medför det straffbe-inte säkertnär äratt att
stämmelsen kan komma tillämpas i den utsträckning äratt som
motiverat.

dessa svårigheter utredningen emellertidTrots övervägan-attanser
de skäl talar för kriminalisering bruket dopingmedel. Somen av av
utredningen anfört det viktigt samhällets ställningstagan-är attovan
de klart och konsekvent. kriminaliseringEn innebär markeringär en

alla former icke medicinsk befattning med dopingmedel ärattav av
socialt oacceptabelt. motverka missbruk blandIntresset attav unga
människor framträdande och motiverar från principenär avsteg att
inte straffbelägga handlingar riktar sig den rättssfären.motsom egna

praktiska skillnaden mellan inneha medlet brukDen för ochatt eget
konsumera medlet också marginell. Enligt utredningensatt är

mening framstår själva intaget dopingmedel lika straffvärtav som
medletinnehav för bruk. Utredningenegetsom personens av

föreslår därför bruket dopingmedel kriminaliseras.att av
det här sammanhanget bör kriminaliseringensI något nämnas om

betydelse för idrottsrörelsens arbete doping. kriminaliseringEnmot
bruket dopingmedel omfattar fall idrottsut-sådana därävenav av en

använder syntetiska anabola steroider. innebärDettaövare t.ex.
således positivt analyssvar i dopingkontroll genomförsatt ett som
enligt regelsystem kan leda tillRF:s den berörde idrottsutövarenatt
åtalas för bruket. har frånDet påpekats det därför finns riskRF att
för kriminalisering bruket kan medföra fler idrottsutöva-att atten av

kommer medverka i dopingkontroller. hyserInom RFvägraatt attre
för klimatet kring dopingkontrollema ytterligare kom-attman oro

hårdna. Utredningen sådan utveckling idetatt attmer anser en av

l

;själ
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övrigt framgångsrika arbetet bruket dopingmedelmot av som
genomförs inom idrottsrörelsen skulle olycklig. får dockDetvara
konstateras rättsligt förhållanden råder redan i dagsättatt samma

det gäller narkotiska medel. Vidare beaktamåste inär attman
idrottssammanhang förekomsten i sig syntetiska anabolaär t.ex.av
steroider i kroppen tillräcklig för sanktioner enligt dopingreglerRF:s

förekomst förenbart dopingmedel inte tillräckligärattmen av
straffrättsliga ingripanden från samhället jfr. avsnitt och22.4.2

kan därför finnas skäl skillnaden vad22.6. Det att anta att mot som
förgäller i dag inte blir allt stor.

Utredningen har främst haft syntetiska anabola steroider i åtanke
vid behandlingen kriminaliseringsfrågan. de i särklassDet ärav

spridda de medel regleras i dopinglagen och det ärmest av som
också främst farhågordet gäller dessa medelnär t.ex.som om
samband med våldshandlingar har framförts. vidare endastDet är
intag syntetiska anabola steroider i dag tillförlitligt sättettav som
kan detekteras vid analyser urinprov. Emellertid utredning-av anser

detinte lämpligt begränsa kriminalisering till enbartäratt atten en
syntetiska anabola steroider. bör inte råda något tvivelDet attom
samhället allvarligt på bruket dopingmedel, vilketoavsettser av
medel det särreglering syntetiska anabolaEn steroider kanavser. av
därvid felaktiga signaler. Intag t.ex. testosteronpreparatge av
framstår inte heller mindre straffvärt innehav sådantänsom av

för bruk. Straffbestämmelsema bör vidare i möjligastepreparat eget
mån utformas utvecklingen praktiskaså det planet kan beaktasatt

ändringar i lagen erfordras. kan här anmärkasDetutan att att
forskning pågår det gäller utvecklande säkra analysmetodernär av
för bl.a. tillväxthormon. får heller inte bortses från analys-Det att

Ävenmöjlighetema endast form bevisning. detutgör renten av om
praktiskt i dag främst kommer bruket syntetiska anabolaatt vara av
steroider kan komma i fråga det gäller tillämpningen dennärsom av

straffbestämmelsen bör kriminaliseringen därför ändå omfattanya
samtliga medel ingår i dopinglagen.som

Utredningen har inledningsvis tagit de utgångspunkter börupp som
ligga till grund för övervägandena utvidga det straffbara områdetatt

där framhållitoch betydelsen spridningen dopingmedel be-attav av
kämpas. Utredningen vill här tyngdpunkten i depoängtera rätts-att
vårdande myndigheternas arbete fortsättningsvis måste liggaäven

insatserpå dem medverkar till spridningen dopingme-mot som av
del. bruketAtt dopingmedel kriminaliseras får därför inte inne-av
bära andra rättsvårdande insatser mindre betydelsefulla.att ses som
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Lagtekniska frågor gärningsform22.6 om

och straffsanktion

Kriminaliseringen bruket dopingmedel innebär ytterligareattavav
hanteringsform straffbeläggs, nämligen själva tillförseln till denen

kroppen. Gärningen bör därför placeras i den uppräkningegna av
straffbelagda förfaranden finns i dopinglagen.2 §som

Med bruk den direkta tillförseln till den kroppen. Det äravses egna
sålunda inte förekomsten dopingmedel i kroppen straffbe-av som
läggs eller missbruket sådant. Gärningen består i attsom en person
har svalt, injicerat eller tillfört kroppen dopingmedel.sättannat
Tillförseln kan bestå i låter någon utföraäven att t.ex.man annan
injektionen. fall där har dopingmedel kroppenDe någon igömt är
inte betrakta bruk. Sådan gärning faller underatt som annan
straffbelagd befattning innehav.t.ex.som

för gärningen skall träda krävs såledesFör haratt attansvar man
visat uppsåtligen tillfört kroppen dopingmedel. Somatt personen
utredningen anför nedan bör straffskalan för bruket densammavara

för övriga befattningsformer bl.a. för möjliggöraattsom prov-
tagningar. finns därför anledningDet i det här sammanhangetatt

något betydelsen dopingmedel visas förekomma inämna attom av
urinprov. Sådan förekomst talar för kroppen kan hat.ex. taget att

tillförts dopingmedel. positivt analyssvar inteDäremot någraettger
upplysningar tidpunkten för intaget ellernärmare närmareom

underlag för omständigheterna kring konsumtionen. Emellertid
måste gärningen, dvs. tillförseln, identifieras och det skall också
kunna konstateras det varit fråga uppsåtlig olovlig tillförsel.att om
Analyssvaret därför kompletterasmåste med andra uppgifter och
bevisning får värderas med hänsyn till vad övrigt framkom-samt om
mit vid utredningen.

princip omfattar kriminaliseringen konsumtionI all dopingme-av
del, således de fall då medlet legalt utskrivet föräven är annans
bruk. samband medI kriminaliseringen narkotikabruket prop.av
1987/88:71 frågan19 straffvärdet sådana fall därtogss. upp om av

någon konsumerar narkotiska sömntabletter skrivits fört.ex. utsom
Departementschefen straffvärdetansåg ävenatten annan person. om

sådana brott torde så lågt i praktiken aldrig skulleattav vara ansvar
komma aktualiseras borde alla sådana förfaranden formellt fallaatt
under straffbestämmelsen. Vad här främst situationerärsom avses
där någon använder enstaka tablett avsedd förär närat.ex.som
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den härtordemeningutredningens typenEnligtanhörig. av
gällerdettillämplighet närinte hagränsdragningsfrågor samma

medicinskabegränsadei dagDopingmedlensdopingmedel. an-
situationersådanaför ärmedförvändningsområden utrymmetatt

mycket litet.
överkonsum-kriminaliseringenmedavsikteninte attDäremot är

skall kunnaläkemedelutskrivnalegaltsjälvförtion personenav
dopingmedelKonsumtiondopingbrott.förmedföra somavansvar

läkemedeltill sig såsomfått utlämnatordningvederbörliginågon
dopingla-iförfarandeotillåtetsådantintekan avsessomanses vara

harläkarenförskrivandedenvidare såmening. Det attärgens
medi-omfattningi den ärskrivsläkemedletför ut somattansvar

motiverat.cinskt
fördensammabruket börför detStraffskalan annansomvaraegna

ifängelse ingårdopingmedel. Genomhanteringstraffbelagd attav
enlighettvångsmedel ianvändamöjlighetenstraffskalan attöppnas

reglernabl.a.regler,rättegångbalkensivadmed omsägssom
Emellertid börrättegångsbalken.§kap. 12kroppsbesiktning i 28
Straffvärdetbrott.ringabedömasnormalfalletigämingen avsom

bruketpåföljden, närhögrehellerbruket inte än attdet äregna
kanbrottslighet,medföreningiochförekommer ensamt annan

vid böter.stanna
föreslårutredningengärningsformenkonstruktionDen somav

bruketolovligadetförgällervadmedsammanfaller avnusom
vägledning,vissocksåmening börutredningensEnligtnarkotika.

ochinnehavtillförhållandeidefinierasbrukgäller hurdetnärt.ex.
praxisdenfrånhämtaskunnagränsdragningsfrågor,andra som

narkotikaområdet.gäller på
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dopinglageniändringarAndra23

doping-straffskalan förnuvarandedenUtredningen attanser
kvali-förstraffvärdetavspeglakanbrott inte rätt meranses

införandetdärförföreslårUtredningengärningar. ettñcerade av
påbrottslighetsådanfrämst riktat ettbrott motgrovt mersom

Straff-dopingmedel.till spridningmedverkarbetydande sätt av
fängelse i lägstbördopingbrottförskalan grovt sexvara

fyra år.och högstmånader
gämingenförkriterierna närföreslårUtredningen även att

bestämmel-skall iuttryckligenringaskall bedömas angessom
skallfrämstbrottringaAvsiktendopinglagen.i är attserna

dopingmedel ellerbrukgämingentillämpas när avsett av
bruk.förinnehav eget

övervägandenInledande23.1

dopinglagenTillämpningen23.1.1 av

uppgifttillhaftutredningen bl.a. göradirektiven har attEnligt en
Utredningendenna.tillämpningenochdopinglagenöversyn avav

tillämpningsområdedopinglagensbehandlat frågornaredanhar om
kriminalise-ochkap. 21med ytterligareskall utökas preparat om
utredningensförutgångspunktemabruket kap. 22. Enringen avav

detdopinglagenskäl till ändringfinnsdetöverväganden är att omav
effektiva.tillräckligtinte kanreglersig lagensvisar att varaanses

dopinglagenistraffbestämmelsernamed ärsyftetframträdandeDet
spridningmedverkar tillverksamhetsådankommaatt avsom

ochtullenspekarstraffbestämmelserdopingmedel. dessaTrots
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polisens beslagsstatistik på tillgången dopingmedelatt god.ärav
Detta kan skäl misstänka nuvarandeatt sanktionssystematt intege

tillräckligt förär moverka spridningenatt dopingmedel. Emeller-av
tid har utredningens kartläggning visat dopingbrotten inteatt t.ex.
varit prioriterad fråga för polisen, särskilt inte i jämförelse meden
narkotikabrotten. Vidare har någon fast praxis det gäller dennär
rättsliga bedömningen dopingbrotten inte utvecklats.ännu Mångaav
problem således kunna hänföras till det praktiska planetsynes rent
och hänga med bl.a. frågor utbildning och utvecklandetsamman om

riktlinjer.av
Med hänsyn till vad det svårtär doping-sagts sägaattsom nu om

lagens nuvarande utformning kan otillräcklig föranses vara en
effektiv bekämpning hanteringen dopingmedel. Emellertid harav av
vissa förhållanden uppmärksammats under utredningen vilka bör
föranleda justeringar i dopinglagen. Utredningens analys denav
rättsliga tillämpningen dopinglagen visar, nämnts,av attsom ovan
bedömningen dopingbrotten varit ojämn och likartadeävenav att
gärningar har bedömts mycket olika. Som redogjorts för i avsnitt
15. l har Högsta domstolen NJA 1995 89 givit vägledning närs.
det gäller frågan valet påföljd. Dessa avgöranden tordeom ävenav
leda till något strängare det gäller straffmätningennären vadänsyn

framgått de domar från underinstansernasom utredningenav som
har tagit del Ett sådant synsätt överensstämmer med deav. övervä-
ganden utredningen har gjort. Utredningen detäven attanser
erfordras nyanserad tillämpning straffskalan i doping-en mer av
lagen. Utredningen föreslår därför i det följande vissa ändringar i
dopinglagen syftar till bl.a. grund föratt enhetligsom ge en mer
bedömning dopingbrotten.av

Utredningen föreslår således dopingbrott skallatt ett införas.grovt
Utöver vad utgångspunktenär försagts utredningenssom ovan
överväganden det gäller detnär brottet också det i för-attgrova
hållande till åklagar- och polismyndigheterna krävs klarareen
markering det fråga allvarligatt är form brottslighet.av om en av
Det enligtär utredningen vikt bekämpningen inteatt minst denav av
kvalificerade dopingbrottsligheten större i deett utrymme rätts-ges
vårdande myndigheternas verksamhet. Tyngdpunkten i de rättsvår-
dande myndigheternas verksamhet det gällernär dopingmedel bör
således ligga i aktiva insatser dem medverkarmot till attsom
dopingmedlen sprids.

Vidare utredningen den osäkerhet föreliggerattanser detnärsom
gäller gränsdragningen mellan ringa brott och brott "normal-av
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kan bedömasför gämingenföranleder kriteriernagraden" näratt
definieras i lagtexten.ringa uttryckligensom

mängdensutredningen fråganföljande avsnitt diskuterarI om
gämingen skall bedömasbedömningenbetydelse vid när somav

mängden dopingmedelrespektive ringa brott. Frågorgrovt avom
betydelse för straffmätningenandra omständigheter haroch gene-

skallför vilken viktdiskussioner utredningenrellt. De t.ex. somom
och koncentrationenekonomiska värdeläggas vid preparatets av

sålunda ha tillämplig-det aktuella börverksam substans i preparatet
"normalgraden".det gäller brotthet även när av

för straffmätningenallmän betydelsesådan fråga har ärEn som
förpackningsfonner. har utredningenolika Såförhållandet mellan

värdera antaldet gällerförelegat svårighetererfarit det när attatt
framgår avsnitttill antal tabletter. Somampuller i förhållande av

Flera åkla-bedömningsgrunder diskuterats i praxis.olikahar15.1
utgångspunkt ampullallmängannyndigheter har antagit att ensom

tabletter. utgångs-steroider kan till 50 Dennaanabola 40motsvara
orimlig det fårmedicinsk synpunktinte frånpunkt vara mensynes

i samtliga fall.denna värdering inte Det ärstämmerpoängteras att
gränsvärden eftersom jämförelsengenerellt klarasvårt sättaatt upp

koncentrationenfråga ochvilken substans detberor är avom
Viss vägledning tordeaktuellaverksam substans i det preparatet.

för denrekommendationer gällerkunna hämtas från dehärvid som
respektive substans.medicinska användningen av

Några frågorandra23.1.2

uppsåtligtstraffbestämmelser krävsenligt dopinglagensFör ansvar
förarbetenaoaktsamhetsbrott finns inte i lagen. Ihandlande. Något

förelåg behovanfördes det inte något1990/91 23prop. :l99 atts.
utred-förfaranden. de kontakterstraffbelägga oaktsamma Iattav
fram-har det interättsvårdande myndigheternaningen haft med de

Utred-medför bedömning.kommit uppgifternågra som en annan
detta avseende.föreslår därför inte någon ändring iningen

frågan huruvidautredningen tagitinledningen kap. l harI upp om
bör användas och där förordatuttrycket dopning eller doping att

sammanhang, således iuttrycket doping skall användas i alla även
konsekvens härmed föreslår utredningen vissaförfattningstexterna. I

justeringar i dopinglagen.
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23 Grovt brott

Straffmaximum för dopingbrott f.n. två års fängelse. Enligtär
uttalande i betänkandet Ds 1989:60 66 gjordes straffskalans.
avsiktligt vid med hänsyn till brottets svårhetsgrad kunnaatt syntes
variera kraftigt. Vid remissbehandlingen ansåg Polismyndigheten i
Göteborg särskild skala för brott borde införas iatt grovten
dopinglagen. Departementschefen prop. 1990/91 :199 berörde25s.
inte denna fråga anslöt sig till vad uttalats inärmare utan som
betänkandet. har dockDet från bl.a. åklagarmyndigheterna påpekats

dopinglagens straffmaximum inte tillräckligatt med hänsyn tillär
bl.a. de mängder dopingmedel vissa mål har omfattat.stora som
Erfarenheterna från tillämpningen dopinglagen har visatäven attav
den skillnad råder mellan dopinglagen och varusmugglings-som
lagen, vilken innehåller särskild straffskala försträngareen grova
brott, har vållat problem. Utredningen har redogjort för målnågra
där denna fråga har berörts, detta i avsnittnärmare 15. l .5.se om

Dessa erfarenheter från de rättstillämpande myndigheterna ger
anledning förändringöverväga nuvarande straffskala.att en av
Starka skäl talar för straffet för dopingbrott bör utökas medatt en
särskild straffskala för den allvarligare brottsligheten.

Hanteringen dopingmedel har i vissa fall omfattat mycket storaav
mängder eller i omfattande ochägt organiserad form. Detrum mer
finns all anledning för samhället sådan hantering.strängtatt se
Som utredningen har påpekat flera gånger det mycket viktigtär att
spridningen dopingmedel motverkas. Samhället måste därför haav
tillgång till kraftfulla sanktioner dem medverkar tillmot som en
omfattande eller organiserad spridning dessa medel. Denav nu-
varande straffskalan, sikte allt från blygsamma innehavtarsom
till organiserad hantering i omfattning, kan inte speglastor rättanses
straffvärdet sådan kvalificerad hantering.av mer

Utredningens analys rättstillämpningen visar vidare det iattav
praxis inte funnits någon enhetlig på straffvärdet doping-syn av
brottet främst då det gäller bedömningen med hänsyn till mängd
dopingmedel. Domstolarnas bedömning också ha präglatssynes av
försiktighet i så måtto straffmätningen främst hållits inom denatt
lägre delen straffskalan vilken då fått omfatta brott mycketav av
varierande allvarlighetsgrad. Detta torde naturlig följdvara en av

den nuvarande straffskalanatt skall täcka mycket allvarligäven
brottslighet. Genom tillföra straffskalan ytterligare svårhets-att en
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bedömningför nyanseradgrad skapas således utrymme aven mer
dopingbrotten.

dopingmedlen huvudsakligentillgängligaEftersom de illegalt
funktion ifyller varusmugglingslagensmugglas i landet storen

vissa fall sigBeslagsstatistiken visar det irättstillämpningen. röratt
förs i landet.enskilda tillfällen inmycket mängder vidstora somom

straffvärdetfinns det gällerskillnadDen grövrenär avsom synen
framstår dendopinglagen och varusmugglingslagenbrott i mot

införa brottmindre motiverad.bakgrunden Genom grovtatt ettsom
dopinglagen nås bättrestraffskala imed över-strängare enen --

konflikt-torde också deensstämmelse mellan lagama. Därigenom
kunnade insamlade domarnasituationer speglats i några avsom

motverkas.
utredningenvad redovisatsbakgrundMot attanserav som nu

for dopingbrotten bör differentieras på såsvårhetsgradema sätt att
straffmaximumbrott ochstraffskala införs försträngare attgrovaen

gärningar faller ingäller. dehögre vad Försätts än somsom nu
särskildstraffskalan börunder denna del ävensträngare enav

införas.brottsrubricering, dopingbrott,grovt
kvalificerat slag.förbehållas gärningarbrottet börDet av mergrova

brottslighetsvårhetsgrad skall omfatta denAvsikten dennaär att
spridning dopingmedelbetydande bidrar tillpå sättett avsom mer

mängder dopingmedel eller sådanhantering storat.ex.som av
yrkesmässig. utredningen flera gånger på-hantering Somärsom

lockas tillvikt motverka människorpekat detär att att attav unga
dopingmedel. finns därför anledning allvarligt påanvända Det att se

de syftar till sprida dopingmedel blandfall där hanteringen att unga
där systematiskt utnyttjatmänniskor. Sådana situationer någon ung-

föranleda brottetdomars nyfikenhet eller okunnighet bör t.ex. att
skall bedömas grovt.som

betydelsedet gäller narkotikabrotten läggsVid straffmätningen då
bedöms han-vilken narkotika gärningen Såvid t.ex.art avsett.av

cannabis. Anledningen tillheroin hanteringtering änsträngare avav
vanebil-farligare och hadetta bl.a. heroinetär att anses vara mer

dopingmedeldande egenskaper cannabis. det gällerNärän synes
kunna med-visserligen syntetiska anabola steroider och testosteron

föra allvarliga fysiska och psykiska bieffekter änavsevärt mer
tillväxthormon. Emellertid får här beaktas forskningen främstatt
studerat syntetiska anabola steroider och varför kunska-testosteron

bieffekterna bruk tillväxthormonvid okontrolleratettperna om av
mycket bristfälliga. kända bieffekterna avsnittDe seär närmare
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kan6.2 viduppstå bruk tillväxthormon innebär deäven attsom av
okontrollerat bruk detta medel allvarlig hälsorisk.ett utgörav en

Enligt utredningens mening bör därför dopingmedlen straffrättsligt
behandlas lika de skiljer sig i medicinsk farlighet.oavsett om

Däremot bör koncentrationen verksam substans i det enskildaav
beaktas vid bedömningen mängden dopingmedel. Vidpreparatet av

avgörandet mängden i det enskilda fallet skall medförapreparatom
brottet skall beaktas bör hänsyn tillatt koncentra-grovt tassom om

tionen verksam substans hög eller låg. En sådanärav annan om-
ständighet bör beaktas det ekonomiska värdetär preparatet.som av
Exempelvis bör rimligen det höga ekonomiska värde tillväxthor-

Genotropin betingar vid legal försäljning medföramonet snävareen
gränsdragning i fråga andra betydligt billigare dopingmedel.än om

det gällerNär utformningen straffskalan utredningen inteav anser
det motiverat med fullt likaär straffmätningatt densträngen som

följer straffbestämmelsema i narkotikastrafflagen. finnsDetsom av
heller inte någon anledning dra sådan parallell. Narkotika intaratt en

särställning det gäller samhällets bekämpandenär brotts-en av grov
lighet. förhållandeDetta bör återspeglas i straffskalan. Starkare skäl
föreligger utforma straffskalan i enlighet med regleringen iatt varu-
smugglingslagen. straffskalanI för varusmugglingsbrott, i degrovt
fall smuggling narkotikarör jfr. avsnittän 13.1.5, harannatsom av
straffmaximum vid års fängelse. Emellertid hanteringensatts ärsex

dopingmedel inte jämställa med alla olika formerattav av varu-
smugglingsbrott förekommer. Den delen straffskalan iövresom av
varusmugglingslagen torde komma i fråga först det gäller vissanär
mycket brott smuggling skjutvapen. Straffmaxi-t.ex.grova som av

för dopingbrott bör något lägre. Utredningen har alltsåsättasmum
för högsta straff för dopingbrottstannat bör tillatt fyragrovt sättas

ar.

Ringa23.3 brott

kap.I har15 utredningen konstaterat det inte funnits någon fastatt
praxis det gäller domstolarnas bedömningnär dopingbrotten ochav

detta särskilt märkts det gälleratt bedömningennär ringanärav
brott enligt 3 § andra stycket dopinglagen skall föreligga.anses
Skillnaderna har främst gällt hur mängden dopingmedel har be-
dömts. Svårigheter har förelegat det gälleräven jämföranär att t.ex.
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innehav ampuller med innehav tabletter, fråga ut-av av en som
inledande avsnittredningen har diskuterat i detta kapitels 23.1.

den straffrättsliga bedömningen i likartade mål har skiftatAtt
faktummellan de olika domstolarna hänger till med detstor samman

enhetlig praxis etableras.det krävs viss tid innanatt en en mer
Dopinglagen får det i avseendet relativt lag. Somenanses vara ny

avgörandena det gällerkom de första vägledande HDnämnts närav
påföljdsval för dopingbrott uttalanden1995 NJA 1995 89. HD:ss.

för likartade de gällerinnebar principerna valet påföljd äratt av som
Även inte berörde fråganför narkotikabrotten. i dessa målHDom

förutsättningarna för dopingbrott skall bedömasnär ett somom
ringa torde uttalanden medföra hos denågotHD:s strängareen syn
rättstillämpande myndigheterna i dessa fall tidigare.änäven

arbete visaruppgifter framkommit under utredningensDe attsom
det föreligger behov allmänna riktlinjer det gäller det ringanärett av

diskussioner förts bl.a.brottet. syfte skapa sådana riktlinjer harI att
på flera åklagannyndighetema i landet. Utredningen har i avsnittav

redogjort för de rekommendationer dessa diskussioner15.1 som
till. leda till enhetligalett Sådana diskussioner torde i sig mera

utgångspunkter för bedömningen. Enligt utredningens mening bör
också fortsättningsvis de principerna för gränsdragningennärmare
främst de rättstillämpande myndigheterna. Emellertidavgöras av
kan vissa grundläggande principer bör markerasDessaanges. genom

förtydligande i lagtext.ett
Utredningen vill vikten bedömningbetona allsidig görsattav en av

samtliga omständigheter i det enskilda fallet. visserligen iDet är
fallmånga naturligt mängden dopingmedel har framträdandeatt en

roll vid bedömningen mängden bör inte avgörande.ensamtmen vara
redan i dag tillämpas vid den straffrättsligaDetta synsätt synes

bedömningen dopingbrotten varvid domstolarna förtav samma
vid bedömningen narkotikabrott. Utredningensresonemang som av

hurpå andra omständigheter mängden dopingmedel skallänsyn
värderas med de principer ha utvecklatsöverensstämmer som synes
i praxis. Med hänsyn till vikten tillgängligheten doping-attav av
medel begränsas bör hanteringsformer syftar till spridningsom av
dopingmedel inte i allmänhet bedömas ringa brott. Hit hör t.ex.som
överlåtelse eller innehav i överlåtelsesyfte.

lägre delenDen straffskalan i dopinglagen bör således generelltav
förbehållas de fall där inneharnågon dopingmedel för bruksett eget

har brukat dopingmedel, detnärsamt närmarepersonen se om
sistnämnda i avsnitt det22.6. här sammanhanget kan det anmärkasI

I2 l6ll6l
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det inte ovanligt gärningsmannen påståräratt att även störreatt en
mängd dopingmedel innehas endast för bruk. Med hänsyn tilleget

mängden dopingmedel används i "kur" skiljer sigatt mellansom en
de olika brukarna kan det emellanåt förhålla sig så ävenatt större
mängder kan innehas för bruk. På motsvarandeeget sättanses som
gäller för narkotikabrotten torde domstolarna emellertid inte utan
vidare godta sådana påståenden. Med hänsyn till risken för spridning

Ävenmedlen bör också restriktivt tillämpas.synsättettav om
påståendet innehav för bruk i det enskilda fallet kan godtasegetom
förefaller det vidare rimligare gämingen i dessa fall inteattvara
bedöms ringa. bör syftetDäremot med innehavet i sådantettsom
fall påverka påföljdsvalet. sådan bedömningEn ligger enligt utred-
ningens mening också i linje med de principer uttalade iHD ovan
nämnda rättsfall.

Utredningen har i föregående avsnitt diskuterat vilken betydelse
dopingmedel skall ha vid bedömningen brottet skallarten av om

och då kommit fram till det inte finns anledninggrovt attanses som
i straffrättslig särskilja de olika medlen. Utredningenatt artenp.g.a.

detta gäller för de ringa brotten.även Däremot torde detattanser
ekonomiska värdet dopingpreparatet kunna ha betydelse förav
bedömningen.

får avslutningsvisDet uppmärksammas avsikten inte äratt att
Ävenförändra domstolarnas påföljdsval det gäller ringa brott.när

fängelse ingår i straffskalan bör fortsättningsvis dagsböterävenom
den normala påföljden för det ringa brottet.vara
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lagstiftningsfrågorVissa andra24

ingripandeUtredningen det finns behovattanser av mer
läkemedel vadåtgärder otillåten spridning vissa änmot av som

föreslår därför ansvarsbestäm-medges i dag. Utredningen att
i läkemedelslagen utvidgas till olovligtmelsema ävenatt avse

föreslår straff-innehav i överlåtelsesyfte. Utredningen också att
kvalificerade fall otillåten försäljning och inne-maximum i av

hav i överlåtelsesyfte höjs till två år.
Utredningen har frågan möjligheten i vissa fallövervägt attom

läkares möjlighet förskriva läkemedel skallbegränsa att ut-
omfattas dopinglagenvidgas till omfatta medelävenatt som av

fram föreslåkommit till inte någon ändringattmen av nuvaran-
de regler.

Utredningen har också förutsättningarna förövervägt om prov-
tagning bör utvidgas funnit något sådant förslag inte börattmen
läggas fram.

Utredningen föreslår vidare förenklingarvissa det gällernär
förverkande dopingmedel påträffats bl.a. kriminal-påav som
vårdsanstalter i övrigt vissa följdändringar.samt

Ändringar i läkemedelslagen24.1

Skärpta regler hantering syftar24. 1 mot som
till illegal spridning läkemedelav

Utredningen har kommit fram till dopinglagen inte bör omfattaatt
andra medel de faller under definitionen i dopinglagen.än som nu

fråga har utförligtDenna behandlats i kap. Samtidigt kan kon-21.
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många olika medel används i dopingsammanhang, varvidstateras att
flertal medel täcks läkemedelslagens bestämmelser. Deett av

kontrollmöjligheter i läkemedelslagen kan i och för sig isom ges
många fall tillräckliga för motverka oönskadattanses vara en
spridning läkemedel. Emellertid pekar uppgifter från bl.a. tull ochav
polis det förekommerpå utbrett icke medicinskt brukatt ett mer av
vissa läkemedel vilka medel innehållande clenbuterol främstav-
har uppmärksammats och dessa i inte oväsentlig omfattningatt-
hanteras illegalt. Olaglig försäljning sådana medel kanav vara
mycket vinstgivande. sådan hanteringMot de nuvarandeären an-
svarsbestämmelserna inte tillräckligt effektiva. Utredningen anser

det angeläget på kraftfullt vadäratt att sätt änettman mer som nu
fallet kan hindra illegal spridning läkemedel kan medföraär av som

skadliga biverkningar. Utredningen föreslår därför i det följande
vissa ändringar ansvarsbestämmelserna i läkemedelslagen.av

Den första frågan huruvida otillåtet innehav läkemedel börrör av
straffbeläggas. Syftet med nuvarande läkemedelslagstiftning är
främst allmänna regler den legala läkemedelshanteringenatt ge om
varför det i princip saknas straffbestämmelser sikte påtarsom
enskilda befattning med läkemedel. Således är t.ex.personers en-
skilda innehav för förskrivna läkemedel intepersoners av annan
straffbelagt. Med hänsyn till läkemedelslagens syfte kan sådana
särskilda straffbestämmelser kanske ligga vid sidan läke-anses av
medelslagens naturliga tillämpningsområde. Att läkemedel olovligen
innehas för bruk kan i de flesta fall inte heller såeget anses vara
allvarligt det bör föranleda särskilda straffbestämmelser. Enligtatt
utredningens mening föreligger det därför inte skäl övervägaatt att
allmänt straffbelägga sådant innehav läkemedel inte för-av som
skrivits eller utlämnats enligt bestämmelser i läkemedelslagen och
dess följdförfattningar.

Emellertid förhåller det sig annorlunda det fråganär är om
läkemedel innehas i syftet medlen skall försäljas tillattsom annan.
Med hänsyn till den anknytning innehav i överlåtelsesyftenära ett
har med otillåten försäljning läkemedel framstår den straffrätts-av
liga skillnaden omotiverad. finnsDet i och för sig redan i dagsom
vissa möjligheter till straffrättsliga ingripanden sådana förfaran-mot

Ärden sker i strid med läkemedelslagens bestämmelser. detsom
fråga härrör från utlandet kan således förpreparatom som ansvar
varusmuggling eller olovlig befattning med smuggelgods enligt
varusmugglingslagen komma i fråga. Vidare kan gärningen vara
sådan den kan hänföras till någon de i brottsbalken straff-att av
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belagda gärningarna, straffbestämmelserna häleri.t.ex.som om
Emellertid föreligger ofta praktiska svårigheter det fråganär är om
läkemedel inte påträffas direkt vid landets Såväl frågorgränser.som

uppsåt frågor medlens härkomst kan mycket svåraom som om vara
utreda och styrka. Dessa utredningssvårigheter talar föratt att en

särskild ansvarsregel införs. En utvidgning läkemedelslagensav
straffbestämmelser till sådant innehav innebär ocksåävenatt avse
ökade praktiska möjligheter till ingripanden, beslag,t.ex. motsom

misstänks obehörig befattning med läkemedel.tapersoner som
Utredningen föreslår därför läkemedelslagens straffbestämmelseratt

skall omfatta innehav läkemedeläven uppenbart avseddaärav som
överlåtas i strid med läkemedelslagens regler.att

Det bör i det här sammanhanget erinras avsikten medattom en
sådan ansvarsbestämmelse inte den skall påverka förhållan-är attny
det mellan läkemedelslagen och narkotikastrafflagen respektive
dopinglagen. Som redogjorts för i avsnitt 13.1 regleras detta ut-
tryckligen i § läkemedelslagen.1 det fall innehavetFör medelavser

omfattas dopinglagen eller narkotikastrafflagen skall såledessom av
bestämmelserna i dessa lagar tillämpas.

Den andra frågan utformningen straffskalan i läkemedelsla-rör av
Enligt vad framgått beslagsstatistiken från tullen ochgen. som av

polisen har den otillåtna hanteringen clenbuterol oftat.ex. avsettav
betydande mängder. förekommerDet uppgifter läke-även attom
medel innehållande clenbuterol och andra liknande läkemedel för-
säljs i organiserade former. Sådan hantering syftar tillmer som en
ökad spridning okontrollerat bruk läkemedel med risk förettav av
allvarliga skador för hälsan bör enligt utredningens mening ha ett
relativt högt straffvärde. Läkemedelslagens straffskala, där maxi-

går vid års fängelse, skall brott mycket skiftandeettmum rymma av
svårhetsgrad. Med hänsyn till den delen straffskalanövreatt ärav
avsedd för brott föreligger risk förgrövre de högre straffenattnu en
inte används i den utsträckning skulle kunna motiverad.som vara
Utredningen därför straffmaximum bör höjas till två år förattanser
sådan otillåten befattning syftar till spridning läkemedel.som av
Vilka hanteringsformer utredningen bör omfattassom anser av
denna höjning behandlas i följande avsnitt.närmare

Utgångspunkten för utredningens överväganden, såväl detnär
gäller straffbestämmelsema avseende innehav i överlåtelesyfte som

det gäller dennär delen straffskalan,strängare har varit sådanaav
medel används eller riskeras användas i dopingsammanhang.attsom
Emellertid det inte lämpligt begränsaär tillämpligheten denatt av
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delen straffskalan till endast sådana medel.strängare attav avse
defmitionsmässigt skulle sådan konstruktion medföraRent storaen

svårigheter vid den praktiska tillämpningen. detDessutom är en
fördel bestämmelsen utformas så den kan tillämpas även närattom
det gäller medel kan uppträda marknaden. vidareDet ärnya som
fråga hantering i allmänhet måste mycketanses varaom som
straffvärd läkemedlet skall användas för dopingändamåloavsett om

för ändamål.eller obehörigtannat
har uppmärksammat inom SocialdepartementetUtredningen detatt

förbereds lagförslag för reglering handeln med läke-ett en ny av
medel. det förslag lagts i betänkandet 1995:82 utgårI Dssom

handel med läkemedel från läkeme-ansvarsbestämmelserna om
delslagen och samlas i den lagen. regeringens propositionOmnya
utformas linje med departementspromemorian utredningeni anser

förasde utredningen föreslagna bestämmelserna bör in i denatt av
lagen handel med läkemedel.nya om

förslaget höjt straffmaximum24.1.2 Närmare om om

Straffbestämmelserna omfattari läkemedelslagen olika former av
hantering läkemedel sker i strid med lagens bestämmelserav som

bl.a. klinisk prövning, tillverkning, handel.såsom import och Syftet
med föreslagen straffskärpning den skall sådanär attnu avse
hantering innebär otillåten spridning läkemedel och kansom av som

särskilt straffvärd. Någon anledning låta brott bestäm-att motanses
melserna klinisk prövning o.dyl. omfattas föreslagen höjningom av
föreligger hellerinte. torde det förekomma någon sådanInte
otillåten tillverkning i Sverige det motiverat med skärpningaräratt
i straffskalan för sådan verksamhet. hanteringsformer börDe som
omfattas läke-enligt utredningens mening otillåten handel medär
medel och innehav läkemedel i syfte överlåta dem.attav

skall läkemedelslagen bestäm-anmärkas innehållerDet ävenatt
melser import läkemedel och lagens straffbestämmelserattom av
omfattar de fall då någon bryter dessa bestämmelser. Emellertidmot
skall inte utdömas enligt läkemedelslagen gämingen äransvar om
belagd med straff enligt varusmugglingslagen. Eftersom varu-
smugglingslagen innehåller särskild straffskala för olovlig in-en
försel betydande mängd utredningen det härt.ex. attsom avser anser
finns tillräckliga möjligheter ingripa de kvalificeradeatt mot mer
formerna olovlig införsel läkemedel. Utredningen därförav av anser
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inte det finns anledning till ändring läkemedelslagens straff-att av
bestämmelser det gäller brott importbestämmelsema.när mot

I utredningens förslag till höjning straffmaximum undantas inteav
Ävennågra läkemedel. den delen straffskalansträngareom av

således omfattar alla läkemedel bör dock läkemedel till-arten av
betydelse vid bedömningen gärningensmätas straffvärde. Efter-av

läkemedel de skilda slag faller under läkeme-mestsom av
delslagens bestämmelser bör hänsyn till medlets effekter ochtas
bieffekter. börSå beaktas de risker för hälsan okontroll-t.ex. ettsom

bruk medför. Huruvida läkemedlet receptbelagt eller inte börerat är
också ha inverkan bedömningen, liksom det ändamål för vilket
läkemedlet godkänt.är

Avsikten den straffskalan skall tillämpasär vidsträngareatt mer
kvalificerade former försäljning eller innehav i överlåtelsesyfteav

läkemedel såsom då hanteringen mängder eller skettavsett storaav
yrkesmässigt. betydelseAv också det varit frågaär om om en
organiserad verksamhet skett i vinstsyfte eller någon på ettsom om
systematiskt utnyttjat ungdomars nyfikenhet ellersätt okunnighet.

24.2 Frågan begränsning läkaresom av

förskrivningsrätt anabola steroiderav

24.2.1 Inledning

Enligt 9 § lagen 1994:954 disciplinpåföljd hälso-på ochom m.m.
sjukvårdens område föreligger möjlighet i vissa fall begränsaatt en
läkares förskrivningsrätt det gäller narkotiska läkemedel,när alko-
holhaltiga läkemedel eller teknisk sprit läkaren missbrukar sinom
behörighet skriva dessa medel se detta i avsnittatt ut närmare om
9.7.2. sambandI med lagen tillkom prop. 1993/94: 149 105att s.
diskuterades begränsningen förskrivningsrätten skulleävenom av

anabola steroider. Med hänsyn till förskrivningen sådanaattavse av
medel synnerligen blygsam i Sverige och till anabolaattvar
steroider i olika avseenden inte kunde jämställas med narkotika och
alkohol förelåg enligt departementschefen inte anledning särskiltatt
lagstifta begränsning förskrivningsrätten anabolaom en av av
steroider. Vid riksdagsbehandlingen lagförslaget ansåg social-av
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utskottet bet. 1993/94:SoU26 förskrivningsrätten25 ävenatts.
borde kunna begränsas det gällde anabola steroider och andranär
dopingmedel läkemedel regeringen borde åter-är samt attsom
komma till riksdagen med förslag till ändringar. hemställ-Utskottet
de vad anförts skulle regeringen till känna. Riksdagenatt som ges
beslutade i enlighet med utskottets hemställan.

Utredningens överväganden24.2.2

det gäller rättsregler grund för ingripanden ellerNär som ger
sanktioner enskilda yrkesutövare utgångspunktenmåstemot attvara
sådana regler endast införs det föreligger verkligt behovettom
därav. Utredningen vill också förslagerinra medatt ett nyttom
ytterligare sanktionsmöjligheter bl.a. läkare nyligenmot presenterats

jfr. avsnitt utvidgning den särregleringSOU 1995: 147, 9.7. En av
förskrivningsrättengäller bör dessutom endast i denövervägassom

mån detta skulle fylla praktisk funktion.någon Utredningen vill i
denna del erinra vad framkommit den legalaattom som om
receptförskrivningen anabola steroider och andra dopingmedel ärav
marginell och de dopingmedel finns den illegalaattom som
marknaden huvudsakligen har smugglats i landet. talarDetta mot

regel begränsning förskrivningsrätten hithörandeatt en ny om av av
läkemedel skulle få någon praktisk betydelse. Utredningen anser
emellertid inte detta bör det finns skälavgöraatt ensamt attom
utvidga tillämpningsområdet för aktuella särbestämmelser. Förnu

få behovet ordentligt har utredningen därför inhämtatatt utrett
uppgifter från Läkemedelsverket och Socialstyrelsens regionala till-
synsenheter. redogörelse för denna kartläggningEn harnärmare
givits i avsnitt 9.7.

framgår nämndaSom redogörelse har det inte framkommitav nu
något anmärkningsvärt i de Läkemedelsverket genomfördaav
receptundersökningama. Kontaktema med Socialstyrelsens regiona-

tillsynsenheter visar fall där förskrivningen dopingmedel påatt av
något framstått tveksam varit sällsynt förekom-sätt ytterstsom
mande. de fall där missbruk förskrivningsrättenI har uppdagatsav
har det i allmänhet varit fråga förskrivningsmissbrukettom som

andra medel, eller allmän misskötsamhetäven denrört om en av
förskrivande läkaren, varför det varit aktuellt andraövervägaatt
påföljder viss begränsning förskrivningsrätten.än denIen av
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sålundaSocialstyrelsenhari avsnitt 9.7anmälan omnämnssom
disciplinpåföljd.skall åläggasläkarenbegärt att

särskildinteerhållit visarharuppgifter utredningenDe att en
elleranabola steroiderförskrivningsrättenmöjlighet begränsaatt av

skulle tillgodosedopinglagenomfattasläkemedelandra avsom
tillsynsen-frånheller intebehov. haregentligt praktiskt Detnågot

förändring.sådanönskemålframförts någraheterna enom
användningsområdet förmedicinskadetkan läggasTill detta att

och be-särpräglatdopingmedel f.n.steroider och andraanabola är
läkarenförtordehärtillMed hänsyn t.ex.utrymmet attgränsat. av

föreliggerdetläkemedelsådanaskulle skrivaoaktsamhet utan attut
läkarelitet. Omsynnerligenindikationermedicinska genomenvara

detdopingmedel kanmissbrukunderhållerförskrivning avannans
ochbehörighetsmissbrukmedvetetfrågadetdärför är ettantas om

innebärakanfelbehandlingmedicinskmedvetenäven somen
framstår det knappastsådana fallhälsofaror för patienten. I som en

förskrivningsrät-deldennaendast begränsatillräcklig åtgärd att av
sådanintei frågastarkti själva verketkanDet sättasten. enom
grundsitt yrke ocholämpligbörläkare utöva attattanses vara

helhet.legitimationen i dessåterkallelsedärför föreligger för aven
deändringbakgrund inte någondennaUtredningen föreslår mot av

lagentillgå enligtfinnspåföljdermöjligheter till att omnusom
sjukvårdens område. Omochhälso-disciplinpåföljd på ytter-m.m.

förskrivningsrättläkarestill begränsningarligare möjligheter av
mening utredasutredningensfrågor enligtbehövliga bör dessaanses

läkemedel.omfattar allaperspektivi bredare typerett avsom

provtagningtillmöjligheterUtökade24.3

brottsmisstänktapåProvtagningar24.3.1

dopingmedelkriminalisering bruketUtredningens förslag avavom
ifinns angivnatvångsmedelanvända demöjlighet att somger

dopingmedelbrukskälig misstankerättegångsbalken. Om avom
beslutamöjlighetförundersökningsledaren såledesföreligger har att

emellertid inte deturinprovstagning. Förslaget innebär attt.ex.om
ivåldsutredningarprovtagning vidökade möjligheter till utomges

dopingmedel.skälig misstanke brukfall där det föreliggerde om av



362 Vissa andra lagstiftningsfågor SOU 1996:126

Genom straffbestämmelsens utformning blir de formella möjlig-
heterna till tvångsåtgärder således desamma gäller försom nu
otillåtet bruk narkotika. Utredningen har i det här sammanhangetav
inte funnit anledning i övrigt ändringaröverväga detatt gällernär
förutsättningarna för användande tvångsmedel vid utredningav av
dopingbrott. Det skall erinrasäven rättegångsbalkens reglerattom

tvångsmedel föremål förär jfr. avsnittöversyn 13.2.om
Det finns skäl erinraäven sådana ingripandenatt enligtattom

rättegångsbalkens regler tvångsmedel endast får för brotts-görasom
utredande ändamål. Det sålunda behovetär bevisning i detav
enskilda fallet i vad mån det finnsavgör skäl för kropps-som t.ex.
besiktning i form urinprovstagning. Bestämmelserna inteav ger
någon allmän möjlighet till provtagningar den misstänktes viljamot
för andra ändamål. Frågan provtagning för forskningsändamålom
har väckts i vissa sammanhang, särskilt det gäller misstankenär om
samband mellan intag anabola steroider och våldsbrott. Kravetav
samtycke till provtagning i dessa fall har försvårat sådan forskning.
Utredningen vill emellertid framhålla frågan påtvingadatt om
medverkan till forskning har viktiga principiella aspekter såvälav
rättslig etisk och måste behandlas i vidarenatur perspektivsom ett

enbart i förhållandeän till dopingmedel. Detta faller utanför
utredningens uppdrag.

24.3.2 Kontroll missbruk vidav

verkställighet straffav

För dem intagna kriminalvårdsantaltär föreligger enligtsom
d52 § lagen 1974:203 kriminalvård i anstalt kriminalvårds-om

lagen möjlighet bestämma provtagning i syfteatt att utrönaom om
den intagne dopingmedel.använt Samma kontrollmöjlighet före-
ligger beträffande de dömdaäven verkställernumera personer som
fängelsestraff intensivövervakning elektronisk kont-genom genom
roll 4 § lagen 1994:451 försökverksamhet med intensiv-om
övervakning med elektronisk kontroll. Syftet med och förutsätt-
ningarna för sådana kontroller har redovisats i avsnitt 13.2.

Även i vissa andra sammanhang kan drogkontroll genomföras
under verkställigheten straff då endast det gäller bero-närav men
endeframkallande medel, såsom alkohol och narkotika. Sålunda
föreligger skyldighet för intagen enligt 34 kriminalvårds-§en som
lagen fått tillstånd under viss tid vistasatt utanför anstalten, fört.ex.
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liknande förochurinprovlämnabehandlingshem,placering på att
beroendeframkallan-påverkadeller hon intehankontroll äratt avav

denskyldighet åläggaskan sådanVillkorlig frigivningVidmedel.de
han ellerföreskriftermedförenatsfrigivningen attfrigivne omom

motsvarandebehandling. Påvård eller sättvissgenomgåhon skall
till skydds-bestämsstraffetdrogkontroll dåföreskrifterkan gesom

ellersärskild vårdföreskriftermedförenastillsyn denna omom
behandling.

kontroll-dessalåtaanledningdet finnsUtredningen attattanser
bakgrundsärskiltdopingmedel,omfatta attmöjligheter motäven av
straffbeläggas.dopingmedel skallbrukföreslårutredningen att av

förslaggivitStraffsystemkommitténdock beaktasskall ettDet att
vilket föreslåsi1995:91straffsystem SOUreformerattill ett

Förslagetpåföljdssystemet. ärförändringargenomgripande av
därförJustitiedepartementet. Detinom ärberedningföremål för

förslagensamband medbehandlas ifrågorberördalämpligt att nu
ocksåerfarit harutredningenvadbetänkande. Enligtnämndai

vid bered-uppmärksammatsdopingmedelkontrollfrågan avom
framläggaunderlåtasig kunnautredningenvarför attningen anser

del.förslag i dennaett eget

gällerdetfrågorsärskildaNågra24.4 när

dopingmedelförverkande somav

kriminalvårdsanstalterpåträffats på
m.m.

kriminalvårdlagen 1974:203specialbestämmelser i §63Enligt om
missbrukare ivård1988:872lagenanstalt, och 36i 31 avom

särskilda bestäm-med1990:52lagenoch 20vissa fall 16samt
narkotika ochdrycker,alkoholhaltigafårvårdmelser ungaavom

omhändertasintagnepåträffas hos denberusningsmedelandra som
egendomsådangällerförsäljas.eller Detsammaoch förstöras om

finns i 21Motsvarande reglerkänd. ävenpåträffas ärägarenattutan
tvångsvård 8 §psykiatrisk1991:1128lagenoch 24 samtom

rättspsykiatrisk tvångsvård.lagen 1991:1129 om
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Som framgår bestämmelserna omfattar denna förenkladeav
möjlighet till förstörande otillåten egendom inte dopingmedel.av
Beslag och förverkande dopingmedel kan visserligen ägaav rum
enligt bestämmelser i dopinglagen kräver då anmälan till polismen

prövning och beslut åklagaresamt och domstol. Enligt utredning-av
mening föreligger inte några egentliga skäl till förfarandetens att

med dopingmedel i detta avseende skall skilja sig från vad som
gäller för alkoholhaltiga drycker och narkotika. Utredningen föreslår
därför de redovisade bestämmelsernaatt utvidgas tillovan ävenatt
omfatta dopingmedel.

skallDet här anmärkas lagen8 § 1991 129 rättspykiatriskatt om
tvångsvård hänvisar till bestämmelserna i lagen 1991:1128 om
psykiatrisk tvångsvård varför utredningens förslag inte föranleder
någon uttrycklig ändring i denna lag.

24.5 Några följdändringar

Med anledning utredningen föreslår begreppetatt "doping"attav
genomgående skall användas det gäller missbruketnär dopingme-av
del bör följdändringaräven i sådana lagargöras omnämnersom
dopinglagen. Utöver behandlade lagar föreslår utredningenovan
sålunda vissa justeringar i lagen 1994:451 försöksverksamhetom
med intensivövervakning med elektronisk kontroll och i lagen
1996:701 Tullverkets befogenheter vid Sverigesom gräns mot ett

land Äveninom Europeiskaannat unionen. djurskyddslagen
1988:535 innehåller bestämmelser doping eftersom dessaom men
bestämmelser inte hänvisar till dopinglagen föreslås inte någon
ändring i den lagen.
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sociala insatserVård och25

sökermissbrukaredeviktenbetonarUtredningen att somav
och be-vårdadekvaterbjudaskanvårdinstitutionervidhjälp

behovsåväl brukamasnödvändigtdärförhandling. Det attär av
utvecklas.behandlingsmetoderidentifierasbehandling attsom

kart-uppdragfår iSocialstyrelsenföreslår attUtredningen att
rekom-utarbetabehandlingochvårdbehovet samt attlägga av

missbrukar doping-dembehandlingförmendationer somav
medel.

socialtjän-frånaktiva insatserframhåller viktenUtredningen av
ochdopingmedel bland barnmissbrukmotverkaför attsten av

individinriktadeåtgärderförebyggandeSåvälungdom. som
myndighetermellanSamverkannödvändiga. ärinsatser är av

föreslårUtredningenarbete.för dettabetydelsegrundläggande
doping-missbrukför åtgärdersocialtjänstens motatt avansvar

socialtjänstlagen.markeras iungdomochbland barnmedel
nuvarandeenligtredanbedömning finnsutredningensEnligt
underårigatvångsvårdbeslutamöjlighetbestämmelser att avom

doping-missbruksamband medharfall problemeni deäven av
detinte.föreslås därför Närdeli dennaändringmedel. Någon

inteutredningendopingmedelmissbrukaregäller anseravvuxna
möjligheternautvidgaanledningfinnsnärvarandedet för attatt

tvångsvård.till
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25.1 Psykiatrisk och somatisk vård

25. l l Allmänna utgångspunkter.

Utredningen har i kap. 11 redovisat vad framkommitsom om
erfarenheterna behandling det gäller missbruknär anabolaav av
steroider och andra dopingmedel dvs. de medel omfattassom av
dopinglagen. De uppgifter erhållits visar situationen påattsom
vårdområdet otillfredsställande.är Som framgått den redovis-av
ningen finns inte i dag någon organiserad vård eller sammanhängan-
de strategi for behandling missbrukare dopingmedel. Vidareav av
har det klart framgått det råder betydandeatt osäkerhet blanden
vårdpersonalen vad gäller frågor bemötande och behandlingom av
vårdsökande med dopingmissbruk.
Den osäkerhet råder tydligt exemplifieradär utredning-som genom

enkät till landets psykiatriska kliniker. Resultatetens enkätenav
pekar på mycket få de psykiatriskaatt klinikerna behandlarav
patienter missbrukar dopingmedel. Endast 19 de 88 psykia-som av
triska kliniker besvarade enkäten har haft eller sig ha haftsom tror
missbrukare dopingmedel patienter. I vad mån antaletav som
behandlade patienter det verkligamotsvarar antalet missbrukare av
dopingmedel föremål förär psykiatrisk vård något slagsom ärav
naturligtvis svårt uttala sig Merpartenatt de svarandeom. av
klinikerna vårdpersonalen osäkeratt såvälär det gälleruppgav när
diagnos missbruk dopingmedel behandling missbruket.av av som av
Om patienten inte själv han eller hon har missbrukatattuppger
dopingmedel kan sådant missbruk ha förbisettsett i det enskilda
fallet. kanDet således finnas skäl misstänka det förekommeratt att
"oupptäckta" missbrukare dopingmedel inom den psykiatriskaav
vården.

Det ovanligtäven behovet psykiatriskattsynes vårdvara av
uppkommit enbart på grund missbruk dopingmedel. Svarenav av
från de psykiatriska klinikerna tyder på de behandlas föratt som
missbruk anobola steroider främstt.ex. sådana patienterärav som
har blandmissbruk, dvs.ett missbrukaräven andra droger. I de fall
där bruket dopingmedel underordnatär missbrukav tordeannat
dagens behandlingsmetoder tillfyllest. Enkäten däremot intevara ger

det krävs särskilda behandlingsmetodersvar for deom missbru-
kare där bruket anabola steroider eller andra dopingmedel detav är
centrala.
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harRättsmedicinalverket RMVmedkontakterutredningensVid
harmånvarierandedopingmedel imissbrukframkommit att av

klinikernarättspsykiatriskademedsambanditagits attupp
frågorinteHittills harundersökningar.rättspsykiatriskagenomfört

rättspykia-i derutinmässigt ingåttsteroideranabolabruk t.ex.om av
föreskrifterRMV:sreviderasEmellertidundersökningarna.triska

och i denundersökningarnarättspykiatriskaför derådoch allmänna
eventuelltfrågorkrävasdetkommerförfattningen attatt omnya

undersökningar.i dessaskall ingådopingmedelbruk av
deenligtkonstaterasvården kansomatiska attgäller dendetNär

vanligastdeterhållit attharutredningenuppgifter varasynes
förvårdinrättningamauppsökerdopingmedelmissbrukama av

medicinskaolikakontrolleraförhälsokontroller, dvs.vanliga att
problemfysiskahjälpsökermissbrukarenmånvärden. denI p.g.a.
gyneko-bieffekterenstakafråga t.ex.det främst somomvarasynes

försvårtdetfall kansådanasvårartad Imasti eller varaacne.
missbruk intebakomliggandeidentifieravårdpersonalen ettatt om

dopingmedel.eller honhansjälv använtvårdsökandeden attuppger
behandlingsmetoderorganiseradeförekomstenbristandeDen av

vårdpersonalenförsvårtockså kani dagdetmedför vidare att vara
missbrukhjälptill adekvatvårdsökandeden etthänvisa avomatt

undersökningen.vidframkommerdopingmedel
miss-för demvårdbehovethurosäkertsåledes utDet är somserav
miss-sig mångabetraktarSannoliktsteroider.anabolabrukar t.ex.

vård. Somsakna behovdärförsigochfriskabrukare avansersom
sjukvår-tillvänder sigmissbrukaredekonstaterats somsynesovan
förellerfysiska besvärenstakaförfrämst t.ex.detden göra
tillräck-detdet tänkasvårdsökande kan ärdessa attdepression. För

besvär.för dessabehandlingenmedicinskamed denligt
bieffekterdopingmedlensbeträffandegjortsstudierolikaDe som

i högproblembildenvidarekaraktär tydermissbrukets attoch
dopingmedel.brukarindividerolikamellan degrad varierar som

dembiverkningarna. Förpsykiskafysiskasåväl degällerDetta som
situationendopingmedelmissbruk äromfattandehar ett avmersom

eventuellfrånerfarenheternatillMed hänsynsvårbedömd.f.n. att
igår detutvärderatsochsamlatsharmissbrukare intevård uppav

missbruk.för sådantbehandlinglämpligsiguttaladag inte att om
tydermissbrukareblandgjortsintervjuundersökningar attDe som

dopingmedel främstmissbrukettillorsakernabakomliggandede av
Skillnadergrad.varierandeikroppsfixeringtillrelateradeär

därnarkotikamissbrukmeddärför jämförtföreligger t.ex. av
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missbrukaren, i fall inledningsvis, eftersträvarvart den euforiska
effekt dessa medel har. De narkotiska medlens beroendefram-
kallande effekt ställer särskildaäven krav på behandlingen för
sådant missbruk. Det därför inteär självklart de behandlings-att
metoder i dag används för narkotikamissbruk effektivasom vidär
behandling renodlat missbrukett dopingmedel. Motsva-av mer av
rande torde gälla beträffandeäven de behandlingsmetoder som
används vid alkoholmissbruk. kopplingDen till kroppsfixering som
olika studier visar på medför vidare missbruk dopingmedelatt av
eventuellt kan ha beröringspunkter med de problem föreliggersom
vid anorexia se avsnitt 11.5 varför det kan finnas skälnervosa att
i utsträckningstörre beakta erfarenheterna från sådan behandling.

25. 1 Utredningens överväganden

Utredningen vill framhålla vikten de missbrukareatt sökerav som
hjälp vid vårdinstitutioner kan erbjudas adekvat vård ochen
behandling. Dagens situation måste otillfredställande föranses vara
såväl den enskilde individen för vårdpersonalen. Oavsett detsom
förhållandet antalet missbrukareatt mindre antaletänsynes vara
narkotikamissbrukare och mindre benägnaännu söka vård, detatt är

betydelse beredskap finnsatt vårdinrättningarnaav samt att
personalen har kompetens hantera missbruksproblematikenatt och
möjlighet erbjuda adekvat hjälp.att Som det visserli-ärsagtsovan

inte säkert dopingmissbrukarenatt generellt behövergen änannat
medicinsk hjälp fört.ex. något enstaka fysiskt besvär. I sådana fall

det emellertidär preventiva skäl ändå viktigt vårdpersonalenav att
har kompetens kunna upptäcka missbrukatt och motivera den
enskilde missbrukaren till upphöra med detta.att

En förbättring vårdsituationen måste grundas kompe-av en
tensökning hos personalen, fråga utredningen behandlar ien som
kap. 26, på medvetnaäven strategier för bemötandemen miss-av
brukama inom vården. Utredningen därför det viktigtatt äranser att
behovet behandling identifieras och behandlingsmetoderav att
utvecklas. Med hänsyn till Socialstyrelsens övergripande nationella

för hälso- och sjukvårdsfrågor det lämpligtansvar är föratt ansvaret
sådan inventering läggs på Socialstyrelsen.en Utredningen föreslår

därför regeringen Socialstyrelsenatt i uppdrag kartlägga be-ger att
hovet behandling utarbeta rekommendationersamt förav behandling

dem missbrukar dopingmedel.av som
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Sociala insatser25.2

socialtjänstlagenStödinsatser enligt25.2.1

i kom-för de vistashar detKommunerna ansvaret attyttersta som
det gäller miss-och den hjälp de behöver. Närfår det stödmunen

arbetaålagts särskilthar socialtjänstenbruksfrågor motett attansvar
beroendeframkallande medel. Enligtoch andramissbruk alkoholav

bl.a.skall socialtjänstensocialtjänstlagen 1980:620, SoL,1l § ar-
information miss-åtgärder i formmed förebyggandebeta omav

verksamhet hjälpoch uppsökandeskadeverkningarbruks samt ge
dopingmedel inte vadEftersomstöd enskilda missbrukare.och nu

förberoendeframkallande kan inte stödinsatserkäntär anses vara
igrundas bestämmelsen 11 § SoL.missbruk vidaresådant utan

Åtgärder missbrukaremed inriktning på vuxna

undersökning utförtundersökningar den TEMOSåväl CAN:s som
steroidermissbruk anabolautredningens uppdrag visarpå att av

äldre missbrukamafrämst förekommer bland Demän. synesunga
Ingenting tyder påsåledes utomordentligt liten krets.utgöra atten

flesta tycks också kunnahar uttalade sociala problem.de Detmer
med missbruket initiativ.sluta på eget

det föreliggerUtredningen denna bakgrund inte attmotanser
sida detsärskilda insatser från socialtjänstensbehov några närav

det allmännagäller denna vad följerutöver ansvaretsom avgrupp,
socialtjänstlagen.enligt

Åtgärder och ungdommed inriktning på barn

uppmärksamhetskall socialtjänsten särskild åtEnligt l 1 § SoL ägna
gäller missbruk alkohol ochinsatser för barn och ungdom detnär av

medel. olika lagstiftningsärendenandra beroendeframkallande I som
harberört socialtjänsten bl.a. 1979/80:1 och SOU 1994: 139prop

det också framhållits socialtjänstens insatser förebygga ochatt att
motverka missbruk framförallt bör inriktas på barn och ungdomar.

sådana åtgärder inriktade missbruk alkoholUtöver är motsom av
särskiltoch droger har socialtjänsten enligt 12 SoL§ även ett ansvar

för barns och ungdomars och utveckling i övrigt. Bestäm-uppväxt
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melsen i denna paragraf ålägger socialtjänsten såvälatt genom
förebyggande individinriktade åtgärder skapa förutsättningarsom
för personlig och social utveckling hos barn ochen gynnsam
ungdom. Sålunda skall socialtjänsten bl.a. särskilt följa utvecklingen
hos barn och ungdom har visat tecken påsom en ogynnsam
utveckling. innebärDetta socialtjänsten har skyldighet aktivtatt att
söka ungdomar kan befinna sig i riskzonen och tillhanda-upp som
hålla de stödinsatser kan erforderliga i det enskilda fallet.som vara

hänsynMed till enligt 12 § SoL omfattar barns ochatt ansvaret
ungdoms utveckling i ligger enligt utredningens mening redanstort
i dag insatser missbruk dopingmedel bland barn och ungdommot av
inom socialtjänstens ansvar.

detNär gäller det förebyggande arbetet missbruk doping-mot av
medel se detta i kap. har19 utredningen framhållitnärmare om
vikten insatser för påverka människors inställ-görsatt attav unga
ning till dopingmedel. Enligt utredningens mening det väsentligtär

socialtjänstens i det förebyggande arbetetatt motengagemang
missbruk generellt omfattar dopingmedel.även De exempel på
lokala projekt och kampanjer doping utredningen tagit delmot som

visar också socialtjänsten i fallmånga redan i dagattav engagerar
sig i dessa frågor.

Utöver det förebyggande arbetet det väsentligt derent är att
ungdomar befinner sig i riskzonen för missbruk doping-ettsom av
medel uppmärksammas på individuellt plan. jämförelseäven Iett
med vad gäller människor använder dopingmedelsom vuxna som
har socialtjänsten möjligheter komma i kontaktstörre medatt
ungdomar och påverka dem i positiv riktning. Med hänsyn till deen
allvarliga hälsorisker människa sig förutsätteren ung genom
missbruk dopingmedel det också väsentligt sådantär missbrukattav
motverkas så tidigt möjligt. Utredningen vill därför framhållasom
betydelsen tidiga åtgärder det gäller ungdomaratt sätts närav

i mindre eller omfattning, börjat missbruka sådanastörre attsom,
medel. Sådana åtgärder måste också bli föremål för en noggrann
uppföljning för förhindra missbruket fortsätter och det böratt att
finnas beredskap för omfattande hjälp och stöd deen mer unga

de vidtagna åtgärderna fortsätter medtrots missbruket.som
Utredningen vill här framhålla betydelsenäven olikaattav

myndigheter samverkar med varandra i arbetet missbrukmot av
dopingmedel. Samverkan det gäller förebyggandenär åtgärder har
behandlats i tidigare kapitel kap. 19. Sådan samverkan emeller-är
tid inte minst viktig det gäller åtgärder i det enskildanär fallet.
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missbrukare ioch följaupptäckaMöjligheterna är storatt upp unga
myndigheter samverkar.vad olikaberoende i månutsträckning av

samverkavid behovskyldighethar enligt SoLSocialtjänsten 9 § att
genomförandetutformandet ochvidandra samhällsorganmed bl.a.

landet förekommerhåll ienskilde. På mångaför deninsatserav
skola, fritidsverksamhetexempelvissamarbete medockså näraett

påpekats hindersammanhangemellertid i olikaoch polis. harDet att
be-sekretesslagensuppståeffektivt samarbete kanför ett genom

sekre-myndigheter. Frågansekretess mellanstämmelser omom
tagits imyndighetssamarbete harförtesslagens betydelse ettupp

Även sekretessfrågor fallergenerellasådanaflertal utredningar. om
framhållautredningenuppdrag villutredningsutanför denna

till föremålsekretesslagenhithörande regler ibetydelsen görsattav
hinder förundanröjai möjligaste månför för ettöversyn atten

det gällerocksåolika myndighetersamarbete mellaneffektivt när
enskilda ärenden.

åtgärderanfört torde socialtjänstensinledningsvisutredningenSom
och ungdom redandopingmedel bland barnmissbrukmot nuav

hänsyn till deni Medbestämmelserna 12 § SoL.kunna grundas
för barn ochåtgärdervid olika formervikt utredningen lägger av

markeras i lagtexten.emellertid detta tydligareungdom bör ansvar
ungdomar intimtbland barn ochför missbruksfrågorAnsvaret är

sociala ochoch ungdomarsför barnsförknippat med ansvaret
samladärför lämpligti övrigt.personliga utveckling Det är att nu

tilläggUtredningen föreslåraktuella föreskrifter i lagrum. att ettett
framgår socialtjänstensocialtjänstlagen det däri så12 § attgörs att
motverka missbruk blandförebygga ochsärskilt bör arbeta för att

alkohol och andradopingmedel likavälbarn och ungdom somav
medför följdänd-medel. Tilläggetberoendeframkallande även att en

iring bör 11göras

Tvångsvård25 .2.2

insatser försocialtjänstlagens bestämmelserUtgångspunkt för om
avseende farungdomar i någotmissbrukare för barn ochsamt som

frivillighet och självbestämman-illa skall bygga påinsatsernaär att
tillbestämmelser därför inte i sigde. Socialtjänstlagens rättger

vårdbehovet inte kan tillgodo-tvångsingripanden. de fall därnågra I
möjligheter tillfrivilliga åtgärder finns docksådanases genom

fall, dels enligt lagen 1988:870tvångsvård i vissa kvalificerade om
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vård missbrukare i vissa fall LVM, dels enligt lagen 1990:52av
med särskilda bestämmelser vård LVU. avsnittI 13.3om av unga
redogörs för innehållet i dessa lagar. framgårSom redogörelsenav
har tvångslagama mycket speciell karaktär och avseddaär atten
användas endast sista lösning andra åtgärder inte längrenärsom en
står till buds. Stor återhållsamhet bör, enligt utredningens mening,
iakttas det gäller utvidgningarnär tvångslagamas tillämpnings-av
område eftersom det finns risk för dessa lagars speciellaattannars
karaktär undantagsreglering försvinner. Socialtjänstlagens ut-av
gångspunkt bör sålunda inte frångås mycket starka skäl.utan

LVM

Som framgår redogörelsen i avsnitt kan13.3 missbruk dop-av av
ingmedel i sig inte grund för tvångsvård enligtutgöra LVM eftersom
lagens bestämmelser tillämpliga fortgåendeär missbruk alko-av
hol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel. skallDet frågavara om

mycket kvalificerad missbrukssituation, där det föreligger all-en
varlig fara för den enskilde missbrukarens hälsa eller välfärd och där
i princip samtliga möjligheter till frivilliga åtgärder uttömda. Detär
framstår inte troligt missbruk dopingmedel kanatt ett ensamtsom av
leda till sådan situation. Ett så omfattande och destruktivten
missbruk erfordras for tvångsvård skall kunna bli aktuellattsom
torde kopplat till missbruk,även narkotiskaannat t.ex.vara av
medel. I sådana fall kan nuvarande bestämmelser tillämpas. Det är
vidare oklart vilken form vård dopingmissbrukare erfordrarav som
och några behandlingsstrategier finns inte i dag. Med hänsyn härtill

utredningen inte det finns skäl utsträcka LVM tillatt attanser att
omfatta dopingmedel.även

LVU

Enligt lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser vårdom av unga
kan socialtjänsten ansöka tvångsvård under 18 år dåom av personer
den hälsa eller utveckling på vissa kvalificerade sätt ärunges utsatt
för påtaglig risk för skada. Så kan fallet den missbru-vara om unge
kar beroendeframkallande medel. Som utredningen tidigare kon-

kan dopingmedel inte ingåstaterat bland dessa beroende-anses
framkallande medel. Emellertid föreligger möjlighet till tvångsvård
enligt ocksåLVU vid vad definieras socialt nedbrytandesom som
beteende. Om underårig missbrukar dopingmedel på sådantetten
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socialt nedbrytandekvalificeratdet kan utgörasätt ettatt anses
föreligga för tvångsvårdbeteende bör möjligheter kunna även om

andra medel.föreligger missbruk Detdet inte samtidigt synesav
dopingmedelomfattande missbruksannolikt sådantockså att ett av

torde visserligenandra problem hos den LVUkopplat tillär unge.
dopingmedel. Någotenbart missbrukhittills inte ha använts avg.a.

förutsättning-dock inte föreliggaformellt hinder för detta omsynes
därför inteuppfyllda. Utredningeni övrigt är att ut-anser enarna

påkallad.vidgning LVU ärav
till vadsammanhang också återknytaUtredningen vill i detta som

frågaåtgärder iföregående avsnitt socialtjänstensanförts i omom
påpekatdopingmedel. Utredningen har därmissbrukareunga av

tidigt ochmissbruksproblem uppmärksammasvikten sådanaattav
Även socialtjänstlagens grundtan-följsärendenatt noggrant upp. om

för övrigtfrivillighet får, vilketskall bygga påke insatsernaär att
detta leda tilllagstiftningsärenden, intepåpekats i flera andra pas-

därför också betonaUtredningen villsivitet hos socialnämnderna.
socialaföljs och demissbrukare verkligenvikten attatt uppav unga

med omfattande åt-beredda inmyndigheterna även är att mer
förhindra fortsatt miss-det visar sig nödvändigt förgärder ettattom

bruk.
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forskningochUtbildning26

hosgoda kunskapernödvändighetenUtredningen betonar av
dopingmedel ochmedi kontaktyrkeskategorier kommersom

bl.a.yrkeskategorierdopingmedel. Sådanamissbrukare ärav
fritidsledare, socionomerlärare,och sjukvårdspersonal,hälso-

saknarpolismyndigheterna.tull- och Dessapersonal inomsamt
dessadopingmedel och missbrukofta baskunskaper avom

berördaförfrågor bör inommedel varför sådana tas ramenupp
förföreslårgrundutbildningar. Utredningen även utrymmetatt

redanfortbildningendet gällerfrågor utökasdessa när av
yrkesverksamma.

grundläggande frågorfleraUtredningen konstaterar att om
därav fortfarande kvarstårdopingmedel och missbruket

frågormedicinska frågorgäller såvälobesvarade. Detta rent som
missbruket.psyko-sociala faktorerna bakom Fortsattdeom

grundläggan-vissabör främjas. Utredningen pekarforskning
också viktigtforskning behövs.de frågor där vidare Det är att
till demsprids vidareden kunskap forskningen somgersom
missbrukarekontakt medpraktiska planet kommer idet av

förebyggande arbetetengagerade i detdopingmedel eller ärsom
dopingmedel.missbruketmot av

Utbildningsfrågor26.1

dopingmedel ochkommer i kontakt medde yrkeskategorierFör som
betydelsegrundläggandemed missbrukare dopingmedel detär avav

Utredningen har tidigareha goda kunskaper inom området.att
bekämpningenviktigaste ibetonat de momentenatt ett avav

förebyggande åtgärderna såsomligger i demissbruket dopingav
befinna i riskzonen forungdomar kan siginformation till som anses
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missbruk. Det i sådant arbete betydelse medett är trovärdig-storav
het och på korrekt kunna bemöta frågor och påståendenatt sättett

bl.a. dopingmedlens verkningar. Grundläggande kunskaper ärom
också förutsättning för effektivt bemötande de missbrukareetten av

Ökadesöker hjälp för sitt missbruk. kunskaper har sannoliktsom
också stimulerande inverkan på i detta arbete.engagemangeten
Vidare förutsätter effektiv rättslig bekämpning spridningenen av av
dopingmedel kunskaper finns hos personal inom rättsväsendet.att

dag kan konstaterasI kunskaperna hos berörda yrkesgrupperatt om
bl.a. dopingmedels biveffekter och orsakerna till bruket generellt sett

dåliga. vadI mån utbildning har givits i dessa frågorär främstsynes
ha berott på intresse väckts enskilda initiativ eller till följdatt genom

lokala dopingprojekt.av
Utredningen har kartlagt i vad mån frågor dopingmedel ochom

missbruket dessa medel inom vissa yrkesutbildningar.tasav upp
Kartläggningen visar sådana frågor behandlas i mycketatt
varierande mån. detNär gäller grundutbildningama för sjuksköter-
skor, socionomer och lärare idrottslärare undantagna dessasynes
frågor endast beröras vid enstaka utbildningsinstitutioner. Doping-
medel och missbruket därav däremot i utsträckningstörresynes
behandlas under påbyggnadsutbildningama för distrikts- och
psykiatrisjuksköterskor. Inom läkarutbildningarna frågorsynes om
dopingmedel i varierande grad, allt i från någon enstakatas upp
föreläsning till återkommande inom flera delkurser. Avmoment
kartläggningen framgår också dopingmedel behandlas inom deatt
grundutbildningar hålls för tull och polis.som

Några de yrkesgrupper inom vilka utredningen detav anser vara
särskilt betydelsefullt goda kunskaper finns hälso- ochatt är
sjukvårdspersonal, lärare, socionomer personal inom tull- ochsamt
polismyndighetema.

detNär gäller hälso- och sjukvårdspersonalen kunskaperär om
dopingmedels verkningar högst väsentliga. förDetta skallatt man
kunna identifiera missbrukare, ofta söker för enstaka fysiskasom
krämpor, och för kunna hantera de fysiska eller psykiska problematt

Ökadeuppstått till följd missbruket. kunskaper bland vård-som av
personalen också viktigt för utvecklandetär behandlingsstrategi-av

När det gäller skolungdom har skolsköterskoma viktig roll närer. en
det gäller upptäcka ungdomar använder dopingmedelatt som men

i det förebyggandeäven arbetet. Dessa uppgifterrent kräver att
skolsköterskoma har kompetens i bl.a. missbruksfrågor.
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dopingmedel ochredaningårgrundutbildningidrottsläramasI nu
utbildningen. Lägetimissbruk dessa moment varasynessomav

tillhänsynMedövrigt.i attlärarutbildningarnaannorlunda för
medriskerbl.a.kunskaperfårelevernaförharskolan att omansvar

lärarna. Avfinns hoskunskapersådanaviktigtdetdrogerolika attär
glädjandeframgårgenomfört attharCANundersökningarde nog

informationkäl-viktigastedenelevernalärarna varaansesnumera av
avsnittjfr.andra drogerdopingmedelsåvälgällerdetlan när som

tillinformationbehandlat frågorharUtredningen10.3.1. om
miss-betydelsenockså betonatdär attoch19i kap.skolelever av

ANT-undervisningen.s.k.denbehandlas inomdopingmedelbruk av
nödvän-detuppgiftersådanaklara ärskall kunnaskolanFör att av

harområdet. Lärarnautbildningtillräckligharlärarnadigt enatt
och måstekunskaperförmedlingdet gällerrollbetydelsefull när av

ochfrågorelevernaskunnatrovärdigtockså på sättett svara
självkänsla.ochidentiteteftersökandederasdem istödja enen

arbetetförebyggandedetfunktion förövrigtifyllerLärarna även en
ochmed dessakontakthardagligendeungdomarbland attgenom

doping-missbrukareleveruppmärksammamöjlighethar att som
därför ocksådopingmedelmissbruket ärKunskapermedel. avavom

ocheleversådanaupptäckaskall kunnalärarnabetydelse för att
dessa.tillförmedla hjälp

andraroll börlärarnas ävenvadtillanslutning sägsl omsom
ungdomochbarnmedarbetepåinriktningmedyrkesgrupper

hoskunskaperöverlag finnsdetviktigtDetuppmärksammas. är att
barnmedkontaktikommerregelbundetyrkesverksammade som

förkompetensutbildningarbörSåungdom.och t.ex. som ger
missbruketdopingmedel ochfrågorbehandlafritidsledare även om

medel.dessaav
ochbehandling sär-frågorbehandlar i kap. 25Utredningen om

Utred-dopingmedel.missbrukardemförstödåtgärderskilda som
detsåändrassocialtjänstlagen§ attföreslagit 12harningen att

åtgärderförsärskilda motsocialtjänstenstydligt framgår att ansvar
dopingmedel.omfattarungdomochbland barn ävenmissbruk

inomocksådärfördopingmedel börmissbruk tasFrågor uppavom
missbruksfrågorbehandlasRedanutbildningen socionomer. nuav

narkotika,alkohol ochdå frågorsärskiltgenerellt, ovanmen somom
dopingmedel inte ikartläggning påutredningenstyder attsagts

utbildning-inomuppmärksammatsharutsträckningsärskildnågon

en.
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För tillgänglighetenatt dopingmedel aktivt skall kunnaav
bekämpas måste också personalen inom de rättsvårdande myndig-
heterna ha kunskaper i frågor dopingmedel. Erfarenheten ochom
kunskapsnivån hos berörd personal inverkar naturligtvis hur
effektivt dopinglagens straffbestämmelser tillämpas. Detta gäller
personal såväl inom domstolarna och åklagannyndighetema som
personalen arbetar med brottsutredningar fältet.som Personal
inom tull- och polismyndigheterna fyller viktig funktion ien
bekämpningen förekomsten dopingmedel, både i sin brottsut-av av
redande roll och i det brottsförebyggande arbetet. Enligt de uppgifter
utredningen erhållit från bl.a. Rikskriminalpolisen varierar kunska-

i olika delar landet vilket medföraperna skillnaderav attanses
föreligger i hur dopingbrotten utreds. Bland tullpersonalen synes
kunskaperna däremot överlag vilketstörre, torde ha sinvara
naturliga förklaring i frågan den illegalaatt införseln dopingom av
sedan längre tid uppmärksammats inom tullväsendet.en

Universitets- och högskoleutbildningarna har nyligen reformerats
och efter den 1 juli 1993 har inte längre möjlighetstaten att
detaljstyra utbildningarnas innehåll. Styrningen äger nu rum genom

mål för vadatt sätts utbildningar skall resultera i för studentenupp
och följer utbildningarnasatt innehållatt hargenom fåttman upp en
inriktning i enlighet med angivna mål. konkretaDe utbildningspla-

och kursplanerna bestäms i sin helhet dennerna högskola ellerav
det universitet utbildningen. Utredningen därför intesom ger ger
några konkreta förslag i dessa frågor vill peka på behovetmen attav
frågor dopingmedel och missbruket dessa medelom uppmärk-av

vid fastställandet utbildningarnas innehåll.sammas av
I samtliga grundutbildningar ingår många olika ochmoment ett

antal viktigastort ämnesområden skall beröras. Utbildningarna
syftar också i många fall till grunden för olikaatt inriktningar ige
det yrkesverksamma livet. Utredningen har förståelse för de
svårigheter kan föreligga det gällernär bedöma vilkasom att ämnen

bör inom utbildning.tas Det därförsom inte i ochär forupp sigen
anmärkningsvärt dopingmedel inte har berörts inom vissaom
utbildningar. Berörda yrkesgruppers behov baskunskaperav om
dopingmedel och missbruk dessa medel bör emellertid tillgodosesav
inom för grundutbildningama.ramen

Samtidigt kan grundutbildningama inte i sig helt tillräckligage
kunskaper missbrukt.ex. dopingmedel. Kunskapernaom ochav

behovetäven ytterligare kunskaper utvecklas i många fall förstav
under den praktiska verksamheten. Det vidareär så i takt medatt att
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kunskapererhållnatidigareblirforskningenbl.a.inomrön görsnya
grundutbildningenundervisning iförbättrad tarinaktuella.lätt En

aktuellayrkesverksamma. Detkommandede mestsikte pådessutom
fortbildningsin-formerolikadärförtordeutbildningsbehovet avvara

personalberördviktigtdetmeningutredningensEnligt är attsatser.
Ävendopingmedel.fortbildningåterkommandeerhåller omom

regiolkhälsoinstitutetsbl.a. ihållits Fharutbildningsdagarsärskilda
fortbild-sådanbehovetbörprojektenstakaföroch inom avramen
forhuvudmännenhosgenerellt t.ex.uppmärksammasning mera

ekonomiskasjukvården. Detochhälso-ochskolverksamheten
huvudmän-enskildadeliggerfortbildninginsatserföransvaret

aktuelladenförbudgetenbelastarochkommunerna,t.ex.nen, som
fortbildningsbehovetbörmeningutredningensEnligtverksamheten.

internlösasdel kunnatilldopingmedelgällerdet stor genomnär
ordinariehuvudmännensinomutbildningsverksamhet och rymmas

fortbildning.förbudgetanslag

Forskning26.2

Allmänt26.2.1

fysiskaÄven såväleffekterna,ochbruketkunskaperna somomom
steroideranabolasyntetiskabl.a. AASmissbrukvidpsykiska, av

detdet konstateraskanårendehar ökat attoch testosteron senaste
gäller AAS,detinte Närfortfarandeåtskilligt vet. somär mansom
kan deforskning,föremål förvaritmedel främstde nuvaran-är som

verknings-medletsfrågornabesvaratfullt hade interönen omanses
psykiskadeinte minstgällereffekter. Dettaochmekanismer

andraBeträffande mångamedföra.kanAASbrukeffekter ett av
osäkerhetföreliggerdopingsyfte störreintas i ännumedel omsom

främstarbete harUtredningensbieffekter.ochverkningsmekanismer
och meddopinglagenomfattasmedeldekoncentrerats avsom

utredningenmedelBeträffande dessanärbesläktade tardem ämnen.
vilka behovområden forcentralavissaavsnitti följande avupp

växande floradentillMed hänsynföreligger.forskningvidare av
inom densåväldopingsyfte,används imedelandra personeravsom

viktigtemellertid ocksådetandra,idrottenorganiserade ärsom av
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forskning detatt äger gäller sådananär medels verkningsmeka-rum
nismer och bieffekter.

De framkommerrön vid olika studier och forskningsprojektsom
samhällsperspektivär mycketett viktiga eftersom sådan kunskapur

bildar grunden för vilka åtgärder samhället bör vidta. Utredningen
har i föregående kapitel tagit frågorna vård och stödinsatserupp om
och där framhållit behovet ökade kunskaper det gällernärav t.ex.
behandlingsmetoder. Den medicinska forskningenrent avseende
dopingmedlens verkningsmekanismer och effekter har betydelsestor
för vilken vård skall erbjudas dem missbrukar anabolasom som
steroider, den allmännaäven hälso- och sjukvårdsforsk-men mer
ningen, utvecklande icke-farmakologiskat.ex. behandlingsmeto-av
der, område börär uppmärksammas.ett som

Vidare föreligger behov ytterligare studier beträffande orsakernaav
till varför del börjar missbruka dopingmedel.att Deen personer nu
föreliggande studierna tyder på det främst frågaatt är mänom unga

använder förAAS öka sin kroppsvolym ochatt bruketsom att är
förknippat med kroppsfixering varierande styrka. Däremoten av vet

i dag knappast något sambandet mellan missbrukman t.ex.om av
ÖverhuvudtagetAAS och kriminalitet. måste kunskaperna om

sociala faktorer bakom missbruket för närvarande mycketanses vara
knapphändiga. Sådan kunskap har grundläggande betydelse för såväl
inriktningen utformningen insatserna för förebygga miss-som attav
bruket dopingmedel varför det väsentligtär studier kanav att som
belysa de bakomliggande mekanismema för missbruk dopingme-av
del Utredningen behandlaruppmuntras. dessa frågor särskilt i
följande avsnitt.

Forskning dopingmedel pågår i antal länderom ett irunt om
världen. Erfarenheterna från de olika projekten har spridits till andra
forskare och till kommer i kontakt med dopingmedelpersoner som
dels vetenskapliga publikationer, dels olika konferen-genom genom

det Svenska Läkaresällskapett.ex. anordnadeser som Berzelius-av
symposiet i november 1995. Utredningen vill betona betydelsen av

sådant kunskapsutbyteatt Utredningenäger vill framhållaävenrum.
vikten den kunskap och erfarenhetatt finns bland forskarnaav som
också verkligen sprids till de yrkesutövare i sin verksamhetsom
kommer i kontakt med missbruket dopingmedel, såsom exempel-av
vis personalen inom hälso- och sjukvården.
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sociala ochbakomliggandedeForskning26.2.2 om
till missbruketorsakernapsykologiska av

dopingmedel

detbakomliggande faktorernadekunskaperna närTrots att om
kunska-de årendopingmedel har ökatmissbrukgäller ärsenareav

begränsade.missbruket ändåtillorsakernade närmareperna om
vissadetfrågor vadväsentligaMånga görär att personersomom

obesvarade.fortfarande Dettadopingmedelanvändabörjar äratt
bevekelsegrundemabetingadede individuelltsåvälgäller som

faktorer.till generellakan hänförasfaktorersådana yttremerasom
socialaexempelvis frågorhänförasdet sist nämnda kanTill om

subkulturers betydelseolikabakgrundsfaktorer, samt omom
i reklam ochidentitetsideal framställsdeinverkan massme-somav

dia.
dopingmedelerfarenhetenbelyserSamtliga undersökningar avsom

dopingme-pekar missbruketjfr. kap. 3befolkningenhos att av
Vidare dettill år.utbrett bland 25del främst mänär synesunga upp

kroppsbygge.styrketräning ochkoppling tillföreligga starken
kan intei övrigtslutsatser hur dennaNågra är sammansattgruppom

socio-ekonomi-hur deSålunda mycket litetdras i dag. vet omman
nationellroll uppväxtmiljö,bakgrundsfaktorema Vilkenska ut.ser

har i dettaeller kriminell belastningbakgrund, skolgång samman-
dra slutsatsernärvarande helt okänt. kan inte någraför Manhang är

andra missbrukar-utifrån vadbeträffande denna vet omgrupp man
grupper.

missbruk dopingmedelföreligger mellanVilket samband avsom
harområde vilketexempelvis sådantoch kriminalitet är ett manom

vad missbrukethörande fråga i månkännedom i dag. hitlitet En är
karriär. kankriminell Detdopingmedel sig kan leda tilli enav

blanddopingmedel förekommermissbrukvidare konstateras att av
intejfr. avsnitt 4.6kriminellt belastade vetattmen manpersoner

jämförelseeller isig inom dennahur omfattningen ut gruppser vare
iockså oklart i vad månbefolkningen.med andra i Det ärgrupper

till spridningenbelastade medverkarövrigt kriminellt avpersoner
dopingmedel.

uppmärksammas i detUngdomsforskningens betydelse bör också
blandmotverka missbrukhär sammanhanget. aktivt kunnaFör att

värderingarförstå människorsungdomar måste ocksåman unga
vilken inverkankunskaper hur subgrupper uppstår ochhasamt om

ställningstaganden.sådana subkulturer har ungdomars
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Sammantaget föreligger här mycket viktiga uppgifter för såväl den
sociologiska och samhällsvetenskapliga forskningen densom
kriminologiska forskningen. Utredningen det högstatt äranser
väsentligt samhället bl.a. berörda myndigheteratt genom uppmun-

och initiativ till fortsattäven forskningtrar tar dessa områden.

26.2.3 Några särskilda medicinska forskningsfrågor

Den medicinska forskningen det gäller bieffekter vid missbruknär
dopingmedel förenad med mångaär svårigheter såväl praktisktav av

etiskt slag. Helt rättvisande kliniska studier torde omöjligasom vara
genomföra eftersom det inte etisktatt eller medicinskt försvarbartär

försökspersoner förutsätta sådana doseratt anabola steroidert.ex.av
förekommer bland missbrukama. Utredningen väl medvetenärsom

den sammanställningatt därför kan tyckasom presenterassom nu
Ävenha utopisk karaktär. det troligt kliniska försökär inteen attom

kommer kunna genomföras i många dessaatt fall vill utredningenav
peka på sådana områden där ytterligare kunskaper betydelsefulla.är

fårDet inte heller glömmas bort kunskaper kan erhållasatt även
deskriptiva fallrapporter.genom

26.2.3.1 Allmänna verkningsmekanismer

En grundläggande fråga har betydelse för bedömandetsom av
effekterna vid bruk AAS huruvida effekternat.ex. är uppkommitav

tillförseln medlen i sig eller de effekt den oftaärp.g.a. av om en av
mycket intensiva och omfattande fysiska träningen brukarnasom
vanligen sig åt. Kunskapernaägnar de oönskade effekternaom av
intensiv fysisk träning har visserligen ökat de årensenaste men
brister i kunskaperna föreligger vilka kort- och långsiktigaom
effekter hård träning har, särskilt i kombination med extrem
kosthållning. Effekterna på psykiska funktioner, hormonbalans,
hjärta, immunsystem och rörelseorgan därvid intressantaär aspekter.

Överhuvudtaget föreligger behov studeraett närmareattav
verkningsmekanismerna hos de olika medlen. De påståenden om
olika dopingmedels muskeluppbyggande eller fettförbrännande
effekter framförs i bl.a. kroppsbyggarlitteratur ofta löstärsom
underbyggda torde i hög grad påverka dem önskar sådanamen som
effekter. För kunna bemötaatt medlens undergörandeargument om
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dopingmedel det viktigtförebygga missbruketverkan och är attav
kunnande.till vetenskapligtsamhällets institutioner har tillgång

gäller verkningsmekanismerytterligare forskning detBehovet närav
eventuel-där osäkerhet råderföreligger avseende AASäven t.ex. om

viktigminstmellan de olika Inteskillnader ärpreparaten. en
förhållandet mellanföreligger det gällerskillnaderaspekt närom

och anabolaförmanligandeolika androgenaAAS-preparats
bieffekter.olika Detvävnadsuppbyggande verkan preparatenssamt

effekter och i bieffekter kanskillnader ikan också konstateras att
exempelvis oraltoch olika tillförselsättfinnas vid olika doseringar

utforskat område liksomintramuskulärt. mindreeller Detta är ett
jämfört meddet gäller ungdomarskillnader i funktionssätt näräven

vuxna.
gällerutredningen vill peka detYtterligare område närett som

och andra dopingmedelsverkningsmekanismer generellt AASär
bieffektermissbrukare. Vissafunktionssätt och effekter kvinnliga

mörkarespecifika för kvinnorAAS-tillförsel röst,är t.ex.somav
i övrigt detkroppsbehåring och clitorisförstoring.ökad Men är

kvinnor ochskillnader i bieffekter föreligger mellanmindre känt om
Även litenundersökningar visarbl.a. CAN:smän. att ytterstom en

har anabolakvinnorna i Sverige någon gång prövatgrupp av
denna inte glömmas bort. skall i dettasteroider bör Detgrupp

allmänt behöversammanhang påpekas ävenatt mer merman
missbrukare dopingmedel.kunskaper kvinnligaom av

26.2.3.2 Fysiska bieffekter

experimentella, kontrolleradehar inte genomförts särskilt mångaDet
förbieffekter. utredningen har redogjort istudier SomAASav

bieffekter till del studerats vid kliniska försökavsnitt 6.1.4 har viss
preventivmedel för och det finnsrörande möjligtAAS mänsom

bieffekter. påpekatsantal fallrapporter olika Somäven ett stort om
drai det kapitlet föreligger svårigheter från kliniska studieratt

slutsatser bieffektema vid icke medicinskt bruk eftersom detettom
kliniska studier sig väsentligen lägre doser och annorlun-vid rör om

vetenskap-da doseringsmönster. sådana svårigheter finnsOavsett ett
ligt stöd för olika negativasamband mellan bruk AAS ochett av
bieffekter se avsnitt 6.1.l2. konstateratsSomnärmare ovan
kvarstår dock flertal frågor för forskningen. Bl.a. det gällernärett
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följ ande frågeställningar föreligger behov ytterligare forskning.ett av

Frågor tillförselsätt och dosering. kan bl.a.Här nämnasom-
skillnader mellan de olika AAS-preparatens bieffekter, betydel-

tillförselsätt vilket samband doseringen har medsamtsen av
olika bieffekter.
Frågor samband det gäller hjärt- och kärlsjukdomar.när Avom-
intresse bl.a. få kunskaper förekomstenär hjärt- ochatt om av
kärlsjukdomar hos missbrukare AAS effektAASsamtunga av

blodlevringssystem och hjärtmuskelvävnad. Vidare detär av
intresse få kunskap huruvida missbruk kanatt AASt.ex.om av

förhöjt blodtryck och vilken effekt de blodfettsrubbningarge som
medföljer missbruk AAS kan leda till. kanDet ocksåett av

det okänt hur immunförsvaretnämnas påverkasär vid intagatt
AAS.av

Även det gäller tillväxthormonnär och IGF-l substansen som
frisätts tillväxthormon föreligger behov ytterligare forskningav av
avseende bieffekter, exempelvis vilken inverkan intag dessasom av
medel kan ha på utvecklingen tumörer.av

26.2.3.3 Psykiska bieffekter

De psykiska effekterna bruket AAS de områdenär ettav av av som
på tid väckt intresse. Här återstårstörst många frågorsenare att
besvara, inte minst frågorna sambandet mellan bruket AASom av
och aggressivitet eller våldsbenägenhet. En viktig fråga iärannan
vad mån risk för beroendeutveckling föreligger och vad sådantett
eventuellt beroende orsakat Somär utredningen inledningsvisav.
konstaterat föreligger flertal svårigheter vid forskning dettaett
område bl.a. eftersom med hänsyn till etiska och medicinskaman
principer inte kan försökspersoner för sådanautsätta doser som
förekommer bland missbrukama. Vidare orsakssambanden detär när
gäller uppkomsten psykiska effekter mycket komplicerade medav
hänsyn till flera faktorer kan ha betydelse. det gälleratt När frågan

eventuellt samband med våldshandlingar fordras därför forsk-om
ning bl.a. inom det medicinska och de sociologiska och kriminolo-
giska områdena. Några de frågeställningar det gäller psykiskanärav
effekter utredningen vill peka på följande.ärsom
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detillförselsätt och dosering. Liksom det gällerFrågor närom-
viktigt kunskaper erhålls skillna-fysiska effekterna detär att om

olika doseringar ochder Föreligger det gällernär preparat,
det här sammanhangettillförselsätt. fråga kan iEn nämnassom

klar vilken roll detinte i dag östrogenär överär att somman
för de psykiska effekterna.bildas från del AAS haren

psykiskaindividens grundförutsättnin och deSamband mellan gar-
psykiskafrågor huruvida deefekterna. kanHär nämnas t.ex. om

individens biologiska och/ellereffekterna beroende påär
bieffekter.benägenhet utveckla fysiska och psykiskapsykiska att

vetenskapliga studier utförts med studenterVidare har de flesta
kan i genomsnitt ha relativtförsökspersoner. Dessa antassom

jämfört medstabila fysiska, psykiska och sociala förhållanden en
studera "sårbara"del missbrukargrupperna. Att mer grupperav

tidigare våldsamhet,bamdom, missbruk andra droger,utsatt av
o.dyl. därför intresse. Frågorpsykisk sjukdom är stort somav

förvänt-vilken betydelse missbrukarensanknyter härtill är även
förökad muskelmassa eller ökad aggressivitet harningar t.ex.om

olika psykiska effekter.
Skillnader psykiska bieffekter under olika stadier miss-i av-

vad specifikabruksperioden. Hit hör frågor månt.ex.om
psykiska effekter uppträder under bruket kvarstår eller t.o.m.som

efter avslutad betydelse ocksåkan uppkomma först "kur". Av är
bieffekter elleri vad mån eventuella psykiska uppkommer mer

erfordrasmindre omedelbart vid konsumtion eller detom en
psykiskalängre tids bruk för detta skall ha inverkan deatt

mekanismema.

26.2.3.4 Interaktion dopingmedelmellan bruk av
narkotikaoch alkohol, m.m.

missbrukar och andra dopingmedel kombinerar oftaDe AASsom
bieffektsdämpandesitt missbruk med andra prestationshöjande eller

medel. Därför det viktigt med ökad kunskap kombinationsef-är om
fektema vid samtidigt missbruk exempelvis och amfetamin,AASav
clenbuterol eller med olika läkemedel.

den allmänna uppfattningenTrots kombinationen alkoholatt av
och kan leda till okontrollerbar aggressivitet och våldsammaAAS
handlingar saknas i forskning på detta område. Det ärstort sett
därför värde det bl.a. genomförs vetenskapliga studier i vilkaattav

I3 l6-ll6l
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de psykiska effekterna alkoholförtäring efter kortare och längreav
tids bruk AAS undersöks.av

Även den konsumtionen olika kosttillskottstora ägerav som rum
bland del träningsintresserade medför det föreligger behovatt etten

dessa medels samverkan med dopingmedel undersöks.attav

Långtidseffekter26.2.3.5

Eftersom missbruk dopingmedel insyn det svårtäger ärutanav rum
få riktig uppfattning långtidseffektema de olika medlenatt en om av

och kunskaperna mycket bristfälliga. Bl.a. inte i vilkenär vet man
grad homionsystemet kan återhämta sig efter långvarigt bruk ochett
inte heller bruket kan ha påverkan sexualiteten eller fertilite-om

på lång sikt. hellerInte kan i dag uttala sigten eventuellaman om
psykiska förändringar lång sikt. Undersökningar och studier av
långtidseffektema således viktigt område. finnsär Detett t.ex.
tidigare studier bl.a. från 1980-talet missbrukare kanav som vara

intresse följa i långtidsperspektiv. Det kanatt ett även noterasav upp
med hänsyn till AAS används i medicinska syften tordeatt vissatt

kunskap kunna hämtas studier på dessa områden.genom
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konsekvenserEkonomiska27

m.m.

läkemedelsla-dopinglagen ochförslag till ändringar iUtredningens
belastning rättsväsendet.medföra viss ökadkommer att engen

för polisväsen-dopingmedel kriminaliseras kanbruketGenom att av
förväntas i formvidkommande vissa kostnadsökningardets av

antal utredningar. svårig-provtagningskostnader och ökat Storaett
kan kommauppskatta det antalheter föreligger attatt personer som

dopingmedel.konsumtion Detföremål för ingripandenbli p.g.a. av
tyderfinns emellertid inte något än attannat gruppensom

Också med hänsyn till dedopingmedel begränsad.missbrukare ärav
det gäller fastställa skälig miss-svårigheter föreligger när attsom

jfr. avsnitt det intemissbruk dopingmedel 22.4.1tanke ärom av
tillsannolikt kriminaliseringen kommer leda någon störreatt att

be-antalet polisiära ingripanden. Enligt utredningensökning av
marginella.därför merkostnadema bli tämligendömning kommer att

i princip böter.Påföljden för bruket dopingmedel bör Detav vara
i strafföre-troligaste brottsutredningama kommerär attatt utmynna
kostnads-utfärdas åklagarmyndighetema.läggande Densom av

tillkommande ärenden för åklagarmyn-ökning orsakas dessaavsom
domstolsväsendetdigheterna bedöms dock mycket liten. Försom

för-eller för kriminalvården torde förslaget inte leda till änannat
sumbara merkostnader.

brott i dopinglagen och ändringarnaInförandet grovtett avav
läkemedelslagen kan förväntas medförastraffbestämmelserna i att

bl.a. i form spaningsâtgärder, kommerutredningsverksamheten, av
torde emellertidöka för polisens del. kostnadsökningarDessaatt

inte bli måttliga och kunna lösas inom nuvarande verksam-änannat
innehav läkemedel ihetsanslag. kriminalisering otillåtetEn av av

överlåtelsesyfte medför utredningsvinster eftersom flera deäven av
bevissvårigheter föreligger försvinner. Förslagen kommersom nu

leda till vissa merkostnader för de rättsvårdande myndighe-även att
för Enligt be-i övrigt, främst kriminalvården. utredningensterna

dömning bör dessa merkostnader dock kunna inomrymmas ans-
förlagen respektive myndighets verksamhetsområde.
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Utredningen har föreslagit Socialstyrelsen får i uppdragatt att
kartlägga behovet vård och behandling utarbeta rekom-samt attav
mendationer för behandling dem missbrukar dopingmedel.av som
Det ramanslag Socialstyrelsen tilldelas varje budgetår bl.a.avser
medel för uppföljning och utvärdering hälso- och sjukvården.av

föreslagnaDen uppgiften bör kunna inom det tilldeladenu rymmas
anslaget.

Ändringarna i socialtjänstlagen innebär inte något åliggandenytt
för kommunerna endast förtydligande detutan social-ett av ansvar
tjänsten har för barn och ungdom redan i dag. Förslaget har därför
inte i sig några kostnadskonsekvenser.

förslagDe utredningen lägger fram i många avseenden siktetar
kompetenshöjande åtgärder såsom utbildnings- och fortbildningsåt-
gärder. De eventuella merkostnader ökad fokusering på doping-som
frågan kan medföra bör enligt utredningens mening kunna rymmas
inom verksamheternas ordinarie anslag. fårHär också beaktas att
ökad kompetens rimligen bör leda till effektivitetsvinster i verk-
samheten.

Utredningen har vidare enligt allmänna kommittédirektiv att
redovisa konsekvenser från jämställdhetssynpunkt och redovisa
konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet.

Utredningens förslag medför inte några jämställdhetspolitiska
konsekvenser. Vidare har utredningens överväganden och förslag till

delar frågor dopingrelateradstora rört brottslighet ochom om
insatser för motverka denna brottslighetatt insatser församt att
motverka den illegala hanteringen dopingmedelatt breds iutav
samhället. Eftersom frågorna brottsligheten i sig och brotts-om om
förebyggande åtgärder analyseras i de enskilda avsnitten integörs
här någon särskild redovisning sådana konsekvenser utred-av av
ningens förslag.
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28 örfattningskommentarerF

28.1 Förslaget till lag ändring i lagenom

1991:1969 förbud vissamotom

dopningsmedel.

Rubriken
Utredningen föreslår uttrycket doping konsekvent skall användasatt
i stället för dopning. Till följd härav justeras lagens rubrik.

2 §
straffbaraDe hanteringsfonnema utökas självaävenattgenom

konsumtionen dopingmedel kriminaliseras. Frågan krimina-av om
lisering bruket dopingmedel har ingående behandlats i kap. 22.av av

Med bruk uppsåtligt intag dopingmedel till-oavsettavses av om
förseln till kroppen skett gärningsmannens handlinggenom egen
eller med hjälp vid injicering. straff-Däremott.ex.av annan person,
beläggs inte själva förekomsten dopingmedel i kroppen ellerav
missbruket sådant.som

Allt icke medicinskt bruk dopingmedel omfattas kriminalise-av av
ringen, således de fall där bruket syntetiskaäven anabolat.ex.avser
steroider i medicinskt syfte skrivits för Detutsom en annan person.
bör anmärkas avsikten inte straffbeläggaäratt att en persons
överkonsumtion till honom eller henne legalt förskrivna läkeme-av
del.

straffskalanI ingår fängelse vilket medför rättegångsbal-även att
kens regler straffprocesssuella tvångsmedel, bl.a. kroppsbesikt-om
ning enligt kap.28 12 kan tillämpas för denna gärning.även Det
illegala bruket dopingmedel bör dock normalt bedömas ringaav som
brott. kanDet inte heller undantagsvis bli aktuellt brottetänannat att
straffvärdesmässigt förtjänar påföljd dagsböter. Praxis påänannan
narkotikaområdet bör i tillämpliga delar kunna vägledande förvara
den straffrättsliga bedömningen bruket dopingmedel.av av
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3 §
justering med anledningförsta stycket språkligI görs attaven

stället för dopning.föreslår uttrycket doping iutredningen
ligga tilluttryckligen de kriterier börandra stycket definierasI som

ringa.gämingen kangrund för bedömningen när varaansesav
utförligtringa brottet har behandlatstillämpningen detFrågan om av

grundavsnitt Avsikteni den allmänna motiveringen, 23.3. är att ge
gämingen skallför enhetlig bedömning när anses varaaven mer

förbehållas sådana fall därringa delen straffskalan börringa. Den av
bedömning.föranleder mildarede konkreta omständigheterna Deten

enskilda fallet med beaktandeförutsätts bedömningen i det görsatt
bör vikt läggas vidsamtliga omständigheter. Vid bedömningenav

främstdet fråga ringa brottetvilket slag hantering Det ärär om.av
för bruk och för bruketför innehav dopingmedel egetavsett avav

spridningssyftehantering idopingmedel. Vid överlåtelse och annan
gämingen ringa begränsat.för bedömaär utrymmet att mersom

finns anledning iUtredningen har inte det någon attansett att
omfattasmellan de olika dopingmedelallmänhet åtskillnadgöra som

diskussion i den allmännadopinglagen, dennanärmareav se om
motiveringen.

3 §a
svårhetsgrad införsParagrafen innebär ytterligareär att ensom ny

skallför dopingbrott. denna del straffskalan tillämpasDå av
dopingbrott. Utredningens skäl förgämingen rubriceras grovtsom

straffskalan med brott behandlas i avsnitt 23.2.utöka ett grovtatt
uttömmande och det inteUppräkningen kriterierna inteär ärav

fallen alltid döma för brott.heller nödvändigt i de angivna grovtatt
medförkan finnas omständigheter i det enskilda falletDet t.ex. som

i syfte enbart finansiera dethantering ägt attatt egnasom rumen
straffskalan.missbruket inte bör bedömas enligt den strängare

dopingmedel därVidare kan hanteringen mindre mängdröra menen
ändå bör bedömasövriga omständigheter sådana brottetär att som

sammanvägningfår således grundas påAvgörandetgrovt. en av
samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

först och främst förbehållas sådan hanteringbrottet börDet grova
dopingmedel eller han-syftar till spridning mängderstorasom av

Ävenyrkesmässig. värdet dopingpreparatet bör hatering ärsom av
de fallbetydelse vid bedömningen. Med yrkesmässighet t.ex.avses

det systematisk organiserad verksamhet.då fråga ochär om en mer
Även det inte kan visas gämingen led i sådanutgöratt ettom en
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verksamhet kan den ändå präglad yrkesmässighet t.ex.vara av om
gärningsmannen utnyttjat andras missbruk i renodlat vinstsyfte.ett
Med särskilt farlig bl.a. sådana situationer då gärningsman-art avses

på systematiskt utnyttjat ungdomars nyfikenhet ellersättettnen
okunnighet.

Utredningen har inte det finns någon anledning iansett att att
allmänhet åtskillnad mellan de olika dopingmedel omfattasgöra som

dopinglagen, denna diskussion i den allmännanärmareav se om mo-
tiveringen.

Samtliga hanteringsformer omfattas den gradindelningen,av nya
således innehav och bruk dopingmedel.även den kon-Attav egna
sumtionen dopingmedel, mängdmässigt eller på skullesätt,annatav
kunna bedömas brott får emellertid uteslutet. Igrovtsom anses
princip torde inte heller innehav uteslutande förett är avsettsom

bruk kunna bedömaseget grovt.som

4 §
paragrafenI dels språklig justering med anledninggörs atten av

utredningen föreslår uttrycket doping i stället för dopning och dels
foljdändring på grund den lydelsen 2en av nya av

28.2 Förslaget till lag ändring iom

läkemedelslagen 1992:859

1 §
tredjeI stycket språklig justering med anledninggörs atten av

utredningen föreslår uttrycket doping i stället för dopning.

18 §
Med anledning den straffbestämmelsen i 26 § görsav nya a en
omformulering den delen denna paragraf. Avsikten ärav senare av

förtydliga all handel med läkemedel omfattas regleringen.att att av
Avfattningen hindrar inte handel med s.k. naturläkemedelatt m.m.

fortsättningsvis kan säljas andraäven apotek i enlighet medänav
lagen 1970:205 detaljhandel med läkemedel.om

26 §
Ändringen föranledd straffbestämmelsernaär otillåtenattav om
handel med läkemedel sammanförs i den 26nya a
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26 §a
paragrafen, har sammanförts samtliga straffbestämmel-I ärsom ny,

gäller med läkemedel i strid med föreskrifterna ihandel 18ser som
och därtill anslutande bestämmelser. stycket innebär inte§ Första

gäller.någon saklig ändring från vad som nu
andra stycket har straffbestämmelse införts gällerI en ny som

innehav läkemedel uppenbart avsedda överlåtas. Detär attav som
fråga sådana kvantiteter det inte kankan gärnaattt.ex. varavara om

fråga läkemedlen avsedda för bruk. övrigt hänvisasIäratt egetom
till den allmänna motiveringen i avsnitt 24. 1.1.

sak oförändrat.Tredje stycket iär
straff-paragrafens fjärde stycke, stadgas högreI är nytt, ettsom

maximum för otillåten handel med läkemedel och innehav i
överlåtelsesyfte. Avsikten denna del straffskalanär strängareatt av
skall användas det fråga sådan otillåten hanteringnär är somom
syftar till omfattande spridning läkemedel och därför kanmera av

straffvärd.särskilt Så kan fallet bl.a. hanteringennäranses vara vara
mängder, särskilt dyra eller svåråtkomliga läkemedelavsett stora

eller hanteringen skett yrkesmässigt. betydelse ocksåAv ärom om
det varit fråga organiserad verksamhet skett i vinstsyftet.ex. om som
eller någon systematiskt utnyttjat nyfiken-ungdomarssättettom
het eller okunnighet. ligger i sakens denna delDet strängarenatur att

straffskalan endast sikte uppsåtligapå gärningar.tarav

Förslaget till28.3 lag ändring iom

lagen 1974:203 kriminalvård i anstaltom

52 d §
paragrafen språklig justering medI anledninggörs atten av

utredningen föreslår uttrycket fördoping i stället dopning.

63 §
Ändringen innebär tillämpningsområdet för bestämmelsenatt
utvidgas till dopingmedel. Genom tillägget får såledesävenatt avse

dopingmedel omhändertas och förstöras eller försäljas underäven
de förutsättningar i bestämmelsen.som anges
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iändringtill lagFörslaget28.4 om
missbrukarevård1988:870lagen avom

fallvissai

31 §
förtydli-Ändringen innebärochi 36 §tilläggetföranledd ettär av

medelsådanaomhändertasfårdopingmedelgande att omav
LVM-hem.påträffas inom ett

36 §
tillutvidgasbestämmelsen ävenforTillämpningsområdet att avse

påträffatsellereller 35 §enligt 31omhändertagitsdopingmedel som
medlen.tillkändfinns någondet ägareLVM-heminom attutanett

1990:52i lagenändringlagtillFörslaget28.5 om
vårdbestämmelsersärskildamed ungaavom

16 §
förtydli-Ändringen innebärochi 20 §föranledd tillägget ettär av

medelsådanaomhändertasdopingmedel fårgande att omav
tillsynsärskildförhemsådantpåträffas inom ett somnoggrann

i lagen.avses

§20
tillutvidgasbestämmelsenför ävenTillämpningsområdet att avse

påträffatsellereller 19 §omhändertagits enligt 16dopingmedel som
finns någondettillsynsärskiltförhem attinom utanett noggrann

till medlen.känd ägare

ändring i lagenlagtillFörslaget28.6 om

tvångsvårdpsykiatrisk1281991 om

21 §
omhänder-dopingmedel fårförtydligandeparagrafenI attgörs ett av

Ändringen föranleddbestämmelse.med denna ärenligheti avtas
vilketpunktsärskildFörtydligandet införsitillägget 24 ensom

stycket i övrigt.förstaändringredaktionellmedför aven



394 Författningskommentarer SOU 1996:126

24 §
Tillämpningsområdet för bestämmelsen utvidgas till ävenatt avse
dopingmedel omhändertagits enligt 21 eller 22 eller§ påträffatssom
där patienter intagits för tvångsvård det finns någon kändutan att

till medlen.ägare
Det skall här 8 § lagen 1991noteras 129att rättspsykiatriskom

tvångsvård hänvisar till ovanstånde regler varför ändringarna också
blir tillämpliga för den rättspsykiatriska tvångsvården.

28.7 Förslaget till lag ändring iom

socialtjänstlagen 1980:620

11 §
Ändringen föranleddär föreskrifterna socialtjänstensattav om

för åtgärder riktar sig till barn ochansvar sammanförts isom unga
12

12 §
lagrummetI har föreskrifterna socialtjänstens för åtgärderom ansvar

missbruk bland barnmot och sammanförts med föreskrifternaunga
för barn och ungdomsansvaret sociala ochom personliga utveck-

ling. Avsikten med ändringen förtydligaär socialtjänstensatt att
för förebyggande åtgärder och stödinsatseransvar rörande missbruk

bland barn och ungdom omfattaräven dopingmedel. denI punk-nya
missbruk bland barnten och ungdom understryksom dessutom att

socialtjänsten skall arbeta aktivt med dessa uppgifter.
Ändringen innebär inte någon ändring i fråga vilket sättom

socialtjänstens arbete skall genomföras enligt 11 § andra och tredje
styckena.

28.8 Förslaget till lag ändring iom
lagen 1994:451 försöksverksamhetom
med intensivövervakning med elektronisk
kontroll

4 §
I paragrafen språkliggörs justering med anledningen attav
utredningen föreslår uttrycket doping i stället för dopning.
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iändringtill lagFörslaget28.9 om

befogenheterTullverkets1996:701lagen om
land inomSverigesvid gräns annatmot ett

unionenEuropeiska

§3
anledningmedjusteringspråklig attparagrafenI görs aven
dopning.stället föridopinguttrycketföreslårutredningen
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yttrandesärskiltochReservation

SvenssonStenledamotenReservation av

dopingbrottförstrafmaximumAng. grovt

doping-förstraffmaximumföreslår grovtmajoritetUtredningens att
majoritetutredningensEnligtfängelse.till fyra årsskallbrott sättas
denstraffskalalikafulltmedmotiverat strängdet inte somsomär en

intedelarnarkotikastrafflagen. Jagistraffbestämmelsernaföljer av
jämställaskälstarkafinnsdet attuppfattningdenna attutan anser
börstraffmaximumvarför sättasnarkotikabrottenmeddopingbrotten

högre.
tillräckligtagitintemeningminenligtharmajoritetUtredningens

doping-missbruketkonsekvensernaallvarligatill dehänsyn avav
doping-hörandedärtilloch dendopingmedelMissbruketmedel. av

samhälletförproblemliknandemedförbrottsligheten nar-som
helt kanintekostnaderinnebärochkotikamissbruket stora som

försäljningenillegaladendag. Påöverblickas i sätt avsomsamma
dopingmedelförsäljningenillegaladennarkotika verkar varaav

mycketsamhälletmotiverarvinstgivande. Detta attoerhört reagerar
do-spridningenillegaladenmedverkar tilldemstarkt avmot som

illegala han-dennaavståndstagande frånSamhälletspingmedel.
kraftfullkrävervilkettydligtmycketmåstetering merenvara

straffmaximumföreslagnamajoritetenvad detmarkering än av
innebär.

ländernanordiskade andrautvecklingen i motVidare går enäven
vaddopingmedelhanteringen änillegaladenpåsträngare avsyn

rörandestraffbestämmelsennorskadengällt.har Itidigaresom
förinnehavellerkonsumtion egetvisserligen intedopingbrott är

årsdopingbrottförstraffmaximum ärstraffbelagtbruk sexmen
debörNordiska rådetinomöverenskommelserEnligtfängelse.

lag-ländernasharmoniseringefternordiska länderna sträva aven
meningminenligtstraffmaximumhögre utgöröverlag.stiftning Ett

harmonisering.sådanled iett en
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Mot bakgrund vad jag straffmaximumsagts förav attsom nu anser
dopingbrott börgrovt tillsättas års fängelse. Vad gäller straff-sex

bestämmelsens utformning i övrigt jagär med majoriteten.ense

Särskilt yttrande sakkunnigeav

Bengt Ericsson

Jag delar de synpunkter framförs i utredningens ledamot Stensom
Svenssons reservation rörande straffmaximum för dopingbrott.grovt
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Kommittédirektiv

Dopning

1994:78Dir.

1994-07-28regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

skallutredningparlamentariskEn
och derasdopningsmedelolikaforskningtillgängligdelta omav

kunskapslägetaktuellabelysa detochanalyseraverkningar samt
området,på

dop-vissaförbudsedan lagensrättsutvecklingen motbelysa om
rättspraxis,ochför domaroch redogöratillkomstningsmedel

ochomfattningdopningsproblemetsanalyseraochkartlägga
belysatävlingsidrotten,utanförsåväl inom samtkaraktär, som

sikt,och långpå kortmissbruketföljderna av
tillgängligadopningsmedelfinnstill detorsakernaanalysera att

illegalapåtillgångenminskaförvad kanoch göras attsom
medel,

missbruketmellankopplingfinnsdetanalysera avenom
våldsbrott,missbruk ochdopningsmedel och annat

dopning,internationella arbetetdetbelysa mot
dop-missbruketinsatserytterligareföreslåeventuellt mot av

ningsmedel,
informationsinsat-förbättradetillbehovetöverväga resurserav

dopning.ser om
regleringenrättsligai denändringarskall föreslå deUtredningen

motiverade.finnautredningen kansom
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Dopningen

Dopning har sedan länge i sambandanvänts med idrottsutövning och
innebär i princip idrottsutövaren förbättraratt sin prestationsförmåga
på onaturligtett De medelsätt. används i dopningssammanhangsom

tillär övervägande del hänföra till läkemedel.att De används dock
i dessa sammanhang inte alltid på medicinska indikationer och i helt
andra doseringar vadän Dopning därmedavsetts. inteär endastsom

idrottsetisk fråga kan också innebärautan hälsorisken för använ-en
daren. Dopning tycks också i ökad utsträckning förekomma utanför
tävlingsidrotten, där inte minst människor använder olikaunga
medel för på konstgjordatt uppnå vissaväg kroppsideal.

Internationella olympiska kommittén IOK inför 1976tog års
olympiska spel fram lista substanseröver betraktaen attsom var

dopningsmedel. IOK:s lista hålls aktuellsom återkommande,genom
oftast årliga, revideringar. Listan kompletterades år 1990 med ery-
tropoietin och därefter har också Beta2-stimulerare t.ex. clenbu-
terol tillförts medel med anabol effekt.som

Den definition dopning gäller inom idrotten påsom nu antogs
Riksidrottsmötet år 1989 och lyder: "Med doping dels brukmenas

medel, dels användande metoderav Internationellaav som av
Olympiska Kommittén IOK eller internationella specialförbundav
därutöver, doping."ansetts vara

IOK ackrediterar dopningslaboratorier Årefter vissa 1990normer.
20Vfanns ackrediterade laboratorier. Ett dessa Dopinglaborato-ärav

riet vid Huddinge sjukhus.
För kontrollverksamheten har Sveriges riksidrottsförbund 200ca

ideellt arbetande kontrollfunktionärer utför oanmälda stick-som
provskonkontroller under träningsperiodema och förannonserade
kontroller i samband med tävlingar. Dopningsprovet urinprov,är ett

skickas till laboratoriet för analys.som Analysresultatet meddelas
Riksidrottsförbundets dopningskommission, i händelsesom av po-
sitivt resultat anmäler ärendet till berört specialförbund för bestraff-
ning. Kommissionen bevakar specialförbundets bestraffning och kan
överklaga ärendet till Riksidrottsnämnden.

Inom den svenska idrottsrörelsen bedrivs arbete i internationellett
samverkan för få fram analysmetoder.att listaEn i Sverigeövernya
legalt sålda klassadepreparat är dopningsmedel harsom som
utarbetats i samarbete mellan idrottsrörelsen, Apoteksbolaget och
Läkemedelsverket. Idrottsrörelsen har också uttryckt önskemål om

få till ståndatt märkning de förbjudna dopningsmedlen.en av
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Europarådets konvention dopning upprättades och öppnadesmot
för undertecknande år och trädde för Sveriges del i kraft den1989

augusti Nordiska rådet rekommenda-1990. våren 19941 antog en
tion insatser honnondopning där bl.a. rekommenderadesmot attom

nordiska ländernas regeringar skall föra problemet medde upp
steroider dagordningen.anabola utanför idrotten på den europeiska

Sverige förskrivningen de läkemedel används i dop-I är av som
ningssammanhang enligt uppgift förhållandevis liten. Det stora

införseltillflödet anabola steroider sker från utlandet.av genom
Möjligheten till legal införsel för privat bruk med hänsyn till deär
bestämmelser begränsad. Införselgäller till allra delenär störstasom
illegal.

Lagen förbud vissa dopningsmedelmotom

proposition 1990/91 föreslogsI 199 särskild lag förbud mot: en om
vissa dopningsmedel. Förslaget omfattade syntetiska anabola steroi-
der, och dess derivat, tillväxthorrnon kemiska sub-testosteron samt

ökar produktion frigörelseoch och dessstanser testosteronsom av
derivat eller tillväxthorrnon.av

angivna medlen får inte förDe medicinskt elleränannat veten-
skapligt ändamål föras in i landet, överlåtas, framställas, förvärvas
i överlåtelsesyfte, bjudas försäljningtill eller innehas.ut

Uppsåtlig överträdelse lagens förbud dopningsbrott kanav - -
straffas med fängelse till två år. För ringa brott påföljdenärupp
böter eller fängelse i högst månader. detNär gäller olovlig in-sex
försel hänvisas till bestämmelserna i vamsmugglingslagen.

propositionen redovisadesI fakta bl.a. dopningsverksamheten,om
idrottsrörelsens åtgärder för öka kunskaperna dopningsprob-att om
lemet, inflödet anabola steroider från utlandet internationelltsamtav
samarbete.

sitt riksdagenI godkända betänkande l991/92:SoU7 tillstyrkteav
socialutskottet propositionens förslag. Utskottet uttalade bl.a. 10:
"utvecklingen borde följas eftersom utvecklingen det gällernärnoga
användningen dopningsmedel inom idrotten och kunskapenav om
dessa medel sker snabbt."

Lagen trädde i kraft den 1 juli 1992.
sitt riksdagenI godkända betänkande l992/93:SoU20 har social-av

utskottet ånyo behandlat frågan. Därvid uttalade utskottet att en
samlad borde komma till stånd under parlamentarisköversyn
medverkan.
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Uppdraget

Regeringen har berörda myndigheter, främst Folkhälsoinsti-genom
och organisationer följt utvecklingen bakgrundtutet, denmot av nya

lagen. olikaTrots initiativ för sprida information dopnings-att om
medel och konsekvenserna användningen sådana medel harav av
det icke-medicinska bruket främst anabola steroider ökat.av
Samtidigt råder det många punkter osäkerhet såväl dopnings-om
medlens medicinska verkningar de djupare orsakerna tillsom
missbruket.

Regeringen tillsätter därför parlamentarisk utredning skallen som
allsidig dopningsproblemetsgöra omfattningöversyn ochen av

karaktär, följder missbruk dopningspreparat kortpå och långav av
sikt bedöma behovet ökade informationsinsatser. Bl.a.samt skallav
utredningen studera det finns kopplingnärmare mellanom en
missbruket dopningsmedel och missbruk och våldsbrott ochannatav
vilka ytterligare insatser missbruket behövs. Sådanamot som
insatser kan kriminalisera det icke-medicinska och icke-attvara
vetenskapliga bruket dessa medel, ökade möjligheter till provtag-av
ning och ökade internationella insatser för insmugglingatt stoppa av
dessa medel. dettaI sammanhang bör särskilt beaktas det förhållan-
det maximistraffet för varusmugglingatt högreär avsevärt ängrov
maximistraffet för dopningsbrott, varför det kan finnas anledning att

Ävengradindelningen och straffskalanöver för dopningsbrott.se
behovet till förbättrade informationsinsatser olikaav resurser genom
myndigheter, hälso- och sjukvården, skolan och idrotten eller andra
frivilliga organisationer skall övervägas.

Utgångspunkten för utredningens arbete skall vara en noggrann
genomgång den faktiska kunskapen dopningsmedlen ochav om
deras medicinska och psykologiska verkningar. Utredningen bör i
detta avseende del tillgänglig forskning och analysera vilkata av
slutsatser kan dras. Utredningen bör överväga att presenterasom en
kunskapssammanställning på området.

Utredningen bör ha ytterligarerätt aspekter kringatt ta upp
dopningsproblematiken. Utredningen skall också föreslå de änd-
ringar i den rättsliga regleringen utredningen kan finna moti-som
verade.

Utredningsarbetet skall avslutat före utgången år 1995.vara av

Socialdepartementet
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utfrågningarsärskildaUtredningens
deltagarförteckningar-

särskildavid utredningensdeltagareFörteckning över

november 1995utfrågning den 17

exerciseand physicalRehabilitationprofessor,Markku Alén, center,
Finland

Huddinge sjukhusGarle, docent,Mats
Stockholmungdomsmottagning,MariaOdd Greitz, läkare,

KarolinskaEndokrinologiska kliniken,Hall, professor,Kerstin
Stockholmsjukhuset,

Karolinska sjukhuset,medicinkliniken,docent,Rolf Hultcrantz,
Stockholm

StockholmsKriminologiska institutionen,docent,Leif Lenke,
universitet

HuddingeRättspykiatriska avdelningen,professor,Lidberg,Lars
sjukhus

StockholmIdrottshögskolan,Ljungqvist, professor,Arne
Helge Oftebro, docent, Norge

rättsmedicinskaRättsmedicinalverket,Rajs, professor,Jovan
i Stockholmavdelningen

Visby lasarettSaartok, docent,Tönu
StockholmBrottsförebyggande rådet,Solarz, forskare,Artur

rättsmedicinskaRättsmedicinalverket,Thiblin, läkare,Ingemar
Stockholmavdelningen i

särskildavid utredningensdeltagareFörteckning över

januariutfrågning den 199625

Skolsköterska, NorrtäljeLinda Bjemler,
Skellefteåfritidskonsulent,Bohman,Tony

idrottscentrummajor, ArménsBorgström,Yngve



Utredningens särskilda umågningar. SOU 1996:126
..

Sven Erik Eriksson, socialinspektör, Maria ungdomsmottagning,
Stockholm

Rainhold Gustavsson, dopinginformatör, Boden
Gunnar Hermansson, kriminalinspektör, Rikskriminalpolisen
Björn Hibell, direktör, CAN, Stockholm
Tommy Johansson, ordförande, Antidoping Movement, Kalmar
Lorens Neuman, gymkonsulent, Halmstad
Sverker Nilsson, distrikts/skolläkare, Falkenberg
Anita Nilsson, gymnasielärare, Fjärås
Tommy Persson, byrådirektör, Generaltullstyrelsen
Ulf Peterson, samordnare, JANTI-gruppen, Järfälla
Ove Rytter, chefredaktör, BK Sports Magazine, Stockholm
Göran Stigenberg, chefsrådman, Stockholms tingsrätt
Anette Sydow, avdelningsdirektör, Riksåklagarenvon
Håkan Thomgren, sektionschef, Svenska Kommunförbundet
Kenneth Wiklund, ordf., Svenska Kroppskulturförbundetv.



SOU 1996: 126 405

Referenser

ReferenserAnm. till de medicinska avsnitten återfinns i del B,
bilaga 1nr

Å.,Andrén-Sandberg Doping, Blendarps Idrottsmedicin, Lund, 1990
Victorin Anders,Bengtsson B., Hyra och nyttjanderätt tillannan

fast egendom, Norstedts, 1991
Bengtsson Skadestånd vid myndighetsutövning,B., Norsteds, 1976
Blouin A.G., Goldield BodyG.S, and SteroidImage Use Malein

Bodybuilders, International Journal of Eating Disorders
1995;182:159-165

CAN, Alkohol-Rapport 94. och narkotikautvecklingen Sverige,i
Folkhälsoinstitutet och CAN, CAN:s rapportserie 40, 1994.nr

CAN, Alkohol-Rapport 95. och narkotikautvecklingen Sverige,i
Folkhälsoinstitutet och CAN, Folkhälsoinstitutets2rapport nr
rapportserie 46, 1995nr

CAN, Gymnasieelevers doping- och drogvanor 1994, undersök-En
ning doping-, alkohol- och narkotikavanor i sju kommuner ochav

län, Folkhälsoinstitutet och CAN, Folkhälsoinsti-3ett rapport nr
rapportserie 48, 1995.tutets nr

CAN, Skolelevers drogvanor Folkhälsoinstitutet1994, och CAN,
CAN:s rapportserie 44, 1995nr

VärnpliktigasCAN, drogvanor Folkhälsoinstitutet1994, och CAN,
CAN:s rapportserie 45, 1995nr

Doping hot idrotten, Sveriges Riksidrottsforbund,ett mot-
Göteborg, 1989

Ds Ju 1986:64, Förslag till ändringar narkotikstraflageni
1968: Strajbarheten64 vid narkotikamissbruk

ÅtgärderDs 1989:60, dopingmot
ÅtgärderDs 1992: 19, bruk narkotika narkotikaringamot samtav

brott
Ds 1995:82, Apoteksbolagets framtida roll. Utgångspunkter och
förslag



Referenser406 SOU 1996: 126

Durant R.H., Seymore Ashworth C., VaughnNewman C., I.R.,
Stability of the Relationships between Anabolic Steroid anaUse
Multiple Substance Use Adolescents, Journal of Adolescentamong
Health 1994:15:l11-116

Helling S., Steroider och starka CAN rapportserie 38, 1994män, nr
Hemström C., Uteslutning ideell förening, Norstedts, 1972ur
Hemström C., Organisationernas rättsliga ställning, uppl,4:e

Norstedts
Hoflund Narkotikabrotten,O., straffrättsligEn studie, Juristförlaget

1993
Holmqvist L., Hyreslagen kommentar, Norstedts, 1989en-
Johansson MiegelT., Pumping Iron Discipline and Desire-

Paper 1995
Johansson T., Främlingskap och det främmande; Bodybuilding, kön

och identitet, Kulturella perspektiv 95:4
Johansson T., Narcissism, kropp och modernitet, Sociologisk

tidskrift 1995, årg 32
Lavin OfentligrättsligaR., Juridiska föreningen i Lundviten,

skriftserie 25, 1978,nr
Lindquist Kommunala befogenheter,U., Allmänna förlaget, 1987
Liten, Forskare diskuterar anabola steroider, Forskstörre, störst.

ningsrådsnämnden, 1994mars
Malmsten IdrottensK., bestraüzingsregel och föreningsrätt, Fritzes,

1994
Malone PharmacologicalJ.R., herapiesT of Anabolic Androgenic

Steroid Addiction, Pharmacological Therapies for andDrug
Alcohol Addictions 1995:227-237

Marcusson kommunalrätt,L., Mot forlag,Iustus 1992en ny
Marcusson OfentligL., förvaltning utanför myndighetsområdet,

forlag,Iustus 1989
Middleman A.B., Faulkner A.H., Woods E.R., Emans S.J., Durant

High-RiskR.H., Behaviors High School Students Massa-inamong
chusetts Who Use Anabolic Steroids, Pediatrics 1995;96:268-272

Män, muskler, ideal. Fakta missbruket anabola steroider,om av
Folkhälsoinstitutet, 1993

Narkomanvårdi Botkyrka kommun, promemoria Botkyrka kommun,
dnr. 1994.126.000.741

Narkotikastrafflagen Narkotikakommissionen PM decemm. m.,
ber 1983

Paulsson Riberdahl, Westerling Per, Den kommunallagen,nya
Kommentus, 1993



ReferenserSOU 1996:126

grundlagar och tillhörandeRagnemalm SverigesPetrén H., H.,
med kommentarer, Liber,författning 1980

SteroidChampoux Anabolic-AndrogenicH.G., R.,Pope Katz D.L.
Physcial and MedicalCollege The Sports1 010 Men,Use among

Journal 1988;16:75-81
Hudson andAnorexia Nervosa "ReversePope H.G., Katz D.L., J.H.,

Bodybuilders, ComprehensiveMaleAnorexia" 108among
Psychiatry,1993;34 6 :406-409

förslag till narkotikastrafflag1968:7Prop. m.m.om
regeringsforrn och riksdagsord-med förslag tillProp. 1973:90 nyny

ning m.m.
1975/76:81 förslag till ändring i lagenmed 1915:218Prop. om

rättshandlingar förmögenhetsrättens områdeavtal och andra på
1975/76:209 ändring i regeringsformenProp. om
1979/80:1 socialtjänstenProp. om

avskaffande och straffet1980/81 intemeringspåfoljdensProp. :76 om
for narkotikabrottgrovt m.m.

1982/83:141 i narkotikastrafflagenändringarProp. om
1984/85:46 ändringar narkotikastrafflagenProp. i 1968:64om

m.m.
1987/88:71 ändringar i narkotikastrafflagenProp. 1968:64om
1990/91 med kunskaper gymnasieskolan ochProp. :85 Växa om-

vuxenutbildningen
1990/911115 vissa skollagsfrågorProp. om m.m.
1990/91:117Prop. kommunallagEn ny
1990/91Prop. förbud vissa dopningsmedel199 mot: om
1991/92: läkemedelslagProp. 107 om ny m.m.
1992/93:142 åtgärder bruk narkotika ringaProp. mot samtom av

narkotikabrott
1992/93:210 ordningslagProp. om ny m.m.
1993/942149 åligganden för personal inom hälso- ochProp. om

sjukvården m.m.
Ändringar1994/95: i kriminalvårdslagstiftningenProp. 124 anstalts

indelning m.m.
1995/96:156Prop. utvidgad försöksverksamhet med intensivom

övervakning med elektronisk kontroll
1995/96:Prop. Tullens befogenheter166 vid den inre gränsen

Rakar Anabola steroiderT., bör bruk dopningsmedel kriminaav-
liseras, examensarbete i Straffrätt vid Lunds1995 universitet,
Juridiska institutionen



408 Referenser SOU 1996:126

Rytterbro L., Narkotikamissbruk upptäckt urinprov, rapportgenom
1996: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

SOU 1972: 15, Ny regeringsform. riksdagsordning,Ny betänkande
Grundlagsberedningenav

SOU 1974:83, Generalklausul förmögenhetsrätt, betänkandei av
Generalklausulsutredningen

SOU 1975:75, Medborgerliga fri- och rättigheter, betänkande av
Fri- och rättighetsutredningen

SOU 1994:131, Skyddet vid den betänkandeinre EU-gränsen, av
gränskontrollutredningen

SOU 1994:139, socialtjänstlag,Ny huvudbetänkande Socialav
tjänstkommittén

SOU 1995:47, Tvångsmedel enligt 27 och kap.28 RB polissamt
lagen, slutbetänkande Polisrättsutredningenav

SOU 1995:91, reformeratEtt strajfvystem, betänkande Straffsys-av
temkommittén

SOU 1995: 146, Trygghet brott, rollfördelning och samverkan,mot
slutbetänkande Trygghetsutredningenav

SOU 1995:147, Förbättrad tillsyn hälso- och sjukvårdsperso-över
nal, betänkande Utredningen förbättrad tillsyn hälso-överav om

och sjukvårdspersonalen
SOU 1996:63, Medicinska undersökningar arbetslivet, betänkandei

Utredningen medicinska undersökningar i arbetslivet.av om
Strömberg H., Kommunal Liber, 1989rätt,
Strömberg H., Speciellfärvaltningsrätt, Liber, 1989

Sällningsinstrument för analys narkotika Redovisningi urin.av av
försöksverksamhet med vissa kommentarer, Riksspolisstyrelsen,en

maj 1995
The Body Image Study, A qualitative Study of the ofUse

Performance-Enhancing byDrugs Non-Athletes, Canadian Centre
for Drug-Free Sport, 1992

Yesalis C.E., Kennedy N.J, Kopstein BahrkeA.N., M.S, Anabolic-
Androgenic Steroid Use the Unitedin States, JAMA
1993;270:1217-1221



1996utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk3

K.Bilagor.trafikpolitikenikurs +26. NyU.gár dethurgymnasieskolanDen nya -. lärande.livslångtkunskapslyftochförstrategi27.Enforsknings-svenskiSamverkansmönster. U.finansiering.U.
i Nordenlandskapetforskningspolitiska28.Detförändring.Fritid i, l990-talet. U.C.fritidsresurser.fördelningochkönOm av

U.och Pengar.Forskninginför 29.spelreglerinternavad EU:sbestämmerVem. kap.llBorgenärsbrotten översyn30. avUD.1996. enregeringskonferensen -
Fi.brottsbalken.förstaEU:sFrågorunderlupp.Politikomráden om. samverkanilagstiftningochAttityder31996.UD.regeringskonferenseninförpelare . bilagedel.C.statstjänstemäns +SvenskamedEU.årEtt. braExempelmänniskor.och32.MössUD.i EU.arbeteterfarenheterav SB.ungdomar.ochblandbarnIT-användningochutrikes-EU:svitalt intresse.Av. K.myndighetsrollBanverkets33.UD.regeringskonferensen. m.m.införsäkerhetspolitik

expertbilaga.A.arbetsmarknadspolitikAktiv +34.fråga. M.laddadBatterierna en-. Kriminalunderrättelseregister35.K.trafikledningjärnvägensOm m.m.. Ju.DNA-register.C.vår vardag.Forskningför10.
U.Ålders- i Malmö.Högskola36.förbehörighetskravochEU-mopeden.ll . familjeár. S.medverkan FN:sSveriges37.motorfordon.K.trehjuligaochtvá-

Nationalstadsparker.M.38.betalnings-medlandstingoch.Kommuner
1995.klimatdelegationenfrån39.Rapportsvårigheter.Fi.

M.forskning.Klimatrelateraddjurskyddstillsyn.Jo..Offentlig13
dokumenthantering.Ju.Elektronisk40.befogenheterregeringensBudgetlag14. - verksamhet.Fö.maritimaStatens41.Fi.omrâde.finansmaktens

parlamentfolkvaldaOmöppenhet.Demokratioch42.rättsligaPolitiska,ochbåde väst.Union förl5. öst
UD.i EU.offentlighetochsjätteEU:saspekterekonomiskaoch av ochSpelregleri EU.Jämställdheten43.utvidgning. UD.

UD.verklighetsbilder.folkomröstningar,Omrättigheter.och.Förankring
Översyn skatteflyktslagen.44.mänskligaochmedborgarskap avutträdesrätt,

förhandsbesked.Fi.ReformeratUD.i EU.rättigheter
Ju.expropriationslagen.Presumtionsregelni45.väginformatik.K.medtrafik17 Bättre. K.Enskilda46. vägar.jobb/studierFörslagm95.Totalförsvarspliktiga18. om förbetydelserStudiecirklarsCirkelsamhället.47.dagpenning,bostadsbidrag,muck,efter

lokalsamhälle.U.individ ochförsäkringar. Fö.
UrbanizinginHomesSustainableShaping48.96-kommitténs anEUframtiden.och.Sverige, EU

Habitat ll. N.forNationalReportSwedishWorld.1996.regeringskonferenseninförbedömningar
medel. N.handelReglerför49.UD.

Ju.platsallmänFörbudforskning. 50.teknisk m.m.motinom vapenrollfördelningSamordnad20.
arbetslöshetsförsäk-iGrundläggandedrag51. nyenU

förslag. A.alternativochringochOrganisationförändring.och.Reform2 - M.detaljplan.handelsändamâletiPrecisering52.efterhögskoloruniversitetoch avvidverksamhet
vattendrag.M.ochsjöarKalkning53.U.högskolereform.ochuniversitets- avårs1993

storstadsomrâden.S.imöjligheterKooperativa54.tillOm eleversrättriktigtInflytande22. - mångfalden.A.ochframtidenSverige,55.U.ochdelaktighetinflytande, ansvar.
egenföretagande.A.På55. vägsektornsoffentligaden motanalysochKartläggning23. av

A.i Sverige.in55.Vägarmedoch tjänsterupphandling varorav ochkvinnor mänHälften56. omvore nogmiljöpåverkan.N. -
arbetsmarknad.A.90-taletsoch övrigaBakgrundtill Turin.MaastrichtFrån24.

Fi.EU-tjänst.iför svenskarPensionssamordning57.infördebattförslagochEU-länders
Fö.civila försvaret.Finansieringen det58.1996.UD.regeringskonferensen av

multimediatillmassmediaFrån25. -
television.Ku.svenskdigitaliseraatt



Statens offentliga utredningar 1996

Kronologisk förteckning

59.Europapolitikenskunskapsgrund. 86.Utveckladsamordninginom det civila försvaretEn principdiskussionutifrån och fredsräddningstjänsten.Kartläggning,EU 96-kommitténserfarenheter.UD. övervägandenoch förslag. Fö.60.Miljö ochjordbruk. Om EUzsmiljöregler och 87.Tredimensionellfastighetsindelning.Ju.utvidgningenseffekterpå dengemensamma 88.Kameraövervakning.Ju.jordbrukspolitiken. UD. 89.Samverkanmellanhögskolanochde småoch6l.O1ika länder olika takt. Om flexibel integration- medelstoraföretagen.N.och förhållandetmellan och smá istora EU.stater 90. Sammanhálletstudiestöd.U.UD. 91.Denprivatavårdensomfattningoch framtida62.EU, konsumenternaoch maten ersättningsformer En översyn de nationellaav-Förväntningarochverklighet. Jo.- för läkareoch sjukgymnaster.taxorna S.63.Medicinskaundersökningari arbetslivet.A. 92. lT i miljöarbetet.M.64. ÖversynFörsäkringskassanSverige av- 93. Ny yrkestrafiklagstiftning.K.socialförsäkringensadministration.S. 94.Nationell teleadresskatalog.K.65.Administrationen EU:s jordbrukspolitikav 95.Botniabanan.K.i Sverige.Jo. 96.Strukturförändringoch besparing.66. Utvärderatpersonval.Ju. En uppföljning genomfördaförändringarav67.Medborgerlig insyni kommunalaentreprenader. inom försvarsmaktensledningsorganisation.Fö.Fi. 97. Effektivare försvarsfastigheter68.Någrafolkbokföringsfrágor.Fi. Utvärdering reform. Fö.av en69.Kompetensochkapital bilaga. N.+ 98.Vem försvaret Utvärderingstyr av70.Samverkanmellanhögskolanoch näringslivet.N effekterna LEMO-reformen. Fö.. av7l. Lokal demokratiochdelaktigheti Sverigesstäder 99.Avveckling med inlärning. Erfarenheterfrånoch landsbygd.ln. LEMO-reformensavveckling personal.Fö.av72.Rättspsykiatrisktforskningsregister.S. 100.Ett för skattebetalningar.nytt system Del A.73.Svenskkärnteknisktillsynsverksarrihet. Ett för skattebetalningar.nytt system Del B.Volym 1 En granskning.M.- Författningsförslag,författningskommentarer73.SwedishNuclearRegulatoryActivities. ochbilagor. Fi.Volume 1 An Assessment.M.- l0 .Kärnavfall. teknik ochplatsval.KASAMs-74.Svenskkärnteknisktillsynsverksamhet. yttrande SKBsöver FUDProgram 95 M.Volym 2 Faktaredogörelser.M. .- 102.TUFF Teckenspräksutbildningför föräldrar. U.-74.SwedishNuclearRegulatoryActivities. 103.Miljöbalken. En skärptoch samordnadVolume 2 Descriptions.M.- miljölagstiftningför hållbar utveckling.en75.Värdeni folkhögskolevärlden.U. Del 1och M.76.EUzsregeringskonferens procedurer,aktörer,- 104.Konsumentskydd elmarknaden.C.formalia. Sammanfattning seminariumiettav l05. Att främja donationertill universitetapril 1996.UD. ochhögskolor. U.7x.Utländskaförsäkringsgivaremedverksamheti 106.EU och Sverige från Kiruna till Malmö.aSverige.Fi. Sammanfattning fyra regionalamötenav78. Elberedskapen.Organisation,ansvarsfördelning 1995-96.UD.och finansiering.N. l07. Union gränser konsekvenser,utan möjligheter,Översyn -79. revisionsreglerna.Fi.av problem.Sammanfattning seminariumiettav80.Viktigt meddelande. november1995.UD.Radiooch TV i Kris ochKrig. Ku. 108.Konsumenternaoch miljön. C.8l. Skyddför sparandei sparkasseverksamhet.Fi. 109.Frånákerlottertill Paradis delbetänkandeett-82.En översyn luft- sjö- och spártrafikensav från Utredningen universitetsfastigheterom m.m.tillsynsmyndigheter.K. angåendeöverlâtelseroch tomträttsupplåtelserav83.Allmänt pensionssparande.S. vissahögskolefastigheter.Fi.84.Ekobrottsforskning.Ju. ll0. Inför Svensktkulturnät IT och framtidenett85. rEgonJönsson kartläggning lokalaen av sam-- inom kulturområdet.Ku.verkansprojektinom rehabiliteringsomrádet.S.



1996utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk

Åldersgränserförövergång.Bevakadlll. ungaupp
âr. Ctill 30

denstatligamiljöhänsyninomIntegrering1l2. av
M.förvaltningen.

sjukdomochförsäkringvidaktivoch113.En allmän
S.Del och2.rehabilitering. l

körkortsreform.K.En114.
S.utlänningslagen.ochBarnkonventionen115.

Europakonventionenoch skatte-Artikel 6 i116.
Fi.utredningen.

Skatteväxlingskommittén.Fi.frånExpertrapporter117.
Nord. K.StationStockholm118.

mindre företagsdubbelbeskattningenLättnadi119. av
Fi.inkomster.

Slutbetänkande.U.Högskolani Malmö120. - Stockholm.K.centralastadsbildimiljö och121.Spår,
hantverkscirklarioch samhällsnyttaKunskapssyn122.

hantverksutövande.U.och
omstruktureringenförslagefterIakttagelseroch123. av

och stöd. Fö.ledningförsvarets
hälsoutveckling.hållbarför124.Miljö en

handlingsprogram.S.nationelltFörslagtillBetänkande.
hälsorisker.S.MiljörelateradeBilaga

miljöhälsoarbetet.S.iochverktygAktörerBilaga
trafiken.Ju.125. iDroger

Del ochDel B.folkhälsoperspektiv. Ai126.Doping



Statens offentliga utredningar 1996

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen EU:s regeringskonferens procedurer,aktörer,-formalia. Sammanfattning seminariumiMöss ettoch människor. avExempelpå bra
april 1996.76IT-användningblandbarn ochungdomar.32
EU och Sverige frän Kiruna till Malmö.-Justitiedepartementet Sammanfattning fyra regionalamötenav
1995-96.106Kriminalunderrättelseregister
Union gränser konsekvenser,utan möjligheter,DNA-register. 35 -problem. Sammanfattning seminariumiettavElektroniskdokumenthantering.40 november1995. 107Presumtionsregelni expropriationslagen.45

Förbud pâ allmänplatsmot 50vapen m.m. FörsvarsdepartementetUtvärderatpersonval.66
Totalförsvarspliktigam95. Förslag jobb/studierEkobrottsforskning.84 om
efter muck, bostadsbidrag,dagpenning,Tredimensionellfastighetsindelning.87
försäkringar. 18Kameraövervakning.88
Statensmaritimaverksamhet.41Drogeri trafiken.125
Finansieringen det civila försvaret.58av

Utrikesdepartementet Utveckladsamordninginom det civila försvaret
och fredsräddningstjänsten.Kartläggning,Vem bestämmervad EU:s internaspelreglerinför övervägandenoch förslag. 86regeringskonferensen1996.4 Strukturförändringoch besparing.Politikomrádenunderlupp. Frågor EU:s förstaom En uppföljning genomfördaförändringaravpelareinför regeringskonferensen1996.5 inom försvarsmaktensledningsorganisation.96Ett år medEU. Svenskastatstjänstemäns Effektivare försvarsfastighetererfarenheter arbeteti EU. 6av Utvärdering reform. 97av enAv vitalt intresse.EU:s utrikes-och Vem försvaret Utvärderingstyr avsäkerhetspolitikinför regeringskonferensen.7 effekterna LEMO-reformen.98avUnion för bådeöstoch Politiska,väst. rättsliga Avveckling medinlärning. Erfarenheterfrånochekonomiskaaspekter EU:s sjätteav LEMO-reformensavveckling personal.99avutvidgning. 15
iakttagelseroch förslagefter omstruktureringenFörankring avoch rättigheter.Om folkomröstningar, försvaretsledningoch stöd. 123utträdesrätt,medborgarskapoch mänskliga

rättigheteri EU. 16 SocialdepartementetSverige,EU och framtiden.EU 96-kommitténs
Sverigesmedverkani FN:s familjeår. 37bedömningarinför regeringskonferensen1996.19
Kooperativamöjligheteri storstadsomráden.54FrånMaastrichttill Turin. Bakgrundoch övriga

ÖversynFörsäkringskassanSverigeEU-ländersförslagoch debatt avinför -socialförsäkringensadministration.64regeringskonferensen1996.24
Rättspsykiatrisktforskningsregister.72Demokratiochöppenhet.Om folkvaldaparlament
Allmänt pensionssparande.83ochoffentligheti EU. 42
EgonJönsson kartläggning lokalaJämställdheten eni EU. Spelregler avoch -
samverkansprojektinom rehabiliteringsomrádet.85verklighetsbilder.43
Denprivata vårdensomfattningoch framtidaEuropapolitikensktmskapsgrund.
ersättningsformer En översyn de nationellaEn principdiskussionutifrån av-

för läkareoch sjukgymnaster.taxorna 91EU 96-kommitténserfarenheter.59
En allmänoch aktiv försäkringvid sjukdomochMiljö ochjordbruk. Om EU:s miljöregler och
rehabilitering.Del 1 och 113utvidgningenseffekter dengemensamma Barnkonventionenoch utlänningslagen.115jordbrukspolitiken. 60
Miljö för hållbarhälsoutveckling.enOlika länder olika takt. Om flexibel integration- Betänkande.Förslagtill nationellthandlingsprogram.124och förhållandetmellan och små i EU.stora stater Bilaga Miljörelateradehälsorisker.12461
Bilaga Aktörer och verktyg i miljöhälsoarbetet.124
Dopingi folkhälsoperspektiv.Del ochA Del B. 126



1996utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

tekniskforskning.rollfördelning inomSamordnadKommunikationsdepartementet
209trañkledningOmjärnvägens m.m. verksamhetOrganisationochförändring.Reform ochÅlders- behörighetskravförochEU-mopeden. efter 1993árshögskoloruniversitetochvidmotorfordon.11trehjuligatvá- och högskolereform.21ochuniversitets-väginformatik. 17medBättretrafik elevers tillriktigt Om rättInflytande -Bilagor. 26trafikpolitikeniNy kurs + 22delaktighetochinflytande, ansvar.33myndighetsrollBanverkets m.m. lärande.27kunskapslyft livslångtför ochstrategiEn46Enskildavägar. i NordenforskningspolitiskalandskapetDetspártrañkensluft- sjö- ochEn översynav 1990-talet.28tillsynsmyndigheten82 29Forskningoch Pengar.yrkestrañklagstiftning.93Ny 36Högskolai Malmö.teleadresskatalog.94Nationell förbetydelserStudiecirklarsCirkelsamhället.95Botniabanan. lokalsamhälle.47individ ochkörkortsreform114En 75folkhögskolevärlden.Värdeni118StockholmNord.Station 90Sammanhålletstudiestöd.Stockholm.121stadsbildi centralaSpår,miljö och 102för föräldrar.TeckensprâksutbildningTUFF - universitettillfrämja donationerAttFinansdepartementet

105och högskolor.betalnings-och landstingmedKommuner 120slutbetänkande.i MalmöHögskolan -12svárigheter. i hantverkscirklarsamhällsnyttaKunskapssynochbefogenheterregeringensBudgetlag- hantverksutövande.122ochområde. 14ñnansmaktens
kap.11Borgenärsbrotten översynav Jordbruksdepartementeten-

brottsbalken.30 djurskyddstillsyn.13OffentligÖversyn skatteflyktslagen.av ochkonsumenternaEU, matenförhandsbesked.44Reformerat verklighet. 62Förväntningaroch-EU-tjänst.57för svenskariPensionssamordning jordbrukspolitikAdministrationen EU:sav67entreprenader.insyn i kommunalaMedborgerlig Sverige.65ifolkbokföringsfrâgor. 68Några
iförsäkringsgivaremedverksamhetUtländska Arbetsmarknadsdepartementet

Sverige.77 expertbilaga.34arbetsmarknadspolitikAktiv +Översyn revisionsreglerna.79av arbetslöshetsförsäkringiGrundläggandedrag en ny -sparkasseverksamhet.81sparandeiSkyddför alternativoch förslag.51skattebetalningar.Del A.förEtt nytt system 55och mångfalden.Sverige,framtidenDel B.för skattebetalningar.Ett systemnytt egenföretagande.55Påväg motförfattningskommentarerFörfattningsförslag,
in i Sverige.55Vägar100ochbilagor. kvinnor ochHälften mänomvore nogdelbetänkande -till ParadisâkerlotterFrån ett- 5690-taletsarbetsmarknad.universitetsfastigheterUtredningenfrån m.m.om arbetslivet.63iundersökningarMedicinskatomträttsupplåtelserochöverlåtelserangående av

109högskolefastigheter.vissa KulturdepartementetEuropakonventionenoch skatte-Artikel 6 i
multimediamassmediatillFrån116utredningen. -

25svensktelevision.digitaliseraattSkatteväxlingskommittén.117frånExpertrapporter
Viktigt meddelande.företagsdubbelbeskattningen mindreLättnadi av Krig. 80i Kris ochRadioochTV119inkomster

och framtidenITInför Svensktkulturnätett -
110Utbildningsdepartementet kulturomrâdet.inom

gar det lgymnasieskolan hurDennya - forskningsfinansiering.i svenskSamverkansmönster
2



Statens offentliga utredningar 1996

Systematisk förteckning

Näringsdepartementet Integrering miljöhänsyninom denstatligaav
förvaltningen 1 12Kartläggningochanalys denoffentligasektornsav

upphandling och tjänstermedav varor
miljöpåverkan.23
ShapingSustainableHomesin Urbanizingan
World. SwedishNationalReportfor Habitatll. 48
Reglerför handelmedel. 49
Kompetensochkapital bilaga. 69+
Samverkanmellanhögskolanoch näringslivet.70
Elberedskapen.Organisation,ansvarsfördelningoch
finansiering.78
Samverkanmellanhögskolanochde småoch
medelstoraföretagen.89

Civildepartementet
Fritid i förändring.
Om kön och fördelning fritidsresurser.3av
Forskningför vâr vardag.10
Attityder och lagstiftningi samverkan

bilagedel.31+
Konsumentskydd elmarknaden,104
Konsumenternaoch miljön. 108

ÅldersgränserBevakadövergång. för tillungaupp
30 år. lll

Inrikesdepartementet
Lokal demokratiochdelaktigheti Sverigesstäderoch
landsbygd.7l

Miljödepartementet
Batterierna laddadfråga. 8en-
Nationalstadsparken38

frånRapport klimatdelegationen1995.
Klimatrelateradforskning. 39
Precisering handelsändamáleti detaljplan.52av
Kalkning sjöaroch vattendrag53av
Svenskkärnteknisktillsynsverksamhet.
Volym l En granskning.73-
SwedishNuclearRegulatoryActivities,
Volume l An Assessment.73-
Svenskkärnteknisktillsynsverksamhet.
Volym 2 Faktaredogörelser.74-
SwedishNuclearRegulatoryActivities,
Volume 2 Descriptions.74-
IT i miljöarbetet.92
Kärnavfall teknik ochplatsval.KASAMs-
yttrande SKBsFUD-Programöver 95. lOl
Miljöbalken. En skärptoch samordnad
miljölagstiftningför hållbarutveckling.en
Del och 103l









POSTADRESS: STOCKHOLM10647
FAX TELEFON08-2050 08-69021, 9190

ISBN 91 -38-20364-2
ISSN O375-25OX


