
 

Antidopingprogram 
 
RF- Riks idrottsförbundet 
SF- Special idrottsförbund 
SIF- Svenska ishockeyförbundet 
IIHF- Internationella ishockeyförbundet 
WADA – World Anti Doping Agency 
 
Bakgrund 

I RF:s stadgar 11 kap 4§ står det att ”SF aktivt ska arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och 
sina medlemsföreningar samt upprätta en plan för antidopingarbetet”. Svensk idrott har implementerat 
världsantidopingkoden i idrottens antidopingreglemente och RF:s stadgar. 
 
Alla idrottare är skyldiga att känna till dopingreglerna samt förstå att intag av kosttillskott alltid sker på 
egen risk. Alla idrottsledare är också skyldiga att känna till gällande regler samt medverka till att 
dopingkontroller kan genomföras. SF har en viktig roll att sprida kunskap om dopingreglerna. 
 
IIHF har implementerat världsantidopingkoden i sina regler, SIF medverkar i internationell harmonisering av 
dopingreglerna.  
 
Syftet med antidopingprogrammet är att öka kunskapen om dopingregler med inriktningen att kunskaper 
om regler och attityder mot dopning sprids och underhålls. 
 
Landslagsledare skall genom att läsa SIF:s antidopingprogram kunna förstå vad som förväntas av dem när 
det gäller antidoping, vistelse rapportering, hantering av läkemedel och dopingkontroller. 
 
Tränare och ledare på klubbnivå ska via antidopingprogrammet informeras om vad som förväntas av dem 
när det gäller antidopingfrågan och det ska finnas information till föreningarna hur de kan arbeta med egen 
handlings- och beredskapsplan i antidopingfrågor. 
 
Media och andra intresserade ska genom SF antidopingprogram få en bild av förbundets och föreningarnas 
förebyggande insatser i antidopingarbetet. 
 
Organisation 

Det yttersta ansvaret för antidopingfrågorna har förbundsläkaren. Förbundsläkaren skall aktivt medverka 
till att SF:s antidopingprogram bearbetas årligen. Förbundsläkaren skall deltaga i RF:s utbildningsprogram i 
antidopingfrågor samt vara väl informerad om dopinginformation via RF:s nyhetsbrev. Inom SIF kommer 
även landslagsassistenter, tävlingschef samt utvecklingschef att arbeta aktivt med antidopinginformation 
till landslag och föreningar. 
 
Förbundsläkaren deltager i internationella möten via IIHF i antidopingfrågor. 
 
SIF skall på sin hemsida presentera aktuell dopinginformation samt organisera länkar till dopinginformation 
nationellt och internationellt. RF, Vaccinera klubben, Ren Vinnare, WADA och IIHF’s antidoping. 
SIF har ambition att verka internationellt i antidopingarbetet och anser att samarbetet inom det europeiska 
fungerar väl. SIF har ambition att samverka till att internationella ligor arbetar efter WADA koden. 
 



 

Dopingkontroller 

Ishockey är en komplex idrott som ställer specifika krav på utövaren. Substanser som bör extra beaktas i 
dopinganalys är förekomst av androgena tillväxtstimulerande ämnen i tränings- och tävlingssammanhang.  
I tävlingssammanhang bör särskild tonvikt läggas vid eventuell förekomst av otillåten stimulantia. I övrigt 
bör analyser och testning utföras som mot andra SF.  
 
Dopingkontrollerna bör förekomma under hela året och vara adekvat fördelade mellan de lägre och de 
högre serierna.  
 
Dopingkontroller utförs regelbundet på samtliga av IIHF arrangerade mästerskap 
 
Information och utbildning 

SIF har ett ansvar att förmedla information om dopingreglerna till föreningar och utövare.  Vi bedömer att 
kunskapsnivån och attityder till doping och dopingregler är god på landslagsnivå och de högre serierna.  Vi 
har svårare att bedöma kunskapsnivån i de lägre serierna. Det finns vissa indikationer på att information 
angående hur man hanterar kosttillskott bland utövare och ledare är bristfällig inom de lägre serierna. SIF 
ansvarar för att information om antidoping sprids på ishockeygymnasierna (NIU). 
 
SIF rekommenderar utbildningar via SISU o RF:s program. Se information på SIF’s hemsida om aktuella 
länkar till dopinginformation. 
 
SIF avråder från användandet av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder.  
 
Samtliga spelare inom landslagen är skyldiga att vid samling uppge bruk av läkemedel samt förekomst av 
dispenser. 
 
SIF rekommenderar starkt föreningar, ledare och utövare att ta del av RF upplägg ”Ren Vinnare” och 
”Vaccinera klubben mot doping ”. Genom dessa två program får utövare och ledare mycket god 
information om antidopingfrågor samt att deltagandet fungerar som en kontrollfunktion att förening och 
utövare ur ett ansvarsperspektiv tagit del av aktuell antidopinginformation. 
 
Handlingsplan för SIF gällande antidoping 

Svenska ishockeyförbundet har som mål att alla ledare och utövare har mycket goda kunskaper om 
antidopingfrågor samt kunskap om var ny information kan hämtas. 
 
Information: 
Handling: På SIF:s hemsida skall svenska ishockeyförbundets antidopingpolicy och handlingsplan finnas 

tillgänglig. På hemsidan skall länkar finnas till RF, Vaccinera klubben, Ren Vinnare, WADA och 
IIHF där all information är aktuell och uppdaterad. 

Ansvarig: Webbansvarig på Svenska Ishockeyförbundet. 
 
Handling: Information om hur man anmäler sig till Svensk Antidopings nyhetsbrev skall alltid finnas 

tillgänglig på SIF:s hemsida. 
Ansvarig: Webbansvarig på Svenska Ishockeyförbundet  
 
Handling: I uppdragsbeskrivningen för läkare, medicinsk personal och team manager skall finnas 

beskrivet att de ska anmäla sig för att ta del av Svensk Antidopings nyhetsbrev  
Ansvarig:  Tävlingschef på SIF (ansvarig för seniorlandslag) Utvecklingschef på SIF (ansvarig för 

junior/ungdomslandslag) 



 

Handling: Informera/maila ut SIF’s antidopingprogram till samtliga ledare inför varje säsong. 
Ansvarig: Tävlingschef på SIF (ansvarig för seniorlandslag) Utvecklingschef på SIF (ansvarig för 

junior/ungdomslandslag) 
 
Handling: Vid kallelse till landslagssamlingar skall information finnas om antidoping, 

dispenser samt webbadress till RF:s hemsida 
Ansvarig: Tävlingschef på SIF (ansvarig för seniorlandslag) Utvecklingschef på SIF (ansvarig för 

junior/ungdomslandslag) 
 
Kunskapsnivå: 
Handling: SIF skall verka för att höja kunskapsnivån inom antidopingfrågor hos distriktsförbunden och 

dess föreningar. Det sker genom samarbete och information via SIF’s Tävlings – och 
Utvecklingsavdelning i deras kontakter med distrikten och föreningar. 

Ansvarig: Tävlingschef och Utvecklingschef på SIF 
 
Vaccinera klubben och Ren vinnare: 
Handling: Information om ”Vaccinera klubben” och ”Ren vinnare” skall delges till samtliga klubbar i 

SHL, och HockeyAllsvenskan och SDHL via möten med Svenska hockeyläkarföreningen.  
Ansvarig: Förbundsläkaren på SIF 
 
Handling: Information och material om ”Vaccinera klubben” och ”Ren vinnare” till övriga 

ishockeyföreningar i Sverige skall distribueras via Hockeyettan, SDHL och distriktsförbunden 
för svensk ishockey. 

Ansvarig: Tävlingschef och Utvecklingschef på SIF 
 
Handling: Vid Elitcamp 16 Herr, Elitcamp 17 Herr och Regionscamp 18 Dam genomförs  

E-utbildningen ”Ren Vinnare” av samtliga spelare och ledare. 
Ansvarig: Utvecklingschef på SIF 
 
Handling: Vid kallelse till landslagssamlingar förordas alla spelare som inte genomfört utbildningen att 

genomföra webbutbildningen ”Ren vinnare”.  
Ansvarig: Tävlingschef på SIF (ansvarig för seniorlandslag) och Utvecklingschef på SIF (ansvarig för 

junior/ungdomslandslag) 
 
Fortbildning: 
Handling: SIF skall deltaga i nationella och internationella möten/utbildning i 

antidopingfrågor. Det är förbundsläkarens uppgift att förmedla ny kunskap 
inom Svenska Ishockeyförbundets organisation. 

Ansvarig: Förbundsläkaren på SIF 
 
Övrigt antidopingarbete: 
Handling: Inför landslagssamlingar rapportera dagsprogram och trupper till RF samt vid eventuella 

ändringar under samlingen så rapporteras dessa till RF. 
Ansvarig: Tävlingschef på SIF (ansvarig för seniorlandslag) och Utvecklingschef på SIF (ansvarig för 

junior/ungdomslandslag) 
 
https://www.swehockey.se/Spelare/spelareaktiva/Antidoping/ 


