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Avtale og antidopingregler
Inngår avtale med Antidoping Norge
Opplæring av ansatte
E-læring i antidopingregler, tegn på
doping, kosttilskudd, forebygging
Informasjonsmateriell
Plakater, brosjyrer, tilpasset
e-læring for medlemmer
Dopingkontroll
Mulighet til å gjennomføre dopingtest
(som følger personlovgivningen)
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Kosttilskudd

Stor og variert produktgruppe
Globalt marked
Omfattende bruk
Doping?
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Kan kosttilskudd inneholde doping?

Nutrients 9 2017, 4. oct
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Kan kosttilskudd inneholde doping?
Kosttilskudd markedsført som prestasjonsfremmende, muskelbyggende,
fettforbrennende og/eller oppkvikkende
Dopingmidler i kosttilskudd solgt i Norge (2015)
 116 høy-risiko kosttilskudd kjøpt i fysiske butikker
 Enkeltfunn av legemidler og/eller for høye mengder koffein
Dopingmidler i kosttilskudd solgt i Norge (2019)
 93 høy-risikoprodukter fra nettbutikker
 23% n=21) inneholdt doping, legemidler eller høye mengder koffein
 9% (n=8) inneholdt dopingmidler
 10% (n=9) inneholdt legemidler
 4% (n=4) inneholdt ulovlig høy konsentrasjon av koffein
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Kosttilskudd og dopingkontroll
Internasjonalt
 6-9 % av alle saker skyldes bruk av kosttilskudd
Norge


2013-2018



I 21 % av sakene (17 av 82 saker) hevdet utøveren
at kosttilskudd var kilden til den positive prøven



I 10 % av sakene (8 av 82 saker) er det med rimelig
sikkerhet bevist at kosttilskudd var årsaket til den
positive prøven

Forbudt stoff
Stanozolol metabolitter
Desoxymethyltestosterone
Metandienone metabolite, testeosteron
N-ethyl-1-phenylbutan-2amine and1-phenyl2-butanamine
Methylhexaneamine,
Prednisolone og prednisone
Dehydrochloromethyl-testosterone
Ibutamoren
Anti-estrogens
Meldonium
Metylheksanamin
Testosteron, Androsteron, Etiocholanone
Higenamine
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Kosttilskudd og helsefare
Dopingmidler kan utgjøre en helserisiko
Ulovlige kombinasjoner av stoffer, f.eks. koffein og synefrin
Høye mengder koffein
Usikker helseeffekt ved kombinasjoner av forskjellige kosttilskudd
Uheldig interaksjon med legemidler
Umerkede produkter og udeklarert innhold
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Risikoreduserende tiltak
Vær spesielt forsiktig med


produkter som lover prestasjonsfremmende effekt (muskelbyggende, fettforbrennende, oppkvikkende)



blandingsprodukter/«Multi-Ingredient Performance Supplement»



produkter deklarert med stoffer du ikke kjenner til



produkter med ufullstendig varedeklarasjon



produkter kjøpt i utlandet og på nett



produkter fra ukjente produsenter

Benytt testprogrammer for kosttilskudd (Informed-Sport, NSF Certified for sport m.fl.)
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Antidoping Norge kan aldri
garantere for at et produkt er
trygt å bruke

Personer som ønsker å bruke
kosttilskudd, anbefales å
vurdere behov, effekt og risiko
i samråd med kvalifisert
personell
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