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❙ ❙ För de läkare som är idrottsintresserade är dopning ett gis-
sel som skakar idrotten i dess ideologiska grundvalar. För de
läkare som inte är idrottsintresserade tycks dopning vara ett
både oacceptabelt och oförståeligt idrottsfenomen. Eftersom
dopning emellertid numera endast till liten del är ett idrottsfe-
nomen och i stället till största delen är ett missbruksproblem
i samhället utanför idrotten, finns det all anledning att ta upp
det till diskussion när Bengt O Eriksson och medarbetare i
detta nummer beskriver idrottsrörelsens nya dopningslista.

Det är viktigt att understryka att begreppet »dopning« inte
är entydigt (semantiskt godkänns både doping och dopning av
Svenska språknämnden, men i samhället används formen
doping). Jurister har en snäv definition som enbart täcker det
som står i lagen. Den kan inte ändras i takt med dopningsmo-
det, men den täcker ändå in huvudparten av samhällets dop-
ningsproblem idag.

Idrotten definierar dopning enligt Internationella olympis-
ka kommitténs och WADAs (World Anti Doping Agency)
lista över substanser och metoder klassade som dopningsme-
del; det som upptas på listan är dopning, det som inte står på
listan är vanligtvis tillåtet (gränsfall finns). Detta skiljer sig
till viss del från juristernas lista – det finns många fler medel
och dessutom metoder på idrottens lista – men också från all-
mänhetens tyckande. Således finns exempelvis astmamedel,
insulin och kortison med på listan över idrottens förbjudna
preparat, för vilka man således måste ha dispens för att få an-
vända när man tävlingsidrottar. Ur svensk synvinkel stämmer
detta dåligt med vad som innefattas i gemene mans syn på
dopning.

Naturligtvis är inget av dessa sätt att använda ordet dop-
ning mer rätt eller fel, men det som är bäst utarbetat, motive-
rat och uppdaterat är idrottens lista. Den har just utkommit i
en ny version. För svenska läkare kan det vara klokt att nöja
sig med att känna till grunddragen, för att sedan söka på nätet
(www.rf.se) efter den senaste versionen den dag frågan kom-

mer upp i klinisk verksamhet. Observera att det är viktigt att
kunna ta reda på inte bara vilka preparat som är förbjudna
inom idrotten (eller i vissa situationer inom idrotten), utan
också vilka medel som numera är tillåtna (exempelvis kof-
fein, näsdroppar m m). 

Dessutom är det viktigt att känna till att upp till 25 procent
av de medel som säljs i hälsokostbutiker och liknande innehål-
ler förbjudna substanser [1, 2]. Man bör alltså genomgående
rekommendera tävlingsidrottare att avstå från denna typ av
preparat – i synnerhet som vetenskap och beprövad erfarenhet
visat att de kostsamma pillren inte är av någon nytta.

Ett samhällsproblem
Det är förståeligt om många läkare ser idrottens dopningspro-
blem som en intern angelägenhet för Riksidrottsförbundets
medlemmar. Det finns emellertid data från polis, tull och so-
ciala myndigheter som talar för att mindre än 10 procent av
dopningsmedlen går till tävlande idrottsutövare. Resten går
till kroppsbyggare, till personer som bara vill vara vackra, till
dörrvakter och gängmedlemmar som vill vara starka och ho-
tande, till dem som vill kunna begå kriminella våldshandling-
ar mer effektivt eller som sexdrog. Här finns stora illegala
ekonomiska intressen involverade. Därför bör läkarna hjälpa
till att bekämpa dopningen. 

Dopningens nära relation till narkotikahandeln är ett annat
Se även artikeln på sidan 2000 i detta nummer.
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Dopning är främst ett samhällsproblem

ammanfattatS

Idrottsrörelsen har utarbetat en dopningslista med
ny indelningsgrund. Listan antas av alla länder som
deltar i OS. Listan är inte idealisk, men den bör stöd-
jas som ett led i internationell dopningsbekämpning.

Dopningsproblemet utanför idrotten är mycket stör-
re än inom idrotten. Om dopningen inom idrotten kan
stoppas är möjligheterna större att bekämpa dop-
ningsproblemet i samhället i övrigt.

Endast 10 procent av dopningsmedlen når tävlande
idrottsutövare. Resten går till kroppsbyggare eller till
personer som vill framstå som vackra, starka och ho-
tande – eller som sexdrog. 
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viktigt skäl liksom de rent medicinska biverkningarna [opubl
data, 3].

En internationell dopningslista
Den nya dopningslistan kan i vissa avseenden vara svår att
förstå, men det viktiga är att den gäller i alla länder som del-
tar i olympiska spel. Idrottsutövarna kan alltså vara trygga i
att de tävlar mot andra som lyder under samma regler.
Argumentet »i andra länder får man dopa sig« gäller alltså
inte längre.

Vi kan tycka att listan i vissa avseenden borde se något an-
norlunda ut och att den kunde vara bättre, men den är en poli-
tisk kompromiss, liksom andra multinationella överenskom-
melser. Om vi följer den väl i Sverige kan vi på sikt få större
möjligheter att påverka den i den riktning vi anser vara bättre.

Ur svensk synvinkel kan vi tycka att kraven ställs höga när
det gäller intyg för elitidrottare som behöver exempelvis ast-
mamediciner, insulin (som klassas som ett anabolt medel, vil-
ket definitionsmässigt är tveklöst korrekt) och kortison. Riks-
idrottsförbundets dopingkommission har full förståelse för
det och håller för närvarande på att utarbeta bestämmelser
som skall ta så lite resurser som möjligt från sjukvården. Även
detta är emellertid en kompromiss, och samtidigt är det vik-
tigt att anta regler som inte kan missbrukas av oseriösa läka-
re och idrottsutövare. 

Även de som tycker att idrotten bör lösa sina egna dop-
ningsproblem måste inse att idrottens elit influerar hela sam-
hällets inställning till användning av dopningsmedel och and-
ra onödiga preparat. Därför måste även de icke-idrottsintres-
serade hjälpa till att bekämpa dopningen inom idrotten – se-
kundärvinsterna i samhället är nämligen enormt mycket stör-
re och viktigare.

Annan problemlösning krävs
Olika former av dopningsförsök är mänskliga, som att försö-
ka göra sig vacker eller använda alkohol för att må bättre.
Därför är det sannolikt att farmakologiska försök att prestera
bättre inom all överskådlig tid kommer att förekomma och
också prövas inom idrotten. Emellertid förfogar de som be-
kämpar dopningen inom idrotten över ett gigantiskt kun-
skapsövertag, vilket innebär att alla elitidrottsutövare som do-
par sig kommer att avslöjas – det är bara en fråga om när. Inga
VM- eller OS-segrar eller rekord kommer att accepteras utan
dopningstest, och elitidrottarna testas däremellan 6–12 gång-
er per år eller mer. 

Utanför idrotten är problemlösningen helt annorlunda; där
gäller inte test utan polisiära insatser och upplysning. Om lä-
karna inte ställer upp kommer samhället inte att klara den de-

len. Läkarmedverkan behövs således – kunnigt och engagerat
– även här.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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❙ ❙ Dopning bättre än doping

Ordet doping har funnits som lånord i svenskan ganska länge och
blev särskilt känt efter Ben Johnsons famösa 100-meterslopp vid
olympiska spelen i Seoul 1988. På senare år har dock den för-
svenskade formen dopning spritts alltmer, särskilt i massmedier-
na, troligen tack vare aktiva språkvårdare. Svenska Läkaresäll-
skapets kommitté för medicinsk språkvård (språkkommittén) re-
kommenderar också stavningen dopning framför doping (se
språkkommitténs frågedatabas på Svenska Läkaresällskapets
webbplats ‹www2.svls.se/›). Samma ställning intar Svenska
språknämnden. Läkartidningen välkomnar denna förändring i
språkbruket.

Orden betyder naturligtvis samma sak, men det är inte ett tillräck-
ligt skäl för att behålla en stavning som inte följer det normala
mönstret för ordbildning i svenskan. Så här skriver Svenska
språknämnden på sin webbplats ‹www.spraknamnden.se/› om
doping/dopning:
»Substantiv till verb bildas i svenskan normalt med hjälp av -ning,
t.ex. löpa - löpning. Ofta lånar vi först in verbsubstantivet, t.ex.
mobbing. Snart har vi behov av verbet, mobba. Så fort vi har ver-
bet är det naturligt att ge det tillhörande verbsubstantivet den
form som verbsubstantiv har, alltså mobbning. Det skall därför
heta: coacha: coachning, dopa: dopning, dumpa: dumpning, jog-
ga: joggning, mobba: mobbning.«
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