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Du kan vara dopad – utan att veta om det
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Idrott och hälsa.

Göteborg. Många svenskar dopar sig utan att veta om det. En vanlig hostmedicin kan få dig att bli
avstängd och många kosttillskott innehåller förbjudna medel utan att de deklareras i
innehållsförteckningen.

Den norska skidstjärnan Therese Johaugs fall har visat att en till synes oskyldig salva mot sår på läpparna kan
sluta med ett positivt dopningsprov och en uppslitande skandal.

I Johaugs fall handlar det om att hennes landslagsläkare Fredrik Bendiksen påstår sig inte ha uppmärksammat
att salvan innehöll en anabol steroid, men det finns även exempel på preparat där förbjudna ämnen medvetet
döljs i innehållsförteckningen.

Åke Andrén-Sandberg, medicinsk expert i Riksidrottsförbundet (RF) antidopningskommission, säger att många
idrottare tar kosttillskott i god tro om att de inte innehåller något förbjudet. Vissa preparat blir kontaminerade
med förbjudna substanser i samband med tillverkningsprocessen, men att det också är vanligt att tillverkaren
spetsar produkten med till exempel efedrin eller anabola steroider för att få den mer effektiv.
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– De flesta kosttillskott görs på mjölkprotein och mjölk blir du varken särskilt mycket piggare eller starkare av.
Får du däremot också i dig av de här förbjudna substanserna tycker du kanske att det var ett bra preparat och så
ökar tillverkarens försäljning, säger Andrén-Sandberg och hänvisar till undersökningar som visar att av de
koststillskott som idrottsmän använder innehåller 25-50 procent förbjudna medel.

Andrén-Sandberg är kritisk till det utbredda användandet av kosttillskott, både bland elitidrottsmän och
motionärer. Det tas cirka 3 500 dopningsprover per år i landet. Den som lämnar provet får vid tillfället uppge
vilka preparat man tagit de senaste två veckorna. 50 procent säger sig ta någon form av kosttillskott eller
vitaminer. Siffran har legat konstant de senaste åren.

– Hälften av de människor som ändå får anses tillhöra de friskaste i landet tar kosttillskott och vitaminer. Det
visar att det finns en kultur inom idrotten som säger att det inte räcker med att träna utan att man måste ta
något annat också. Det här verkar ha blivit en del av den svenska folksjälen och jag tycker att det är fel, säger
Andrén-Sandberg.

RF registrerar normalt 30-40 positiva dopningsprov per år. De flesta lämnas av motionärer och oftast är
kosttillskott boven i dramat, men även mediciner kan skapa ett positivt test.

Mollipect, en vanligt förekommande hostmedicin som ofta ges till barn, innehåller efedrin, en substans som står
på listan över förbjudna medel. Minns hur Tre Kronors Nicklas Bäckström åkte fast för pseudoefedrin vid OS i
Sotji som fanns i hans astmamedicin. NHL-stjärnan friades senare.

Förnekelsen kring dopning har alltid varit stor. Historien är fylld av de mest fantasifulla förklaringar till varför
provet blev positivt och Andrén-Sandberg konstaterar skämtsamt att total minnesförlust tycks vara en av de
vanligaste biverkningarna av dopning.

Egentligen existerar inte begreppet misstagdopning. Reglementet talar i stället om förmildrande
omständigheter. Den grundläggande regeln är att idrottsmannen alltid själv är ansvarig för vad som finns i
kroppen. På så sätt ska det inte gå att skylla på någon annan, men det finns undantag.

När tennisspelaren Richard Gasquet 2009 fälldes för kokain i blodet överklagade han till skiljedomstolen Cas
och anförde att han fått i sig drogen när han kysst en kvinna som just använt kokain. Cas gick på fransmannens
linje och friade honom.

Passiv rökning har också använts som förklaring. Barbers landsman, Ross Rebagliati, hävdade vid vinter-OS i
Nagano 1998 att hans positiva test för cannabis berodde på att han fått sig drogen genom att inandas rök på en
fest. Snowboardåkaren blev först av med sitt guld, men fick tillbaka sedan det stått klart att cannabis stod på
Internationella skidförbundets men inte Internationella olympiska kommitténs lista.

Den amerikanske sprintern Dennis Mitchells förklaring om mycket sex och mycket öl föll dock inte god jord. Det
gjorde heller inte tennisspelaren Petr Kordas om att kalvköttet han ätit var steroidbehandlat.

– De allra flesta som åker fast erkänner till slut, konstaterar Åke Andrén-Sandberg.

Jens Littorin
jens.littorin@dn.se (mailto:jens.littorin@dn.se)

Fakta. Åtta bortförklaringar vi minns

Dieter Baumann, Tyskland, friidrott

Hävdade att någon hällt steroider i hans tandkrämstub och att varje gång han borstade tänderna fyllde han på
med förbjudet medel. Avstängd.

LaShawn Merritt, USA, friidrott

Sade att det förbjudna medlet i hans kropp kom från ett medel han tagit för att förlänga könsorganet och att han
inte avsett att fuska. Avstängd.
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Ross Rebagliati, Kanada, snowboard

Hade fått i sig cannabis genom passiv rökning på en fest inför OS i Nagano 1998. Rebagliati blev först av med
sin guldmedalj, men fick tillbaka den eftersom cannabis inte stod på IOK lista över förbjudna ämnen.

Justin Gatlin, USA, friidrott

Skyllde en positivt test för testosteron på en salva som massören smetat in på hans ben. Fick senare sin
avstängning kortad.

Ekaterini Tanou och Kostas Kenteris, Grekland, friidrott

Fingerade en mc-olycka strax före invigningen av hemma-OS i Aten 2004. De tilläts inte tävla i OS och stängdes
senare av för att de missat tre dopningstester. Efter långa rättsprocesser frikändes de senare.

Petr Korda, Tjeckien, tennis

Åkte fast för anabola steroiden Nandrolon. Sade att han ätit mycket kalvstek och att det positiva provet berodde
på att kalvarna varit behandlade med steroider. Avstängd.

Richard Gasquet, Frankrike, tennis

Hävdade att han kysst en kvinna som använde kokain och att han på så sätt fått in drogen i sitt blod. Fälldes
först av Internationella tennisförbundet men friades av skiljedomstolen Cas.

Shawn Barber, Kanada, friidrott

Även den kanadensiske stavhopparen skyllde tidigare i år sitt kokain på en kyss från en kvinna han träffat på
nätet. Kanadensiska förbundet fråntog honom guldet vid kanadensiska mästerskapen, men lät honom tävla i
Rio-OS, där han misslyckades och blev tia.
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