
DOPINGÖVERVAKNING
Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf ansvarar för dopingöver-
vakningen i Finland. Dopingkontroller ordnas såväl under som utanför 
tävlingar och matcher. Alla idrottare som deltar i organiserad verksamhet, 
såsom träningar eller läger, omfattas av dopingövervakningen, även om 
de inte skulle ha spelarlicens eller avtal. Det finns ingen åldersgräns för 

dopingkontroller.  En idrottare kan testas när och var som helst. Prover som 
tas vid tävlingar analyseras för fler dopingämnen än prover som tas utanför 
tävlingar, bland annat stimulantia och cannabinoider. Dopingkontrollerna 
sker enligt den internationella testnings- och utredningsstandarden.

Förbjudna substanser och metoder i idrotten
Innan en idrottare inleder medicinering ska hen alltid kontrollera om pre-
paratet eller metoden tillåts inom idrotten. Den senaste informationen om 
förbjudna substanser och metoder finns på FCEI:s webbplats suek.fi. FCEI 
har också lanserat en mobilapplikation för förbjudna substanser och metoder 
i idrotten (KAMU). Sökningen gäller endast receptbelagda och receptfria 
farmakologiska preparat som fås i Finland. I Finland och utomlands kan det 
finnas preparat med samma namn men med olika verksamma ämnen. Därför 
ska inte KAMU-läkemedelssökningen användas för att kontrollera huruvida 

läkemedel som köpts utomlands är tillåtna.
När idrottaren kontrollerar ett preparat bör hen se till att administrerings-

vägen överensstämmer med det preparat som sökes. Läkemedelssökningen 
innehåller preparat med samma namn men olika administreringsväg, till 
exempel tablett eller kräm. Av dessa kan en vara tillåten medan den andra är 
förbjuden.  I KAMU-appen kan idrottaren ange de läkemedel som hen använ-
der. På detta sätt har hen alltid informationen med sig, såväl på apoteket som 
vid dopingkontroll. Appen är gratis och finns i en finsk- och en svenskspråkig 
version.

Kosttillskott
Kosttillskott är livsmedel som används för att komplettera en frisk männ-
iskas diet. FCEI upprätthåller ingen förteckning över kosttillskott, där de 
skulle klassificeras antingen som förbjudna eller tillåtna. Idrottaren bör själv 
kontrollera i förteckningen över förbjudna substanser om förbjudna ämnen 

förekommer i kosttillskottets innehållsförteckning.
 Ibland kan kosttillskott innehålla förbjudna substanser, även om de inte 

omnämns i innehållsförteckningen. En idrottare bör alltså allvarligt överväga 
användningen av kosttillskott. Ansvaret ligger hos idrottaren själv.

Dispens för medicinering av idrottare
Dispensförfarandet är avsett för idrottare med en sjukdom som kräver 
användning av en substans eller metod som klassificerats som förbjuden. Det 
är möjligt att få dispens för förbjudna substanser enligt en skriftlig ansökan, 
om det finns nödvändiga grunder för medicineringen.

Olika förfarandesätt gäller för idrottare på nationell och internationell 
nivå. FCEI:s grenspecifika nivådefinition gäller idrottare och tävlingar på 
nationell nivå i Finland. Den beskriver för varje gren den nivå på vilken 

idrottare oberoende av ålder måste ansöka om erforderlig dispens från FCEI 
genom ett förhandsförfarande. Ett recept eller intyg utskrivet av en läkare 
räcker inte. Frånsett nödsituationer bör man inte påbörja medicinering eller 
behandling som är förbjuden i idrotten för idrottare som omfattas av nivå-
definitionen innan man har beviljats dispens för denna. Mer information om 
dispensförfarandet finns på FCEI:s samt det internationella och nationella 
specialidrottsförbundets webbplatser.

On det är möjligt att en idrottare mitt under en säsong permanent eller 
tillfälligt (exempel under en match) stiger till en nivå som omfattas av nivåde-
finitionen, ska hens ansökan om dispens ha behandlats innan hen deltar i den 

första matchen.
 Obs! Om en idrottare namnges i matchprotokollet omfattas hen av 

nivådefinitionen, även om hen inte spelar under matchen.

Ytterligare information:

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf 
suek.fi     I    antidoping@suek.fi

Anmäl idrottsförseelser
Alla har rätt att göra en anmälan om de misstänker en doping-, tävlingsmanipulations- eller läktarsäkerhetsförseelse. Genom 
att ingripa i förseelser hjälper du till att skydda idrottare och idrotten samt att försäkra lika och trygga utgångspunkter för alla 
aktörer. Idrottsförseelser kan även anmälas anonymt. Anmälningstjänsten ILMO finns på adressen  ilmo.suek.fi.

Bekämpning av tävlingsmanipulation
Tävlingsmanipulation innebär att man påverkar tävlingens eller matchens gång eller slutresultat. Påverkan är avsiktlig eller snedvridande, och målet är 
att få en fördel antingen för sig själv eller för andra. Vid tävlingsmanipulation är det ofta fråga om pengar. Motivet kan vara till exempel vadslagning, 
penningtvätt eller framgång i tävlingen. Idrottare eller andra aktörer som deltar i tävlingsmanipulation kan bli avstängda från idrotten eller utsättas för 
rättsliga påföljder. Bekämpa manipulation: Slå aldrig vad om din egen match eller serie och be ingen satsa på dig, avslöja aldrig intern information om 
ditt lag eller dig själv och rapportera allt som verkar misstänkt.
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