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1 Innledning
Sommeren 2016 ble det offentlig kjent at den norske landslagsutøveren Martin Johnsrud
Sundby hadde overtrådt WADAs dopingregelverk og av den grunn blitt ilagt reaksjon
blant annet i form av to måneders utestengelse.
Som et resultat av dette, samt den etterfølgende debatt knyttet til gjeldende praksis for
undersøkelse, diagnostisering, behandling og medisinering av astma og lignende
luftveislidelser hos norske landslagsutøvere i langrenn, besluttet Norges skiforbund (NSF)
v / Langrennskomiteen 14. september 2016 å oppnevne et uavhengig granskningsutvalg
som blant annet skulle "(K)artlegge rutiner vedrørende utredning, oppfølging og
medisinering av langslagsutøvere i langrenn i Norge i perioden fra og med 1.1.2012 til
og med 30.8.2016". Granskningsutvalget skulle videre undersøke om utredning,
oppfølging og medisinering i denne perioden hadde vært i samsvar med "god medisinsk
forsvarlig praksis, og i tråd med blant annet helsepersonelloven, etiske regler for leg er
og internt regelverk i Norges idrettsforbund og Norges skiforbund".
En måned etter oppnevning av Granskningsutvalget ble det offentlig kjent at den norske
langrennsutøveren Therese Johaug hadde avgitt positiv dopingprøve. Som følge av dette
ble undersøkelsesperioden i henhold til mandatet utvidet til å gjelde frem til utvalget
overleverer sin rapport.
Granskningsutvalget overleverer med dette sin enstemmige rapport.
Utvalgets vurderinger og tilrådinger er oppsummert i rapportens kapittel 2. For mer
utførlig redegjørelse for utvalgets vurderinger og tilrådinger vises det til primært til
rapportens kapittel 12.
For fullstendig redegjørelse for Granskningsutvalgets mandat og utvalgets forståelse av
dette vises det til rapportens kapittel 3. I dette kapittelet er det også redegjort for utvalgets
sammensetning, habilitetsvurdering og arbeidsform, samt også inntatt en opplisting av
sentrale begreper som forklares eller defineres.
I kapittel 4 er det inntatt en kortfattet oversikt over organisering av norsk langrenn,
herunder redegjort for sentrale nasjonale og internasjonale idrettsorganer. Kapittel 5
beskriver organiseringen av de norske langrennslandslagene, mens det i kapittel 6 er
redegjort for utøvernes støtteapparat i henholdsvis NSF-langrenn og Olympiatoppen
(OLT). Det redegjøres her for hvilket ansvar og hvilke oppgaver dette innebærer.
Utvalget har i rapportens kapittel 7 redegjort for hvordan toppidrett og/eller langrenn er
organisert i Sverige, Finland og Danmark. Det gis her også en beskrivelse av hvordan det
helsefaglige støtteapparatet er organisert, samt redegjøres for praksis i de ulike landene
når det gjelder diagnostisering og behandling av astma.
I kapittel 8 har utvalget redegjort for det regelverk som utvalget særlig har funnet relevant
for arbeidet. Det redegjøres blant annet for nasjonalt, formelt regelverk som regulerer
helsepersonells yrkesutøvelse og den enkelte utøvers rettigheter som pasient.
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Som det vil fremgå av rapportens kapittel 12 har utvalget på en rekke punkter vurdert om
dette regelverket har vært etterlevd i tilstrekkelig grad.
I forlengelse av redegjørelsen for gjeldene rett, har utvalget i kapittel 9 inntatt en grundig
redegjørelse for "gullstandarden" når det gjelder undersøkelse, diagnostisering og
behandling av astma og lignende luftveislidelse. I kapittel 10 har utvalget inntatt en
tilsvarende beskrivelse av hvilken praksis man i Norge har hatt innenfor NSF, OLT og
Norges idrettshøgskole (NIH) når det gjelder undersøkelse, diagnostisering og behandling
av astma og lignende luftveislidelser.
Utvalget har i kapittel 11 diskutert en rekke lege- og idrettsetiske problemstillinger som
utvalget finner særlig relevant for granskningsoppdraget. Som det vil fremgå er det her
inntatt en rekke prinsipielle vurdering og anbefalinger som har vært førende for utvalgets
vurdering av en rekke av de ulike del-problemstillinger som presenteres og vurderes i
rapporten.
I kapittel 12 er utvalgets vurderinger og forslag til tiltak presentert. Utvalget foretar her
blant annet en vurdering av hvorvidt den praksis man i Norge har hatt innenfor NSF, OLT
og NIH når det gjelder undersøkelse, diagnostisering og behandling av astma og lignende
luftveislidelser avviker fra den "gullstandard" som er beskrevet i kapittel 9. I kapittel 12
diskuteres også NSF-langrenns praksis omkring bruk av forstøver for administrering av
legemidler og/eller saltvann. I tillegg diskuterer utvalget en rekke andre relevante
problemstillinger før det avslutningsvis anbefales en rekke oppfølgingspunkter både
nasjonalt og internasjonalt.
Avslutningsvis i rapporten har utvalget inntatt en rekke vedlegg som er relevante for å
beskrive eller utdype utvalgets arbeid. I rapporten er det gjort løpende henvisninger til
disse vedleggene.

2 Oppsummering av Granskningsutvalgets funn,
vurderinger og tilrådinger
2.1 Innledning
I herværende kapittel oppsummeres Granskningsutvalget funn, vurderinger og
anbefalinger. I rapportens kapittel 12 er det inntatt en bredere og mer detaljert
redegjørelse som igjen baserer seg på den beskrivelse og de drøftelser som er inntatt i
foregående kapitler, og da særlig kapitlene 8 til 11.
For å illustrere oppbyggingen av rapporten viser utvalget til at det i kapittel 8 er redegjort
for helseregelverk som har vært relevant for utvalgets vurderinger. I kapittel 9 beskrives
"gullstandarden" når det gjelder undersøkelse, diagnostisering og behandling av astma og
deretter er det i kapittel 10 gitt en beskrivelse av praksisen innenfor NSF-langrenn på
dette området. I kapittel 11 redegjøres det for etiske vurderinger som har vært førende for
utvalgets arbeid, og i kapittel 12 er det inntatt en samlet redegjørelse utvalgets funn,
vurderinger og anbefalinger.
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For en fullstendig bakgrunn for og forklaring av utvalgets vurderinger og tiltak, kan det
være nødvendig å sette seg inn i det bakgrunnsmateriale som er inntatt i rapportens ulike
kapitler. Utvalget har imidlertid forsøkt å utforme oppsummeringskapittelet slik at det i
størst mulig grad skal kunne leses som et selvstendig og uavhengig kapittel.

2.2 Noen etiske utgangspunkter
Utvalget har i rapportens kapittel 11 diskutert etiske problemstillinger som har vært
førende for en rekke av de vurderinger og anbefalinger som utvalget har kommet til.
I et overordnet perspektiv kan det problematiseres at leger bidrar inn i en virksomhet som
ofte skaper sykdom og plager. En høy etisk bevissthet rundt de etiske gråsonene er viktig
for utøvernes helse, for idretten selv og for de unge som rekrutteres til idretten. Det er
mange flere etiske spørsmål på feltet enn dopingspørsmål som har vært dette utvalgets
utgangspunkt. Arbeidet har imidlertid avdekket mange viktige verdispørsmål.
Selv der praksis ikke bryter med reglementet, kan det oppstå etiske gråsoner som det er
viktig å diskutere. I spesielle tilfeller kan handlinger i strid med regelverket forsvares
moralsk, og i noen tilfeller er lovlige tiltak etisk problematiske.
Etikkarbeid handler om en bevisst håndtering av verdier og hensyn som kan stå i strid
med hverandre og skaper etiske dilemma: Hva er legens eller fysioterapeutens rolle i
ulike situasjoner? Når går man over fra å hensynta utøverens helse til å bruke
helsetjenesten til å øke idrettsprestasjonene? Hvordan håndteres uenighet og konflikt
blant de profesjonelle? Et annet dilemma er balansegangen mellom utøvernes ønsker om
en bestemt behandling som ikke er godt begrunnet medisinsk, eller motsatt ikke ønsker å
følge legens råd. Hvordan skal slike situasjoner håndteres med hensyn til ansvar både for
lege og utøver? Hvordan bidrar kontrakter og rutiner til å skape etiske gråsoner? Hvor dan
bidrar de medisinsk ansvarlige og utøverne selv til medikalisering og til passivisering av
utøvere? Hvordan håndteres varslere av ledelsen? Det vises til at Åpenhetsutvalget som
fremla sin rapport for Idrettsstyret høsten 2016 har foreslått at Norges idrettsforbund
legger til rette for anonym varsling fra interne og eksterne, med rutiner for oppfølgning.
De etiske dilemmaene i langrennssporten er ikke veldig forskjellig fra andre sportsgrener.
Langrennssporten skal ha honnør for at de har lagt sin praksis åpen for granskning og
kritikk som er den første og avgjørende forutsetningen for et aktivt etikkarbeid.
Utvalget foreslår at etiske spørsmål i langt større grad settes på dagsorden i utøverfora, i
helsepersonellets arbeid og i internasjonale sammenhenger. Norges idrettsforbunds
etikkutvalg kan være et forum som kan bidra inn i dette arbeidet.

2.3 Praksis omkring undersøkelse og diagnostisering av astma
og andre luftveislidelser
Etter en samlet gjennomgang og vurdering av den informasjon utvalget har mottatt,
herunder opplysninger fremkommet gjennom intervjuer av utøvere og helsepersonell
tilknyttet NSF-langrenn og OLT/NIH, legger utvalget til grunn at undersøkelse og
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diagnostisering av astma og andre luftveislidelser hos norske landslagsutøvere i all
hovedsak har vært i tråd med nordisk og internasjonal praksis, jf. rapportens punkt 12.2.
Astmadiagnose er basert på symptom og verifikasjon ved hjelp av spirometri med
reversibilitetstest og/eller bronkialprovokasjon. Sistnevnte utføres hos alle utøverne på
landslaget i form av metakolinprovokasjon, men også i enkelte tilfeller som
anstrengelsesprovokasjon. Astma blant langrennsutøvere på landslaget følges opp av
landslagslegene eller ved NHI/OLT. Utøvere som ikke blir tatt ut på landslaget henvises
til fastlege.
I de tilfeller der det blir observert tydelige astmasymptomer, men der
bronkialprovokasjon og reversibilitetstest er negative, kan behandling med legemidler
være indisert. Luftveissymptomer bør tolkes med varsomhet og forsøksvis behandling ved
negative tester skal være kortvarig. Blant norske senior utøvere som utvalget har
intervjuet, hadde mer enn to tredjedeler (14 av 19) av de som ble behandlet med
astmalegemidler en astmadiagnose. Astmadiagnosen var basert på symptom, og en positiv
bronkialprovokasjon med metakolin hos samtlige. Dessuten ble det tatt spirometri med
reversibilitetstest og løpetest hos noen utøvere. Mindre enn en tredjedel (5 av 19) av
seniorutøverne ble behandlet periodevis med astmamedisiner for luftveissymptom uten å
ha en påvist astmadiagnose. Av disse fem utøvere som periodevis fikk behandling for
luftveisplager, opplevde samtlige en symptomlindring av behandlingen, jf. punkt 10.3.2
tabell 10.3.2.1. I noen få tilfeller har utøvere blitt tilbudt behandling med inhalasjon av
legemidler (ipratropiumbromid) i forbindelse med lette symptom, som ikke direkte
opplevdes som uttrykk for astma. I disse tilfellene ble det gjort behandlingsforsøk som
ikke ble gjentatt på grunn av manglende effekt. Det gjelder altså ett eller noen få tilfeller.
Utvalget finner ikke grunn til å anbefale konkrete endringer når det gjelder den praksis
helsepersonell tilknyttet NSF-langrenn og OLT/NIH har fulgt når det gjelder
undersøkelse og diagnostisering av astma og andre luftveislidelser. Utvalget vil likevel
påpeke viktigheten av at forsøksvis behandling med astma legemidler skal være kortvarig.
Forekomsten av diagnostisert astma på de norske langrennslandslagene er i samsvar med
vitenskapelig dokumentert høy forekomst av astma hos langrennsløpere i internasjonale
studier.

2.4 Praksis omkring behandling og medisinering av astma og
andre luftveislidelser
2.4.1

Bruk av ipratropiumbromid (Atrovent®)

Hos norske langrennsutøvere med astmasymptom brukes gjennomgående inhalasjon av et
antikolinergikum (ipratropiumbromid, Atrovent®) både ved behandling av
anstrengelsesutløst luftveissymptom, og for å forebygge symptom under trening og
konkurranse, jf. rapportens punkt 12.3.1. Ipratropiumbromid ble introdusert på markedet
på 1970-tallet, og på 1970- og 1980-tallet det ble gjort et stort antall studier av
legemiddelets effekt på anstrengelsesutløst bronkial obstruksjon. Enkeltstudier har også
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blitt gjort senere. Konklusjonen av alle studiene er at ipratropiumbromid og andre
kortvirkende antikolinergika har liten, om overhodet noen effekt på anstrengelsesutløst
luftveissymptom og anstrengelsesutløst bronkial obstruksjon, se punkt 12.3.1 for
referanser. I flere av disse studier ble det gjort sammenligninger mellom antikolinergika
og beta-2-agonister, som uten unntak viste at beta-2-agonister var det mest effektive
legemiddelet. Disse studiene og bred klinisk erfaring har vist at førstevalget av
luftveisutvidende terapi ved astma, er beta-2-agonister.
De nevnte studiene ble gjennomført på personer med ”klassisk” astma, og ikke på
langrennsutøvere eller andre idrettsutøvere på elitenivå som har fått astma som følge av
idretten. Det er ikke kjent om astmasymptomer som opptrer hos idrettsutøvere skiller seg
fra ”klassisk” astma hva gjelder behandlingsrespons på antikolinergika. Det finnes i dag
ingen studier som har undersøkt dette.
Under henvisning til ovenstående legger derfor utvalget til grunn at det ikke er
vitenskapelig belegg for å velge et antikolinergikum framfor en beta-2-agonist ved
behandling av luftveisobstruksjon ved astma. Utvalget legger videre til grunn at det heller
ikke finnes vitenskapelig støtte for at behandling med antikolinergika eller
inhalasjonssteroider forebygger utvikling av astma hos utøvere med begynnende
symptom.
2.4.2

Bruk av budesonid (Pulmicort®) på forstøver

Noen utøvere har inhalert budesonid (Pulmicort®) via forstøver i tilknytning til
konkurranse. Flere av utøverne har samtidig stått på annen inhalasjonssteroid, i de fleste
tilfeller ciclesonid (Alvesco®).
Utvalget legger til grunn at det ikke er vitenskapelig grunnlag for slik behandling med
”ekstra” steroider før kjent eksponering, for eksempel ved konkurranse.
2.4.3 Vedlikeholdsbehandling ved astma
Blant norske langrennsutøvere har det bare vært et fåtall som har blitt behandlet med en
kombinasjon av inhalasjonssteroider og langtidsvirkende beta-2-agonister. I forhold til
gjeldende nasjonale og internasjonale retningslinjer for astmabehandling, er dette
grunnsteinen for behandling av personer med moderat astma, steg 3 -5 i GINA, se punkt
9.6.3.
Slik kombinasjonsbehandling innebærer et av de store framskritt i astmabehandlingen
gjennom de siste tiårene, en behandling som norske langrennsutøvere synes ikke å ha blitt
tilbudt. Årsaken til dette er uklar. De doser beta-2-agonister som har blitt gitt, ligger langt
under det som er maksimal tillatt dose for beta-2-agonister etter WADAs regelverk, se
punkt 9.7.2. Mange utøvere hadde en tung astma, hvilket skulle kunne gi grunnlag for et
behandlingsforsøk med kombinasjon av inhalasjonssteroider og langtidsvirkende beta-2agonister.
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2.4.4 Oppsummering
Under henvisning til ovenstående legger derfor utvalget til grunn at norske
langrennsutøvere ikke synes å ha blitt tilbudt behandling i form av en kombinasjon av
inhalasjonssteroider og langtidsvirkende beta-2-agonister. I henhold til gjeldende
nasjonale og internasjonale retningslinjer for astmabehandling er slik
kombinasjonsbehandling å anse for grunnsteinen for behandling av personer med noe
tyngre astma.
Mange av utøverne har tung og ukontrollert astma, men behandles likevel ikke i tråd med
de retningslinjer/anbefalinger som er publisert i norske og internasjonale guidelines.
Hvorfor en generelt har valgt å behandle utøvernes astma med antikolinergika i stedet for
med beta-2-agonister, er uklart, og har ikke støtte i den vitenskapelige litteraturen.
Når det gjelder vedlikeholdsbehandling av astma synes altså ikke behandlingsstrategien
av norske langrennsutøvere å følge de nasjonale og internasjonale retningslinjene som
finnes.
Utvalget legger videre til grunn at utøverne heller ikke behandles med
leukotrienantagonist. Selv om denne indikasjon ikke kan anses å være sterk i denne
gruppen, kunne et behandlingsforsøk være verdifullt for de med mye symptom til tross
for at de mottar annen behandling.

2.5 Bruk av forstøver for administrering av legemidler og/eller
saltvann
Bruk av forstøver, både til inhalasjon av legemidler og inhalasjon av saltvann (isoton
saltvannsløsning) har vært utbredt i det norske langrennslandslaget. Laglegene tilknyttet
landslaget argumenterer for bruk av forstøver ved at legemiddelet når lengre ut i
luftveistreet ved inhalasjon via forstøver, sammenlignet med inhalasjon via spray eller
pulverinhalator. Videre begrunnes slik bruk av at inhalasjon av legemidler (Atrovent®,
Pulmicort®) forebygger utvikling av astma hos dem som får symptom i forbindelse med
fysisk anstrengelse. Det har i lengre tid vært forstøverapparat tilgjengelig i smøretraileren
for inhalasjon av legemidler og saltvann.
Det finnes ikke vitenskapelig dokumentasjon for at man ut fra et klinisk perspektiv får
mer fordelaktig distribusjon av legemiddel via forstøver, sammenlignet med spray eller
pulverinhalator. Forstøver anvendes iblant i Norge ved vedlikeholdsbehandling av
personer med astma og KOLS, men noen direkte sammenligninger mellom behandling
med forstøver og spray eller pulverinhalatorer, som taler til fordel for forstøver, finnes
ikke. Det er således ikke vitenskapelig grunnlag for at legemidler er mer effektive om de
inhaleres via forstøver framfor via spray eller pulverinhalator ved behandling av
obstruktiv lungesykdom hos voksne.
Utvalget legger videre til grunn at det ikke finnes vitenskapelig støtte for at behandling
med inhalasjonssteroider (eller noen andre astmamedisiner) forebygger utvikling av astma
både hos utøvere med og uten luftveissymptom som hoste og slim.
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I henhold til gjeldende regelverk skal inhalasjon av legemidler alltid forskrives av en
lege. Imidlertid har legemidler (Atrovent®, Pulmicort®) ligget tilgjengelig i
smøretraileren. Fra høsten av 2016 har man endret rutinene, slik at det ikke lenger finnes
legemidler tilgjengelig på samme måte.
Det har vært uvanlig at utøvere har inhalert beta-2-agonister via forstøver i
smøretraileren. Inhalasjon av beta-2-agonister antas å ha forekommet, jf. omtalen av
Sundby-saken i punkt 3.1.2, men ikke den siste tiden.
Det at reseptpliktige legemiddel har vært lett tilgjengelige i smøretraileren er i strid med
god medisinsk praksis og gjeldende regelverk for håndtering av legemidler. Rutinene har
således vært mangelfulle. Gjennom den etter forholdene dårlige kontrollen av legemidler i
bussen har det vært muligheter for utøvere å inhalere legemidler via forstøver uten på
forhånd å ha kontakt med en lege. Flere av utøverne har selv reagert på rutinene omkring
inhalasjon, og enkelte har opplevd det som uriktig. Dette gjelder spesielt utøvere som har
kommet inn som ny på landslaget. I denne sammenheng burde NSF ha innført en rutine
for informasjon til nyankomne om at astma er forholdsvis vanlig blant langrennsutøvere
på elitenivå, og at behandling iblant skjer i smøretraileren og at dette ikke er ment for
friske utøvere og ikke er et prestasjonsfremmende tiltak.
Rutinene for bruk av forstøverapparat i smøretraileren har blitt endret. Inhalasjon av
salbutamol i smøretraileren ble avsluttet før Granskingsutvalget ble nedsatt. Någjeldende
rutine er at utøverne selv medbringer egne reseptpliktige legemidler som skal inhaleres i
smøretraileren. Dette innebærer at inhalasjon av legemidler fortsatt forekommer i
smøretraileren, men at rutinene for slik håndtering er endret. Nå skjer inhalasjon av
legemidler etter strikte rutiner og bare etter anvisning fra lege. Det finnes således ingen
inhalasjonslegemidler allment tilgjengelig i smøretraileren som muliggjør
”selvbetjening”.
I smøretraileren har saltvann (isoton saltvannsløsning) i lengre tid vært tilgjengelig for
utøvere som har hatt behov for dette. Inhalasjon av saltvann på forstøver foregår fortsatt.
Dette innebærer ikke brudd mot gjeldende bestemmelser. Det finnes ikke vitenskapelig
dokumentasjon for at inhalasjon av saltvann innebærer en medisinsk fordel for utøverne,
og det finnes ikke vitenskapelig grunnlag for at saltvannsinhalasjoner forebygger
utvikling av astma hos friske utøvere som av og til får luftveissymptom i sammenheng
med skirenn. Flere utøvere forteller imidlertid at de rent subjektivt opplever at inhalasjon
av saltvann via forstøver "smører" lunger og såre luftveier, samt bidrar til å løse opp slim,
etter kraftige fysiske anstrengelser.
Det er vanskelig å se helsefaglige grunner til at bruk av saltvann via forstøver bør forbys
brukt i idrettssammenheng. Mange utøvere har symptomer i forbindelse med skiløp,
spesielt ved lave temperaturer, og muligheten for å gi symptomlindring med en tillatt
metode i form av saltvannsinhalasjon bør kanskje ikke fratas utøvere som opplever at
dette gir symptomlindring. Utvalget vil imidlertid vise til at slik bruk av medisinteknisk
avansert utstyr blant friske utøvere kan innebære en form for medikalisering av idretten
som har en negativ signaleffekt ut mot yngre utøvere, og at det derfor kan oppfattes som
etisk problematisk. Dersom det aksepteres at forstøverapparatet brukes med saltvann, uten
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medikamenter, i lindrende øyemed, er det viktig å gi informasjon til alle som står utenfor
eliteidrettsmiljøet om hvorfor forstøveren brukes og at det ikke er noe "alle" som vil bli
gode på ski burde bruke. Unge utøvere bør få særlig informasjon om bruken og at bruken
savner vitenskapelig dokumentasjon for forebyggende effekt. Utvalget vil anbefale at det
framskaffes dokumentasjon av effekten av denne intervensjonen.
Om slike etiske betraktninger bør lede til at man slutter å bruke saltvann via forstøver, bør
vurderes av hvert enkelt land. Utvalget viser her til at man i Sverige har uttalt på
prinsipielt grunnlag at man ikke ønsker dette inn som en del av helsetjenestene som tilbys
til utøverne.

2.6 Om diagnostisering og/eller behandling basert på
symptomer
Grensen mellom diagnostisering og behandling kan i noen tilfeller være flytende. Dette
gjelder for astma og luftveislidelser i likhet med en lang rekke andre sykdommer, se
nærmere om dette under kapittel 9. Likedan er det viktig å være klar over at sykdommen
astma kan arte seg forskjellig fra person til person, og at grensen mellom diagnosen astma
og andre luftveislidelser kan være flytende og uklar.
Basert på den redegjørelse som særlig er inntatt i kapittel 9 og kapittel 10 legger utvalget
til grunn at kliniske symptomer kan indikere mulig astmadiagnose selv om det ikke er
gjort ytterligere undersøkelser eller foretatt tester i form av spirometri m.m.
Utvalget legger videre til grunn at behandling med astmamedisin utelukkende basert på
kliniske symptomer kan være faglig forsvarlig som kortvarig hastetiltak, for eksempel
etter store fysiske anstrengelser ved trening eller konkurranse. Dersom det skal
iverksettes langvarig eller permanent medikamentell behandling av astma eller lignende
lungelidelse forutsetter dette ytterligere utredning før det tas endelig stilling til
diagnostisering og medikamentell behandling.
Med de forbehold og forutsetninger som følger av ovenstående, er det utvalgets
oppfatning at man i tilknytning til landslagene ikke har hatt en symptomstyrt praksis
knyttet til diagnostisering og/eller behandling av astma eller lignende luftveislidelser so m
det finnes grunn til å kritisere.

2.7 Påstander om diagnostisering og/eller behandling av friske
utøvere
Både forut for og underveis i utvalgets arbeid har det i ulike medier fremkommet
påstander om at laglegene og/eller annet helsepersonell tilknyttet NSF eller OLT/NIH
skal ha diagnostisert og/eller behandlet såkalt friske utøvere. Påstandene har knyttet seg
til diagnostisering og behandling av astma eller lignende luftveislidelser.
Utvalget legger til grunn at det med dette menes at man i strid med allment aksepterte
nasjonale og internasjonale retningslinjer har diagnostisert utøvere til å ha astma eller
lignende luftveislidelser, og at disse utøverne uten "gyldig" diagnose deretter har fått
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medikamentell behandling som om de skulle hatt slik diagnose, og er medisinert uten
medisinsk grunn.
Som tidligere nevnt kan grensen mellom diagnostisering/utprøving og behandling i noen
tilfeller være flytende, samtidig som grensen mellom diagnosen astma og andre
luftveislidelser kan være flytende og uklar. Likedan er det viktig å være klar over at
sykdommen astma kan arte seg forskjellig fra person til person. I tillegg kan behandling
med astmamedisin utelukkende basert på kliniske symptomer ved gitte forutsetninger
være å anse for fullt ut faglig forsvarlig.
Utvalget har ikke blitt kjent med tilfeller hvor man i strid med allment aksepterte
nasjonale og internasjonale retningslinjer har diagnostisert utøvere til å ha astma eller
lignende luftveislidelser, og at disse utøverne uten "gyldig" diagnose deretter har fått
medikamentell behandling som om de skulle hatt slik diagnose.
Utvalget vil imidlertid påpeke at enkelte utøvere som har hatt luftveissymptomer, har fått
forsøksvis medikamentell behandling for å undersøke om behandlingen lindrer
symptomene. I de tilfellene hvor det ikke oppnås symptomlindring har utøveren ikke blitt
diagnostisert med astma og man har ikke fortsatt behandling med astmalegemiddel.
Utvalget legger til grunn at dersom det er snakk om symptomer som er forenelig med en
mistenkt diagnose, vil det etter en konkret vurdering være faglig forsvarlig å forsøke
medikamentell behandling for å se om man ved behandlingen oppnår symptomlindring.
Dette gjelder særlig "i felt" hvor det av hensyn til utøveren/pasienten fremstår som faglig
forsvarlig og legeetisk riktig å forsøke symptomlindrende behandling fremfor å avvente
senere undersøkelser som kan bekrefte eller avkrefte diagnosen. Dersom det ikke oppnås
symptomlindring i løpet av kort tids symptomlindrende behandling skal utøveren
henvises til videre undersøkelse for å avkrefte eller bekrefte diagnose, samt eventuell
utarbeidelse av behandlingsplan av spesialist dersom sykdom diagnostiseres.
Under henvisning til ovenstående vurderinger og presiseringer, og basert på den
informasjon utvalget har hatt, herunder informasjon fra intervjuer med utøvere, lagleger,
helsepersonell og annet støttepersonell som utvalget har gjennomført, finner utvalget ikke
grunn til å tro at det i landslagene har skjedd faglig uforsvarlig diagnostisering og/eller
behandling av utøvere uten påvist astma eller lignende luftveislidelser. Utvalget legger
derfor til grunn at det ikke er dekning for påstander fremsatt i media om at laglegene
og/eller annet helsepersonell tilknyttet NSF eller OLT/NIH skal ha diagnostisert og/eller
behandlet såkalt friske utøvere.

2.8 Om bruk av legemidler generelt
Utvalget legger til grunn at utøverne, i likhet med resten av befolkningen, bruker ulike
typer legemidler ved behov. Det vil her kunne være en blanding av reseptpliktige og ikkereseptpliktige legemidler som benyttes enten ved idrettsrelaterte eller ikke-idrettsrelaterte
sykdommer, skader eller tilstander.
Som redegjort for i punkt 3.5 og 3.6 har utvalget ikke hatt innsyn i den enkelte utøvers
pasientjournal. Utover spørsmål som konkret har rettet seg mot legemiddelbruk i
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tilknytning til astma og lignende luftveislidelser, har utvalget i intervjuene heller ikke stilt
spørsmål til utøverne om annen legemiddelbruk. At det skal avgrenses mot slik
legemiddelbruk følger av utvalgets mandat med senere presiseringer, jf. punkt 3.3.
Utvalget ønsker imidlertid å knytte enkelte kommentarer til legemiddelbruk generelt. I
likhet med det som gjelder ved ytelse av helsehjelp innenfor den ordinære helse- og
omsorgstjensten, skal selvfølgelig også ytelse av helsehjelp til idrettsutøvere være faglig
forsvarlig. En avgjørende forutsetning for at helsepersonell skal kunne yte forsvarlig
helsehjelp, vil være et godt beslutningsgrunnlag for de helsefaglige overveielser som
gjøres. Det kan i mange situasjoner være utfordrende for helsepersonell å skaffe seg et
fullt ut komplett beslutningsgrunnlag forut for ytelse av helsehjelp. Også når det gjelder
landslagsutøvere er det neppe uvanlig at disse i tillegg til helsehjelp fra laglegene i noen
grad mottar helsehjelp (herunder forskrivning av legemidler) fra annet helsepersonell
samtidig eller fra ulike behandlingsnivåer innenfor helse- og omsorgstjenesten.
Som det fremgår av punkt 12.8 har NSF besluttet innført et elektronisk
pasientjournalsystem for laglegene. Dette vil være et viktig bidrag for å sikre
dokumentering av relevante helseopplysninger knyttet til den enkelte pasient/utøver,
herunder dokumentasjon av legemiddelbruk.
Slik utvalget oppfatter det, foreligger det i all hovedsak et tett og godt forhold mellom
laglegene og den enkelte utøver. Denne tette kontakten mellom lege og utøver vil være et
godt utgangspunkt for åpenhet og ærlighet knyttet til legemiddelbruk. Det vil i slike
situasjoner også være enklere for utøveren å stille spørsmål knyttet til bruk av legemidler,
kosttilskudd o.l., og da særlig knyttet opp til om disse er oppført på dopinglisten. Utvalget
oppfatter det slik at det innenfor NSF-langrenn er en kultur for at utøverne åpent og ærlig
kan diskutere med laglegene hvorvidt legemidler, kosttilskudd eller andre stoffer er i strid
med dopingregelverket. Til syvende og sist vil det være utøverens ansvar dersom han
eller hun benytter legemidler o.l. i strid med dopingregelverket, og det er da en åpenbar
fordel for utøverne at man har et medisinsk støtteapparat som man kan rådføre seg med.

2.9 Om journalføring og mangel på elektronisk
pasientjournalsystem i NSF
Pasientjournal er et arbeidsredskap for helsepersonell, og en avgjørende forutsetning for
at helsepersonellet skal kunne yte forsvarlig helsehjelp. Pasientjournal skal inneholde
oppdatert og fullstendige helseopplysninger om den enkelte pasient. Pasientjournal skal
blant annet gjøre det mulig for behandlende helsepersonell å få et sammenhengende og
helhetlig bilde av pasienten.
NSF har ikke tidligere hatt et felles, elektronisk pasientjournalsystem som helsepersonell
tilknyttet landslagene har kunnet benytte ved ytelse av helsehjelp til den enkelte
utøver/pasient. Basert på de opplysninger utvalget har hatt, legger utvalget til grunn at
landslagsleger og annet helsepersonell tilknyttet NSF har hatt en blandet praksis når det
gjelder dokumentasjon av nødvendige og relevante helseopplysninger om den enkelte
utøver/pasient. Enkelte har oppgitt å ha ført journal i papirform i notatblokker/mapper på
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den enkelte utøver. Andre har oppgitt at observasjoner, gjennomførte tester og
testresultater, helsefaglige vurderinger og beslutninger "i felt", har blitt husket mentalt
eller nedtegnet i notisbøker, testskjemaer og/eller huskelapper for senere innføring i
journal. Atter andre har opplyst at de har opprettet og ført journal for den enkelte
utøver/pasient på sin "egentlige" arbeidsplass, for eksempel ved sykehus eller som
fastlege, men da adskilt fra andre pasientopplysninger tilknyttet arbeidsplassen.
Utvalget har ikke opplysninger som tilsier at eventuelle brudd på dokumentasjonsplikt har
fått uheldige konsekvenser for ytelse av helsehjelp til den enkelte utøver/pasient. Utvalget
mener likevel at den beskrevne praksis ga økt risiko for at det kunne skje feil ved ytelse
av helsehjelp til den enkelte utøver/pasient eller at det kunne foreligge mangelfullt
beslutningsgrunnlag for at annet helsepersonell som senere skulle yte helsehjelp til
utøveren/pasienten. Basert på de opplysninger utvalget har hatt, legger derfor utvalget til
grunn at denne praksisen har vært uheldig og uryddig. Elektronisk pasientjournalsystem
er sikrere enn papirbasert journal og det ivaretar personvernet på en bedre måte. Dette har
også blitt formidlet til oppdragsgiver underveis i utvalgets arbeid.
Utvalget mener derfor det er positivt at NSF har besluttet innført felles, elektronisk
pasientjournalsystem som skal benyttes av landslagslegene og annet helsepersonell
tilknyttet landslagene. Pasientjournalsystemet er anskaffet og vil bli tatt i bruk i 2017.
Utvalget mener likevel at dette burde ha vært gjort på et langt tidligere tidspunkt og vil
understreke at når det nå etableres et nytt elektronisk pasientjournalsystem må det uansett
sikres at eksisterende helseopplysninger inntas i dette systemet i den grad det er
nødvendig og relevant, eventuelt at det sikres tilgang til helseopplysninger som frem til
nå kun har vært ført i papirbasert journal eller det enkelte helsepersonells "eget"
pasientjournalsystem.
Utvalget vil understreke viktigheten av at NSF som arbeidsgiver eller ansvarlig for
helsetjenestetilbudet til utøverne, sørger for å legge forholdene til rette for at det enkelte
helsepersonell kan dokumentere sin virksomhet i samsvar med de krav som følger av
gjeldende lov- og forskriftsverk.
Utvalget vil understreke viktigheten av at det etableres gode samarbeidsrutiner mellom
helsepersonell tilknyttet NSF og helsepersonell tilknyttet OLT for å sikre relevant og
nødvendig informasjonsutveksling mellom helsepersonellet.

2.10 Om samhandling mellom helsepersonell tilknyttet
landslagene og helsepersonell ved Olympiatoppen mv.
Når det gjelder beskrivelse av "arbeidsflyten" mellom laglegene og helsepersonellet ved
NIH/OLT, viser utvalget til beskrivelsen i kapittel 10. Utvalget legger til grunn at den
beskrevne ansvars- og oppgavedeling mellom laglegene og legene ved NIH/OLT, i
utgangspunktet samsvarer godt med det man ellers gjenfinner i den ordinære
helsetjenesten med en langt på vei tydelig og avklart ansvars- og oppgavedeling mellom
henholdsvis primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
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På bakgrunn av utvalgets gjennomførte intervjuer, og da særlig intervjuer av
helsepersonell og enkelte trenere, har utvalget ikke funnet dokumentert tilfeller hvor
laglege ikke har fått opplysninger fra gjennomførte undersøkelser ved NIH/OLT som ville
ha vært nødvendige og relevante for laglegens helsefaglige vurderinger og/eller
behandling av den enkelte utøver.
Utvalget legger imidlertid til grunn at det virker å ha vært uklare rutiner eller tilfeldig
system for kommunikasjon og deling av helseopplysninger mellom laglegene og leger og
annet helsepersonell ved NIH/OLT. Det synes ikke å ha eksistert klare rutiner for at
NIH/OLT alltid skal melde skriftlig tilbake til laglege om resultatet av gjennomførte
tester og undersøkelser, de vurderinger eller anbefalinger som gjøres på bakgrunn av dette
og eventuelle anbefalinger om videreføring eller endring av medikamentell behandling.
Alternativt synes det heller ikke å ha eksistert klare rutiner for at NIH/OLT alltid skal
melde muntlig tilbake til laglege.
Slik utvalget vurderer det har det derfor fremstått som noe tilfeldig om, og i så fall
hvordan, laglege har blitt gjort kjent med resultatet av alle gjennomførte tester og
undersøkelser, hvilke vurderinger som har vært gjort på bakgrunn av disse og eventuelle
anbefalinger om videreføring eller endring av medikamentell behandling som har skjedd
ved NIH/OLT.
Uklare rutiner for nødvendig og relevant informasjonsutveksling mellom helsepersonell,
eller manglende etterlevelse av etablerte rutiner som skal sikre slik
informasjonsutveksling, er uheldig ut fra et helsefaglig ståsted. Ved manglende eller
utilstrekkelige rutiner for slik samhandling eller utveksling av nødvendige og relevante
helseopplysninger om den enkelte pasient, øker risikoen for feilbehandling eller
suboptimal ytelse av helsehjelp til pasienten. Utvalget vil anbefale at NSF i samarbeid
med NIH/OLT utarbeider gode rutiner for nødvendig og relevant informasjonsutveksling
mellom helsepersonell ved landslagene og NIH/OLT, og at det samtidig etableres
systemer for å sikre at rutinene etterleves i praksis.
For ordens skyld vil utvalget understreke at vi selvfølgelig er kjent med at opplysninger
om de tester, undersøkelser og vurderinger/anbefalinger som gjøres av helsepersonellet
ved NIH/OLT i all hovedsak vil være omfattet av helsepersonellets taushetsplikt. Som
klar hovedregel vil det da kreves samtykke fra utøver/pasient dersom disse opplysningene
skal utleveres fra NIH/OLT til laglegene. Basert på de undersøkelser utvalget har gjort
synes det ikke som om det har vært etablert gode eller tilstrekkelige rutiner for at man ved
NIH/OLT alltid avklarer hvorvidt den enkelte utøver/pasient samtykker til slik
informasjonsutveksling til laglegene.

2.11 Utøverkontrakter - utøvernes plikt til å informere, rådføre seg
med eller benytte NSFs helsepersonell
I inntil nylig gjeldende utøveravtale for utøvere uttatt på NSF’s landslag het det blant
annet om utøvers sportslige plikter under punkt 5.2.1 bokstav h) at utøver plikter å:
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"[f]orholde seg til NSFs helseteam i alle forhold knyttet til Utøvers helse, sykdom og
skader. Utøver skal straks melde fra til helseteamet og trener ved sykdom/skader o.l. som
påvirker Utøvers trening og/eller konkurransevirksomhet. All behandling eller
konsultasjoner hos eksternt helsepersonell eller behandlere, skal avklares og godkjennes av
NSFs helseteam."
Av samme punkt bokstav i) fremgår at utøver plikter å:
"[i]kke benytte preparater eller annet som er eller kan være i strid med NIFs og WADAs
dopingbestemmelser. Bruk av natur-preparater og kosttilskudd de siste seks månedene før
avtalens underskrift skal rapporteres skriftlig til NSF på vedlagte skjema. Eventuell bruk av
natur-preparater og kosttilskudd skal godkjennes skriftlig av NSFs lege før bruk. Oppstår
det situasjoner hvor Utøver har behov for medisinske preparater, skal trener underrettes og
NSFs lege konsulteres. Utøver plikter å rette seg etter råd og veiledning gitt av NSFs
lege/medisinske støtteapparat."
Med bakgrunn i de to omtalte dopingsakene i 2016, iverksatte NSF i desember 2016 et
strakstiltak i forhold til utøveravtalen. Ovenstående klausul i utøveravtalens punkt 5.2.1
bokstav i) om at utøver ved behov for medisinske preparater skal underrette trener og
konsultere NSFs lege, samt at utøver plikter å rette seg etter råd og veiledning gitt av
NSFs lege/medisinske støtteapparat, har dannet grunnlag for diskusjon omkring utøvers
egne undersøkelsesplikter, også omtalt som utøvers objektive ansvar i denne forbindelse.
Med bakgrunn i dette sendte NSF ut melding til alle landslagsutøvere i NSF i desember
2016, med blant annet følgende ordlyd:
"[D]et er du som utøver som i siste instans blir gjort ansvarlig for det som kommer i din
kropp, dette kalles for det objektive ansvaret. Det objektive ansvaret betyr at en utøver kan
bli dømt helt uavhengig av skyld. Har du et forbudt stoff i kroppen under en konkurranse,
mister du resultatene helt uavhengig av skyld. Derfor er det veldig viktig at
oppmerksomheten til alle er skjerpet til enhver tid. Av den grunn er rutinen med
signeringsprotokoll innført. Legen skal ved signatur bekrefte at vedkommende har sjekket
at medisineringen er i tråd med regelverket, og du som utøver skal ved signatur bekrefte at
du har fått denne informasjonen og er innforstått med at du har et objektivt ansvar etter
WADAs regelverk.
For å trygge deg som utøver har vi også gjennomgått utøveravtalens punkter om
medisinering, og gjort en oppdatering av disse punktene. Dette også for å skjerpe
oppmerksomheten knyttet til det objektive ansvaret som ligger i WADA koden. Vedlagt
finner du endring i landslagsavtalen som er vedtatt av Skistyret 1. november, og som nå er
gjeldende."
Utøveravtalens ordlyd fra 1. november 2016 er i tråd med dette endret slik at følgende
bestemmelser erstatter avtalens punkt 5.2.1 h) og 5.2.1 i):
"5.2.1 Utøver plikter å
h. forholde seg til NSFs helseteam i alle forhold knyttet til Utøvers helse, sykdom og
skader. Utøver skal straks melde fra til helseteamet og trener ved sykdom/skader o.l. som
påvirker Utøvers trening og/eller konkurransevirksomhet.
i. ikke benytte preparater eller annet som er eller kan være i strid med NIFs og WADAs
dopingbestemmelser. Bruk av natur-preparater og kosttilskudd de siste seks månedene før
avtalens underskrift skal rapporteres skriftlig til NSF på vedlagte skjema. Oppstår det
situasjoner hvor Utøver har behov for medisinske preparater, skal trener underrettes og
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NSFs lege konsulteres og medisinbruk skal dokumenteres. Utøver har det objektive
ansvaret for alt som kommer i kroppen. Dette innebærer at utøveren alltid risikerer en sak
om brudd på dopingregelverket også der det er andre som har anbefalt medisinering. NSF
har laget rutiner for medisinbruk som støttepersonellet plikter å følge. Utøver plikter å sette
seg inn i NSFs til enhver tid gjeldende rutiner, herunder også Olympiatoppens rutiner."
Endringene ble gjort gjeldende fra 1. november 2016 og den enkelte utøver måtte signere
på at vedkommende var innforstått med endringene. Som det vil fremgå er blant annet
den tidligere passusen i bokstav h) om at "all behandling eller konsultasjoner hos eksternt
helsepersonell eller behandlere, skal avklares og godkjennes av NSFs helseteam", nå
strøket. Endringen i bokstav i) innebærer en tydeliggjøring av utøverens
undersøkelsesplikt og objektive ansvar etter NIFs lov og WADAs regelverk, og det
påpekes blant annet at "utøveren alltid risikerer en sak om brudd på dopingregelverket
også der det er andre som har anbefalt medisinering." Endringen innebærer også at den
tidligere passusen om at utøver "plikter å rette seg etter råd og veiledning gitt av NSFs
lege/medisinske støtteapparat" er strøket.
Utvalget viser til ovenstående gjennomgang og legger til grunn at utøvers objektive
skyldansvar når det gjelder inntak av forbudte stoffer, har vært uendret i den perioden
utvalget er satt til å granske. Fra ulikt hold har det vært hevdet at slikt objektivt
skyldansvar er vanskelig forenlig med det faktum at utøverne gjennom utøveravtalene har
vært forpliktet til å rette seg etter råd og veiledning gitt av NSFs lege/medisinske
støtteapparat. Det har vært hevdet at dette punktet i utøveravtalen kan uthule
antidopingregelverkets hovedregel om objektivt skyldansvar fordi utøveren gjennom
avtalen tilsynelatende forpliktes til å følge legens råd uansett.
For egen del vil utvalget påpeke at den tidligere utøveravtalens ordlyd på dette punkt også
kunne sies å være problematisk sett i forhold til grunnleggende pasientrettigheter om
pasienters rett til selv å velge behandler, jf. nærmere om dette i punkt 8.3.3. Slike strenge
avtaler kan altså oppleves som at de tar bort noe av utøverens personlige ansvar, samtidig
som de fratar utøveren rettigheter som andre pasienter har.
Som følge av at utøveravtalen nå som nevnt er endret, synes aktuelle avtaleklausuler å
være bedre i samsvar med regelen om utøvers objektive skyldansvar. Avtaleklausulen
synes nå også å være bedre forenelig med lovfastsatte pasientrettigheter om frihet til å
velge behandler.
Etter gjeldende utøveravtale er imidlertid utøver fortsatt forpliktet til å underrette trener
og å konsultere NSFs lege dersom det oppstår situasjoner hvor utøver har behov for
medisinske preparater. Utvalget vil anbefale at NSF foretar en fornyet gjennomgang av
utøveravtalen på dette punkt og vurderer om det er hensiktsmessig og nødvendig å
pålegge utøver en opplysningsplikt overfor trener i disse situasjonene. Utvalget viser til at
det her vil være snakk om helseopplysninger (sensitive personopplysninger) som mest
naturlig bør formidles til NSFs laglege som da vil være pålagt taushetsplikt i henhold til
helsepersonelloven. Laglegen vil etter samtykke fra utøver kunne gi relevant informasjon
til trener.
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2.12 Laglegene fungerer også som utøvernes fastlege
Sammenlignet med andre nasjoners landslag, har de norske langrennslandslagene knyttet
til seg et stort helsemessig støtteapparat, herunder egne lagleger. Legene i NSF-langrenn
fungerer i tillegg til å være laglege også som fastlege eller allmennlege for
langrennsutøverne på elitenivå. Dette innebærer at laglegen ved behov yter normale
allmennlegetjenester til utøveren, herunder undersøkelse, diagnostisering, behandling og
oppfølging av helsetilstander som ikke krever spesialistkompetanse.
Basert på de opplysninger utvalget har fått legger utvalget til grunn at det i all hovedsak
er et tett og godt forhold mellom laglegene og den enkelte utøver. Gjennom trening,
samlinger og konkurranser i sesong, samt tester og oppfølging utenom sesong, har laglege
og utøverne tidvis hyppig kontakt. I tillegg til at lege og utøver gjennom dette vil bli godt
kjent som lege og pasient, vil mange etter hvert også få et vennskap av mer privat eller
personlig karakter. Kontakten mellom laglege og utøver vil slik sett ikke utelukkende
være et pasient-behandler-forhold.
God kjennskap og tillit mellom lege og pasient er i medisinen sett på som en viktig
forutsetning for ytelse av forsvarlig helsehjelp. Slik sett vil den tette kontakten mellom
lege og utøver i utgangspunktet være positivt vurdert ut fra et helsemessig ståsted.
Enkelte utøvere reiser opptil 300 dager i året i forbindelse med trening, samlinger og
konkurranser. Det sier seg selv at det i slike tilfeller kan være vanskelig å benytte sin
ordinære fastlege ved behov for helsehjelp. I tillegg er det slik at utøvernes behov for
helsehjelp for en stor del vil være idrettsrelatert. Ordningen med laglege sikrer tett
oppfølging av idrettsrelaterte helsemessige problemstillinger, og kontinuitet i
undersøkelse og behandling over tid. Også av disse grunner vil det være naturlig at
utøverne i stor grad benytter laglegene når de har behov for helsehjelp.
Det kan imidlertid ikke utelukkes at slik tett kontakt også kan ha noen uheldige følger.
Tett kontakt kan bli for tett, og det kan være en risiko for at legen ikke tydelig nok skiller
mellom rollene som henholdsvis behandler og venn/støttespiller. Det kan da være en
risiko for at legen finner det vanskelig å si nei til helsehjelp som ikke anses for faglig
forsvarlig. Sett fra utøverens ståsted kan det tenkes situasjoner hvor man har behov for
helsehjelp, men hvor man i utgangspunktet ikke ønsker å benytte laglegen. Det tette
forholdet mellom lege og utøver kan da muligens medføre at man likevel føler seg
forpliktet til å benytte laglegen. En annen mulig ulempe ved for tett kontakt kan være at
laglege, enten på eget initiativ eller i samråd med utøveren, forsøker å diagnostisere eller
behandle tilstander eller sykdommer som burde vært henvist til spesialist.
Granskningsutvalget legger til grunn at det helsemessige støtteapparatet de norske
langrennslandslagene har knyttet til seg, herunder egne lagleger, i all hovedsak må sies å
være en fordel for utøverne og for ivaretagelse av deres helse, også i et mer langsiktig
perspektiv når det gjelder forebygging av senskader eller sykdom etter at utøveren har
avsluttet sin aktive idrettskarriere. Utvalget vil imidlertid understreke viktigheten av at
laglegene og resten av det helsemessige støtteapparatet har høy rollebevissthet. Selv om
det ikke vil være til å unngå at forholdet mellom helsepersonell og utøver over tid også
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vil kunne få preg av vennskap, er det viktig at dette ikke påvirker faglig forsvarlige
vurderinger og beslutningen i pasient-behandler-forholdet. For ordens skyld vil utvalget
understreke at vi i vårt arbeid ikke har blitt kjent med situasjoner hvor dette skal ha
skjedd på en uheldig måte.

2.13 Om bruk av ergogene stoffer
Med ergogene stoffer menes stoffer som har prestasjonsfremmende effekt. Slike stoffer
kan finnes i kosttilskudd, men også i medisin eller dopingstoffer. Noen ergogene tilskudd
kan fremme prestasjonsevnen hos utøvere på høyt nivå. Koffein er et eksempel på et
ergogent stoff. Koffein har dokumentert prestasjonsfremmende effekt på utholdenhet og
anaerob styrke. Koffein står på WADAs overvåkningsliste, men utvalget vil understreke
at koffein er tillatt brukt og ikke i strid med dopingregelverket.
Koffein har i mange år blitt inntatt av utøvere blant annet i form av kaffe, en blanding av
kaffe og cola, energidrikker eller energibarer. På et tidspunkt begynte imidlertid laglegene
å forskrive reseptbelagte koffeintabletter til enkelte utøvere. Denne praksisen startet etter
råd fra OLT og var begrunnet i at en slik måte å innta koffein på ville være mer skånsomt
for utøvernes mage enn inntak av større mengder kaffe.
OLT har fastsatt retningslinjer for bruk av ergogene stoffer. Det fremgår av disse at blant
annet utøver, trener og ernæringsavdelingen ved OLT skal være med å fatte beslutningen
om slik bruk, og at det skal foretas en medisinsk vurdering før utprøving. I tillegg til slike
generelle retningslinjer har OLT utarbeidet særskilte protokoller for bruk av ulike
ergogene stoffer.
Underveis i utvalgsarbeidet ble imidlertid utvalget gjort kjent med at laglegene hadde
besluttet å avslutte praksisen med å forskrive koffein i tablettform til utøvere. Slik
utvalget har oppfattet det var begrunnelsen blant legene at selv om det her er snakk om et
lovlig, prestasjonsfremmende stoff, så ønsket legene ikke å forskrive legemidler som det
ikke forelå medisinsk begrunnelse for å benytte.
Utvalget er enig i laglegenes beslutning om å avslutte forskrivning av reseptbelagt koffein
i tablettform til utøvere. Selv om koffein er et lovlig, prestasjonsfremmende stoff,
foreligger det neppe noen medisinsk indikasjon for å forskrive dette legemidlet til
utøverne. Slik utvalget vurderer det er ikke et profesjonsetisk relevant argument at
utøverne kan ta det samme stoffet i form av kaffe og cola. En slik praksis er derimot et
eksempel på at legetjenester brukes til å øke prestasjonene alene. Legens oppgaver er å
lindre, trøste og behandle, ikke å bidra til økte prestasjoner gjennom forskrivning av
(lovlige) prestasjonsfremmende stoffer.
Utvalget er tilfreds med at det fra OLT er fastsatt egne retningslinjer for bruk av ergogene
stoffer, samt særskilte protokoller for utprøving og bruk av enkeltstoffer som koffein.
Dette bidrar til at en eventuell bruk skjer i kontrollerte former og etter veiledning av
fagkyndig personell.
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2.14 Om medisinkofferten
Skilandslagene har to medisinkofferter som medbringes på treningssamlinger og
konkurranser. Laglege er ansvarlig for innholdet i koffertene og at legemidler som
oppbevares i koffertene er relevant i forhold til hva slags legemiddelbehov som kan
oppstå, at forbrukte legemidler erstattes med nye legemidler og at legemidler er innenfor
holdbarhetsdato. Utvalget har gjennomgått medisinkoffertene. Utvalget har også
intervjuet helsepersonell, trenere og utøvere i tilknytning til innhold i koffertene, samt
rutiner knyttet til utlevering av legemidler fra koffertene.
Når det gjelder reseptpliktige legemidler som den enkelte utøver benytter, må utøveren
som hovedregel medbringe dette selv og den enkelte utøvers legemidler oppbevares
normalt ikke i medisinkoffertene.
Utvalget legger til grunn at det har vært til dels dårlige og uklare rutiner knyttet til
utlevering av, og tilgang til, legemidler fra medisinkoffertene. Utvalget legger til grunn at
legemidler i all hovedsak har blitt utlevert av lege selv eller av annet helsepersonell etter
forutgående avklaring med lege. Utvalget har imidlertid gjennom intervjuer fått
opplysninger som kan tyde på at helsepersonell uten klarering med lege har utlevert
legemidler til utøver. Utvalget vil understreke at slik utvalget oppfatter det har det her
vært snakk om enkeltstående tilfeller som virker å ha skjedd helt unntaksvis.
Utvalget har gjennom intervjuer også fått opplysninger som kan tyde på at utøver selv har
hentet legemidler i medisinkofferten, samtidig som det for utvalget er uklart om dette har
skjedd etter forutgående klarering med helsepersonell. Utvalget vil også understreke at
slik utvalget oppfatter det har det her vært snakk om enkeltstående tilfeller som virker å
ha skjedd helt unntaksvis.
Utvalget vurderer det som klart uheldig dersom legemidler utdeles eller uthentes fra
medisinkofferten uten eksplisitt godkjenning fra lege, eller etter godkjenning fra annet
helsepersonell etter forutgående avklaring med lege.
Utvalget legger til grunn at det har vært til dels dårlige og uklare rutiner knyttet til
ajourføring eller vedlikehold av legemidler som har blitt forbrukt eller utdelt fra
medisinkoffertene og når det gjelder dokumentasjon av utlevering av legemidler og annet
forbruksmateriell fra kofferten.
Utvalget vil anbefale at NSF i lys av dette kritisk vurderer gjeldende rutiner når det
gjelder medisinkoffertene og at det etableres systemer som skal sørge for at
legemiddelhåndtering i og omkring medisinkoffertene skjer på en forsvarlig måte.
Utvalget tar til etterretning at NSF fra desember 2016 har innført en ny
signeringsprotokoll som skal benyttes ved uttak av nye medisiner. Protokollen innebærer
at legen ved signatur skal bekrefte at vedkommende har sjekket at medisineringen er i
tråd med regelverket, og utøver skal ved signatur bekrefte at han/hun har fått denne
informasjonen.
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2.15 Kan omfattende støtteapparat og helsefaglig oppfølging
bidra til å "umyndiggjøre" utøverne?
Utvalget legger til grunn at det helsemessige støtteapparatet de norske
langrennslandslagene har knyttet til seg i all hovedsak må sies å være en fordel for
utøverne og for ivaretagelse av deres helse.
Slik utvalget ser det kan imidlertid et omfattende støtteapparat i form av helsefaglige og
andre ressurser, også ha uheldige konsekvenser. Det at utøverne i stor grad opplever at de
har et stort og profesjonelt team rundt seg som legger ned omfattende arbeid og ressurser
for å sikre utøverne en best mulig helsetilstand og best mulige idrettsprestasjoner, kan
innebære en risiko for "umyndiggjøring" av utøverne.
Det er uheldig dersom et stort og profesjonelt støtteapparat bidrar til at den enkelte utøver
slutter "å tenke selv" eller slutter å stille kritiske spørsmål knyttet til blant annet egen
kropp, helse og sykdom. Dette er ikke minst viktig når det gjelder yngre utøvere som tas
opp på landslagene. På tross av et omfattende støtteapparat er det avgjørende at utøverne
selv opplever at de har ansvar som voksne, hele, mennesker, og at de selv følger med på
legemiddelbruk og kan dopingregelverket.
Utvalget vil derfor understreke viktigheten av at NSF-langrenn har et bevisst forhold til
denne problematikken og at man løpende vurderer mulige uheldige konsekvenser knyttet
til det totale støtteapparatet som etableres omkring utøverne, og hvilke oppgaver
støtteapparatet tar ansvar for på vegne av utøverne. Det må ikke bli slik at det totale
systemet omkring utøverne overskygger den enkeltes individuelle ansvar. Til syvende og
sist vil det være utøvernes ansvar å søke helsehjelp og varsle om symptom. Det er også
utøveren som bestemmer hvilke råd han/hun tar til seg og følger, når det gjelder
medisinering, hvile og andre tiltak. Utøveren er ansvarlig for hvilke legemidler eller
andre stoffer de benytter, herunder å søke om medisinsk fritak der hvor det er nødvendig
for bruk av aktuelle legemidler.

2.16 Organisering og ansvarsfordeling i det helsefaglige
støtteapparatet
Høsten 2016/vinteren 2017 ble det gjort endringer i organiseringen av det helsefaglige
støtteapparatet i NSF ved at lege Petter Olberg ble utnevnt som sjefslege og medisinsk
ansvarlig i NSF-langrenn. Det ble samtidig besluttet at fysioterapeut Torger Hansen
skulle fortsette i rollen som administrativ leder av helseteamet. I tillegg vedtok Skistyret å
ansette lege Ola Rønsen i deltidsstilling som ny medisinsk ansvarlig i NSF, med
koordinerende og rådgivende funksjon for helsepersonell i alle grener i Skiforbu ndet. For
redegjørelse for den historiske utviklingen i perioden 2012 – 2017 når det gjelder
organisering og ansvarsdeling i det helsefaglige støtteapparatet, vises det til punkt 12.15.
Det er utvalgets vurdering at det medisinske og helsefaglige støtteapparatet i NSF og
NSF-langrenn fremstår som godt rustet til å løse helsemessige utfordringer ved det norske
langrennslandslaget, samt også bidra inn i NSFs videre antidopingarbeid. Basert på en
sammenligning av organisering og omfang av helsefaglige støtteapparat i de øvrige
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nordiske landene, kan ikke utvalget se noen åpenbare forbedringspunkter når det gjelder
organisering av dette i NSF og NSF-langrenn.
Utvalget vil likevel understreke viktigheten av at den som ansettes som laglege i NSFlangrenn har rett formell og reell kompetanse. Utvalget har merket seg at NSF har uttalt at
man har ønsket å stille krav om at laglegene skal være godkjent Idrettslege NIMF.
Utvalget legger imidlertid til grunn at det i granskningsperioden i praksis ikke har blitt
stilt krav om at landslagslegene i NSF-langrenn har vært godkjent Idrettslege NIMF, men
at man også har ansatt lagleger som oppfyller vilkårene som gjelder for å kunne bli
godkjent Idrettslege NIMF (men altså uten å ha slik formell godkjenning) eller som har
vært i ferd med å oppfylle vilkårene for å kunne få slik godkjenning. Utvalget vil anbefale
at laglegene i NSF-langrenn skal være godkjent Idrettslege NIMF.

2.17 Helseattest
Forut for sesongen 2015/2016 innførte NSF en såkalt Helseattest. Formålet med
Helseattesten oppgis å være at norsk idrett skal sette utøvernes helse foran prestasjon.
Helseattesten skal avdekke om utøvere har ernæringsutfordringer, spiseforstyrrelse eller
om det foreligger andre forhold som er relevant for vurderingen av om utøver er
helsemessig skikket til å representere NSF. Helseattesten gjelder alle utøvere (kvinner og
menn) som skal vurderes for representasjonsoppgaver for NSF-langrenn.
Forholdet omkring Helseattest er også inntatt i utøverkontrakten for 2016/2017 hvor det
fremgår at utøver skal inneha godkjent Helseattest ved kontraktens underskrift og ved
eventuelle nye vurderinger av attesten som gjøres i løpet av avtaleperiode. Dersom utøver i
løpet av avtaleperioden mister sin Helseattest, kan NSF nekte utøveren å delta i internasjonale
konkurranser og i landslagets sportslige aktivitet for øvrig.
Utvalget ser på innføring av Helseattesten som et meget viktig og positivt tiltak i det
forebyggende helsearbeidet i idretten, herunder avdekking og ivaretagelse av utøvere med
blant annet ernæringsutfordringer eller spiseforstyrrelser.

2.18 Opplæring i antidopingarbeid
Det har i mange år vært drevet et holdningsskapende antidopingarbeid i norsk idrett.
Dette er i tråd med WADAs regelverk som presiserer at alle organisasjoner skal tilby
utøverne opplæring i temaer som dopingkontrollprosedyrer, helsekonsekvenser og regler
for medisinsk fritak.
Basert på redegjørelsen i punkt 12.17.2, samt gjennomførte intervjuer med utøvere,
helsepersonell og annet støttepersonell, legger utvalget til grunn at både støtteapparat og
utøvere ønsker mer opplæring i blant annet antidopingregelverk.
For å kunne imøtekomme behov og ønsker på dette området vil utvalget anbefale at NSF
foretar en kartlegging av kunnskapsnivået i antidopingbestemmelsene blant utøvere,
helsepersonell og støtteapparat. NSF anbefales å følge opp og eventuelt revidere sin
handlingsplan og målene for hvilken kompetanse de ulike personellgruppene bør inneha,
og basert på kartleggingen sørge for relevant kompetanseheving.
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Utvalget vil også anbefale at NSF utarbeider en antidopingplan i samarbeid med ADNO.
En slik plan bør blant annet inneholde:







Oversikt over hvem som har utført hvilke kurs/opplæring, og til hvilket tidspunkt.
Etablering av årlige kurs og/eller foredrag i tillegg til gjennomgang av "Ren utøver"programmet, i samsvar med NSFs handlingsplan og utøverkontraktene.
Opplæring i praktisk bruk av mobilapplikasjonen WADA, eller søk på ADNOs
hjemmeside.
Opplæring i hva "objektivt ansvar" innebærer og hvilke konsekvenser brudd på
WADAC kan føre til.
Kartlegge ulike gruppers opplæringsbehov av antidopingregelverket.
Etablering av rutiner som sikrer at kompetent helsepersonell, og da særlig laglege, er
tilstede ved utøveropplæring i antidopingarbeid for å kunne svare på medisinske
spørsmål og bidra til å øke forståelse for hvilke virkestoffer som til enhver tid er på
dopinglisten.

Videre anbefaler utvalget at NSF intensiverer sitt arbeid med å bli sertifisert som "Rent
Særforbund".

2.19 Oppfølgingsansvar både for Norges skiforbund og Norges
idrettsforbund
Granskningsutvalget vil understreke at flere av utvalgets anbefalinger i stor grad vil være
relevante også overfor andre særforbund i tillegg til NSF, idrettsutøvere innenfor andre
idrettsgrener enn langrenn og helsepersonell og annet støttepersonell tilknyt tet ulike
særforbund. Slik utvalget vurderer det bør derfor Norges idrettsforbund (NIF) ta et
overordnet ansvar for oppfølging av de av utvalgets funn og anbefalinger som er
relevante for andre særforbund i tillegg til NSF.
Utvalget har naturlig nok foretatt en rekke vurderinger knyttet til forebygging,
undersøkelse, diagnostisering og behandling av astma og andre luftveislidelser, jf. særlig
rapportens kapittel 10 og punktene 12.2 til 12.4. Flere av disse vurderingene vil gjelde
generelt for alle idrettsutøvere på toppnivå, mens andre vurderinger retter seg særlig mot
toppidrettsutøvere i langrenn.
Det har lenge vært erkjent at utøvere innenfor utholdenhetsidretter har klart forhøyet
risiko for å utvikle astma eller lignende luftveislidelser. Langrennsutøvere på toppnivå er
særlig utsatt for å utvikle astma eller lignende luftveislidelser fordi det trenes og
konkurreres i kaldt og tørt klima. Det er derfor grunnleggende viktig at NSF og tilknyttet
helsefaglig støtteapparat har nødvendig fokus på forebygging for å forhindre utvikling av
astma eller lignende luftveislidelser hos utøverne. Der hvor man mistenker slik sykdom
eller hvor slik sykdom konstateres, er det tilsvarende viktig med nødvendig fokus på
forsvarlig undersøkelse, behandling og oppfølging av den enkelte utøver.
En rekke av de helsefaglige problemstillinger som utvalget har påpekt når det gjelder
landslagsutøvere i langrenn, vil langt på vei være de samme innenfor flere andre
utholdenhetsidretter slik som skøyter, svømming, roing, friidrett og skiskyting. Utvalget
legger derfor til grunn at andre utøvere som også har stor risiko for å utvikle astma eller
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lignende luftveislidelser gjennom langvarige og harde fysiske påkjenninger i form av
trening og konkurranse, også bør tilbys et helsefaglig støtteapparat som kan sikre
nødvendig og forsvarlig forebygging, undersøkelse, diagnostisering og behandling av
astma og andre luftveislidelser. Også for disse utøverne bør det overordnede målet være
best mulig beskyttelse av utøverens helse. Utvalget vil i den forbindelse påpeke at flere av
disse utøverne tilhører særforbund som har til rådighet langt mindre økonomiske,
administrative og helsefaglige ressurser sammenlignet med det som stilles til rådighet for
landslagsutøverne i langrenn. For disse særforbundene og deres utøvere er det avgjørende
at NIF tar et overordnet ansvar. NIF bør her samarbeide med NSF og OLT for å
nyttiggjøre seg erfaring og kompetanse som disse besitter når det gjelder forebygging,
undersøkelse, diagnostisering og behandling av astma og andre luftveislidelser.
Toppidrettsutøvere utsetter kroppen sin for ekstreme påkjenninger som ofte fører til
skader, plager og sykdom. Ytelse av helsehjelp til toppidrettsutøvere reiser derfor
særskilte etiske problemstillinger. I rapportens kapittel 11 er det inntatt en prinsipiell
redegjørelse for slike særskilte etiske problemstillinger. Utvalget vil i den forbindelse
understreke at disse etiske problemstillinger i stor grad er gyldige overfor alle
toppidrettsutøvere, og uavhengig av den enkelte utøvers tilknytning til særforbund. Også
når det gjelder dette legger derfor utvalget til grunn at NIF bør ta et overordnet ansvar for
å sikre nødvendig bevissthet i alle særforbund omkring slike grunnleggende lege- og
idrettsetiske problemstillinger.
Utvalget har i punkt 12.17 understreket viktigheten av fokus på løpende og systematisk
antidopingarbeid blant utøvere, ledere, trenere, helsepersonell og annet støttepersonell.
Dette gjelder innenfor alle særforbund tilknyttet NIF, og også her bør derfor NIF ta et
overordnet ansvar.

2.20 Anbefalte tiltak overfor FIS – internasjonalt arbeid
I punkt 12.18 har Granskningsutvalget påpekt en rekke områder hvor vi finner det
naturlig at NIF tar et overordnet oppfølgingsansvar, enten alene eller i samarbeid med
NSF og/eller OLT. Som det vil fremgå gjelder det her tiltak på nasjonalt nivå, og da
særlig overfor andre særforbund enn NSF. I punkt 12.19 har utvalget også redegjort for
enkelte punkter hvor vi vil anbefale at NIF og/eller NSF, tar initiativ til arbeid på
internasjonalt nivå, og da i hovedsak overfor FIS.
Som nevnt har det lenge vært erkjent at utøvere innenfor utholdenhetsidretter har klart
forhøyet risiko for å utvikle astma eller lignende luftveislidelser. Utvalgets arbeid
bekrefter en høy forekomst av astma eller lignende luftveislidelser hos norske
langrennsutøvere på toppnivå. Utvalget legger til grunn at man innenfor langrenn
gjennom mange år har trent og konkurrert så hardt at astma og luftveislidelser nærmest
har blitt en "yrkesskade" hos langrennsutøvere på toppnivå. Dette er ikke bare et norsk
problem, og utvalget legger til grunn at dette også gjelder for landslagsutøvere fra en
rekke land. Den høye forekomsten av astma eller lignende luftveislidelser hos
langrennsutøvere på toppnivå må derfor kunne karakteriseres som et internasjonalt
idrettsproblem.
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Utvalget vil derfor anbefale at NIF og/eller NSF tar initiativ overfor FIS om å sette
nødvendig fokus på den unaturlig høye forekomsten av astma eller luftveislidelser hos
langrennsløpere og andre utholdenhetsidrettsutøvere på toppnivå. Utvalget vil anbefale
NIF og/eller NSF å vurdere om det kan være hensiktsmessig med et nordisk initiativ
overfor FIS.
Utvalget vil påpeke at dersom en annen persongruppe i yrkesmessig sammenheng var
utsatt for eksponeringer som medførte like høy risiko for å utvikle astma eller
luftveislidelser, ville det trolig bli iverksatt strenge arbeidsmiljøtiltak for å eliminere
risikoen for slik sykdomsutvikling. Det er da et alvorlig paradoks at man som nevnt
innenfor langrenn stilltiende gjennom mange år har akseptert trening og konkurranser på
en måte og i et slikt omfang at astma og luftveislidelser nærmest har blitt en "yrkesskade"
hos langrennsutøvere på toppnivå.
Etter utvalgets vurdering bør det derfor tas initiativ overfor FIS for å iga ngsette et arbeid
hvor man blant annet vurderer følgende tiltak eller problemstillinger for å redusere den
helserisiko som utøverne utsettes for:








Det bør foretas en kritisk gjennomgang av de kuldegrenser som i dag gjelder for
trening og/eller konkurranse, nasjonalt og internasjonalt. Slik utvalget vurderer det
medfører dagens kuldegrenser en risiko for utøvernes helse. Utvalget mener med
andre ord at gjeldende kuldegrenser bør justeres slik at utøverne ikke utsettes for så
vidt streng kulde i forbindelse med trening og/eller konkurranse.
Det bør foretas en kritisk gjennomgang av konkurranseprogrammet gjennom en hel
sesong. Utvalget legger til grunn at antall konkurranser kan være så vidt høyt at det
kan diskuteres om ikke dette i seg selv kan innebære en helserisiko.
Vurdert ut fra hva som best ivaretar utøvernes helse, bør det vurderes om man i dag
har en hensiktsmessig fordeling mellom sprint og distanserenn. Det bør også vurderes
om sprintløpenes konkurranseform og løypeprofil utsetter utøverne for ekstra stor
belastning.
Også vurdert ut fra hva som best ivaretar utøvernes helse, bør det vurderes om man
skal ha færre tour-lignende konkurranser eller færre løp i hver tour.
Ved ovenstående bør det vurderes om man i større grad bør differensiere mer i
forhold til utøvernes alder.

Utvalget vil også anbefale at NSF og/eller NIF, eventuelt i samarbeid med de andre
nordiske særforbundene eller idrettsforbundene, tar initiativ overfor FIS for å oppnå økt
fokus på hvordan man internasjonalt og nasjonalt kan sikre bedre oppfølging av utøvernes
helseproblemer, samt hvordan man kan sikre bedre forebyggende tiltak mot helseskader.
Det er i den forbindelse meget viktig at medisinsk virksomheten tilknyttet landslagene
preges av åpenhet og at positive medisinske tiltak blir kommunisert videre internasjonalt.
Slik kan utøvere i alle land benytte de medisinske fordelene som har positiv
dokumenterbar vitenskapelig effekt.
I forlengelsen av dette vil utvalget vise til at de omfattende helsedata og testresultater
som NSF, OLT og NIH systematisk har samlet inn over år, kan være en svært verdifull
ressurs for å fremskaffe forskningsbasert kunnskap knyttet til utøvernes helse. Utvalget
legger til grunn at det også innenfor andre nasjoners landslag finnes til dels omfattende
helsedata og testresultater som også kan benyttes i slik forskning. Utvalget vil derfor
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anbefale at NSF, OLT og NIH, eventuelt i samarbeid med NIF, tar initiativ til at det
nasjonalt eller internasjonalt igangsettes forskningsprosjekter blant annet knyttet til
følgende tema eller problemstillinger:









Forskning som har til hensikt å bekrefte eller avkrefte om bruk av nærmere bestemte
legemidler kan beskytte mot utvikling av astma hos langrennsløpere.
Forskning for å forsøke å karakterisere den type astma som særlig utvikles hos
idrettsutøvere, og da særlig langrennsløpere, samt utprøving av ulike typer
legemiddelbehandling.
Forskning omkring betydningen av vanninhalasjon som forebyggende og/eller
symptomlindrende tiltak.
Forskning omkring forebyggende og/eller symptomlindrende effekt av administrasjon
av legemiddel og vann med ulike inhalasjonsutrustninger.
Forskning omkring kuldegrenser og hvilke temperaturgrenser som er skadelig.
Med tanke på de helserisikoer som utøverne utsettes for bør det allokeres store
forskningsressurser for nærmere kartlegging av utvikling og behandling av astma og
lignende luftveislidelser blant utøvere innenfor utholdenhetsidretter, herunder
langrenn.
Avklare om ulike konkurranseformer som sprint og distanserenn innebærer ulik risiko
for utvikling av astma.

Utvalget vil også anbefale at NSF og/eller NIF, eventuelt i samarbeid med de andre
nordiske særforbundene eller idrettsforbundene, tar initiativ til etablering av felles forum
for leger fra ulike land for diskusjon av relevante faglige og etiske problemstillinger for
utøverne. Formålet med slike forumer skal være å finne fram til tiltak som kan bidra til
beskyttelse av utøvernes helse.

3 Granskningsutvalgets arbeid
3.1 Bakgrunn for oppnevningen
3.1.1 Generelt
Som nevnt i punkt 1.1 ble det sommeren 2016 offentlig kjent at den norske
landslagsutøveren Martin Johnsrud Sundby hadde overtrådt WADAs dopingregelverk, og
av den grunn blitt ilagt reaksjon blant annet i form av to måneders utestengelse. For
nærmere redegjørelse for denne saken vises det til rapportens punkt 3.1.2.
Saken i seg selv fikk stor medieoppmerksomhet i Norge, men også i nordiske og
europeiske medier. I den forbindelse oppstod det også en mer generell og prinsipiell
debatt knyttet til gjeldende praksis for undersøkelse, diagnostisering og behandling og
medisinering av astma og lignende luftveislidelser hos norske landslagsutøvere i
langrenn. I kjølvannet av debatten framkom også opplysninger knyttet til andre lands
praksis om de samme forhold hos landslagsutøvere i langrenn eller toppidrettsutøvere
innenfor andre idrettsgrener. Debatten knyttet seg naturlig nok primært til norske
skilandslagsutøvere, norsk helsepersonell tilknyttet landslagene og annet personell i det
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norske støtteapparatet. Det kom også frem påstander i mediene om at friske
landslagsutøvere i Norge hadde blitt medisinert med astmamedisin.
I slutten av august 2016 bad NSF om bistand fra Antidoping Norge (ADNO) til en
gjennomgang av langrennslagets medisinbruk. Siden ADNOs oppgave er å bekjempe
doping, og de undersøkelser NSF ønsket utført omhandlet andre forhold enn doping, ble
det besluttet at arbeidet skulle gjøres av et uavhengig utvalg. Som et resultat av dette
besluttet NSF v / Langrennskomiteen 14. september 2016 å oppnevne et uavhengig
granskningsutvalg som blant annet skulle kartlegge rutiner vedrørende utredning,
oppfølging og medisinering av langslagsutøvere i langrenn i Norge. Utvalget skulle også
undersøke om utredning, oppfølging og medisinering hadde vært i samsvar med god
medisinsk forsvarlig praksis, og i tråd med blant annet helsepersonelloven, etiske regler
for leger og internt regelverk i Norges idrettsforbund (NIF) og NSF.
For redegjørelse for Granskningsutvalgets sammensetning vises det til rapportens punkt
3.2.
En måned etter oppnevning av Granskningsutvalget ble det offentlig kjent at den norske
langrennsløperen Therese Johaug hadde avgitt positiv dopingprøve utenfor konkurranse i
Oslo. Johaug har avgitt 88 dopingprøver siden 2008 til ADNO. Johaug testet positivt på
det forbudte stoffet klostebol 16. september 2016. Johaug hadde oppgitt bruk av
legemiddelet Trofodermin på dopingkontrollskjemaet til ADNO. Legemiddelet hadde hun
fått fra en landslagslege engasjert i NSF for en medisinsk tilstand. Johaug har forklart
under åpen høring av saken 25. og 26. januar at hun fikk i seg stoffet gjennom bruk av
kremen Trofodermin. Salven skal ha blitt innkjøpt i Italia av landslagslege som så skal ha
gitt denne til Johaug. Den 10. februar avsa NIFs domsutvalg 1 følgende avgjørelse:
"Therese Johaug, født 25. juni 1988, taper retten til å delta i konkurranser og organisert
trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv, for et tidsrom av 13 - tretten –
måneder med virkning fra tidspunkt for ilagt suspensjon 18. oktober 2016."
For fullstendig redegjørelse for granskningsutvalgets mandat vises det til rapportens
punkt 3.3.
3.1.2 Nærmere om Martin Johnsrud Sundby-saken som ledet til at
Granskningsutvalget ble oppnevnt
Martin Johnsrud Sundby ble diagnostisert med astma som barn. Han har vært åpen om sin
sykdom. 2
1

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/antidoping/domsutvalget-sak-29-16-avgjorelse10.02.17.pdf
2

Teksten i dette punktet baserer seg blant annet på følgende kilder:

Decision of the FIS Doping Panel in the Matter of Martin Johnsrud Sundby (NOR) of 4 September 2014
CAS 2015/A/4233: http://www.tas-cas.org/en/general-information/news-detail/article/cas-2015a4233wada-v-martin-johnsrud-sundby-fis.html
http://antidoping.no/
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Den 13. desember 2014 i Davos, og den 8. januar 2015 i Toblach i Tour de Ski, ble
Sundby dopingtestet i regi av Det internasjonale skiforbundet (FIS). Sundby opplyste ved
begge testene at han hadde brukt legemidlet Ventoline som inneholder virkestoffet
salbutamol. Resultatene fra laboratorietestene ble sendt FIS i januar 2015. De viste et
innhold av salbutamol på 1340 og 1360 nanogram (ng) per milliliter (ml) urin. Ifølge
dopinglisten til det internasjonale dopingbyrået WADA fra 2014 og 2015 var grensen
1000 ng/ml, og grensen hvor det kunne bli en reaksjon 1200 ng/ml. Grensen for lovlig
inntak av salbutamol, og da kun gjennom inhalering, var i en dose på maksimalt 1600
mikrogram per døgn.
Den norske oversettelsen av dopinglisten var formulert slik:
"Alle beta-2 agonister(...) er forbudt både i og utenfor konkurranse, unntatt inhalasjon av
følgende stoffer: (...) salbutamol (maksimumsdose på 1600 mikrogram per 24 timer) (...).
Grenseverdi i urin. Dersom laboratoriet rapporterer en konsentrasjon av (...) salbutamol i en
konsentrasjon større enn 1000 nanogram pr. milliliter (ng/ml) i urin, vil dette ikke anses å
være beregnet på terapeutisk bruk av stoffet. Verdien vil da vurderes som et mistenkelig
analytisk resultat, hvis ikke utøveren viser, ved å gjennomføre en kontrollert
farmakokinetisk studie, at det unormale resultatet var en konsekvens av terapeutisk inhalert
dose opp til de godkjente maksimumsverdiene angitt over."
FIS varslet NSF om resultatene, og forespurte forbundet og utøver om å besvare konkrete
spørsmål. I samsvar med dopingreglene anmodet de samtidig Sundby om å bevise
gjennom en farmakokinetisk test (test som måler hva kroppen gjør med legemidler) at de
ulovlige verdiene av salbutamol var en konsekvens av den medisinske behandling han
hadde fått.
Sundby og landslagslege Knut Gabrielsen besvarte henvendelsen. Gabrielsen hadde over
telefon anbefalt Sundby å bruke inntil tre doser à 5000 mikrogram Ventoline per døgn,
inntatt via forstøverapparat, ved en akutt forverring av astmasykdommen i desember 2014
og frem til 8. januar 2015, hvor en ytterligere forverring førte til at han ble satt på
antibiotika.
I følge NSF mente landslagslegen at behandlingen han hadde foreskrevet var innenfor
dopingregelverket, og at det ikke var nødvendig å søke om medisinsk fritak for Sundby
(såkalt TUE).
På bakgrunn av forklaringene la FIS til grunn at Sundby hadde inntatt salbutamol
tilsvarende 15 000 mikrogram inhalert via forstøver under 5 timer (kl. 08.30, 11.30 og
13.00) forut for konkurranse (kl. 13.30). FIS gav professor Ken Fitch i Australia i
oppdrag å vurdere laboratorieresultatene og uttalelsene fra Sundby og Gabrielsen. Fitch
bekreftet at opplysningene sannsynliggjorde at utøver hadde brukt Ventoline som angitt.
I begynnelsen av februar 2015 besluttet FIS at det ikke var behov for en farmakokinetisk
test, at Sundby ikke skulle bli suspendert, at han kunne anmode om at B-prøven ble åpnet
og en høring. Sundby benyttet sin rett til å få B-prøven analysert og bad om en høring.
Høringen ble berammet til februar 2015, men senere utsatt to ganger. I forkant av
http://www.skiforbundet.no/
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høringen ble det anført fra Sundbys rådgivere, som mente at de hadde støtte fra norske og
internasjonale eksperter, at grensen på 1000 ng/ml salbutamol i urin i dopinglisten fra
2014 og 2015 ikke tok hensyn til hvordan legemidlet ble inntatt, og at Sundby ikke hadde
fått inn mer enn 1600 mikrogram salbutamol i kroppen. Etter å ha konsultert WADA, og
på bakgrunn av uttalelsen fra Sundbys rådgivere, anbefalte FIS påny Sundby om å ta en
farmakokinetisk test for å få bekreftet at resultatene fra dopingtestene var en følge av
medisinsk behandling innfor dopinggrensen på 1600 mikrogram salbutamol i løpet 24
timer.
Våren 2015 ble det gjennomført to ulike tester av Sundby. I den ene testen brukte han 15
000 mikrogram salbutamol via forstøverapparat innen 24 timer. Resultatene var over
reaksjonsgrensen, på henholdsvis 4800 ng/ml, 3144 ng/ml, 3760 ng/ml og 4400 ng/ml
(London-studien). I den andre prøven brukte han 1600 mikrogram salbutamol via
inhalator. Denne gav også resultater over grensen, 1480 ng/ml og 1700 ng/ml (Oslostudien). Det ble utarbeidet flere rapporter og uttalelser fra ulike eksperter før høringen.
Sensommeren 2015 ble høringen gjennomført av dopingpanelet til FIS. Den 4. september
2015 ble Sundby frifunnet. Begrunnelsen for frifinnelsen var at WADAs dopingregler
som Sundby var anklaget av FIS for å ha overtrådt, var uklare, og at dopingreglene ikke
nevnte noe om hvilket medisinsk utstyr som kunne benyttes for å ta salbutamol.
Dopingpanelet mente at FIS og WADA ikke hadde fremlagt noen bevis for at
inhalasjonsmetoder som krevde høyere doser salbutamol enn 1600 mikrogram skapte en
høyere risiko for doping.
I slutten av oktober 2015 besluttet Påtalenemnda i ADNO ikke å anke avgjørelsen.
Nemnden mente at uklarheten i WADAs regelverk om hvordan bestemmelsen skulle
forstås, skulle komme utøveren til gode.
WADA anket avgjørelsen til FIS i oktober 2015 til idrettens voldgiftsrett CAS i Sveits.
WADA anførte at regelverket anga medisinmengden som kunne puttes inn i
forstøverapparatet, mens landslagslegen hadde forstått regelverket slik at det angav den
dosen som ble pustet inn i kroppen. Siden landslagslegen hadde vurdert behandlingen til å
være i samsvar med dopingreglene, var det ikke søkt om medisinsk fritak for Sundby.
Inntil 1. januar 2012 måtte utøvere søke om fritak for å kunne bruke salbutamol, men
etter dette tidspunkt var det ikke pålagt når en holdt seg innenfor de lovbestemte
grensene.
Høringen for domspanelet i CAS fant sted i Sveits i mai 2016. Dommen falt den 11. juli
2016. CAS slo fast at Sundby ikke hadde et gyldig medisinsk fritak som dekket hans bruk
av salbutamol i Davos og Toblach, og at det var brudd på WADAs dopingregler. Sundby
hadde misforstått dopingreglene, men det ble også påpekt at regelverket kunne vært
tydeligere for å unngå misforståelser hos utøvere og deres rådgivere. Han ble dømt til to
måneders utestengelse ettersom utøverens grad av skyld var liten. Det ble trukket frem
formildende omstendigheter som at dopingreglene ikke uttrykkelig utelukket bruk av
forstøverapparat, og at dette kunne vært gjort for å utelukke misforståelser hos utøvere og
rådgiverne deres, Sundby hadde en helse som krevde bruk av salbutamol, han var åpen
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om bruken via forstøverapparat før konkurranse og brukte legemidlet etter legens råd.
Samtidig ble det fremholdt at Sundby var en erfaren utøver på internasjonalt nivå som
kjente sine anti-doping forpliktelser og var regelmessig underlagt anti-doping kontroller.
Sundby og landslagslegen hadde ikke hentet råd fra WADA, FIS eller produsenten før
bruk av forstøveren. Legens råd om å bruke salbutamol via forstøver utenfor et sykehus
var muligens tvilsomt fra et medisinsk ståsted.
Skiforbundet har oversatt følgende fra dommen:
"Nødvendigheten av et medisinsk unntak for bruk av forstøver er i seg selv en konsekvens
av den korrekte tolkingen av bestemmelsen. Utøverens feil ligger faktisk i unnlatelsen av å
be om et medisinsk unntak, og innvilgelsen ville tillatt ham å konkurrere uten å bryte
regelverket. Panelet erkjenner likevel at det ville vært bedre om bestemmelsen hadde vært
tydeligere om konsekvensen ved bruk av forstøvere."
Sundby ble fratatt seieren i konkurransene, og han mistet sammenlagtseirene i Tour de
Ski og World Cup i 2014/2015. Etter domfellelsen besluttet Skiforbundet å erstatte de
premiebeløpene på ca. 1,1 millioner kroner som Sundby mistet som en konsekvens av
dommen. Skiforbundet viste til at han hadde fulgt legens råd noe han via sin utøveravtale
var bundet til å følge.
I WADAs dopingregler som gjelder fra 1. januar 2017 er grensen for inhalasjon av
salbutamol fortsatt 1600 ug/24 timer, men det er definert at maksimaldosen innen en 12
timers periode er 800 ug.
Antidoping Norge har oversatt den aktuelle endringen slik:
"(..) salbutamol - inhalert maksimumsdose på 800 mikrogram per 12 timer (..)
Ved bruk av annet utstyr enn vanlig inhalator til inhalasjon av beta2-agonsister f.eks.
nebulisator/forstøverapparat, bør det søkes om medisinsk fritak.
Nebulisator/forstøverapparat kan gi økt mengde tilført legemiddel til lungene, med en
overdosering i forhold til de WADA godkjente maksimale døgndosene."
De har også publisert idrett og astma som et hovedtema på sine hjemmesider.

3.2 Sammensetning av Granskningsutvalget
Forslag til leder og medlemmer til utvalget fra Sverige, Danmark og Finland ble gitt fra
ADNO til NSF-langrenn. ADNO var i kontakt med antidoping organisasjoner i disse
landene, og fikk forslag til aktuelle kandidater med relevant kompetanse til utvalget.
Disse navnene ble formidlet til NSF-langrenn som kontaktet de foreslåtte personene, og
fikk bekreftelser til oppdraget. NSF-langrenn ønsket i tillegg et medlem med etikk og
medisin som fagområde. Det norske medlemmet med slik erfaring ble engasjert av NSF
etter at ADNO var konsultert.
Granskningsutvalget fikk etter dette følgende sammensetning:


Utvalgsleder Katharina Rise, fungerende avdelingsleder ved Oslo
statsadvokatembeter. Permisjon fra stilling som førstestatsadvokat ved
Riksadvokatembetet.
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Kjell Larsson, MD, professor emeritus, tilknyttet Karolinska Institutt i Stockholm i
Sverige (Unit of Lung and Airway Research National Institute of Environmental
Medicine, IMM). Forsker og medlem av Antidoping- Sveriges TUE-komité for
behandling av søknader om medisinsk fritak. Spesialkompetanse på lungesykdommer
(PhD Anstrengelsesastma).
Lars Pedersen, overlege, klinisk lektor ved Bispebjerg Hospital (Lungemedicinsk
afdeling) i København i Danmark. Medlem i Anti-Doping Danmarks TUE-komité.
Spesiallege lungesykdommer, (PhD Astma blant svømmere),
Katja Mjøsund, spesiallege idrettsmedisin, PhD, tilknyttet Universitetet i Turku,
Finland. Leder Anti-Doping Finlands TUE-komité. Medlem av WADAs TUE
ekspertgruppe. Landslagslege for orientering og rytmisk sportsgymnastikk og har
jobbet med topputøvere i skiskyting, ishockey og friidrett.
Reidun Førde, lege og professor ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.
Sitter i NIFs medisinske etikkråd. 8 år som leder av Rådet for medisinsk etikk,
Universitetet i Oslo, praktiserende lege frem til 1998.

Utvalget gav leder i oppdrag å engasjere medlemmer til et sekretariat med nødvendig
kompetanse.
Granskningsutvalgets sekretariat har hatt følgende sammensetning:






Pensjonert politibetjent Arild Lyssand. Forut for pensjonering 15. oktober 2016 ansatt
ved Nyrud politistasjon, Pasvik. Tidligere arbeidet om lag 10 år ved Oslo
politidistrikt, blant annet i Beredskapstroppen. Deretter ca. 10 år i Økokrim (konkurs, miljø- og datakrimteam), Sysselmannen på Svalbard (åremål 6 år), Økokrim
(miljøteam), FN-tjeneste i Liberia, ny åremålsperiode ved Sysselmannen (6 år).
Pensjonert politioverbetjent Tom Erik Søreide. Forut for pensjonering arbeidet som
politibetjent i ca. 35 år, primært med etterforskning ved Asker og Bærum
politidistrikt, ca. 2 år i Spesialenheten for politisaker og i Justisdepartementet i ca. 2
år. Søreide har drevet eget firma siden 2011, og har der blant annet arbeidet som
utreder for forsikringsselskap.
Jurist Kjetil Jonsbu. Har i granskningsperioden hatt 50 % ulønnet permisjon fra
stilling som fagdirektør i Helserettsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet. Har
i granskningsperioden arbeidet i 50 % stilling i sekretariatet.

3.3 Granskningsutvalgets mandat - avgrensninger og forståelse
av mandatet
Granskningsutvalget ble gitt følgende mandat:
"1. Innenfor luftveier, lunger og allergier:
1.1 Kartlegge rutiner vedrørende utredning, oppfølging og medisinering av
langslagsutøvere i langrenn i Norge i perioden fra og med 1.1.2012 til og med 30.8.2016.
1.2 Undersøke om utredning, oppfølging og medisinering av landslagsutøvere i langrenn i
Norge i perioden fra og med 1.1.2012 til og med 30.8.2016 er i samsvar med god
medisinsk forsvarlig praksis, og i tråd med blant annet helsepersonelloven, etiske regler for
leger og internt regelverk i Norges idrettsforbund og Norges skiforbund.
2. Kartlegge bruken av reseptpliktige medisiner blant langslagsutøvere i langrenn i Norge i
perioden fra og med 1.1.2012 til og med 30.8.2016.

Side 40 av 191

3. Dersom det avdekkes brudd på blant annet helsepersonelloven, etiske regler for leger
eller internt regelverk i Norges idrettsforbund og Norges skiforbund, så skal dette meldes
videre til aktuell myndighet av vår oppdragsgiver, Langrennskomiteén.
4. Utvalget vil overlevere sin offentlige rapport for videre oppfølging til
Langrennskomiteén, tentativt innen 1.1.17."
Utvalgets mandat ble samtidig presisert på følgende måte:
"Det avgrenses mot å undersøke ikke reseptpliktig medisinbruk blant nevnte personer.
Det avgrenses mot tilsynssak reist av Statens helsetilsyn mot Norges idrettshøyskole høsten
2016 etter forskning på landslagsutøvere i langrenn i 2011. NSF stilte utøvere til
disposisjon for forskningen utført av NIH i sesongen 2011/2012. Arbeidet mot utøverne ble
gjennomført oktober 2011.
Selv om tidsperioden er avgrenset, så vil utvalget vurdere den historiske dimensjon,
eksempelvis om tradisjon og kultur hos helsepersonell fra tiden forut for 2012 har påvirket
dem ved utredning, oppfølging og medisinering av utøverne."
Mandatets punkt 2 er i senere møter med oppdragsgiver ytterligere presisert slik:
"2. Kartlegge bruken av blant annet reseptpliktige medisiner for plager i nedre luftveier
blant langslagsutøvere i langrenn i Norge fra og med 1.1.2012."
Etter at det ble offentlig kjent at Therese Johaug hadde avgitt positiv prøve besluttet NSF
som nevnt innledningsvis at undersøkelsesperioden i henhold til mandatets punkt 1 og
punkt 2 skulle utvides til å gjelde frem til utvalget overleverer sin rapport, jf. at
undersøkelsesperioden opprinnelig var fastsatt frem til 30. august 2016. Før årsskiftet ble
det gitt utsettelse av fristen for avgivelse av rapport til medio februar 2017 ettersom
rapporten ikke var ferdigstilt.
Utvalget har valgt å avgrense undersøkelser og vurderinger mot landslagsutøvere innenfor
Paralympics. Dette skyldes blant annet at det her er snakk om forholdsvis få utøvere
innenfor langrenn, og at det derfor vil være vanskelig å sikre anonymitet ved eventuell
beskrivelse og vurdering av medisinskfaglig praksis knyttet til eventuell undersøkelse og
behandling av disse utøverne. Utøverne er ikke underlagt samme medisinske oppfølging
som eliteutøverne, men følges opp av lege ved OLT som er lege for alle Paralympics
utøvere.
Utvalget har lagt til grunn at det faller utenfor utredningens mandat å foreta en vurdering
av WADAs regelverk når det gjelder diagnostisering og medikamentell behandling av
utøvere med astma/luftveislidelser og anvendelse av dette regelverket overfor konkrete
utøvere. Som det vil fremgå er det imidlertid for oversiktens del gitt en beskrivelse av
regelverket, jf. punkt 4.7, og det er også inntatt en rekke henvisninger til regelverket.

3.4 Granskningsutvalgets habilitetsvurdering
Som det vil fremgå av punkt 3.5.1 har Granskningsutvalget i sitt arbeid fulgt
Advokatforeningens Retningslinjer for private granskninger. Dette innebærer blant annet
at utvalget har lagt til grunn strenge habilitetsregler. Medlemmene skal være uavhengige
og upartiske til oppdragsgiver, saken og de berørte parter.
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Som ledd i habilitetsvurderingene foretok utvalget og sekretariatet innledningsvis i sitt
arbeid gjennomgang av navnelister over utøvere, helsepersonell, trenere, støtteapparat
og/eller administrativt ansatte det kunne være aktuelt for utvalget å intervjue. Det ble
avklart i hvilken grad den enkelte hadde hatt kontakt med disse og om slik kontakt hadde
vært av en slik art og omfang at det var å karakterisere som faglig eller privat
bekjentskap. Med mindre annet fremgår nedenfor har det ikke vært slik kontakt eller det
foreligger ikke slikt bekjentskap.
I starten av arbeidet og fortløpende har utvalget gjort følgende habilitetsvurderinger av
det enkelte utvalgs- og sekretariatsmedlem:
Katja Mjøsund sitter i samme TUE Ekspertgruppe (WADA) som en norsk lege, Ola
Rønsen. Rønsen har tidligere vært sjefslege i OLT og var blant annet sjefslege under OL
2010. Ola Rønsen har ikke vært tilknyttet NSF etter 1. januar 2012. Den 20. januar 2017
publiserte NSF ansettelse av Rønsen som ny medisinsk ansvarlig i forbundet.
Mjøsund har truffet lege Are Løset og fysioterapeut Vibeke Røstad på idrettsmedisinsk
konferanse. Mjøsund er bekjent av lege Ellen Moen fra junioralder som utøver i
orientering på landslagsnivå. De har sporadisk kontakt og møtes blant annet på
orienteringsløp (sist sommeren 2016), men har ikke hatt et profesjonelt samarbeid som
leger. De har hatt privat omgang blant annet i 2010.
Av hensyn til utvalgets tillit og upartiskhet besluttet utvalget at Mjøsund skulle tre ut av
utvalget dersom det skal gjøres undersøkelser og vurderinger av lege Ellen Moen og lege
Ola Rønsen.
Utvalget har med nevnte presiseringer vurdert Mjøsund som habil.
Reidun Førde er medlem av NSFs etikkråd, sammen med blant annet landslagsutøver
Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Førde skulle ikke delta i eventuelle intervjuer eller
vurderinger av utøveren.
Utvalget har vurdert Førde som habil.
Kjell Larsson har hatt et profesjonelt samarbeid med professor Kai-Håkon Carlsen ved
Universitetet i Oslo som han kjenner som barnelege. Larsson har utgitt 6 ulike artikler i
samarbeid med blant annet Carlsen (1 stk. 1996, 2 stk. 2005, 2 stk. 2008 sammen med 13
andre forfattere, 1 stk. 2013 sammen med 7 andre forfattere). Larsson har vært første
opponent på en norsk doktoravhandling om astma hvor Carlsen var andre opponent.
Larsson er sammen med Carlsen medlem i ”European Respiratory Societys Task Force”
angående astma og fysisk anstrengelse. Larsson var ansvarlig for å gi et sammendrag av
litteraturen om beta-2-agonisters effekt på fysiske prestasjoner som ble publisert i Allergy
2008. De har ingen privat omgang, men møtes på internasjonale konferanser.
Utvalget har vist til at mediene har reist spørsmål ved Larssons habilitet. Av hensyn til
utvalgets tillit og upartiskhet ble det derfor besluttet at Larsson trer ut av utvalget dersom
det skal gjøres undersøkelser og vurderinger av professor Kai-Håkon Carlsen. I tråd med
dette har Larsson ikke deltatt i intervju av Carlsen. Larsson har imidlertid deltatt som
observatør ved en senere presentasjon Carlsen hadde for hele utvalget og sekretariatet.
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Utvalget har med nevnte presiseringer vurdert Larsson som habil.
Lars Pedersen har faglig samarbeid med den danske legen Vibeke Backer og adjunkt
Morten Hostrup, hvor begge har uttalt seg kritisk til norsk bruk av astmamedisin i
mediene. Utvalget viser til at disse to ikke er aktuelle i utvalgets undersøkelser,
Pedersen har videre opplyst at professor Kai-Håkon Carlsen ved Universitetet i Oslo var
opponent for hans PhD-avhandling i 2007, og han har hatt en faglig relasjon til Carlsen i
forbindelse med Beijing OL i 2008. De har ikke hatt noen privat omgang.
Utvalget har vurdert Pedersen som habil.
Katharina Rise har en datter som er juniorløper i langrenn ved lokal skiklubb som
konkurrerer på nasjonalt nivå.
Utvalget har vurdert Rise som habil.
Arild Lyssand hadde for ca. 8 år siden i en periode et kollegialt forhold med utvalgsleder
Katharina Rise, mens begge var ansatt ved Økokrim.
Utvalget har vurdert Lyssand som habil.
Tom Erik Søreide arbeidet for ca. 15 år siden i samme politidistrikt som utvalgsleder
Katharina Rise.
Utvalget har vurdert Søreide som habil.
Kjetil Jonsbu har i arbeidssammenheng lest og vurdert diverse uttalelser/artikler om
legeetiske problemstillinger forfattet av utvalgsmedlem Reidun Førde. Utover dette har
Jonsbu ikke hatt noen kontakt med Førde som er å karakterisere som faglig eller privat
bekjentskap.
Jonsbu har i Helse- og omsorgsdepartementet vært saksbehandler på en henvendelse fra
Norges idrettshøgskole (NIH) med ønske om autorisering av bachelorstudenter ved NIH i
faget fysisk aktivitet og helse. I tråd med helse- og omsorgsministerens beslutning ble
NIH ved brev av 27. oktober 2016 orientert om at departementet ikke ville foreslå
lovendring for å autorisere gruppen i henhold til helsepersonelloven.
Utvalget har vurdert Jonsbu som habil, men viser til at selv om utvalget har avgrenset sitt
arbeid mot forskningsprosjekter i regi av NIH før 2012 (enkelte av disse vurderes av
Statens helsetilsyn), har professor Kai-Håkon Carlsen tidligere vært ansatt ved NIH.
Carlsen er nå ansatt som rådgiver for OLT, men har hatt en tett knytning til NIH. I tråd
med dette har Jonsbu ikke deltatt i intervju av Carlsen. Jonsbu har imidlertid deltatt som
observatør ved en senere presentasjon Carlsen hadde for hele utvalget og sekretariatet.
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3.5 Retningslinjer for Granskningsutvalget – taushetsplikt,
arbeidsform, møter og intervjuer
3.5.1 Retningslinjer for Granskningsutvalgets arbeid
NSF er en privat stiftelse. Dette innebærer blant annet at relevant offentlig regelverk for
granskning i hovedsak ikke kommer til direkte anvendelse for granskning som iverksettes
av NSF. Granskningsutvalget har derfor valgt å gjennomføre granskningen i tråd med
Advokatforeningens Retningslinjer for private granskninger. 3 Dette innebærer blant annet
at utvalget som nevnt har lagt til grunn strenge habilitetskrav, jf. nærmere om dette under
punkt 3.4. Utvalget og sekretariatet har undertegnet taushetserklæring og har hatt
taushetsplikt med hensyn til hva som har fremkommet under granskingen. Denne plikten
gjelder også etter at oppdraget er avsluttet. Hensynet til rettsikkerhet og personvern har
hatt en sentral plass under utvalgets arbeid. De saksbehandlingsregler utvalget har
benyttet har i tillegg til retningslinjene vært forankret i utvalgets og sekretariatets
yrkesmessige erfaring, eksempelvis ved innhenting av opplysninger i intervjuer og sikring
av bevis. Rapporten er utferdiget med utgangspunkt i nevnte retningslinjer, og det ble
besluttet innledningsvis at denne skulle være offentlig.
Selv om relevant offentlig regelverk for granskning som nevnt ikke kommer til direkte
anvendelse for denne granskningen skal det for ordens skyld bemerkes at annet formelt
regelverk likevel har lagt føringer for hvordan granskningen kan gjennomføres, jf. blant
annet helselovgivningens regler om taushetsplikt og personopplysningslovgivningens
regler om behandling av personopplysninger.
Utvalget vil videre understreke at NSF har vært svært behjelpelig med å fremskaffe
etterspurt informasjon til Granskningsutvalgets arbeid. Både i form av skriftlig materiale
og ved at medarbeidere etter anmodning har deltatt på utvalgsmøter og redegjort for
aktuelle problemstillinger. Forbundet har også lagt forholdene godt til rette for utvalgets
arbeid, blant annet ved å stille møterom til disposisjon, utlevering av nødvendig
kontaktinformasjon til ansatte/utøvere, reisebestillinger osv.
Granskningsutvalget har ikke opplevd noen begrensning fra NSFs side når det gjelder
utlevering av informasjon. Samarbeidet har vært preget av velvillighet, åpenhet, respekt
og tydelig rolleforståelse.
Utvalgsleder har hatt kommunikasjon på vegne av utvalget med oppdragsgiver,
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad, og ved henvendelser til utvalget fra
mediene. I forbindelse med Johaug-saken i midten av oktober 2016 ble vi bedt om å gi
tilbakemelding til NSF om utvalget hadde avdekket avvik som krevde raske tiltak fra
forbundets side. Det ble også avtalt å melde fra til Skogstad om utvalget i sine
undersøkelser oppdaget alvorlige forhold.

3

https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/retningslinjer-for-granskninger/
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3.5.2 Møter
Granskningsutvalget har avholdt i alt syv heldagsmøter med både utvalg og sekretariat til
stede. Ved møtene har sentrale problemstillinger blitt diskutert og det har også blitt
gjennomført enkelte intervjuer, jf. nedenfor under punkt 3.5.4.
I tillegg til slike plenumsmøter har det løpende blitt avholdt møter mellom utvalgsleder
og hele eller deler av sekretariatet.
3.5.3 Skriftlige bidrag
Utvalgets rapport baserer seg på skriftlige bidrag fra utvalgsleder, utvalgsmedlemmer og
utvalgssekretariat. Ulike versjoner av hele eller utvalgte deler av granskningsrapporten
har vært forelagt utvalget og sekretariatet for kommentarer, innspill og forslag til
justeringer og suppleringer.
I de tilfeller hvor skriftlige bidrag baserer seg på eksterne kilder er dette synliggjort ved
bruk av fotnoter eller referanser i teksten.
Utvalget har også innhentet eller fått overlevert skriftlig materiale fra blant annet NSF,
OLT, ADNO m.fl. I tillegg har blant annet representanter fra nevnte organisasjoner deltatt
på utvalgsmøter for å redegjøre for utvalgte problemstillinger.
3.5.4 Intervjuer
For å utføre granskningsoppdraget i henhold til mandatet har medlemmer av utvalget og
sekretariatet foretatt intervju av et stort antall nåværende og forhenværende
landslagsutøvere, samt helsepersonell, trenere, støttepersonell og annet administrativt
ansatte personell som er eller har vært tilknyttet henholdsvis NSF, OLT m.fl.
NSF har ved e-post til alle ansatte og utøvere informert om granskningsutvalgets arbeid
og oppfordret disse til å bidra med opplysninger til utvalget. Utvalget har etter dette tatt
direkte kontakt med aktuelle personer via e-post, telefon eller SMS og avtalt tidspunkt og
sted for intervju.
Granskningsutvalget har i tillegg ved egen e-post til ansatte og utøvere informert om
utvalgets arbeid og at den enkelte fritt kan kontakte utvalget dersom man mener å ha
opplysninger av betydning for utvalgets arbeid, jf. vedlegg nr. 3. Utvalget har mottatt en
del slike tilbakemeldinger og flere av de som har tatt kontakt på denne måten har senere
blitt intervjuet. Enkelte fra utvalget møtte alle tilstedeværende landslagsutøvere og deler
av helsepersonellet på Beitostølen i november. Det ble gitt informasjon om utvalgets
arbeid og utøverne fikk stilt spørsmål.
Utvalget har også gjennomført intervjuer med dansk, finsk og svensk helsepersonell med
tilknytning til skilandslag eller annen toppidrett, eller med tilknytning til komiteer som
tilsvarer Norges olympiske komite (NOK).
Intervjuene har som hovedregel blitt gjennomført av utvalgsleder, et utvalgsmedlem og et
medlem fra sekretariatet. Ved enkelte intervjuer har hele utvalget og sekretariatet deltatt.
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Intervjuene har dels blitt gjennomført i NSFs lokaler på Ullevål stadion eller i forbindelse
med ulike landslagssamlinger eller konkurranser, herunder Beitostølen, Lillehammer og
Davos. I hovedsak har intervjuene blitt gjennomført ved at intervjuobjektet har vært
fysisk tilstede. I noen tilfeller har imidlertid intervjuene blitt gjennomført via telefon eller
Skype.
Totalt har utvalget gjennomført intervjuer av i alt 80 personer. Disse fordeler seg på
følgende kategorier:






Utøvere: 40 stykker (23 eliteutøvere, 17 junior- og rekrutt utøvere)
Norsk helsepersonell: 21 stykker
Trenere og annet støtteapparat: 12 stykker
Administrativt ansatte: 3 stykker
Dansk, finsk og svensk helsepersonell: 4 stykker

Det enkelte intervjuobjekt har forut for intervju fått muntlig og/eller skriftlig informasjon
blant annet om at det er frivillig å la seg intervjue av utvalget og at den enkelte selv
bestemmer hva han/hun ønsker å forklare seg om, jf. vedlegg nr. 1. Intervjuobjektene har
blitt gjort oppmerksom på at utvalget er pålagt taushetsplikt om forhold de blir kjent med
i granskningen, og at opplysninger som den enkelte kommer med i intervjuer ikke vil bli
videreformidlet til Norges skiforbund. Det er kun forhold som er relevant for det mandat
utvalget skal besvare som vil bli offentliggjort.
Når det gjelder intervju av utøverne har disse etter å ha fått informasjon som nevnt også
skriftlig samtykket til å delta i intervju, jf. særskilt samtykkeskjema som er inntatt som
vedlegg nr. 2.
I intervjuene av utøverne har det blitt stilt en rekke konkrete spørsmål om den enkelte
utøvers helseforhold av relevans for utvalgets arbeid. Denne type opplysninger vil som
hovedregel være underlagt taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven 4. Den enkelte
utøver har derfor stått fritt til å forklare seg om dette, jf. ovenfor om samtykke til intervju.
Utvalget vil imidlertid understreke at utøverne i stor grad har forklart seg også om denne
type forhold. Intervju av utøverne har ikke blitt tatt opp på lydbånd. Den enkelte utøvers
svar har blitt nedtegnet skriftlig i en intervjurapport som kun har vært identifisert med
løpenummer. Intervjurapportene har ikke vært lagret elektronisk. Basert på alle
utøverintervjuene har utvalget sammenstilt en anonymisert analyserapport som utvalget
har benyttet i det videre arbeidet. I tråd med konsesjon fra Datatilsynet, jf. nedenfor under
punkt 3.6 og vedlegg nr. 6, vil analyserapporten bli oppbevart inntil ett år etter
fremleggelse av denne rapporten. Utøvernes intervjurapporter vil imidlertid bli destruert
ved fremleggelse av denne granskningsrapporten.
Intervjuer av andre enn utøverne har etter samtykke blitt tatt opp på lydbånd. Intervjuet
har deretter blitt sammenskrevet. Etter kvalitetssikring av lydopptak og sammenskrivning,
har lydopptaket blitt slettet. Intervjuobjektene har blitt gjort kjent med fremgangsmåten
og ingen har hatt et ønske om å lese gjennom og godkjenne de skriftlige referatene. I
enkelte tilfeller har utvalget i etterkant stilt oppfølgingsspørsmål til intervjuobjektet via
4
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Side 46 av 191

telefon eller e-post. Referat av intervjuene vil i tråd med konsesjon fra Datatilsynet, jf.
nedenfor under punkt 3.6 og vedlegg nr. 6, bli oppbevart inntil ett år etter fremleggelse av
denne rapporten. De vil deretter bli slettet/destruert.
Til illustrasjon for hvilke spørsmål utvalget har stilt i intervjuene vises det til vedlegg nr.
4 hvor det er inntatt intervjuguide som har vært benyttet i intervjuer av landslagsutøvere.
Videre vises det til vedlegg nr. 5 hvor det er inntatt intervjuguide som har vært benyttet i
intervjuer med helsepersonell, trenere, støttepersonell og annet administrativt ansatte
personell. Utvalget vil understreke at guidene har vært retningsgivende for intervjuene og
at det i noen tilfeller blant annet har blitt stilt oppfølgingsspørsmål som følge av
intervjuobjektenes svar, uten at disse spørsmålene nødvendigvis fremgår eksplisitt av
guidene.
Utvalget vil fremheve at utøvere og ansatte har vært samarbeidsvillige, i stor grad har
besvart de spørsmål utvalget har hatt, og det er også utvalgets inntrykk at de har forklart
seg åpent og utfyllende.

3.6 Behandling av personopplysninger
Som det fremgår av punkt 3.5 har Granskningsutvalget i sitt arbeid behandlet
personopplysninger av forholdsvis stort omfang. En rekke av disse opplysningene er i
tillegg å anse for sensitive personopplysninger, herunder helseopplysninger.
NSF har derfor søkt om og fått innvilget konsesjon fra Datatilsynet til behandling av
personopplysninger som er nødvendig og relevant for utvalgets arbeid. Datatilsynets
konsesjon av 5. desember 2016 er som nevnt inntatt som vedlegg nr. 6.
Mellom NSF og Granskningsutvalget er det i tillegg inngått endelig databehandleravtale
den 1. november 2016 slik at utvalget kan behandle ovennevnte personopplysninger på
vegne av NSF. Databehandleravtalen er inntatt som vedlegg nr. 7.
Som det fremgår av konsesjonen og databehandleravtalen vil NSF eller andre ikke få
tilgang til Granskningsutvalgets dokumentasjon med mindre utvalget samtykker til slik
utlevering. Utvalget viser i den forbindelse til at det i tråd med forutsetninger for
intervjuer av utøvere, helsepersonell mv. ikke vil bli utlevert opplysninger som den
enkelte har forklart seg om under løfte om taushet. Dersom slike opplysninger skal
utleveres til NSF eller andre, vil dette kreve samtykke fra den det gjelder.
I tråd med konsesjon gitt fra Datatilsynet har kommunikasjon mellom utvalgsmedlemmer
og sekretariat utenom møter foregått ved telefon og e-post. I den grad det ved e-post har
vært behov for å sende utvalgsintern informasjon eller personopplysninger har dette
skjedd ved å bruke krypterte dokumenter med passordbeskyttelse. Sensitive
personopplysninger har ikke blitt kommunisert via e-post.

3.7 Granskningsutvalgets bruk av sentrale begreper
I rapporten benyttes det en rekke forkortelser og fagbegreper. Det henvises også til en
rekke legemidler, virkestoffer og diagnostiske undersøkelsesformer og/eller tester. For
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oversiktens skyld har derfor utvalget valgt å gi en kort redegjørelse for de mest sentrale
av disse begrepene og hvilken forståelse av disse utvalget har lagt til grunn:
ADAMS
Adrenalin
Aerob kapasitet
Alvesco®
Anabole steroider
Antikolinergika

Astma
Astmaeksaserbasjon
Atopiker
Atrovent®
Beta 2 stimulerende stoffer
Beta-2-agonister

Bricanyl®
Bronkial hyperreaktivitet
(BHR)
Bronkodilatasjonstest
Bronkoskopi
Budesonid
CAS
Ciklesonid
Clenbuterol

Cut-off verdi (grenseverdi)

Cystisk fibrose
Dose – avgitt
(Avgitt dose)
Dose – nominell
(Nominell dose)

WADAs nettbaserte informasjons- og
dokumenthåndteringssystem
Hormon som dannes i binyremargen. Har flere ulike
effekter, hvorav en er beta-2-stimulering
Evnen til å være i aktivitet over lengre tid med relativt høy
intensitet. Kan langt på vei oversettes med kondisjon.
Se inhalasjonssteroid
Vevsoppbyggende og mannliggjørende steroid som brukes
blant annet i doping
Medikamenter som blokkerer overføring av nerveimpulser
i det perifere parasympatiske nervesystemet eller i hjernen
(sentralt)
En kronisk betennelses- eller irritasjonstilstand i luftveiene
Akutt forverringsperiode i astmasykdommen
Økt evne til å danne allergiantistoffer og dermed symptom
i form av allergisk snue, eksem og astma
Ipratropiumbromid. Se antikolinergika
Se beta-2-agonister
Fellesbetegnelse for enkelte legemidler som gir avslapning
av luftveienes muskulatur og dermed luftrørsutvidelse.
Brukes i behandling av astma og KOLS
Terbutalin. Se beta-2-agonister
Hos personer med BHR responderer luftveiene med å
trekke seg sammen etter å ha blitt utsatt for en stimulus
som normalt tolereres av andre
Se reversibilitetstest
Kikkertundersøkelse av luftveiene
Pulmicort®. Se inhalasjonssteroid
Court of Arbitration for Sport, Idrettens høyeste rettsorgan,
operert som uavhengig juridisk organ siden 1984.
Alvesco®. Se inhalasjonssteroid
Beta-2-agonist (og Beta-1- samt Beta-3–agonist) som i de
fleste land brukes til behandling av luftveissykdommer på
hest. Forbudt i idrett, og brukes ikke på mennesker
Den konsentrasjon eller dose som benyttes for å avgjøre
om et legemiddel påvises i prøven eller ikke, det vil si
grensen mellom positivt og negativt testresultat
Arvelig sykdom med forstyrrelser i kjertelfunksjonen i
flere organ, blant annet lunger, mage-tarmkanal og
bukspyttkjertelen
Den dose/mengde av medisin som apparatet avgir
(eksempelvis forstøver). Deler av den tilførte dose/mengde
medisin forblir i apparatet
Den dose/mengde medisin som er tilført i apparatet
(eksempelvis forstøver)
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DPI
DXA-måling

EILO

Ergogene stoffer
Farmakokinetikk
Farmakokinetisk test
Farmakologisk behandling
FEV1
FIS
Formoterol

Forsert ensekundsvolum
Forstøverapparat
GINA

Hyperventilasjonstest

Inhalasjonssteroid
Inhalator
Ipratropiumbromid
Klostebol
Kolinerge reseptorer

Kortison (steroider)

Leukotrienantagonister

Legemiddel i pulverform inhaleres gjennom en dry powder
inhaler (DPI)
Røntgenundersøkelse som benyttes for å måle beintetthet.
Brukes blant annet til påvisning av osteoporose
(beinskjørhet)
Exercise Induced Laryngeal Obstruction. Obstruksjon av
stemmebåndene eller området omkring stemmebåndene
under anstrengelse
Stoffer med prestasjonsfremmende effekt
Beskrivelsen av hvordan legemidler beveger seg gjennom
en organisme
Test som måler hva kroppen gjør med legemidler
Medisinsk behandling ved hjelp av legemidler
Se forsert ensekundsvolum
Fédération Internationale de Ski - Det internasjonale
skiforbundet
Langtidsvirkende beta-2-agonist. Se beta-2-agonist. Finnes
som egen substans og i fast kombinasjon med
inhalasjonssteroid
Luftvolumet det første sekundet ved en kraftig utpusting
etter maksimal innpusting. FEV1
Utrustning som brukes til å omgjøre væske eller flytende
medisin til ørsmå dråper (tåke) som deretter kan inhaleres
Global initiative for asthma - De toneangivende
retningslinjer for behandling av astma i dag. Laget på
initiativ fra Verdens helseorganisasjon og National
Institutes of Health i USA
Ved hyperventilasjonstest (Eeucapnic Voluntary
Hyperpnea, EVH) inhaleres tørr luft med 5 %
karbondioksid. Ved testen puster den undersøkte ca. 85 %
av sin maksimale ventilasjonskapasitet i 6 minutter, og
lungefunksjonen måles før og etter tørrluft-innpustingen
Fellesbetegnelse på forskjellige kortisonholdige
astmamedisiner for inhalasjon
Apparat for inhalering av medisin
Korttidsvirkende antikolinergika. Atrovent®
Anabol-androgent steroid
Reseptorer ("mottakerrmolekyler") som er følsomme for
acetylkolin. Forekommer blant annet i det parasympatiske
nervesystemet
Betennelsesdempende stoff som brukes hos pasienter som
ikke selv produserer binyrebarkhormon, og ved andre
sykdommer, blant annet revmatiske sykdommer, astma,
hudsykdommer, øyesykdommer.
Medikamenter som hemmer effekten av leukotriener.
Leukotrienene får glatt muskulatur i bronkiene til å trekke
seg sammen. Er delaktige i betennelsesreaksjonen.
Leukotrienantagonister brukes i behandlingen av bronkial
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Luftveisobstruksjon
Medikalisering

Medisinsk indikasjon

Meldeplikt

Metabolitter
Metakolin

ml (mL)
NAPMU
Nebulisator
ng
NIF
NIH
NIMF
NO2
NSF
Obstruktiv
lungefunksjonsnedsettelse
OK
OLT
Oxis®
PEF test

pMDI

Primum non nocere
Provokasjonstest

astma og allergisk rhinitt (høysnue). Eksempel er
montelukast (Singulair®) som tas i tablettform.
Tilstand hvor fri passasje av luft til og fra lungenes
luftsekker (alveoler) nedsettes eller hindres
Sosiologisk begrep for det forhold at stadig flere av
menneskers problemer søkes forklart gjennom
(bio)medisinske (individuelle) årsaksforhold og behandlet
av helsetjenesten
At det på medisinsk faglig grunnlag finnes grunn til å
gjennomføre et bestemt tiltak, for eksempel en spesiell
undersøkelse eller en behandling
Innebærer at utøver på meldepliktliste hvert døgn må
rapportere ett sted der de garanterer at de er tilstede i et
tidsrom på en time. Dette tidsrommet kan hele tiden
justeres fortløpende og muliggjør uanmeldt testing
Stoffskifteprodukter
Metakolin er et kjemisk stoff som stimulerer kolinerge
reseptorer i glatt muskulatur. Stoffet gjør at musklene
trekker seg sammen. Brukes ved provokasjonstest.
Milliliter (måleenhet)
Nordic Athlete Passport Management Unit – administrerer
og håndterer de biologiske pass
Se forstøverapparat
Nanogram (måleenhet)
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité
Norges idrettshøyskole
Norsk Forening for Idrettsmedisin og fysisk aktivitet
Nitrogendioksid
Norges skiforbund
Nedsatt ventilasjonsevne/pusteevne på grunn av
luftveisobstruksjon, for eksempel KOLS o astma
Finske Olympiske komiteen
Olympiatoppen
Formoterol. Se beta-2-agonister.
Peak Expiratory Flow, måler topphastigheten på luften
som kommer fra lungene når en puster kraftig ut. Måles i
liter per minutt.
Inhalasjonsmetode gjennom beholder hvor medisin settes
under trykk, eksempelvis spray. (Pressurised metered dose
inhaler)
Latinsk frase som betyr "først av alt, å ikke skade" eller
"først av alt, å intet skade"
Provokasjon av luftveiene for å undersøke hvor lett de
trekker seg sammen. Provokasjon kan gjøres med
kjemiske substanser (for eksempel metakolin), med
anstrengelse eller med inn- og utånding av tørr luft.
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Pulmicort®
Restriktiv
lungefunksjonsnedsettelse
Reversibilitetstest

RF
Rhinitt

RTP
Salbutamol
Salmeterol

SOK
Spacer
Spirometri

TDSSA
Teofyllin

Terapeutiske doser

Terbutalin
Trofodermin
TUE
VALO
Ventoline®
Varmeveksler

WADA

Budesonid. Se inhalasjonssteroider
Ventilasjonsnedsettelse på grunn av små lungevolum, for
eksempel lungefibrose
En spirometriundersøkelse hvor undersøkelsen først gjøres
uten medisiner, og hvor det deretter gis medisin som skal
utvide luftveiene, før testen gjentas
Riksidrettsforbundet (Sverige)
Betennelse i nesens slimhinne. Allergisk rhinitt (høysnue)
er forårsaket av allergener, for eksempel pollen eller
pelsdyr. Rhinitt forekommer også hos personer som ikke
er allergiske.
Registered testing pool = FIS sin definerte
meldepliktsutøverliste
Korttidsvirkende beta-2-agonist. Se beta-2-agonist.
Ventoline® med flere.
Langtidsvirkende beta-2-agonist. Se beta-2-agonist. Finnes
som egen substans og i fast kombinasjon med
inhalasjonssteroid
Sveriges Olympiske kommitè
Apparat (plastbeholder) som brukes til å inhalere
legemidler i sprayform
En pustetest som måler lungefunksjon. Testen er til hjelp
for å stille diagnose ved mistanke om lungesykdommer
som astma og KOLS
WADA sine analysekrav er definert i "Technical
Document for Sport Spesific Analysic", TDSSA
Virker stimulerende på sentralnervesystemet og på hjertet.
Stoffet virker også avslappende på den glatte muskulaturen
i bronkiene og i blodårene
Legemidler i doser som anses for å være i samsvar med
allment anerkjente fagkrav for behandling av aktuelle
sykdom/tilstand.
Korttidsvirkende beta-2-agonist. Se beta-2-agonist.
Bricanyl®
Krem/salve inneholdende blant annet klostebol
Therapeutic Use Exemptions - Søknad om medisinsk fritak
i forhold til dopinglisten
Finlands riksidrettsforbund
Astmamedisin som inneholder salbutamol, i væske og
pulverform
Kuldemaske, innretning som plasseres foran munn/nese og
som varmer opp den kalde luften før den pustes inn i
luftveiene og lungene
World Anti-Doping Agency - Verdens antidoping byrå

For ordens skyld vises det til at flere av disse begrepene undergis en langt mer omfattende
redegjørelse andre steder i rapporten, jf. særlig kapittel 9 hvor det redegjøres for
undersøkelse, diagnostisering og behandling av astma og andre luftveislidelser. Vi viser
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også til kapittel 4 hvor det redegjøres for relevante nasjonale og internasjonale organer
eller sammenslutninger.

4 Organisering av norsk langrenn – sentrale
idrettsorganer nasjonalt og internasjonalt og deres
regelverk mv.
4.1 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 5 er en
fellesorganisasjon for idretten i Norge og norsk idretts øverste organ. Organisasjonen er
uavhengig, frivillig og partipolitisk nøytral. NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for
å oppnå idrett for alle.
I dag er NIF Norges nest største frivillige organisasjon med over 2 millioner medlemmer
og ca. 12 000 idrettslag i 19 idrettskretser og 54 særforbund. NSF er ett særforbund innen
NIF.
Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet og holdes hvert fjerde år. Idrettstinget vedtar
endringer i Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIFloven 2015)6. Loven omhandler bestemmelser om organisering av norsk idrett, herunder
myndighet og ansvar. Lovens kapittel 12 omhandler bestemmelser om doping og
innlemmer World Anti-Doping Code (WADC) i idretten, se nærmere under punkt 4.6.

4.2 Norges skiforbund
Norges skiforbund 7 (NSF) er Norges nest største særforbund innen idrett. Skiforbundet
organiserer aktivitet innenfor skigrenene alpint, freestyle, kombinert, langrenn, skihopp
og telemarkskjøring. Forbundet er medlem av Idrettsforbundet og Det internasjonale
skiforbundet (FIS) og skal følge deres regelverk og vedtak.
Lov om Norges Skiforbund er godkjent av Skitinget mai 2016 som er NSFs høyeste organ
og velger blant annet Skistyret og President. Loven omhandler blant annet oppgaver og
myndighet til Skitinget, Skistyret og komiteene for skigrenene. NSF ledes av Skistyret
mellom tingene. Av Norges skiforbunds lov § 15 første ledd fremgår at for alminnelige
disiplinærforføyninger, sanksjoner etter NSFs fellesreglement og rennreglementer,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov8 kapittel 11 og 12.

5

https://www.idrettsforbundet.no/

6

Fastsatt av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité på Idrettstinget 5.-7. juni 2015. Endret av
Idrettsstyret på møte nr. 7, 11. februar 2016, og på møte nr. 8, 9. mars 2016.
7
8

http://www.skiforbundet.no/
http://www.skiforbundet.no/Documents/Arrangement/Rennreglement/NSFs%20lov%202014.pdf
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Ved Delegasjonsreglement 9 følger at for sportslig virksomhet, øverste faglige myndighet
og operativt ansvar for aktivitetene for grenen langrenn, er det langrennskomiteen som
har myndighet. Når det eksempelvis gjelder spørsmål av prinsipiell karakter og konkrete
antidopingsaker og dopingsaker (ADNO, FIS, WADA) innenfor langrenn er det delegert til
Skipresident, Generalsekretær, Komiteleder og Sportsjef sammen. Tekstutforming av
standardavtale med landslagsutøvere i langrenn er delegert myndighet til Skipresident og
Generalsekretær.
I tillegg til NSF lov og Delegasjonsreglement, har forbundet Fellesreglement 10 hvor det
fremkommer i pkt. 221 at doping er forbudt for alle løpere som deltar i skikonkurranser, og
regler for arrangørers plikter ved dopingkontroll. I pkt. 223 fremkommer at brudd på
Fellesreglementet eller andre NSF reglement kan sanksjoneres etter NIFs lov kapittel 11 om
straffebestemmelser. Utvalget har i sitt arbeid ikke avdekket noen forhold som skulle tilsi at
noen har opptrådt i strid med Fellesreglementet eller andre reglement, NSFs eller NIFs lov.
NSF-langrenn har utarbeidet et Rennreglement11 hvor det i punkt 315.9 fremkommer:
"Temperatur
Hvis temperaturen er lavere (kaldere) enn
- minus 15 Cº for klassene 16 år og yngre
- minus 18 Cº for junior og senior
- minus 15 Cº for junior og senior ved distanser lengre enn 15 km målt på kaldeste sted i
løypa, skal konkurransen utsettes eller avlyses av juryen.
(Ved internasjonale renn: minus 20 grader, se ICR pkt. 315.9).
Ved vanskelige værforhold (f.eks. sterk vind, høy luftfuktighet, tungt snøfall eller høy
temperatur) kan juryen i samråd med laglederne for de deltakende lag og rennets lege, evt.
sanitetssjefen, utsette eller avlyse konkurransen. Beslutning om utsettelse eller avlysning
bør tas minst en time før første ordinære starttid. Etter utsettelse bør beslutning om
avlysning eller gjennomføring tas senest en time før den utsatte starttiden."
Utvalget vil under punkt 12.18 og 12.19 komme med sine vurderinger når det gjelder
disse grensene, herunder grenser for internasjonale renn.
Videre lyder punkt 342.1 om Helsestatus slik:
"342.1.1 Det nasjonale skiforbundet er ansvarlig for helsen til løperne som påmeldes fra
nasjonen[..]"
Utvalget kommer under punktene 6.5 og 12.16 tilbake til dette.

9

Vedtatt av Skistyret 27. september 2016
Vedtatt av Skistyret 27.9.2016 Godkjent av Lov- og påtaleutvalget 21.9.2016

10
11

Godkjent av Lov- og påtaleutvalget 23.9.2013 med endringer senest 15.11.2016
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NSF er organisert slik:

Visjonen til forbundet er "Mange, gode og glade skiløpere", og all skiaktivitet skal bygge
på verdier som glede, fellesskap, helse og ærlighet. Hovedmålet for NSF er blant annet at
ski skal være Norges nasjonalidrett og at landet skal være verdens beste skinasjon.

4.3 Olympiatoppen
Olympiatoppen12 (OLT) er en avdeling i NIF med ansvar for å utvikle norsk toppidrett.
OLT har et gjennomføringsansvar for Norges deltakelse i de olympiske leker og de
paralympiske leker, og har en egen avdeling for dette. De har et operativt ansvar for å
utvikle internasjonal toppidrett, og et overordnet ansvar for resultatene i norsk toppidrett.
De har en rekke fagavdelinger som tilbyr ulik kompetanse for toppidrettsutøvere.
Helseavdelingen driver forskning og utvikling, gir veiledning til særforbund og utøvere,
og tilbyr behandlingstjenester fra blant annet leger og fysioterapeuter jf. punkt 6.3.1.
NSF-langrenn og OLT har inngått en samarbeidsavtale gjeldende fra og med 2014 og
frem til neste OL i 2018, hvor det blant annet fremgår at NSF-langrenn skal ha et
kvalifisert medisinsk støtteapparat, og i samarbeid med OLT vektlegge forebygging av
sykdom og skader. I tillegg forplikter OLT å bidra med kompetanse ved sykdom og
12

http://www.olympiatoppen.no/
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skadeproblem gi utøverne så raskt som mulig diagnostikk og behandling. Rådgiving om
ernæring, kosttilskudd og eventuelle prestasjonsfremmende produkter. Alt må bygge på et
etisk, sunnhetsmessig og vitenskapelig grunnlag. Disse rådene vil måtte tilpasses
utøvernes helhetlige situasjon og prestasjonsnivå.
Utvalget kommet tilbake til bruk av ergogene stoffer etter råd fra OLT i punkt 12.12.

4.4 Norges idrettshøgskole
Norges idrettshøgskole 13 (NIH eller forenklet Idrettshøgskolen) er en statlig,
vitenskapelig høgskole med særskilt nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innenfor
idrett.
Idrettshøgskolens hovedmål er å være en internasjonalt ledende institusjon for utdanning
og forskning innenfor idrett og fysisk aktivitet. NIH er et nasjonalt knutepunkt for
idrettsfaglig ekspertise og har ansvar for å samle, utvikle og formidle relevant
kompetanse og erfaring til samfunnet.
NIHs kjernevirksomhet er høyere utdanning, forskning og utviklingsarbeid,
dokumentasjon og informasjon, kursvirksomhet og etter- og videreutdanning.

4.5 Fédération Internationale de Ski (FIS)
4.5.1 Nærmere om organisasjonen FIS
Det internasjonale skiforbundet FIS14 er verdensorganisasjonen for skisport, og da i
fremste rekke alpin skisport og nordisk skisport. 15
FIS ble etablert under de Olympiske vinterleker i Chamonix vinteren 1924 og har 128
medlemsland. Hovedkontoret ligger i Sveits og organisasjonen har tre offisielle språk;
engelsk, fransk og tysk.
Etablering av FIS var en videreføring av den internasjonale skikommisjonen (CIS). Det
var CIS som i 1911 vedtok regelverk for de ulike konkurranser innen nordiske grener.
Alpine grener kom med i FIS i 1930. Siden 1965 har det blitt tatt med flere særidretter.
FIS Congress velger FIS council bestående av 19 medlemmer, samt nominerer medlemmer til
diverse underkomiteer og arbeidsgrupper som fungerer som rådgivende organ. En
13

http://www.nih.no/

14

http://www.FIS-ski.com

15

I tillegg til forrige note baserer beskrivelsen i punkt 4.6 seg på følgende kilder:

FIS anti-doping rules http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/General/07/69/98/FISantidopingrules2016updatejuly2016_English.pdf
WADA Code www.wada-ama.org
WADA International standard testing and investigations https://www.wadaama.org/sites/default/files/resources/files/2016-09-30_-_isti_final_january_2017.pdf
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underkomite er “Medical committee”, som består av leger fra forskjellige nasjoner. Medical
committee fungerer som rådgiver for FIS Council.
Følgende organisasjonstabell beskriver organiseringen av FIS (hentet fra www.fis-ski.com):

4.5.2 FIS langrenn
FIS langrenn fastlegger regler for internasjonale konkurranser, og internasjonale renn
arrangeres etter bestemmelsene i FIS’s rennreglementer (ICR). I ICR artikkel 315.9 angir
kuldegrensene som gjelder alle FIS renn som henvist til i det norske rennreglementet:
“315.9 Temperature If the temperature is below -20° C, measured at the coldest point of the
course, a competition will be postponed or cancelled by the Jury. With difficult weather
conditions (e.g., strong wind, high air humidity, heavy snowfall, or high temperature) the
Jury may, in consultation with the Team Captains of the participating teams and the Chief
of medical and rescue service responsible for the competition, postpone or cancel the
competition.”
Innenfor betegnelsen internasjonale renn kan man finne kategoriene OL og VM, World Cup,
Continental Cup, Skandinavisk Cup, Norges Cup-renn i langrenn og vanlige internasjonale
renn (FIS renn).
4.5.3 FIS Antidoping
FIS implementerer World Anti-Doping Code (WADC) og har et eget antidopingprogram,
som dermed følger WADAs reglement. I tillegg til prøver i konkurransene, fokuserer FIS’
antidopingprogram på umeldte prøver utenfor konkurranse sesongen, og innsamling av data
for utøveres biologiske pass (ABP) for utøvere i ”Registered testing pool” (RTP) som er FIS
sin meldepliktutøverliste basert på resultater/ranking. Utøverne på RTP har meldeplikt og
bruker ADAMS.
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Om utøvere på RTP har behov for medisinsk fritak (TUE) må de søke om dette hos FIS.
Fritakskomiteen hos FIS består av fire uavhengige leger med forskjellige spesialiteter og fra
forskjellige nasjoner. Legene behandler aldri søknad fra sitt eget land.
Utøverne, som deltar i FIS-konkurranser, men som ikke står på meldepliktutøverlisten (FIS
RTP), må søke om godkjenning av sitt nasjonale fritak hos FIS. Dette skjer i så fall
automatisk.
FIS er ansvarlig for dopingkontroller ved internasjonale FIS-renn. Testing utenfor
konkurranse kan gjøres av enten FIS eller av utøverens nasjonale antidopingorganisasjon.
Nasjonale antidopingorganisasjoner (som Antidoping Norge, jf. nærmere om dette under
punkt 4.6) og internasjonale særforbund (som FIS) skal planlegge testing av sine
meldepliktutøvere på forhånd, og i samarbeid koordinere testing utenfor konkurranse.

4.6 World Anti-Doping Agency og Antidoping Norge – Hva er
doping og hvem skal følge reglene?
4.6.1 Innledning
World Anti-Doping Agency (WADA) ble opprettet i 1999 som en selvstendig
organisasjon stiftet og støttet av nasjonale myndigheter og idrettsbevegelsen, blant annet
IOC.16 WADA skal fremme, koordinere og overvåke kampen mot doping og skal fungere
som et tilsynsorgan, slik at nasjonale organ og internasjonale særforbund opptrer i
henhold til det internasjonale regelverket World Anti-Doping Code som ble opprettet i
2003 og revidert i 2009 og 2015.
4.6.2 WADAs hovedoppgaver
WADAs hovedoppgaver er følgende:
16

I tillegg til de noter som i det videre er inntatt, baserer beskrivelsen i punkt 4.7 seg på følgende kilder:

WADA www.wada-ama.org
WADA Code www.wada-ama.org/en/resources/the-code/world-anti-doping-code
NIF Lov https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov
Antidoping Norge (www.antidoping.no)
WADA Prohibited List http://list.wada-ama.org
Federation Internationale du Ski (FIS) http://www.fis-ski.com/inside-fis/medical-antidoping/anti-doping/
FIS Antidoping rules http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/General/07/69/98/FISantidopingrules2016final_English.pdf
WADA International Standard for Testing and Investigations https://www.wadaama.org/sites/default/files/resources/files/2016-09-30_-_isti_final_january_2017.pdf
WADA International Standard for Therapeutic Use Exemption www.wadaama.org/en/resources/therapeutic-use-exemption-tue/international-standard-for-therapeutic-useexemptions-istue
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Utvikling av World Anti-Doping Code, og overvåking av de ulike
idrettsorganisasjonenes og nasjonale anti-doping organisasjoners oppfølging av
denne.
Å øke kunnskapen blant utøvere, trenere og andre aktuelle målgrupper når det gjelder
doping.
Å støtte og finansiere vitenskapelige studier som har til hensikt å øke kunnskapen om
både forebygging og avsløring av dopingbruk.
Å observere dopingkontrollene under store internasjonale mesterskap.
Bidra til og støtte nasjonale, regionale og internasjonale antidopingprogram.

4.6.3 Hva er doping og hvem skal følge reglene?
Innen idrett anses følgende forhold som regelbrudd etter bestemmelsene om doping 17:
a. Tilstedeværelse av et forbudt stoff, dets metabolitter eller markører i utøvers
dopingprøve,
b. bruk av et forbudt stoff eller metode,
c. unnlate å møte til pålagt dopingkontroll, nekte å avgi dopingprøve eller unndra
seg dopingkontroll på annen måte,
d. tre brudd på meldeplikten innenfor en tolv måneders periode
e. manipulere, forbytte eller ødelegge dopingprøve, eller forhindre dopingkontroll
på annen måte,
f. innføre, erverve eller besitte forbudt stoff eller metode til eget bruk,
g. tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, distribuere, sende eller overdra et forbudt
stoff eller metode til tredjeperson,
h. forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode,
i. profesjons- eller idrettsrelatert omgang med støttepersonell som er utelukket eller
som har begått lov- eller regelbrudd som ville ha utgjort brudd på
dopingbestemmelsene,
j. medvirkning til regelbrudd, medvirkning til forsøk på regelbrudd og medvirkning
til brudd på ilagt utelukkelse.
Forsøk på brudd kan likestilles med fullbyrdet forgåelse.
Dopinglisten omfatter forbudte stoffer og metoder.
Utøver er uten hensyn til skyld ansvarlig 18 for ethvert forbudt stoff som blir funnet i
utøvers dopingprøve, eller bruk av forbudt stoff eller metode. Dette omtales i CASavgjørelser som "objektivt ansvar". Utøveren har da overtrådt antidopingreglene og
skylden tas i betraktning ved fastsettelse av virkningen av overtredelsen. Bestemmelsen er
begrunnet i hensynet til like vilkår under konkurranse.
Dopingbestemmelsene i Norge gjelder for 19:

17

NIF lov § 12-3 jf. World Anti-Doping Code (WADC) artikkel 1 og 2

18

NIF lov § 12-5 jf. World Anti-Doping Code (WADC) artikkel 2.1 og 2.2

19

NIF lov § 12-1
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a. Enkeltmedlem og organisasjonsledd
b. Utøver som deltar på idrettsarrangementer arrangert av et organisasjonsledd i Norges
Idrettsforbund (NIF)
c. Utøver som representerer organisasjonsledd i konkurranser og trening
d. Trener, leder, funksjonær, helsepersonell eller annen person som i sammenheng med
idrettsaktivitet bistår utøver eller organisasjonsledd i NIF
e. Utøver eller annen person som overfor organisasjonsledd har forpliktet seg til å følge
dopingbestemmelsene
4.6.4 Regelverk – World Anti-Doping Code
WADA har laget et internasjonalt enhetlig regelverk som gjelder for idrettsutøvere over
hele verden. Dette regelverket heter World Anti-Doping Code (WADC). NIFs lov er i
samsvar med WADC.
WADC gir rammen for harmonisering av antidopingpolitikk, regler og reguleringer i
idrettsorganisasjoner og blant offentlige myndigheter. Under WADC finnes det fem
internasjonale standarder, som på hvert sitt felt gir føringer for hvordan arbeidet skal
utføres i alle land:
1.
2.
3.
4.
5.

Dopinglisten (Prohibited List)
Kontrollvirksomheten (International Standard for Testing and Investigations)
Analysevirksomheten (International Standard for Laboratories)
Medisinske fritak (International Standard for Therapeutic Use Exemptions)
Personvernstandard (International Standard for the Protection of Privacy and Personal
Information)

4.6.5 Stiftelsen Antidoping Norge
Antidoping Norge (ADNO) ble opprettet 2003 av NIF og Kultur- og kirkedepartementet
(KKD) som en uavhengig stiftelse, for å sikre at kontroll og påtalevirksomheten av
dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og staten.
ADNOs oppgave er å arbeide for en ren idrett gjennom forebyggende arbeid, påtale og
kontrollarbeid herunder dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt.
Antidoping Norge initierer også forskning på antidopingrelaterte tema.
4.6.6 Dopinglisten
WADA bestemmer hvilke stoffer og metoder som er forbudt å benytte innen idretten.
Minst to av følgende kriterier skal være tilstede for å inkludere et stoff eller metode på
dopinglisten:




Stoffer eller metoder som har potensiale til prestasjonsforbedring
Helserisiko for utøver
Brudd på idrettens anseelse
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Dopinglisten gjennomgås hvert år av en ekspertgruppe i WADA. Ekspertgruppen består
av forskere og leger fra hele verden. Listen oppdateres etter seneste forskning og annen
informasjon. Den nye listen publiseres innen 1. oktober og gjelder fra 1. januar året etter.
WADA har også en egen overvåkingsliste. Stoffene på denne listen er ikke på
dopinglisten, men WADA ønsker å følge med på bruk av de angitte stoffene for å se om
det kan utkrystallisere seg et mønster for misbruk innen idretten.
4.6.7 Prioriterte utøverlister, meldeplikt, ADAMS
Alle idrettsutøvere er forpliktet til å følge dopingregelverket og de aller beste utøverne
har ekstra forpliktelser og hører til prioriterte utøverlister ("registered testing pool”,
RTP).
De beste utøverne nasjonalt i respektive idrett hører til toppidrettsutøverlisten. I tillegg
kan spesifiserte utøvere på internasjonalt toppnivå settes på meldepliktutøverliste.
Toppidrettsutøverlisten – de beste utøverne nasjonalt
Toppidrettsutøverlisten er fastsatt på bakgrunn av risiko for dopingbruk i den enkelte
idrett, nivået på utøverne nasjonalt og internasjonalt, og omfanget av idretten i Norge.
Listen angir grupper av utøvere innen hvert særforbund og fastsettes av ADNO i samråd
med særforbundene. Toppidrettsutøverlisten vil kunne sammenlignes med det WADAs
regelverk anser som "national level athlete".
Ved behov for bruk av legemidler som står på dopinglisten, skal alle som omfattes av
toppidrettsutøverlisten umiddelbart søke om medisinsk fritak for alle stoffer som fremgår
av dopinglisten.
For dopingprøver tatt av utøvere definert som toppidrettsutøvere, er det også satt
minimumskrav for andel av avlagte prøver som skal analyseres for stoffer som for
eksempel EPO og veksthormon. Dette fremkommer i WADAs regelverk.
ADNO definerer følgende utøvere som toppidrettsutøvere i langrenn:



Deltagere på følgende landslag i langrenn: Senior, rekrutt og juniorlandslaget
Deltakere i World Cup for henholdsvis herrer og kvinner

Meldepliktutøverlister - internasjonale toppidrettsutøvere
Alle internasjonale særforbund (som FIS) og nasjonale antidopingorganisasjoner (som
ADNO) er forpliktet til å påse at utvalgte utøvere oppgir hvor de befinner seg, slik at de
er tilgjengelig utenfor konkurranse, som del av et effektivt dopingkontrollprogram.
De utvalgte utøverne kan settes på prioritert utøverliste (Registered testing pool; RTP) av
sitt internasjonale særforbund (for eksempel FIS) og/eller av ADNO
(meldepliktutøverlisten). Disse utøverne vil da ha meldeplikt.
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ADNO 20 beslutter i Norge hvem som skal anses som meldepliktutøvere og som skal føyes
til meldepliktutøverlisten. Utøvere vil bli skriftlig informert av ADNO når de er utpekt
som meldepliktutøvere, og når de ikke lenger anses som meldepliktutøvere, og dermed
også blir fjernet fra meldepliktutøverlisten.
Som internasjonalt særforbund har FIS også definert en egen meldepliktutøverliste,
”Registered testing pool” (RTP) basert på resultater/ranking. Også disse utøverne vil ha
meldeplikt.
Utøvere som har meldeplikt må informere om hvor de bor, trener, samlinger de deltar på
og konkurranser de deltar i. De må også oppgi ett daglig treffpunkt på én time mellom
klokken 05.00 og 23.00, slik at de gjør seg selv tilgjengelig for uanmeldte
dopingkontroller. Denne informasjonen håndteres gjennom WADAs nettbaserte
informasjons- og dokumenthåndteringssystem ADAMS.
4.6.8 Dopingprøve
En idrettsutøver kan kalles inn til dopingkontroll enten muntlig eller skriftlig.
Innkalling skal normalt alltid skje uanmeldt, slik at utøver ikke skal varsles i forkant om
dopingkontrollen, og kan skje når som helst. Dopingprøve kan være urinprøve, blodprøve
eller begge deler samtidig.
Innkalling til dopingtesting kan gjøres av ADNO, internasjonale særforbund (for
eksempel FIS), WADA, eller organisasjoner som har avtale med ADNO, WADA eller
internasjonale særforbund. Også arrangører av internasjonale konkurranser kan kalle inn
til dopingprøve.
Norske utøvere som trener eller konkurrerer i utlandet kan doping testes også der. Norske
dopingkontrollører kan teste utøvere fra andre nasjoner, og dopingkontrollører fra andre
land kan teste norske utøvere dersom dette følger av avtale eller fastsatte regler.
Noen av de forbudte stoffene er bare forbudt i konkurranse. Disse stoffene testes det bare
på i prøver som er tatt i forbindelse med konkurranse.
4.6.9 Biologisk pass
Som ett av midlene i kampen mot doping i idretten benyttes det i dag biologiske pass. I
biologiske pass inngår både blodprofiler, testosteronprofiler og veksthormonavhengige
markører. Formålet med biologiske pass er å avsløre doping indirekte ved hjelp endringer
i biologiske markører, for eksempel hemoglobin i blod og testosteron i urin.
Gjennom gjentatt testing får en utøver flere testresultater i sin biologiske profil. Basert på
disse, og ved hjelp av statistiske programmer, vil man kunne beregne ut sannsynlighet for
om variasjonen i de biologiske markørene er naturlig. Biologiske pass kan benyttes til
følgende:

20

Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon (meldepliktforskriften) vedtatt av Idrettsstyret med
hjemmel i NIFs lov § 12-1(8), siste endringer 10. mai 2016
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Gjennomføre ytterligere analyser på allerede innhentede prøver
Planlegge videre målrettet testing (intelligent testing)
Som bevis i en sak for brudd på dopingreglene

Administrasjon og håndtering av de biologiske passene skjer av "Nordic Athlete Passport
Management Unit" (NAPMU). Dette er et samarbeid mellom ADNO, Antidoping
Danmark, Finsk antidopingbyrå og det Svenske Riksidrottsförbundet, samt Norges
laboratorium for dopinganalyse, og er lokalisert hos ADNO.
4.6.10 Dopingprøver innhentet av FIS og ADNO – 2012-2016
Norske langrennsløpere på internasjonalt nivå blir testet både av FIS, ADNO og WADA.
ADNO og FIS samarbeider i koordinering av dopingkontroller av de beste norske
utøverne. Begge er forpliktet til å rapportere testresultatene i ADAMS. De aller beste
utøverne kan som nevnt ha meldeplikt hos både FIS og ADNO, jf. punkt 4.6.7. FIS tester
langrennsløpere på internasjonalt nivå etter spesifisert plan, jf. punkt 4.5.3.
I langrenn tas dopingprøver av ADNO av både breddeidrettsutøvere og toppidrettsutøvere
på toppidrettsutøverliste. ADNO har som nevnt definert en toppidrettsutøverliste som i
langrenn er senior-, rekrutt- og juniorlandslaget og deltakere i World Cup for henholdsvis
herrer og kvinner, jf. punkt 4.6.7. Omtrent 80 % av prøvene er foretatt av
toppidrettsutøvere.
Tabell 4.6.10.1
Antall dopingprøver utført på langrennsløpere av ADNO i kalenderårene 2012-2016
(både i konkurranse og utenfor konkurranse). Statistikken er oppdelt etter
blod/urin/biologiske pass (ABP "Athlete Biological Passport")

År

Antall
prøver

Urin

Blod

ABP

2012

214

82

23*

109

2013
2014
2015
2016**

220
334
349
383

83
139
146
177

17*
37*
71
45

120
158
132
161

*Antidoping Norge har i tillegg tatt blodprøver for analysen GH-biomarkers som ikke var tilgjengelig i
ADAMS i de gjeldende årene.
** Testtallene for 2016 er ikke klare i skrivende stund, og tallet her kan avvike fra hva som blir rapportert i
årsrapporten.
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Tabell 4.6.10.2
Antall dopingprøver utført på langrennsløpere av FIS i skisesongene 2012-2016 (både i
konkurranse og utenfor konkurranse). Statistikken er oppdelt etter blod/urin/biologiske
pass, og dessuten er testene utført på EPO og/eller tilsvarende substanser (erythrocyte
stimulating agents; ESA) nevnt spesifikt.

Sesong

Antall
prøver

Urin

Blod

ABP

EPO/ESA

2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/2016

1828
1623
1313
1315
885

338
395
291
467
343

58
99
0
226
115

1432
1129
1022
622
427

238
395
215
336
177

4.6.11 Medisinsk fritak - Therapeutic Use Exemption
Enkelte idrettsutøvere har behov for medisinsk behandling med legemidler som
inneholder stoffer på dopinglisten. Det er utarbeidet regler for medisinsk fritak slik at
utøvere på medisinsk grunnlag kan bruke midler som inneholder stoffer på dopinglisten i
forbindelse med medisinsk behandling, "Therapeutic Use Exemption" (TUE). Det
forutsettes at slik behandling ikke gir konkurransefordeler.
Fritaksordningen er basert på det internasjonale antidopingregelverket fastsatt av WADA.
Søknader om medisinsk fritak behandles av en medisinsk fagkomité med kompetanse
innen området og minst tre uavhengige leger.
For å få godkjent medisinsk fritak må følgende kriterier oppfylles og kunne
dokumenteres:
a. Utøver ville fått betydelige helseplager uten bruk av legemiddel inneholdende det
forbudte stoffet/metoden.
b. Legemiddel brukt i medisinsk behandling gir ingen kjent prestasjonsforbedring utover
normaltilstand.
c. Det er ingen gode behandlingsalternativer til bruk av legemiddel inneholdende det
forbudte stoffet/metoden.
d. Bruk av legemiddel inneholdende det forbudte stoffet/metoden skal ikke være en
konsekvens av tidligere ulovlig bruk av stoffer på dopinglisten.
Utøver som konkurrerer på internasjonalt nivå som definert av utøvers internasjonale
særforbund, må søke om medisinsk fritak hos det internasjonale særforbundet, (med
mindre utøver har et nasjonalt medisinsk fritak og får dette fritaket anerkjent av sitt
internasjonale særforbund). For eksempel kan alle meldepliktutøvere i FIS (FIS registered
testing pool, RTP) søke fritak hos FIS. Dersom en ikke-meldepliktutøver har et nasjonalt
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fritak fra ADNO 21, og skal konkurrere internasjonalt i en FIS-konkurranse, må utøveren
søke om å få godkjent sitt nasjonale fritak hos FIS. FIS godkjenner automatisk nasjonale
fritak hos ikke-meldepliktutøvere, men meldepliktutøverne må altså søke om slikt fritak
hos FIS.
4.6.12 Informasjon om antidoping og dopinglisten
Utøveren, legen og andre interesserte kan få informasjon om antidoping og dopinglisten
blant annet på WADAs hjemmeside 22 og ADNOs hjemmeside 23.
WADA har også laget en mobil applikasjon, "WADA Prohibited List 2016", hvor
utøverne kan sjekke om ulike virkestoffer er på dopinglisten.
ADNO har også i samarbeid med Felleskatalogen etablert et legemiddelsøk. Søket bygger
på Felleskatalogens base for preparater, og oppdateres når nye legemidler lanseres på det
norske markedet eller dersom WADA kommer med endringer på dopinglisten (normalt 1.
januar hvert år).
4.6.13 Doping og strafferett
Forut for 1. juli 2013 hadde Norge ingen straffebestemmelser som uttrykkelig rammet
kjøp/erverv, besittelse og bruk av dopingmidler utenfor idretten, med mindre slik
befatning med dopingmidler var straffbart etter andre bestemmelser. Dette kunne typisk
være hvis midlet også var narkotika, for eksempel amfetamin. Sommeren 2013 ble det
også ulovlig ved endringer i legemiddelloven24 § 31 jf. § 24 a utenfor idretten å bruke
dopingmidler og preparater som inneholder slike stoffer som stod på dopingliste 25 som er
utarbeidet av Statens legemiddelverk. Listen fastsetter hva som er dopingmidler i
strafferetten, og er ikke identisk med WADAs liste. Dopingmidler i strafferettslig
sammenheng deles inn gruppene, anabole androgene steroidet (AAS) herunder
testosteronpreparater, sentralstimulerende stoffer og veksthormon. Doping i strafferettslig
sammenheng er ikke-medisinsk bruk, eller bruk som ikke er til vitenskapelig formål, av
stoffene på straffelovens dopingliste. Straffen er bøter eller inntil 6 måneders fengsel.
20 år tidligere, den 1. juli 1993, ble det straffbart og ulovlig 26 å tilvirke, innføre, utføre,
oppbevare, sende eller overdra stoff som er ansett som dopingmiddel og gjaldt befatning

21

http://www.antidoping.no/regler/medisinsk-fritak-tue/regler/ Regler om medisinsk fritak fra dopinglisten.

Godkjent av styret i Antidoping Norge 7. juni 2016.
22
www.wada-ama.org
23

www.antidoping.no/regler/legemiddelsok/LEGEMIDDELSØK og
www.antidoping.no/regler/dopinglisten/
24

Lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler mv.

25

Forskrift om hva som skal anses som dopingmidler 30.4.1993 nr. 318

26

Straffeloven 1902 § 162b, Straffeloven 2005 §§ 234, 235
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med større mengder dopingmidler. Straffen var og er bot eller fengsel inntil 2 år. Dersom
forbrytelsen er grov er strafferammen fremdeles inntil 6 års fengsel.
Skyldkravet i strafferetten er forsett, eksempelvis når du bruker et legemiddel med
hensikt om doping eller er bevisst at du sikkert eller sannsynligvis får i deg
dopingmiddel. Uaktsomhet kan også straffes, dvs. at en handler i strid med kravet til
forsvarlig opptreden eksempelvis som toppidrettsutøver, og utøveren ut fra sine
personlige forutsetninger, herunder erfaringer kan bebreides. I idretten er skyldkravet som
nevnt objektivt.
Formålet med bestemmelsene om doping i idretten er å bidra til rettferdig konkurranse.
Bakgrunnen for at bruk av dopingmidler ble gjort straffbare utenfor idretten var blant
annet at det sannsynligvis var en sammenheng mellom anabole androgene steroider
(AAS) og økt aggressivitet. I kriminelle miljøer blir doping brukt for å forsterke ens
fysiske og psykiske kapasitet for å utøve vold. Dopingbruk ble ansett som et etablert
problem langt utover den organiserte idretten. En kriminalisering tydeliggjorde at
samfunnet fordømte slik bruk, og ga et klart og entydig signal om at doping skulle
bekjempes. Formålet var også å øke den allmenne respekt for forbudet mot doping i den
organiserte idretten, og bidra til at færre lot seg friste til å bruke doping utenfor organisert
idrett. Ulovlig bruk av dopingmidler i strafferetten omfatter stoff som ikke står på
narkotikalisten, og som blant annet er ansett for å være særlig helseskadelige og
konkurranseødeleggende.

5 Organisering av de norske langrennslandslagene
5.1 Herrelandslaget
I perioden 2012 til 2016 har herrelandslaget variert med mellom 8 og 9 utøvere. I
sesongen 2016/2017 er det 8 utøvere på herrelandslaget.
I perioden 2012 til 2016 har Trond Nystad vært hovedtrener for herrelandslaget, mens
Steinar Mundal og Pål Gunnar Mikkelsplass har vært assistenttrenere.
I sesongen 2016/2017 er Tor Arne Hetland hovedtrener for landslaget, mens Eirik Myhr
Nossum er assistenttrener.

5.2 Damelandslaget
I perioden 2012 til 2016 har damelandslaget variert med mellom 8 og 11 utøvere. I
sesongen 2016/2017 er det 8 utøvere på damelandslaget.
I perioden 2012 til 2016 har Egil Kristiansen vært hovedtrener for damelandslaget, mens
Roar Hjelmeseth har vært assistenttrener.
I sesongen 2016/2017 er Roar Hjelmeseth hovedtrener, mens Sjur Ole Svarstad er
assistenttrener.
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5.3 Sprintlandslaget herrer
I perioden 2012 til 2016 har det vært 8 utøvere på sprintlaget herrer. For sesongen
2016/2017 er det også 8 utøvere.
I perioden 2012 til 2014 var Ulf Morten Aune trener for sprintlandslaget.
Arild Monsen overtok som trener for sprintlandslaget for sesongen 2015/2016. Monsen er
trener for sprintlandslaget også i sesongen 2016/2017.
På kvinnesiden er det ikke organisert et eget sprintlandslag.

5.4 Rekrutt- og juniorlag – kvinner og menn
Både rekruttlaget og juniorlaget er felles lag for menn og kvinner.
I perioden 2012 til 2016 har rekruttlaget variert med mellom 10 og 11 utøvere. For
sesongen 2016/2017 er det 11 rekrutter på laget.
For rekruttene har Sjur Ole Svarstad vært trener siden 2012, men Anders Bystrøm har
overtatt som trener i sesongen 2016/2017.
I perioden 2012 til 2016 har juniorlaget variert mellom 7 og 12 utøvere. For sesongen
2016/2017 er det 12 juniorer på laget.
For juniorlaget var Brit Baldishol trener i perioden 2012 til 2014, deretter overtok Anders
Bystrøm frem til 2016. For sesongen 2016/2017 er Geir Endre Rogn trener.

6 Støtteapparat i NSF-langrenn og Olympiatoppen ansvar og oppgaver
6.1 Innledning
Utover det administrative apparatet i NSF, støttes landslagsutøverne av et helseteam og et
smøreteam. I oppfølging av utøverne får NSF også faglig støtte fra OLT.
I perioden fra 2012 til 2016 fremgår det av navneliste overlevert fra NSF at
støtteapparatet knyttet til landslagsutøverne har bestått av:




Helseteam: 8-11 personer bestående av leger og fysioterapeuter.
Smøreteam: 10-14 personer.
OLT: Stiller sine ressurser til disposisjon for de ulike særforbund, herunder NSF. For
langrenn er dette særlig relatert til OLT sin utholdenhetsavdeling, ernæringsavdeling
og helseavdeling.

6.2 Støtteapparat i NSF-langrenn – sammensetning og oppgaver
6.2.1 Helsefaglig støtteapparat i NSF-langrenn – sammensetning
Det helsefaglige støtteapparatet i NSF-langrenn er sammensatt av leger og
fysioterapeuter. Alt helsepersonell har engasjement ved NSF, som bierverv parallelt med
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faste stillinger ved andre helseinstitusjoner eller som privatpraktiserende.
Helsepersonellet i NSF honoreres todelt ved at det gis en fast sats for generell
oppfølgning av utøverne, samt en døgnsats ved reiser til treningssamlinger og
konkurranser.
I 2011 ble ledervervet i helseteamet NSF overført fra en lege til en fysioterapeut med lang
erfaring ved NSF-langrenn. Fysioterapeuten fikk da rollen som administrativ leder,
koordinator og tilrettelegger. Han hadde ikke det medisinske ansvaret. I oktober 2016 ble
det utnevnt ny sjefslege og medisinsk ansvarlig i NSF-langrenn. Sjefslegen ble også
laglege for elitelaget herrer allround. Fysioterapeuten fortsatte i rollen som administrativ
leder av helseteamet.
I perioden fra 2012 til 2016 har det vært noe varierende antall personell i helseteamet. I
inneværende sesong 2016/2017 blir langrennsutøverne støttet av fire leger og syv
fysioterapeuter.
Legene og fysioterapeutene i NSF-langrenn er i utgangspunktet ansvarlige for "sine" lag:
Herrer allround



Ansvarlig lege er spesialist i allmennmedisin. Han er også sjefslege og medisinsk
ansvarlig i NSF-langrenn.
Ansvarlig fysioterapeut er spesialist i manuellterapi.

Herrer sprint



Ansvarlig lege er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, samt godkjent
idrettslege NIMF (Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet).
Ansvarlig fysioterapeut er spesialist i manuell terapi.

Kvinner elite




Ansvarlig lege er spesialist i allmennmedisin.
Ansvarlig fysioterapeut er spesialist i manuellterapi, samt godkjent
idrettsfysioterapeut FFI (Faggruppen for idrettsfysioterapi).
Assisterende fysioterapeut er spesialist i manuellterapi og idrettsfysioterapi. Hun er i
tillegg reserve som fysioterapeut for andre lag.

Junior og rekrutt, kvinner/menn




Ansvarlig lege er under spesialisering i ortopedi.
Ansvarlig fysioterapeut for juniorutøverne har mastergrad i bevegelsesvitenskap.
Ansvarlig fysioterapeut for rekruttutøverne er i tillegg hjelpetrener på
rekruttlandslaget.

Den siste av de syv fysioterapeutene tilknyttet NSF-langrenn er som nevnt ovenfor
administrativ leder av helseteamet. Han har erfaring fra NSF-langrenn fra sesongen
1986/1987, og er godkjent idrettsfysioterapeut FFI med videreutdanning i klinisk
fysioterapi. Ved siden av de administrative oppgavene trer han inn som fysioterapeut ved
langrennslandslagene etter behov.
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6.2.2 Helsefaglig støtteapparat i NSF-langrenn – ansvar og oppgaver
Legene og fysioterapeutene i NSF-langrenn har ansvar for utøvere iht. til laginndelingen
beskrevet over. For enkelte utøvere fungerer laglegen i praksis også som utøverens
fastlege eller allmennlege.
På treningssamlinger og konkurranser kan det skje at enkelte lag ikke har med sin laglege.
Dette gjelder særlig der hvor elitelagene trener/konkurrerer samlet. Det vil da fungere slik
at én lege og én eller flere fysioterapeuter ivaretar samtlige utøvere på samlingen. Ved
eventuell sykdom eller skade vil det være telefonisk dialog mellom den som ivaretar
utøverne "i felt", og utøvernes laglege.
I intervjuer utvalget har hatt med laglegene har det blitt opplyst at det ved NSF-langrenn
ikke er utarbeidet skriftlige retningslinjer eller prosedyrer for virksomheten i helseteamet.
Laglegene utfører derfor sin legevirksomhet på basis av sin utdanning og erfaring, og i
tråd med krav til faglig forsvarlighet i henhold til helsepersonelloven, jf. punkt 8.2 for
nærmere redegjørelse om dette. I tillegg forholder legene seg til gjeldende
antidopingregelverk, NEL (Norsk Elektronisk Legemiddelhåndbok), samt de nasjonale
retningslinjene for bruk av antibiotika mv. Alle leger som er medlemmer av Den norske
legeforening er forpliktet av Legeforeningens etiske regler for leger jf. kapittel 11 for
nærmere redegjørelse.
Ut over dette er det opplyst å være en svært god kommunikasjon mellom medlemmene i
helseteamet. Idrettsmedisin beskrives som å være "nettverksmedisin" hvor det handler om
å koordinere og få de beste ekspertene til å arbeide med utøverne når det er helsemessige
utfordringer, for slik å sikre at de får rask, god og kvalifisert helsehjelp.
Området som har vært best systematisert i langrennslandslaget er lungemed isin. Lege
Kai-Håkon Carlsen har bistått NSF med undersøkelse og diagnostisering av lungerelaterte
plager blant utøverne, og idrettsfysiologer ved testlaboratoriet på utholdenhetsavdelingen
ved Olympiatoppen har bistått med ulike tester relatert til lungefunksjon og luftveier både
på laboratoriet og ute på treningssamlinger og konkurranser. Carlsen ble pensjonist fra sitt
professorat ved NIH i begynnelsen av 2016, og begynte da i et engasjement ved OLT.
Carlsen er barnelege med barneastma som spesialfelt. Han har i en årrekke arbeidet med,
og forsket på luftveissykdommer hos idrettsutøvere.
Blant annet basert på utvalgets intervjuer av laglegene legger utvalget til grunn at deres
arbeidsoppgaver kan oppsummeres slik:




Innsending av helseattest før uttak til renn i NSF-langrenns regi. NSF har engasjert en
klinisk ernæringsfysiolog som vurderer utøverne i samråd med en av laglegene.
Ernæringsfysiologen arbeider tett med ernæringsavdelingen ved Olympiatoppen og
"Sunn Idrett"27. Dersom signaler i attesten gir grunnlag for oppfølging, blir dette
gjort.
Samarbeid med Olympiatoppen vedrørende lungefysiologi, klinisk og lab-screening.

27

Sunn idrett er et samarbeid mellom Norges Skiforbund Langrenn, Norges Skiskytterforbund, Norges
Orienteringsforbund og Norsk Friidrett. Sunn Idrett vil heve kompetansen om kosthold og idrett blant
utøvere og trenere, samt forebygge spiseforstyrrelser i idretten.
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Jevnlig blodprøvetaking, gjennomsnittlig seks ganger per sesong. Oppfølging dersom
avvik eller uventede funn.
Gjennomføring av DXA-målinger i samarbeid med ernæringsavdelingen ved
Olympiatoppen. Oppfølging dersom avvik eller uventede funn.
Delta på treningssamlinger og konkurranser og yte nødvendig helsehjelp til utøverne
ved sykdom, sørge for isolering av smittsomme utøvere og eventuell hjemsendelse.
Ved behov samarbeid med og/eller henvisning til annet helsepersonell for videre
oppfølging eller behandling.
Fungerer for mange utøvere som fastlege eller allmennlege. Sørge for god
kontakt/samarbeid med utøvernes fastlege der hvor dette er aktuelt. Forutsetter
samtykke fra utøver til nødvendig informasjonsutveksling.
Samarbeid med fysioterapeut ved skader.
Dialog med utøver og/eller trener ved sykdom eller skade, herunder gi
medisinskfaglige råd i forhold til om en syk utøver kan trene eller ko nkurrere.
Primært skjer slik dialog mellom utøver og laglege, og taushetsplikt setter grenser for
hvilke opplysninger som kan videreformidles til trener uten utøvers samtykke.

Blant annet basert på utvalgets intervjuer med fysioterapeutene legger utvalget til grunn
at deres arbeidsoppgaver kan oppsummeres slik:







Følge opp skader og /eller plager i muskler og skjelett. Samarbeider med
ressurspersoner på forskjellige fagområder, og har særlig et tett samarbeid med
Olympiatoppen angående teknikk, motorikk, kraft, styrke og utholdenhet.
Screening i samarbeid med Olympiatoppen. Olympiatoppen har utarbeidet et
screeningsverktøy hvor det gis innspill fra langrennsutøvere i form av funksjonelle
tester modifisert mot langrenn med mål om å få et bilde av spesifikk moto risk
kontroll, holdningsanalyse, ROM (range of motion), muskelstyrke og tidligere eller
nåværende muskuloskeletale plager. Denne screeningen foretas primært på utøvere
etter at landslagene er tatt ut ca. 1. mai hvert år.
Samarbeid med trener dersom skade og/eller plage hindrer optimalisering av teknikk.
Delta på alle treningssamlinger og konkurranser.
Oppfølging på "hjemmebane", det vil si tilknytning til helsepersonell og samarbeid
med disse på utøvernes bosted. Det er her snakk om nødvendig behandling utover det
som kan gjøres på samlinger.

Fysioterapeuten som innehar rollen som administrativ leder av helseteamet har flere
oppgaver knyttet til helseteammøter, herunder utarbeidelse av agenda, innkalling og
ledelse av møter. Videre utarbeider han innsatsplan for helseteamet og skal påse god
forståelse mellom helsepersonellet. Han er også ansvarlig for prosessen ved bemanning
og rekruttering til helseteamet. I tillegg er han bindeledd til NSF-langrenns
helsesponsorer. Administrativ leder er videre materialforvalter og i samarbeid med lege,
ansvarlig for supplering av medisinskofferter som bringes med til samlinger og
konkurranser. Han er også ansvarlig for sesongevalueringer mv.
Helsepersonellet i NSF-langrenn har fram til 2017 ikke disponert eget elektronisk
pasientjournalsystem for dokumentering av helseopplysninger om utøverne, jf. nærmere
under punkt 12.8 hvor utvalget har vurdert denne praksisen. Basert på utvalgets intervjuer
av helsepersonell og trenere, legger utvalget til grunn at det her har vært varierende
praksis for dokumentering av helseopplysninger:
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Helseopplysninger har blitt nedtegnet manuelt på papir, enten som enkeltstående
journalnotater eller som del av løpende papirbasert journal for den enkelte utøver
Helseopplysninger har blitt nedtegnet elektronisk i "sann-tid", enten i
pasientjournalsystemet som helsepersonellets disponerer på sin arbeidsplass (ved online pålogging) eller på annen måte nedtegnet elektronisk
Helseopplysninger nedtegnet på papir har i noen tilfeller i etterkant blitt ført inn i
elektronisk pasientjournal, enten i pasientjournalsystemet som helsepersonellets
benytter på sin arbeidsplass eller på annen måte

Per januar 2017 har administrativ leder av helseteamet opplyst at det er besluttet å
anskaffe et eget elektronisk pasientjournalsystem ved NSF-langrenn, for øvrig tilsvarende
system som benyttes ved Olympiatoppen. Systemet skal gi mulighet for "on-line tilgang",
slik at helsepersonellet kan føre journal/dokumentere helseopplysninger om utøvere også
under treningssamlinger og konkurranser. Ifølge administrativ leder vil
pasientjournalsystemet bli tatt i bruk i løpet av februar 2017.
6.2.3 Annet støtteapparat i NSF-langrenn – ansvar og oppgaver
Utover det medisinske støtteapparatet er det ved NSF-langrenn et smøreteam. Dette er en
gruppe bestående av ti til fjorten personer, som skal optimalisere glid og feste på
skiutstyr. Smøreteamet arbeider ofte direkte mot utøverne.
Leder av smøreteamet er ansatt i 50 %-stilling ved NSF, og har i tillegg 50 %-stilling ved
Olympiatoppen relatert til ski og smøring i perioden fra ett Olympisk mesterskap til et
annet.

6.3 Olympiatoppen – ansvar og oppgaver
6.3.1 Olympiatoppens helsefaglige støtteapparat – rolle og oppgaver
Som nevnt er OLT en egen avdeling i NIF. OLT tilbyr "tjenester" til særforbundene i
idrettsforbundet, og da spesielt innenfor helse og prestasjon.
OLT sitt tilbud er rettet mot helseteamene i de ulike særforbund, men også direkte mot
utøvere på stipendordning ved OLT. Stipendutøvere kan ved behov ta direkte kontakt
med OLT sitt helsepersonell. For norske langrennsutøvere er de mest benyttede tilbud ved
OLT relatert til fysiologi- og ernæringstjenester, samt medisinske tjenester.
OLT tilbyr tjenester både på hovedkontoret i Oslo og ved regionskontorene. Dette kan
være lege- og fysioterapitjenester, samt utførelser av ulike tester. Ved OLT tilbys også
noen spesialisthelsetjenester, herunder psykiatri, ortopedi og luftveisutredninger.
Sistnevnte er et tjenestetilbud som har vært særlig benyttet av NSF-langrenn.
Ved OLT foreligger det kun et fåtall egne skriftlige retningslinjer for behandling av
idrettsutøvere. Blant annet er det beskrevet rutiner på enkeltområder av sentral betydning
for OLT og hvor disse ikke dekkes av andre kilder, f. eks. spiseforstyrrelser og
overtrening/"den dårlig fungerende utøver". Disse er utviklet av OLTs
spiseforstyrrelsesteam og en arbeidsgruppe om overtrening.
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For andre områder er det besluttet å basere arbeidet på tre hovedverktøy som
retningsgivende for praksis:






Idrettsskader: Boken "Idrettsskader – diagnostikk og behandling". Boken er
opprinnelig skrevet av norsk ekspertise, i stor grad fra Olympiatoppen. I siste utgave
fra 2012 ble boken revidert med hjelp fra internasjonale eksperter på de ulike
fagfeltene. Boken ble først utgitt på engelsk med tittelen "The IOC Manual of Sports
Injuries: An Illustrated Guide to the Management of Injuries in Physical Activity".
Ortopedi: Metodebok for ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
sykehus. Begge Olympiatoppens ortopeder har sine hovedstillinger ved ortopedisk
avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Det er derfor besluttet å basere
Olympiatoppens virksomhet på dette sykehusets metodebok.
Allmennmedisin: Norsk elektronisk legehåndbok (NEL). Norsk elektronisk
legehåndbok er basert på offisielle veiledere av ulikt slag, inkludert veiledere
vedrørende antibiotikabehandling.

Ved OLT finnes det ikke egne skriftlige retningslinjer for astmabehandling.
Kvalitetssikringen på området ligger i at utøvere med luftveisproblemer henvises til og
kontrolleres av lege Kai-Håkon Carlsen, som er OLTs astmaekspert. I sitt arbeid
hensyntar Carlsen dopingreglene og følger de mange internasjonale "position statements"
som blant annet han har vært med på å utarbeide, inklusive diagnostiske kriterier og
testprosedyrer for å stille astmadiagnose. Ved OLTs helseavdeling benyttes fortsatt disse
kriteriene ved forskrivning av beta-2-agonister, også etter at TUE-kravet for salbutamol,
salmeterol og formoterol ble tatt bort i 2012, jf. nærmere om dette i punkt 3.1.2.
OLT har opplyst at de er i dialog med et amerikansk/fransk firma om kjøp av deres
nyutviklede PCR-baserte system for hurtigdiagnostikk (spesifikk virus/bakteriediagnostikk på 65 minutter).
Helsepersonellet ved OLT dokumenterer helseopplysninger i et elektronisk
pasientjournalsystem. Helsepersonellet tilknyttet NSF-langrenn har ikke tilgang til dette
systemet og det er ingen automatikk i at journalnotater for langrennsutøvere oversendes
fra OLT til ansvarlig laglege eller fysioterapeut ved NSF-langrenn. Dette er begrunnet i
helsepersonells taushetsplikt. Imidlertid hender det at utøvere får utskrift av journalnotat,
hvorpå det er opp til utøver å avgjøre om han/hun vil overbringe opplysningene til laglege
eller fysioterapeut i NSF. Under intervjuer utvalget har hatt med helsepersonellet i NSF
har det kommer fram at legene og fysioterapeutene ved NSF-langrenn ikke alltid har vært
fornøyde med informasjonsutvekslingen med OLTs helseavdeling, jf. nærmere om dette
under punkt 12.8 og 12.9.
6.3.2 Olympiatoppens øvrige støtteapparat – rolle og oppgaver
Ved Olympiatoppen gis det også tilbud om coaching, treneropplæring/-støtte, samt
regional og lokal utvikling av talenter.
Olympiatoppen har i tillegg ansvaret for helsearbeidet under Olympiske mesterskap. Det
pekes ut en leder for helsearbeidet, som igjen setter sammen et team som får det
helsemessige ansvar under mesterskapet.
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6.4 Laglegenes rolle som utøvernes fastlege
Som tidligere nevnt fungerer laglegene i NSF-langrenn også som fastlege eller
allmennlege for langrennsutøverne på elitenivå. Dette innebærer at laglegen yter normale
allmennlegetjenester til utøveren, herunder undersøkelse, diagnostisering, behandling og
oppfølging, av helsetilstander som ikke krever spesialistkompetanse.
Enkelte utøvere har også fastlege lokalt, og da oftest grunnet geografiske forhold. I den
grad enkeltutøvere har ordinær fastlege, må utøver samtykke til at laglegen har dialog
med denne. Dette er særlig praktisk dersom laglege igangsetter undersøkelse eller
behandling som skal overtas eller følges opp av utøverens fastlege eller annen lege eller
annet helsepersonell.
Utvalget viser for øvrig til punkt 12.11 hvor utvalget har foretatt en nærmere vurdering av
denne praksisen hvor laglegene også fungerer som utøvernes fastlege.

6.5 Langrennsutøvernes helseattest – utøverkontrakt
Forut for sesongen 2016/2017 ble det innført et krav om helseattest for langrennsutøverne
som skal vurderes for representasjon på Skiforbundets landslag. Formålet med helseattest
er på Skiforbundets hjemmeside opplyst å være28:
"Norsk idrett setter utøvernes helse foran prestasjon. Helseattesten skal avdekke om utøver
har ernæringsutfordringer, spiseforstyrrelse eller om det foreligger andre forhold som er
relevant for vurderingen av om utøver er helsemessig skikket til å representere. Alle
utøvere (gutter og jenter) som skal vurderes for representasjonsoppgaver for Norge
Skiforbund langrenn må avgi helseopplysninger innen den frist som er fastsatt."
Helseattest er en attest/godkjennelse av at en utøver er "frisk" nok til å konkurrere ut i fra
de parametere som innhentes. Attesten består av to deler, en egenerklæring fra utøver og
et skjema fra en undersøkelse utført av fastlege. Begge delene må være utfylt og signert.
Utøveren skal selv fylle ut egenerklæringen og fremvise den til legen i forbindelse med
legeundersøkelsen. Dersom utøver er under 16 år skal egenerklæringsskjema også
signeres av en foresatt.
Det er frivillig å gi fra seg helseopplysningene. Ved signering av helseattesten legges det
til grunn at utøver har avgitt helseopplysningene basert på et frivillig, uttrykkelig og
informert samtykke. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake. Det opplyses at
helseopplysningene da vil bli slettet.
Forholdet til slik helseattest er også inntatt i standard utøverkontrakten fra og med
sesongen 2016/2017, jf. utøverkontraktens punkt 5.1.7 som lyder 29:
"Utøver skal inneha godkjent Helseattest ved kontraktens underskrift og ved eventuelle nye
vurderinger av attesten som gjøres i løpet av avtaleperioden, normalt pr. 1. november.
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http://www.skiforbundet.no/langrenn/nyhetsarkiv/2015/12/helseserfikat/
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http://www.skiforbundet.no/Images/Landslagsavtale%20standard%202016-2017.pdf
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Dersom Utøver i løpet av avtaleperioden mister sin Helseattest, kan NSF nekte Utøver å
delta i internasjonale konkurranser og i landslagets sportslige virksomhet for øvrig."
Når det gjelder utvalgets vurdering av utøverkontraktene og ordningen med helseattest
vises det til henholdsvis punkt 12.10 og punkt 12.16. Se også redegjørelse i punkt 8.3.3.

6.6 Endring av ansvar og oppgaver - tiltak iverksatt av NSF under
utvalgets arbeid
Etter Johaug-saken ble det i midten av oktober 2016 besluttet endring i det medisinske
apparatet til NSF-langrenn. Dette omfattet både organisatoriske endringer og
rutineendringer, og bestod av syv strakstiltak som utvalget ble gjort kjent med av
landslagssjefen 20. oktober 2016:
1. Helsesjef erstattes med sjefslege som leder for helseteamet. NSF langrenns nye sjefslege/
leder for helseteamet er Petter Olberg.
2. Dersom det unntaksvis må kjøpes medisiner i utlandet skal dette
kontrasigneres/godkjennes av lege i Norge.
3. Alle løpere på landslag fra elite til junior med tilhørende støtteapparat skal gjennomføre
Antidoping Norges e-læringsprogram "Ren Utøver".
4. Kartlegging og dokumentering av kosttilskudd og faste medisiner for alle utøvere gjøres
kontinuerlig.
5. Det skal alltid være lege tilstede på alle konkurranser og større samlinger i NSFlangrenns regi. Der dette ikke praktisk lar seg gjøre, oppnevnes vakthavende lege i
Norge.
6. Det er opprettet kontakt med Sveriges Olympiska Komité (SOK) for å få råd og innsikt i
deres praksis.
7. Iverksette en grundig prosess for å sette opp et kvalitetssystem i samarbeid med
Olympiatoppen og NSF sentralt.
21. oktober 2016 ble det offentliggjort 30 endringer på forbundets hjemmesider hvor
Skistyret hadde besluttet at følgende endringer skulle gjelde alle grener, hvorav pkt. 1-4
kom i tillegg til de syv strakstiltakene i NSF-langrenn:
1. Det innføres en signeringsprotokoll der utøver og lege begge skal signere ved første
gangs uttak av ny medisin.
2. Norges Skiforbunds representant i FIS medisinske komite, Inggard Lereim, gis fullmakt
til å forestå oppfølging av helsepersonell, frem til resultatene fra granskningsutvalget og
Olympiatoppens arbeid er gjennomført. Fullmakten innebærer å sikre at alt
helsepersonell har gjennomført nødvendig opplæring, samt oppdatering i henhold til
endringer i WADA-reglementet. I tillegg skal skriftlige retningslinjer for medisinsk
personell kvalitetssikres.
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Skiforbundets pressemelding av 21. oktober 2016; http://www.skiforbundet.no/norgesskiforbund/nyheter/2016/10/strakstiltak-for-alle-grener/
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3. Generalsekretæren skal utarbeide felles retningslinjer for alle grener som kvalitetssikrer
kompetanse hos helsepersonell tilknyttet de ulike landslagene.
4. Dersom det unntaksvis må kjøpes medisiner i utlandet skal dette
kontrasigneres/godkjennes av lege i Norge eller godkjennes via OLTs vakttelefon.
5. Alle løpere på landslag skal gjennomføre Antidoping Norges e-læringsprogram ”Ren
Utøver”. Også de utøvere som hadde gjennomført dette i forrige avtaleperiode.
I samme pressemelding ble det opplyst at disse tiltakene kom i tillegg til de strakstiltak
som var iverksatt i forbindelse med Sundby-saken:
1. Da Norges Skiforbund ble kjent med WADAs forståelse av regelen, sluttet vi
umiddelbart å administrere Ventoline via forstøverapparat.
2. Norges Skiforbund informerte Olympiatoppen om saken, og sikret dermed at også
eventuelle andre utøvere ikke skulle administrere Ventoline via forstøverapparat.
3. I mars 2015 sendte Norges Skiforbunds tilknyttede medisinske eksperter brev til WADA,
med henstilling om å klargjøre regelen.
4. Skipresidenten tok sammen med langrennskomiteen initiativ til å nedsette et utvalg med
internasjonale eksperter som nå gjennomgår medisineringen og rutinene knyttet til dette i
norsk langrenn.
I desember 2016 vedtok Skistyret å ansette Ola Rønsen som ny medisinsk ansvarlig i
Norges Skiforbund. 31 Rønsen ansettes i en 30 prosentstilling i Skiforbund med
hovedansvar for medisin, helse og antidopingarbeid. Rønsen skal ha en koordinerende og
rådgivende funksjon for helsepersonell i alle grener i Norges Skiforbund.
Det fremgår at Rønsen blant annet skal videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse
og antidopingarbeid på tvers av Skiforbundets virksomhet. Rønsen skal i tillegg til å ha
daglig hovedansvar for medisin, følge opp strakstiltakene vedtatt av Skistyret som ble
iverksatt i høst, jf. ovenfor. Det fremgår videre at Rønsen, i samarbeid med sjefslege i
langrenn, skal ha hovedansvar for oppfølging av Granskningsutvalgets rapport.

7 Organisering av toppidrett og/eller langrenn i de
nordiske landene – helsefaglig støtteapparat
7.1 Innledning
I dette kapitlet gis en kort beskrivelse av hvordan langrenn eller annen toppidrett er
organisert i de andre nordiske landene. Det gis også en beskrivelse av hvordan de ulik e
landene har organisert det helsefaglige støtteapparatet for toppidrettsutøverne.
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7.2 Danmark
7.2.1 Organisering
I Danmark ivaretas den overordnede planleggingen av eliteidrett av den selveiende
organisasjonen Team Danmark (TD). Regler for TDs virksomhet følger av Lov om
Eliteidræt, hvor det blant annet fremgår at TD har til formål å utvikle dansk eliteidrett på
en sosial og samfunnsmessig forsvarlig måte. I samarbeid med Danmarks Idrætsforbund,
Danmarks Idrætsforbunds specialforbund og andre relevante samarbeidspartnere skal TD
iverksette, koordinere og effektivisere felles foranstaltninger for eliteidretten i Danmark. 32
7.2.2 Helsehjelp til toppidrettsutøvere
TD har en medisinsk stab bestående av to leger, fysioterapeuter, massører og
kiropraktorer, som tilbyr forskjellige typer av behandling av utøvere tilknyttet TD. TD
har to idrettsklinikker, og til begge er det tilknyttet en lege hvorav den ene har stilling
som sjefslege. De to legene er ansatt i henholdsvis 50 %-stilling og 6 timer ukentlig.
Samtidig er det etablert et samarbeid med Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg
Hospital.
Totalt er 926 utøvere fordelt på 24 spesialforbund per 31. desember 2016 tilknyttet TD.
Langrenn er ikke blant de 24 spesialforbundene. Utøverne er oppdelt i forskjellige gruper
(127 verdensklasseutøvere, 324 eliteutøvere, 427 TD-utøvere og 48 TD-talenter) og
behandlingstilbudene varierer mellom de forskjellige gruppene.
Verdensklasse- og eliteutøvere har fri adgang til TDs idrettsklinikker og kan fritt ringe for
å bestille tid hos lege, fysioterapeut, massør og kiropraktor. TD-utøvere har i
utgangspunktet ikke adgang til klinikkene, men kan etter særskilt avtale mellom trener og
TD få tillatelse til å bruke klinikkene i en bestemt periode. Når utøverne behandles i TDs
klinikker, er de forpliktet til å følge veiledningen fra TDs eksperter. Velger utøverne å få
behandling i annen regi, skal de informere TD om dette. Dette begrunnet i et ønske om å
sikre et optimalt behandlingsforløp. Gjennom sin avtale med TD er utøverne forpliktet til
ikke å starte opp med medisinsk behandling uten aksept fra TD. Det åpnes for unntak fra
dette i situasjoner hvor det er behov for akutt helsehjep.
TDs klinikker fører elektronisk journal over alle skader som blir behandlet ved
klinikkene, og både leger, fysioterapeuter og kiropraktorer skriver i samme journal.
Journalen oppbevares slik at man kan se hvilken helsehjelp som tidligere har blitt ytt, og
effekten av helsehjelpen. Dette er særlig viktig i tilfeller hvor tidligere skader kommer
tilbake i utøverens karriere. Det er utelukkende behandlerne ved klinikkene, samt
ernæringsfysiologer og idrettspsykologer, som har adgang til journalen. Opplysningene i
journal er underlagt taushetsplikt.
TDs leger fungerer som et supplement til utøvernes fastleger som sørger for helsehjelp
som ikke er idrettsrelatert. Leger ansatt ved TD har ofte en bakgrunn innenfor ortopedisk
32
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kirurgi, eventuelt med spesialisering innen idrettskirurgi, eller bakgrunn innenfor
reumatologi supplert med dansk diplomutdanning innenfor idrettsmedisin. TDs leger
håndterer blandt annet klinisk undersøkelse og diagnostisering av akutte og kroniske
skader, planlegging av behandlingsforløp sammen med fysioterapeut,
ultralydsundersøkelse av sener, ledd og muskler og oppfølgning av skader og
undersøkelser. TDs leger kan i tillegg henvise til eksterne spesialister som for eksempel
lunge- og hjertespesialister.
7.2.3 Astma – diagnostisering og behandling
TDs leger opplyser at de ikke utreder for astma og ikke selv starter opp behandling av
astma. Har legene mistanke om at en utøver kan ha astma, henvises utøveren til videre
utredning hos en lungespesialist. Som oftest henvises det i såfall til Bispebjerg Hospital
som er et offentlig sykehus. Her vil pasienten gjennomgå et utredningsprogram som kan
involvere en eller flere bronkiale provokasjonsundersøkelser (metakolinprovokasjon,
mannitolprovokasjon, eukapnisk voluntær hyperventilasjonstest, anstrengelsestest). I
tillegg kan det også utføres andre tester i differensialdiagnostisk øyemed, for eksempel
CLE-test (continuous laryngoscopy exercise test) og måling av maksimalt oksygenopptak
(VO2 max). Dersom utøveren får diagnostisert astma, oppstartes behandling og utøveren
vil bli kontrollert/fulgt opp i lungemedisinsk regi, inntil han eller hun henvises tilbake til
videre kontroll hos henvisende lege eller egen lege.
TDs leger opplyser at man følger anbefalingene fra de lungemedisinske ekspertene, men
at man aktivt følger med på hvilke legemidler utøveren har fått forskrevet og hvordan
legemidlene virker. Systemet er bygget opp slik at utøveren skal informere TDs lege om
hvilken behandling som har blitt anbefalt og hvilke legemidler utøveren har fått
forskrevet. TDs lege vil deretter gjennomgå behandlingen med utøveren og herunder
informere om hvordan utøveren skal forholde seg til og ta medisinen. TDs lege foretar
dessuten selv kontroll av den foreskrevne astmamedisin opp mot dopingregelverket.
Utøveren vil som utgangspunkt ikke starte med medisin før det er konferert med TDs
lege, med mindre det dreier seg om akutt behandling.
I akutte situasjoner kan TDs lege en sjelden gang velge å behandle med salbutamol på
spray eller som pulver. Som eksempel nevnes en svømmer som i forbindelse med
konkurranse får astmalignende symptomer. Etter konkurranse vil TDs lege henvise
svømmeren til ordinær lungemedisinsk utredning. Såvidt utvalget har bragt i erfaring
benyttes det per i dag ikke forstøver innenfor TD for administrering av legemidler eller
vann. Det har heller ikke tidligere blitt benyttet forstøver.
I motsetning til fysioterapeutene er TDs lege aldri med på treningssamlinger, og er bare
meget sjelden til stede ved konkurranser. Det innebærer at den medisinske oppfølging i
konkurransesituasjoner er overlatt til fysioterapeuten, men i tett kontakt med legen. Hvert
forbund har 1-2 fysioterapeuter som på treningssamlinger og i forbindelse med
konkurranse medbringer en medisinkoffert. Legemidlene i kofferten er utvalgt av TDs
lege, som også har utarbeidet veiledning for bruk av de enkelte preparater. Med unntak
for stort sett hodepinetabletter, skal ikke fysioterapeuten utlevere legemidler til utøverne
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uten først å ha konferert med legen. TDs lege er i utgangspunktet tilgjengelig på telefon
hele døgnet gjennom hele året. Dersom utøverne blir syke mens de er i utlandet, kan
fysioterapeuten kontakte legen for diskusjon av videre behandlingsplan. Dersom det
dreier seg om en enkelt behandling vil legen beskrive behandlingen for fysioterapeuten.
Dersom det dreier seg om en mer komplisert situasjon vil fysioterapeuten bli instruert om
å kontakte en lokal lege. I etterkant vil fysioterapeuten kontakte TDs lege og opplyse om
den lokale legens funn og anbefalinger. Dersom det her har blitt forskrevet legemidler, vil
TDs lege gjennomgå legemidlene og kontrollere disse i forhold til antidopingreglerne før
behandlingen godkjennes at TDs lege. Etter hjemkomsten vil TDs leger henvise utøveren
til eventuell videre utredning i Danmark.
Hele punkt 7.2 er gjennomlest og godtatt av Team Danmark.

7.3 Sverige
7.3.1 Organisering
I Sverige deles det overordnede ansvaret for idrettens organisering mellom
Riksidrottsförbundet (RF) og Sveriges olympiska kommitté (SOK). Ansvaret innenfor RF
ligger dels sentralt på forbundet, og for en stor del hos de respektive særforbundene.
Innenfor særforbundene gjennomgår utøverne opplæring innenfor sykdomslære,
behandling og antidopingarbeid. Innenfor rammen for SOKs ansvars- og arbeidsområde
har man opprettet en komite som har overordnet ansvar når det gjelder medisinsk
tjenestetilbud generelt. SOK oppgir at man har utarbeidet detaljerte planer for
undersøkelse og behandling ved ulike sykdomstilstander, for eksempel astma.
Granskningsutvalget har bedt om å få utlevert disse planene, men innen avgivelse av
rapporten har representanter fra SOK ikke ønsket å utlevere disse til utvalget.
7.3.2 Helsehjelp til toppidrettsutøvere
I Sverige finnes det ingen formell idrettsmedisinsk utdanning for leger. Den enkelte lege
tar selv ansvar for idrettsmedisinsk utdanning som er nødvendig for å tilegne seg
tilstrekkelig kompetanse. En felles faglig plattform for idrettsmedisinsk virksomhet i
Sverige har vært etterspurt, men er per i dag ikke etablert.
RF har en legetjeneste bestående av en lege ansatt i 25 %-stilling og en lege ansatt i
15 %-stilling, i tillegg til ansatte fysioterapeuter og ernæringsfysiologer. De rutiner
omkring medisinering, dopingspørsmål og håndtering av kosttilskudd som SOK etablerer
vil omfatte samtlige særforbund. Det medisinske ansvaret er i stor grad delegert til
særforbundene som håndterer medisinske spørsmål på egen hånd. Dette innebærer at
enkelte forbund har en fast laglege, enkelte forbund knytter en lege til seg ved enkelte
idrettsarrangementer (ofte en og samme lege ved ulike arrangementer) og enkelte forbund
har ingen lege tilknyttet virksomheten i det hele tatt.
Øvrige medisinske konsultasjoner som idrettsutøverne har behov for, skjer gjennom
kontakt med allmennleger/fastleger i den ordinære primærhelsetjenesten. Pasientjournaler
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føres på vanlig måte hos den enkelte allmennlege/fastlege og det finnes ikke noe sentralt
idrettsmedisinsk pasientjournalsystem. Dette oppleves ikke som problematisk og det
vurderes som enkelt å få tilgang til relevante opplysninger fra utøverens journal gjennom
kontakt med behandlende lege.
Per i dag er langrennslandslagets lege også den lege som er ansatt i 25 %-stilling ved RF.
Legen er spesialist i allmennmedisin. Når det gjelder landslagsutøvere innenfor langrenn
(og en rekke andre idrettsgrener) ivaretas samtlige medisinske problemstillinger av
landslagslegen. Landslagslegen har på sin side et omfattende kontaktnett bestående av
spesialister innenfor allmennmedisin, ortopedi, lungemedisin osv., og kan henvise utøvere
videre til lege med relevant kompetanse dersom han selv ikke har kompetanse til å
håndtere aktuelle medisinske spørsmål.
Medisinsk og helsefaglig opplæring av utøverne, for eksempel innenfor sykdomslære,
medisinering og dopingspørsmål, ivaretas av særforbundene for de ulike idrettsgrenene.
7.3.3 Astma – diagnostisering og behandling
Astma diagnostiseres på grunnlag av symptomvurdering, spirometri med
reversibilitetstest og/eller bronkialprovokasjon. Provokasjonene utføres ikke innenfor
primærhelsetjenesten, men av lungespesialist. Man har ingen formell tilknytning til eller
avtale med en bestemt klinikk eller laboratorium for denne type undersøkelser, men
kontakter lungemedisinsk ekspertise på ulikt hold. Det finnes slik sett heller ikke noe
sentralt pasientjournalsystem eller register for hvordan de ulike utredninger har blitt
gjennomført eller hvilke funn de ulike undersøkelsene har gitt. Hvilken type
bronkialprovokasjon som utføres, bestemmes av den metode som er tilgjengelig der hvor
utøveren utredes. Vanligvis gjøres det metakolinprovokasjoner, men også
tørrluftsprovokasjoner har blitt utført der hvor slik metode/teknikk har vært tilgjengelig.
Utøvere med astmasymptomer kan behandles med astmalegemiddel selv om de negativ
bronkialprovokasjon. Dersom behandlingen gir symptomlindring fortsettes
astmamedisineringen. Behandling gis i samsvar med svenske retningslinjer (Svenska
Läkemedelsverket) som i det alt vesentligste følger internasjonale anbefalinger (GINA).
Dette innebærer behandling med beta-2-agonister og inhalasjonssteroider, samt i visse
tilfeller leukotrienantagonister. Antikolinergika gis sjelden eller aldri. En utøver med
astma som er ukontrollert eller dårlig kontrollert, gis ikke tillatelse til å delta i
konkurranser. Dersom man gjennom videre oppfølging ikke oppnår ønsket respons på
astmabehandlingen vil utøveren bli henvist til lungespesialist.
Forstøver benyttes ikke av svenske idrettsutøvere, hverken for legemiddelsadministrasjon
ved luftveissymptomer og/eller astma eller for inhalasjon av saltvann hos syke eller friske
utøvere. RF og SOK er av den oppfatning at forstøver er en innretning som skal
forbeholdes akutt behandling innenfor helsetjenesten, og ikke anvendes av idrettsutøvere i
forbindelse med trening eller konkurranser. Det vises til at slik bruk av forstøver gir et
negativt signal til yngre utøvere og at det "strider mot idrettens ide". Selv om forstøver er
tillatt å benytte er RF og SOK av den oppfatning at dette mer er et etisk spørsmål fremfor
et medisinsk spørsmål. Det svenske standpunktet er at bruk av forstøver, både med
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legemiddel og saltvann, gir et så vidt sterkt negativt signal at man på prinsipielt gr unnlag
tar avstand fra forstøverbehandling hos utøverne. Selv om det ikke kan utelukkes
eventuelle positive effekter av saltvannsinhalasjoner, legges det til grunn at slike effekter
må kunne dokumenteres før man eventuelt inntar et annet standpunkt når det gjelder bruk
av forstøver.
For å beskytte utøvernes luftveier anbefales langrennsløperne å benyttes varmeveksler i
forbindelse med anstrengelser ved lave temperaturer. Temperaturgrenser for trening og
konkurranser er definert for å beskytte utøverne mot altfor kraftig eksponering for kald
luft. Disse temperaturgrensene er individuelt tilpasset den enkelte utøver. I enkelte
tilfeller har man til og med anbefalt utøvere som bor på kalde steder å flytte til steder med
varmere klima.
Under reiser og treningssamlinger håndteres og oppbevares legemidler av helsepersonell.
Utøverne har ikke tilgang til legemiddelkofferten og all medisinering skjer via legen eller
fysioterapeuten som i så fall har fått delegert ansvar fra legen.
Slik utvalget oppfatter det rapporterer utøverne årlig hvilke medisiner (forskrevet av
annen lege) og hvilke kosttilskudd de tar. Dette reguleres gjennom avtale mellom
skiforbundet og den enkelte utøver. Når det gjelder utformingen av disse avtalene har
utvalget mottatt noe ulik beskrivelse fra henholdsvis RF og SOK. Utvalget har derfor bedt
om å få innsyn i avtalene (ikke knyttet til enkeltutøvere), men har foreløpig ikke fått slikt
innsyn fra SOK.

7.4 Finland
7.4.1 Organisering
I Finland styres idrettsorganisasjonene av den nye Finlands Olympiske Komite, som
startet sin virksomhet 1. januar 2017. Finlands riksidrettsforbund, VALO, som tidligere
var paraplyorganisasjonen for alle særforbundene, ble slått sammen med Finlands
Olympiske Komite som tidligere hadde ansvaret for toppidrett.
Den nye Olympiske Komite skal ha ansvaret for all idrett, fra bredde og barn til
toppidrett. Komiteen skal fungere som en paraplyorganisasjon for særforbundene,
herunder Suomen Hiihtoliitto (Finlands Skiforbund) i langrenn.
Idrettsakademiene er et statlig støttet nettverk av 22 idrettsakademier rundt i landet som
støtter unge idrettsutøvere. Systemet er under utvikling og man har som mål at de unge
utøverne skal få tilgang til mangesidige støttefunksjoner og ressurser. Tilgangen og
mulighetene beror delvis på utøverens nivå.
7.4.2 Helsehjelp til toppidrettsutøvere
Finske Olympiske komiteen (OK) har en sjefslege, som koordinerer helsetjenester til
landslagsutøvere i forskjellige idretter, samt koordinerer helseteamet i forbindelse med
OL-deltagelse. Det er ikke ansatt annet helsepersonell ved OK. Sjefslegen arbeider også
med utvikling av helsehjelptilbud til utøvere rundt i landet. I tillegg til å koordinere
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helsetjenester, organiserer sjefslegen felles utdanning for landslagsleger i særforbundene
og utøvernes fastleger.
De fleste særforbund har landslagsleger. Landslagslegene fungerer som koordinerende
leger, som ofte er med utøverne ved viktige konkurranser. De er i varierende grad også
tilgjengelige for utøverne utenom konkurransene.
I lagidretter har utøverne ofte egne lagleger i sine respektive klubblag og OK har som mål
at alle individuelle toppidrettsutøvere skal ha en egen "fastlege". Fastlegen kan være
landslagslegen eller en lege utenfor landslaget, herunder også den "vanlige" fastlegen i
den ordinære helsetjenesten.
I sin kontrakt med OK må utøveren oppgi navnet på fastlegen sin, men den enkelte utøver
står fritt til å benytte det helsepersonell han/hun selv ønsker. De er slik sett ikke pålagt å
bruke fastlegen eller landslagslegen. I tillegg til fastlegen, som skal ha et helhetlig ansvar
og oversikt over utøverens helse, anbefales det at alle utøvere har en fast fysioterapeut.
Noen idretter har en egen landslagslege, mens andre særforbund har en medisinsk komite
eller et legeteam (en gruppe leger som deler på å reise med til konkurranse og samlinger).
Systemet varierer mellom de forskjellige idrettene blant annet basert på antall reiser og
antall utøvere.
OKs sjefslege er utdannet spesialist i idrettsmedisin, men det foreligger ingen formelle
krav når det gjelder landslagslegers eller sjefslegens utdanning i idrettsmedisin eller
annen spesialisering.
Landslagslegene i forskjellige idretter er engasjert i varierende stillingsprosent og
varighet. Virksomheten er ofte dels basert på frivillig ideelt arbeid uten fast
ansettelsesforhold. De fleste får en dagsats for å delta ved samlinger og konkurranse, men
ingen erstatning for generell oppfølging av utøvere. Særforbundene har ikke et eget
pasientjournalsystem, og legene må organisere dette selv. Legene må som regel også
sørge for egne forsikringer knyttet til arbeidet. Det samme gjelder annet helsepersonell,
og da typisk fysioterapeuter.
Pasienten/utøveren har selv ansvaret for at helseopplysningene går fra en helseaktør til en
annen. Helseopplysninger er taushetsbelagt og det skjer ingen automatisk overføring av
slike opplysninger.
Ved skade eller sykdom vil de fleste toppidrettsutøverne først henvende seg til sin
landslagslege eller til sin egen fastlege. De aller beste utøvere, som får finansiell støtte av
OK, har en helseforsikring som dekker legebesøk og undersøkelser ved sykdom eller
skade. Idrettsutøvere som hører til et idrettsakademi kan få helsehjelp gjennom
akademiet, men tilbudene varierer mye mellom de forskjellige akademiene.
Utøvere på lavere nivå må betale for helsehjelpen selv, men dersom de er innenfor et
landslag kan de i mange idretter eventuelt få gratis helsehjelp av landslagslegen. Utøvere
står i utgangspunktet fritt til å velge lege og/eller helseinstitusjon.
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Alle leger kan ved behov også henvise pasienten/utøveren til den ordinære offentlige
helsetjenesten, men ventetidene kan være lange hvis det ikke dreier seg om akutt, alvorlig
sykdom.
I langrenn har man flere leger som sammen danner et helseteam som deler på arbeidet.
Per i dag er det sjefslegen i OK, som også er sjefslege for langrenn, som koordinerer
virksomheten. Landslagslegene deler på reisene til forskjellige konkurranser eller
samlinger slik at det varierer hvem som er til stede. Utøverne kan fritt velge sin fastlege,
som også kan være utenfor landslagets helseteam. De kan også utenfor sesongen kontakte
landslagslegen ved behov.
Idrettsmedisin er en legespesialitet i Finland. Spesialiteten oppnås etter fem års
spesialistutdanning etter seks års grunnutdanning. Spesialistutdanningen består av to og et
halvt til tre års arbeid på et av seks idrettsmedisinske senter i Finland, samt to og et halvt
til tre års spesialisering innenfor flere andre medisinske felt, herunder ortopedi,
indremedisin, klinisk fysiologi eller relevant forskning. I tillegg er det obligatorisk med
antidopingutdanning.
Spesialistutdanningens innhold kan dermed variere noe alt etter den enkelte leges
interesse. Målet er å utdanne leger som forstår helheten rundt fysisk aktivitet, idrett og
helse, og da med helse og helsefremmende arbeid i sentrum.
Finland har seks uavhengige, non-profit sentre for idrettsmedisin lokalisert i Helsinki,
Turku, Jyväskylä, Oulu, Tampere og Kuopio. Idrettsmedisinsentrene danner et nettverk
for idrettsutøvernes helsetjenester, utdanner spesialister, driver forskning og
servicevirksomhet for idrettsutøvere og andre interesserte. Disse sentre fungerer som nonprofit lege/forskningssentre i universitetsbyer, og får en del av sine inntekter i form av
statlig støtte. Lokalt har noen av disse sentrene lagt opp til at idrettsutøvere som hører til
de lokale idrettsakademiene kan få tjenester til redusert pris.
I tillegg til de seks idrettsmedisinske sentrene finnes det mange private sykehus som
tilbyr tjenester til idrettsutøvere.
7.4.3 Astma – diagnostisering og behandling
Ved mistanke om astma får en del av idrettsutøvere tilbud om undersøkelse og behandling
innenfor den ordinære, offentlige helsetjenesten. I og med at dette ofte vil kunne ta noe
tid på grunn av ventelister, og fordi idrettsutøvere med astmaproblemer ikke prioriteres
foran andre pasienter, velger mange utøvere å gå til en lege privat. Dette kan for eksempel
være en av de seks idrettsmedisinske sentrene eller til en astmaspesialist ved privat
sykehus.
Normalt utredes pasientene etter nasjonale anbefalinger for astmadiagnostikk med blant
annet spirometri og bronkodilatasjonstest, PEF-målinger og provokasjonstester. Tilbudet
kan variere noe etter hvilke diagnostiske-/testmuligheter man har tilgang til på de ulike
stedene. Man benytter seg blant annet av EVH, løpsprovokasjon utendørs eller en
standardisert løpstest på tredemølle. Metakolinprovokasjon kan også gjøres hos
idrettsutøvere med mistanke om astma. Ved mistanke om EILO gjøres gjerne en
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løpsprovokasjon, og på utvalgte steder også samtidig en kikkertundersøkelse av strupen
og stemmebåndene. Allergitester utføres ved klinisk mistanke. For nærmere beskrivelse
av diagnostisering av astma vises det til redegjørelsen inntatt i kapittel 9.
Langrennslandslaget har de siste to årene satset mye på infeksjonsprevensjon og
astmaundersøkelser på grunn av hyppige luftveisproblemer, luftveisinfeksjoner, hoste og
astmasymptomer hos langrennsløpere. Det har også vært fokus på enkle tiltak som
håndhygiene og restitusjon for å forhindre luftveisinfeksjoner.
Målet har vært at alle langrennsløpere skal gjennomføre lungefunksjonstester
regelmessig. De siste årene prøvde man først å sentralisere testene til en lege på et av de
seks idrettsmedisinsenterne, men man har nå gått over til regelmessig oppfølging koblet
til langrennsutøvernes fysiske tester. Det utføres nå spirometri før og etter belastning på
tredemølletestet på idrettsforskningssenter KIHU i Jyväskylä. Landslagslegen vurderer
testene og kan henvise utøveren til lungespesialist for videre undersøkelse/utredning
dersom det finnes behov for dette.
I tillegg til regelmessige lungefunksjonstester og infeksjonsprevensjon har
langrennslandslaget tatt i bruk en maskin for å styrke respirasjonsmuskulaturen og fukte
luftveiene ved lungeproblemer. Maskinen/apparatet heter "Wello" 33 og er en finsk
oppfinnelse. Utøvere puster inn varm vanndamp ved hjelp av apparatet. Det brukes rent
vann i apparatet, ikke saltvann eller vann tilsatt legemidler. Helseeffekten av dette er ikke
vitenskapelig dokumentert.

7.5 Oppsummering og sammenligning – Norge, Sverige,
Danmark og Finland
Alle toppidrettsutøvere kan ha behov for helsehjelp utenom den ordinære (offentlige)
helsetjenesten. Dersom utøveren blir alvorlig syk, har alle land en velfungerende ordinær
(offentlig) helsetjeneste hvor alle har rett til nødvendige helsetjenester. For å kunne utøve
"yrket" sitt er imidlertid toppidrettsutøvere avhengig av at kroppen fungerer perfekt for å
kunne prestere fysisk på toppnivå. Toppidrettsutøvere kan også plages av skader som er
sjeldne hos ikke-idrettsutøvere og de fysiske tegnene på sykdom kan være avvikende
fordi toppidrettsutøvernes fysiologi til en viss grad kan kompensere for manglende
funksjon. For å forstå toppidrettsutøvernes sykdom og skader best mulig kreves det derfor
en medisinsk forståelse av toppidrettsutøverens fysiologi. De fleste landene har derfor
bygget opp egne helseteam rundt idrett hvor det finnes særlig kompetanse om
idrettsskader, om risikoer forbundet med høybelastende fysisk aktivitet ved forskjellige
sykdomstilstander og særlige forhold som kulde eller høyde, kompetanse om sykdommer
og fysisk aktivitet, og kunnskap om antidopingregelverk. Det foreligger likevel sjelden
formelle eller reelle krav om spesialisering eller utdanning innen idrettsmedisin når det
gjelder legene eller annet helsepersonell som inngår i helseteamene. De ulike idrettenes
helseteam, herunder disses organisering og ansvarsområder, er ikke nøyaktig definert i de
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http://wello2.com/wello2-therapy/
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nordiske landene. Organisering av helseteam varierer også mye mellom forskjellige
idretter og særforbund, og det er vanskelig å gi en generell beskrivelse av dette.
Det er imidlertid også flere klare forskjeller mellom de nordiske landene når det gjelder
organisering av helsetjenestetilbudet til toppidrettsutøverne.
Danmark er det eneste landet hvor toppidretten styres av en offentlig lov om eliteidrett 34.
I de andre landene er toppidrettens støttefunksjoner basert på arbeid i regi av og regelverk
fastsatt av idrettsorganisasjoner som Olympiske Komiteer, Idrettsforbund og ulike
særforbund. I Finland er idrettsmedisin etablert som en egen legespesialitet. I Norge, jf.
omtale senere i punkt 8.2.2, og i Sverige er ikke dette en egen offentlig godkjent
legespesialitet, men leger kan ta ulike idrettsmedisinske kurs, likeså i Danmark.
For ordens skyld vil utvalget understreke at helsepersonell i alle de nordiske landene er
underlagt nasjonal regulering av det enkelte personells yrkesutøvelse. Dette vil være
styrende for hvordan det enkelte helsepersonell skal opptre i faglig sammenheng, og dette
vil i utgangspunktet gjelde uavhengig av hvordan landene har organisert
helsetjenestetilbudet til toppidrettsutøverne.
Norge og Danmark har samlet toppidrettens helsetjenester til enkelte sentre eller
organisatoriske ordninger hvor det finnes tverrfaglig helsekompetanse. Olympiatoppen i
Norge og Team Danmark skaper muligheter for å oppnå synergieffekt, ved at leger,
fysiologer, psykologer, ernæringsfysiologer og fysioterapeuter kan samarbeide for
utøverens helse. Finland har seks idrettsmedisinske sentre, men disse har ikke noen
offisiell funksjon innen toppidrett. Sverige savner denne typen av organiserte tjenester til
toppidrettsutøvere.
Astmadiagnostikk i alle de nordiske landene baserer seg stort sett på GINAretningslinjene.
I Danmark har man i all hovedsak sentralisert astmaundersøkelsene av alle
toppidrettsutøvere til et offentlig sykehus med astmaspesialister og omfattende muligheter
til lungesykdomsdiagnostikk.
I Finland og Sverige må de fleste idrettsutøverne søke legehjelp i den ordinære, offentlige
helsetjenesten eller i privat sektor av eget initiativ. Dette gjelder imidlertid ikke for
langrennslandslaget i Finland. I Sverige kan landslagsutøvere i langrenn bli henvist til
spesialist fra landslagslege.
I Norge utredes og diagnostiseres de fleste toppidrettsutøverne nå ved Olympiatoppen
(tidligere NIH). Her fastlegges ofte også behandlingsplan, mens videre oppfølging som
regel skjer i regi av den enkelte laglege. Ved behov for ytterligere undersøkelse eller
vurdering av igangsatt behandling, henvises utøveren ofte tilbake til Olympiatoppen.
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Lov om eliteidræt, jf. lovbekendtgørelse nr. 1332 af 30. november 2007, med de ændringer, der følger af
§ 16 i lov nr. 1531 af 21. december 2010.
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Innen langrenn har Norge og Finland fokusert på luftveis- og astmaproblemer, og alle
toppidrettsutøvere i langrenn blir systematisk testet og fulgt opp. Sverige har ikke tatt
tilsvarende initiativ, og i Danmark er ikke langrenn en prioritert idrett.

8 Redegjørelse for helseregelverk relevant for utvalgets
arbeid
8.1 Innledning
I dette kapitlet vil det bli redegjort for nasjonalt, formelt regelverk i form av lover og
forskrifter som utvalget mener er særlig relevant, jf. nærmere om dette i punkt 8.2 og
punkt 8.3. Det redegjøres her både for regelverk knyttet til helsepersonells yrkesutøvelse
og regelverk som regulerer den enkelte utøver/pasients rettigheter når det gjelder
helsehjelp.
Regelverket som det redegjøres for i dette kapitlet vil ligge til grunn for en rekke av de
vurderinger og anbefalinger som utvalget har redegjort for i kapittel 12.
Når det gjelder redegjørelse for relevant internasjonalt regelverk vises det i hovedsak til
redegjørelsen for FIS og WADA i henholdsvis punkt 4.5 og punkt 4.6.

8.2 Helsepersonells yrkesutøvelse
8.2.1 Helsepersonellovens virkeområde - autorisering av helsepersonell
Helsepersonells virksomhet reguleres i stor grad av helsepersonelloven 35. Loven gjelder
helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket, jf. § 2 første ledd. Helsehjelp
er i loven § 3 tredje ledd definert som:
"Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende,
helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som utføres av
helsepersonell."
Personell med autorisasjon eller lisens er definert som helsepersonell etter loven § 3. Det
samme er blant annet ikke-autorisert personell ansatt i helsetjenesten eller apotek som
utfører helsehjelp. Autorisert personell omfattes av loven også når de yter helsehjelp
utenfor helsetjenesten.
Offentlig godkjenning av helsepersonell omfatter autorisasjon, lisens og
spesialistgodkjenning og er regulert i helsepersonelloven kapittel 9. Hovedformålet med
lovens godkjenningsordninger er å ivareta pasienters sikkerhet. Ordningene skal sikre at
helsepersonellet har nødvendige kvalifikasjoner til å inneha en bestemt yrkesrolle og skal
være en sikkerhet for at helsepersonell med en bestemt tittel har en bestemt type
kompetanse.
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Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
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Rettsvirkning av offentlig godkjenning er i hovedsak at innehaver får rett til å benytte
beskyttet tittel, jf. helsepersonelloven § 74, og at personellet blir underlagt offentlig
tilsyn, herunder at de utøver sin virksomhet i samsvar med de krav som følger av
helsepersonelloven.
Tilsynsmyndighetene har adgang til å tilbakekalle eller begrense autorisasjonen som ledd
i en tilsynssak, jf. helsepersonelloven kapittel 11 og helsetilsynsloven 36. Dette innebærer i
realiteten helt eller delvis yrkesforbud og er et sterkere virkemiddel enn det som følger av
adgangen til oppsigelse/avskjed i et arbeidsforhold.
8.2.2 Private eller bransjeinterne godkjenningsordninger eller fagforeninger
I tillegg til offentlig godkjenning i form av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning
med hjemmel i helsepersonelloven med tilhørende forskrifter, finnes det en rekke private
eller bransjeinterne godkjenningsordninger eller fagforeninger. Disse ordningen
kjennetegnes ved at det stilles formelle og reelle kompetansekrav som det enkelte
personell må oppfylle for å oppnå godkjenning eller medlemskap.
Et relevant eksempel i denne sammenheng er Norsk Forening for Idrettsmedisin og fysisk
aktivitet (NIMF). Dette er en spesialforening av Legeforeningen, 37 og må ikke forveksles
med en offentlig spesialistgodkjenning med hjemmel i helsepersonelloven. Foreningens
formål er blant annet å virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens
medlemmer, å fremme den idrettsmedisinske utdannelsen og medisinske vitenskapelige
virksomhet og å fremme idrettsmedisinske tiltak som er egnet til å bedre befolkningens
helse. 38
Krav for medlemskap i NIMF er som hovedregel at vedkommende er lege også er
medlem av Legeforeningen. 39 For å få rett til å benytte tittelen Idrettslege NIMF må
søkerne godtgjøre at de minst fyller følgende krav eller tilsvarende utdanning/praksis:
1. Søkeren skal være medlem av NIMF og ha norsk autorisasjon som lege.
2. Søkeren skal inneha en klinisk spesialitet og være godkjent spesialist i Norge.
3. Søkeren skal ha fullført Grunnkurs i idrettsmedisin trinn I og trinn II hvert på 40 timer
med avsluttende, bestått eksamen for hvert av kursene.
4. Søkeren må i tillegg ha 150 timer kurs/seminar innen idrettsmedisinske emner. Av dette
skal søkeren ha deltatt på minst 3 Idrettsmedisinske høstkongresser.
5. Søkeren må dokumentere gjennomgått antidopingkurs og deltagelse på en offisiell
dopingkontroll.
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Lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven)
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Jf. Lover for Norsk Forening for Idrettsmedisin og fysisk aktivitet, NIMF/Dnlf. Vedtatt på
generalforsamling NIMF 11. november 1995, revidert/vedtatt på generalforsamling i NIMF 6. november
2010.
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Jf. § 2 i Lover for Norsk Forening for Idrettsmedisin og fysisk aktivitet, NIMF/Dnlf
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Jf. § 3 i Lover for Norsk Forening for Idrettsmedisin og fysisk aktivitet, NIMF/Dnlf
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6. Søkeren skal ha minst 200 timer pasientrettet praksis som laglege eller 200 timer
deltidsarbeid ved idrettsskadeklinikk med dokumentasjon på aktiviteten. 40
For å inneha stilling som landslagslege i NSF-langrenn har det ikke formelt vært stilt krav
om at vedkommende oppfyller vilkårene som gjelder for å kunne benytte tittelen
Idrettslege NIMF. Utvalget har fått opplyst at de fleste laglegene som har vært engasjert
fra 2012 har hatt kvalifikasjoner som tilsier at de ved søknad ville fått godkjenning som
idrettslege. I sesongen 2016/17 har en laglege godkjenning som Idrettslege NIMF.
Et annet relevant eksempel på private eller bransjeinterne godkjenningsordninger eller
fagforeninger er Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) ulike faggrupper med
spesialkompetanse innen forskjellige områder 41. Disse faggruppene henger sammen med
NFFs spesialistordning som blant annet åpner for at godkjenning som spesialist i
idrettsfysioterapi og spesialist i manuellterapi.
8.2.3 Krav om forsvarlig yrkesutøvelse
Det fremgår av helsepersonelloven § 4 at helsepersonell skal utføre sitt arbeide i samsvar
med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra
helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.
Bestemmelsen regulerer også plikt til samarbeid og samhandling med annet kvalifisert
helsepersonell der dette er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp. 42
Forsvarlighetskravet er en rettslig standard. Det konkrete innholdet i forsvarlighetskravet
kan bare fastsettes i det enkelte tilfellet vurdert på bakgrunn av de foreliggende
omstendigheter, for eksempel gjennom tilsynsmyndighetenes virksomhet eller
domstolsavgjørelser. Forsvarlighetskravet er knyttet til hva som kan forventes på
bakgrunn av det enkelte personells kvalifikasjoner. Helsepersonellet har plikt til å holde
seg faglig oppdatert. Innholdet i normen vil blant annet være avhengig av den enkeltes
faglige tilhørighet, kvalifikasjoner, variasjoner i personlig erfaring og kompetanse.
Krav til forsvarlighet innebærer at helsepersonellet må respektere begrensninger i egen
kompetanse. Av bestemmelsen fremgår uttrykkelig at helsepersonell skal innhente bistand
eller henvise pasienten videre der dette er nødvendig og mulig.
Forsvarlighetsplikten innebærer ikke en plikt til å gjøre alt som er mulig for pasienten, for
eksempel ved å ta alle tilgjengelige ressurser i bruk. Forsvarlighetskravet omfatter
40

Jf. Autorisasjon for tittelen "Idrettslege NIMF". Vedtatt på NIMF styremøte 27. mars 1993, revidert på
Generalforsamling 2003, 2005 og 2010.
41

Jf. https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper med videre henvisninger til ulike
faggrupper.
42

For ytterligere redegjørelse for helsepersonellovens forsvarlighetsbegrep vises det blant annet til Ot.prp.
nr. 13 (1998-99) Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven), og da særlig punkt 4.2.5 til punkt
4.2.7 (side 36-41) og spesielle merknader på side 215-218, samt Prop. 91 L (2010-2011) Lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), og da særlig punkt 10.5.1
og punkt 10.5.4 (side 103-105).
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personellets atferd i tjenesten i sin alminnelighet. Det er derfor ikke bare en teknisk-faglig
standard, men også en etisk standard. Personellet plikter blant annet å oppføre seg
hensynsfullt og ordentlig overfor pasientene. Kravet til forsvarlighet skjerpes ved
forsøksvirksomhet og bruk av utradisjonelle metoder.
Det følger av forsvarlighetskravet at personellet har en plikt til å innhente nødvendig
informasjon om pasienten før helsehjelp gis. Det må innhentes tilstrekkelig informasjon
til at beslutning om og gjennomføring av hjelp etter loven kan gjøres forsvarlig. All hjelp
etter loven forutsetter i utgangspunktet samtykke, se nedenfor under punkt 8.3.3 om
pasient- og brukerrettighetsloven, 43 og da spesielt om lovens kapittel 4.
Helsepersonelloven § 4 stiller altså et generelt krav til helsepersonellets yrkesutøvelse,
herunder at yrket skal utøves innen rammene av den enkeltes faglige kompetanse.
Forsvarlighetskravet gjelder alle som defineres som helsepersonell og uansett om man har
autorisasjon eller ikke. Kravet er helt sentralt i utvalgets vurderinger for å besvare sitt
mandat.
Forsvarlighetskravet har en dobbel funksjon. Det er en rettesnor for personell og tjenester
og viser til normer som beskriver hvordan helsehjelpen bør være. Disse normene utgjør
kjernen i forsvarlighetskravet og kan betegnes som god praksis. Samtidig danner normene
utgangspunkt for å fastlegge hvor grensen mot det uforsvarlige går. Det vil si de konkrete
vurderingene av hvor store avvik fra god praksis som kan aksepteres før avviket medfører
at helsehjelpen blir uforsvarlig.
Mellom god praksis, og forsvarlighetskravets nedre grense, vil det være rom for at
helsepersonellet kan utvise helsefaglig skjønn. Det følger imidlertid uansett av
forsvarlighetskravet at helsehjelpen må holde tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i
tilstrekkelig omfang.
Kravet til forsvarlig virksomhet innebærer som nevnt også en plikt til å innhente råd fra
annet fagpersonell eller til å henvise pasienten videre dersom egen fagkompetanse ikke er
tilstrekkelig til å yte forsvarlig helsehjelp. For leger vil det i slike tilfeller ofte være
aktuelt å henvise pasienten videre til lege med relevant spesialistkompetanse, for
eksempel lungespesialist eller øre-nese-hals-spesialist ved luftveisproblemer.
Forsvarlighetskravet gjelder ved alle former for ytelse av helsehjelp, både ved
undersøkelse, diagnostisering, behandling (herunder medikamentell behandling) og
oppfølging. Kravet om forsvarlighet er som nevnt en rettslig standard. Det innebærer at
innholdet bestemmes av normer utenfor helsepersonelloven. Forsvarlighetskravet for
helsepersonell er forankret i anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og
allmenngyldige samfunnsetiske normer. Innholdet i forsvarlighetskravet endrer seg
dermed også i takt med utviklingen av fagkunnskap og endringer i verdioppfatninger.
Utvalget kommer inn på dette temaet i sine anbefalinger i kapittel 12.
Når det konkret gjelder medikamentell behandling vil forsvarlighetskravet innebære at
legemidler ikke skal forskrives i strid med anerkjent faglig indikasjon for slik
43

Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
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legemiddelbruk, se nærmere om dette også under punkt 8.2.8. Legemidler skal ikke
brukes i større doser enn det som er faglig forsvarlig. Ved denne vurderingen tas det blant
annet utgangspunkt i opplysninger fra produsent om legemidlets anvendelse, faglige
retningslinjer, forskning eller annen systematisert kunnskap. For mange legemidler vil det
imidlertid opereres med en øvre og en nedre doseringsgrense, avhengig av individuelle
forhold ved pasienten, for eksempel høyde, vekt, kjønn, alder, allmenntilstand for øvrig,
andre sykdommer og bruk av andre legemidler.
For ordens skyld vil utvalget påpeke at selv om ytelse av helsehjelp er å anse for
forsvarlig i henhold til helsepersonelloven, utelukker ikke dette at slik helsehjelp kan
være i strid med annet regelverk. Som eksempel viser utvalget til at det medisinsk sett
kan være fullt forsvarlig å forskrive et legemiddel til en pasient /idrettsutøver for
behandling av en sykdom eller skade, samtidig som dette legemidlet kan inneholde
virkestoffer som idrettsutøvere i henhold til nasjonale eller internasjonale dopingregler
ikke har adgang til å benytte, og hvor utøveren i så fall trenger et medisinsk fritak før
bruk.
8.2.4 Helsepersonells bruk av medhjelper
Helsepersonelloven likestiller i stor grad alt autorisert og ikke-autorisert helsepersonell
som omfattes av loven i den forstand at alle i stor grad er underlagt de samme plikter og
rettigheter når de utøver virksomhet omfattet av loven.
Helsepersonelloven åpner for at helsepersonell kan delegere oppgaver til medhjelpere 44,
jf. loven § 5 første ledd som lyder:
"Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis
det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølgning som
gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn."
Som det fremgår må flere vilkår være oppfylt for at det skal være adgang til slik
"delegasjon" eller bruk av medhjelper. For det første må oppgavene som delegeres være
tilstrekkelig definert eller avgrenset. Bruk av såkalte "generalfullmakter" vil det normalt
ikke være adgang til.
For det andre skal det å benytte medhjelper være forsvarlig. Hvorvidt dette skal sies å
være tilfelle vil bero på en konkret helhetsvurdering. Man må her blant annet se hen til
oppgavens art. Hva er det man delegerer og er dette klart nok definert eller avgrenset?
Videre vil det være relevant å se hen til om det personell som overtar oppgaven har
formelle og reelle kvalifikasjoner for å utføre oppgaven på forsvarlig måte. Endelig vil
det være relevant å se hen til om det etableres slik oppfølging av medhjelper som kravet
til forsvarlighet krever.
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For nærmere redegjørelse for helsepersonells bruk av medhjelper vises det til Ot.prp. nr. 13 (1998-99)
Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven) punkt 4.3, og da særlig punkt 4.3.5 (side 47-49) og
spesielle merknader på side 218-219.

Side 88 av 191

For det tredje skal medhjelpere være underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn. Det skal
her være reell kontroll og tilsyn, og det vil ikke være tilstrekkelig med kontroll og tilsyn
som kun eksisterer "på papiret".
Ved bruk av medhjelper kan man delegere oppgaver, men ikke det overordnede ansvaret.
Den som delegerer oppgaver vil som hovedregel stå ansvarlig for det som medhjelperen
gjør i kraft av delegasjonen. Unntak kan likevel tenkes der hvor medhjelperen på eget
initiativ går langt utover det som følger av delegasjonen, og dette må ha fremstått som
åpenbart for medhjelperen. Utvalget har vurdert eventuelle overtredelser av dette
regelverket blant annet ved uttak av legemidler av helseteamets medisinkoffert, jf. punkt
12.13.
8.2.5 Informasjon og medvirkning
Av helsepersonelloven § 10 første ledd fremgår at den som yter helse- og
omsorgstjenester, skal gi informasjon til den som har krav på det etter reglene i pasient og brukerrettighetsloven 45, jf. nærmere om dette under punkt 8.3.4. Plikten til informasjon
vil primært gjelde overfor pasienten selv, men kan også gjelde overfor pasientens
pårørende eller andre.
Pasientmedvirkning ved ytelse av helsehjelpen vil i mange situasjoner være en
grunnleggende forutsetning for at helsepersonellet skal kunne yte forsvarlige tjenester, jf.
loven § 4. Selv om det i helsepersonelloven ikke er inntatt egne bestemmelser om dette
fremgår det uttrykkelig av pasient- og brukerrettighetsloven at pasienten har rett til å
medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester og at tjenestetilbudet så langt
som mulig skal utformes i samarbeid med pasienten, jf. nærmere om dette under punkt
8.3.4.
8.2.6 Taushetsplikt
Taushetsplikten 46 i helse- og omsorgstjenesten verner om private interesser, og dens
begrunnelse er ønsket om beskyttelse av enkeltindividers personlige forhold og private
sfære.
Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks
legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i
egenskap av å være helsepersonell, jf. helsepersonelloven § 21. Pasient - og
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For nærmere redegjørelse knyttet til informasjon og medvirkning vises det blant annet til Ot.prp. nr. 13
(1998-99) Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven) punkt 4.2.6.2 (side 39), kapittel 6 (side 5458) og spesielle merknader på side 221-222.
46

Den beskrivelse av taushetsplikten som er inntatt i punkt 8.2.6 baserer seg i stor grad på den redegjørelse
som er inntatt i Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven) punkt 10.6 (side 105-112). For mer detaljert redegjørelse vises det til Ot.prp. nr. 13
(1998-99) Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven) og da særlig punkt 11.7 (side 93-100) og
spesielle merknader på side 227-231.
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brukerrettighetsloven har en korresponderende bestemmelse i § 3-6 om pasientens rett til
vern mot spredning av opplysninger, se nærmere om dette under punkt 8.3.4.
Yrkesmessig taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21 gjelder alt helsepersonell. Hvem
som er helsepersonell følger som nevnt av helsepersonelloven § 3 første ledd.
Taushetsplikten omfatter både en plikt til å tie og en plikt til å hindre at opplysninger
lekker ut, jf. helsepersonelloven § 21a. Taushetsplikten er ikke til hinder for at
opplysningene gjøres tilgjengelig for den opplysningene direkte gjelder, eller for andre i
den utstrekning den som har krav på taushet samtykker, jf. helsepersonelloven § 22.
Taushetsplikten omfatter opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold og andre
personlige forhold. I og med at også pasientens øvrige personlige forhold er tatt med, vil
all personidentifiserbar informasjon som hovedregel være underlagt taushetsplikt. Det
skilles ikke mellom mer eller mindre ømtålige opplysninger. Taushetsplikten gjelder
imidlertid ikke hvis opplysningene er kjent fra før. Videre er plikten begrenset til
opplysninger som er mottatt i egenskap av å være helsepersonell og gjelder i alle
situasjoner og til all tid. Det innebærer blant annet at taushetsplikten ikke opphører å
gjelde etter at arbeidsforholdet er avsluttet.
Taushetsplikt er heller ikke til hinder for at opplysningene gjøres kjent for andre i den
utstrekning den som har krav på taushet samtykker, jf. helsepersonelloven § 22 første
ledd. Taushetsplikt settes til side etter samtykke fra den opplysningene gjelder, men bare
så langt samtykket rekker. Det stilles ikke noe formkrav til samtykket. Hvorvidt
vedkommende har kompetanse til å avgi et gyldig samtykke, avhenger av en konkret
vurdering av om vedkommende er fysisk og psykisk i stand til både å forstå og vurdere
konsekvensene av samtykket. Disse bestemmelsene har vært særlig relevant for utvalget
ved intervjuer av utøvere og helsepersonell, og ved vurderinger av
informasjonsutveksling mellom eksempelvis helsepersonell ved NSF og OLT, jf. blant
annet under punkt 12.9.
Taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21 avskjærer i utgangspunktet utlevering av
taushetsbelagt informasjon til annet helsepersonell. Etter helsepersonelloven § 25 kan
imidlertid taushetspliktbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er
nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp og pasienten ikke motsetter seg det.
8.2.7 Dokumentasjon og behandling av personopplysninger
Helsepersonellets plikt til å nedtegne og dokumentere sin virksomhet,
dokumentasjonsplikten, er regulert i helsepersonelloven kapittel 8, jf. blant annet
helsepersonelloven § 39 første og andre ledd som lyder:
"Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en
journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende
helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell.
I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede ansvaret for den
enkelte journal, og herunder ta stilling til hvilke opplysninger som skal stå i
pasientjournalen."
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Når det gjelder pasientjournalers innhold følger det av § 40 første og andre ledd:
"Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og
nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er
nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av
lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.
Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen."
Pasientjournalen er et arbeidsverktøy for helsepersonell i tilknytning til at helsehjelp gis.
Journalen skal blant annet gi oversikt over hvilke tiltak som er satt i verk, herunder
forskrivning av legemidler, hvilke observasjoner og vurderinger som er gjort, samt bidra
til kommunikasjon mellom helsepersonell. Journalen skal også gjøre det mulig for annet
helsepersonell å sette seg inn i pasientens sykehistorie dersom han/hun skal overta eller
samarbeide om videre undersøkelse eller behandling av en pasient. Journalen skal også
tjene som bevis og tidsnært kildemateriale i pasientskadesaker eller tilsynssaker.
Med hjemmel i § 40 tredje ledd er det fastsatt forskrift om pasientjournal47 hvor det blant
annet er gitt nærmere regler om pasientjournalens innhold, ansvar for journalføringen og
regler for oppbevaring av journal.
I forskriften § 3 bokstav a) er pasientjournal/journal definert som en samling eller
sammenstilling av nedtegnede eller registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse
med ytelse av helsehjelp.
Pasientjournal må organiseres og føres slik at sentrale krav fastsatt i lov og forskrifter kan
etterleves, herunder blant annet pasientens rett til innsyn i journal, jf. helsepersonelloven
§ 41 og pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1, tilgang til og utlevering av journal til
annet helsepersonell, jf. helsepersonelloven § 25 og § 45 samt pasient- og
brukerrettighetsloven § 5-3 og sikring mot innsyn fra uvedkommende.
Krav til journalens innhold følger av forskriften § 8, jf. særlig bestemmelsens første og
tredje ledd hvor listes opp ulike typer opplysninger som journalen skal inneholde,
forutsatt at de er "relevante og nødvendige" og at andre opplysninger "skal tas inn i
journalen i den utstrekning de er relevante og nødvendige."
Det vises også til pasientjournalloven 48 som regulerer behandling av helseopplysninger
generelt. I lovens § 2 bokstav d) er behandlingsrettet helseregister definert som
"pasientjournal- og informasjonssystem eller annet register, fortegnelse eller lignende, der
helseopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes
igjen og som skal gi grunnlag for helsehjelp eller administrasjon av helsehjelp til
enkeltpersoner".
Utvalget har i punkt 12.8 om journalføring gjort en vurdering av om disse bestemmelsene
er fulgt i NSF-langrenn.

47

Forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal.

48

Lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp
(pasientjournalloven).
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8.2.8 Legemiddelforskrivning og -håndtering
Når det gjelder forskrivning av legemidler er det i helsepersonelloven også gjort et unntak
fra lovens "likestilling" av alt helsepersonell, ved at dette i all hovedsak er forbeholdt
leger og tannleger (samt i noen spesialregulerte tilfeller også sykepleier), jf.
helsepersonelloven § 11 som lyder:
"Bare leger og tannleger kan rekvirere reseptbelagte legemidler. Departementet kan i
forskrift bestemme at annet helsepersonell med autorisasjon eller lisens kan få begrenset
rekvireringsrett.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om rekvirering av legemidler,
herunder om utforming og utfylling av resept og rekvisisjonsblankett. Det kan også
bestemmes at bestemte legemidler helt eller delvis kan unntas fra denne retten."
Legemiddelloven 49 definerer hva som er å forstå som legemiddel, jf. blant annet loven § 2
første ledd som lyder:
"Med legemidler forstås i denne lov stoffer, droger og preparater som er bestemt til eller
utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller
smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr, eller til ved innvortes
eller utvortes bruk å påvise sykdom."
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om rekvirering av legemidler ,
herunder om utforming og utfylling av resept og rekvisisjonsblankett. Det kan også
bestemmes at bestemte legemidler helt eller delvis skal unntas fra rekvireringsretten.
Utdypende bestemmelser om hva som skal regnes som legemidler er blant annet gitt i
legemiddelforskriften, 50 jf. her særlig forskriften §§ 7-1 og 7-2 hvor det fremgår at
Statens legemiddelverk fastsetter om legemidlet skal være reseptpliktig og eventuelt
hvilken reseptgruppe det skal plasseres i.
Regelverket forutsetter altså at lege utsteder resept etter (selv) å ha gjennomført en
forsvarlig undersøkelse/diagnostisering av den konkrete pasienten. I praksis skjer det en
del unntak fra dette, som også må sies å være fullt ut forsvarlige, for eksempel i tilfeller
hvor deler av undersøkelse utføres av annet helsepersonell, som på bakgrunn av dette
muntlig/skriftlig informerer lege som deretter utsteder resept i tråd med anbefaling. Her
har jo lege ikke selv foretatt en fysisk undersøkelse av pasienten.
I hvilken grad denne type unntak fra hovedregelen kan godtas må vurderes konkret hvor
man ser hen til sakens kompleksitet, alvorlighetsgrad og formell og reell kompetanse hos
den som har gjennomført undersøkelsen.
Det er viktig at pasienter som mottar helsehjelp fra helsepersonell eller som er under
behandling i helse- og omsorgstjenesten får riktige legemidler, i riktig dose og til riktig
tid. All legemiddelhåndtering som foretas i virksomheter og av helsepersonell som yter
helsehjelp skal være faglig forsvarlig, trygg og sikker. I legemiddelhåndterings-

49

Lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven).

50

Forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften).
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forskriften51 er det fastsatt nærmere regler omkring dette. Forskriften er fastsatt med
hjemmel i blant annet helsepersonelloven og legemiddelloven.
Av forskriften § 1 fremgår at forskriftens formål er "å bidra til sikring av riktig og god
legemiddelhåndtering" til pasienter. Dette oppnås blant annet ved krav om nødvendig og
tilstrekkelig kompetanse for helsepersonell invo lvert i ytelsen av helsehjelpen og tydelig
rolle- og ansvarsfordeling mellom involvert personell. Av forskriften § 2 fremgår at
forskriften regulerer legemiddelhåndtering som ledd i ytelse av helsehjelp.
Forskriften omfatter all håndtering av legemidler som skjer i den offentlige og private
helse- og omsorgstjenesten, samt også all håndtering av legemidler som utføres av
helsepersonell. Bestemmelsene i forskriften gjelder naturlig nok ikke når pasienten
håndterer legemidlene selv, eller når pasienten får bistand fra andre personer som ikke er
helsepersonell.
Begrepet legemiddelhåndtering er definert i forskriftens § 3 bokstav e), som lyder:
"Legemiddelhåndtering: Enhver legemiddelrelatert oppgave som utføres fra legemidlet er
ordinert eller rekvirert til det er utdelt eller eventuelt kassert."
Legemiddelhåndtering vil inngå som en delprosess i pasientens helhetlige behandling/som
en del av den helsehjelp som helsepersonell yter til den enkelte pasient.
I rapportens punkt 8.2.3 er det redegjort for helsepersonells plikt til å opptre "faglig
forsvarlig" i henhold til helsepersonelloven § 4. Kjernen i forsvarlighetsbegrepet kan
betegnes som det som til enhver tid anses som "god praksis" på området. Kravet til faglig
forsvarlighet når det gjelder legemiddelhåndteringen følger dels av helsepersonelloven §
4, men også av de mer spesifikke bestemmelsene i legemiddelhåndteringsforskriften
Begrepet "ordinering" er i legemiddelhåndteringsforskriftens § 3 bokstav g) definert som
en "[B]eslutning tatt av helsepersonell, med rekvireringsrett til pasient, om iverksettelse,
videreføring eller endring av individuell behandling med legemiddel. Ordinering skal
dokumenteres i samsvar med forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal."
Dette innebærer at den som skal ordinere legemidler må ta seg den tid som er nødvendig
for å få avklart de opplysningene som er relevante og nødvendige før valg av legemiddel
besluttes.
Som hovedregel er det som nevnt innledningsvis leger og tannleger som skal ta
beslutninger om rekvirering og ordinering av legemidler, jf. helsepersonelloven § 11. I
helseinstitusjoner og virksomheter som yter helsehjelp, vil det ikke alltid være praktisk
mulig at rekvirent (i hovedsak lege) er til stede for enhver igangsetting og instruering av
legemiddelbehandling av den enkelte pasient. Også utenom institusjoner gjelder at det
ikke alltid vil være praktisk mulig at lege er til stede for enhver igangsetting og/eller
instruering av legemiddelbehandling. Et relevant eksempel knyttet til
granskningsutvalgets arbeid, vil være situasjoner hvor en utøver akutt får behov for
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smertestillende legemidler, men hvor lege eksempelvis på treningssamling ikke selv er
fysisk tilstede for å kunne vurdere behov for legemiddelutdeling. I slike tilfeller kan det
være nødvendig og forsvarlig ytelse av helsehjelp til utøveren/pasienten at ordinering av
legemidler kan skje i henhold til på forhånd fastsatte helsefaglige prosedyrer eller ved at
helsepersonell muntlig konferer med lege som avgjør hvorvidt legemiddel skal utdeles til
utøveren/pasienten.
Begrepet utdeling av legemidler er definert i forskriftens § 3 bokstav l) som "[U]tdeling
av ferdig istandgjort legemiddel til pasient, administrering av legemiddel som pasienten
ikke kan administrere selv, overvåkning av legemiddelinntak og observasjon av
eventuelle umiddelbare reaksjoner på tilført legemiddel."
I forbindelse med utdeling av legemidler må den som deler ut legemidlet forsikre seg om
at riktig legemiddel gis til riktig pasient, i riktig dose og til riktig tid.
Fordeling av oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering skal baseres på de samme
prinsippene som ligger til grunn i helsepersonelloven § 5, jf. punkt 8.2.4 for nærmere
redegjørelse. Dette innebærer at tildeling av oppgaver må skje etter en konkret vurdering
av kvalifikasjonene til personen som delegeres oppgaven. Tildelingen forutsetter at
personellet er gitt nødvendig opplæring for å kunne utføre oppgavene på en faglig
forsvarlig måte. Det må gis nødvendige instrukser og føres tilsyn med utføring av
oppgaven (løpende kontroll). Helsepersonellets kompetanse må vurderes individuelt ut fra
oppgavens art og de formelle og reelle kvalifikasjoner, som helsefaglig utdanning,
tilleggsutdanning, opplæring og yrkeserfaring, vedkommende har.
For ordens skyld understrekes det at selv om det er delegert myndighet i tråd med
helsepersonelloven § 5, vil dette i utgangspunktet ikke fritar helsepersonellet for det
individuelle ansvaret de har når det gjelder forsvarlig yrkesutøvelse jf. helsepersonelloven
§ 4.
Forskriften § 6 om oppbevaring av legemidler lyder:
"Legemidler skal oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for uvedkommende."
Bestemmelsen i legemiddelhåndteringsforskriftens § 6 er harmonisert med bestemmelsen
i legemiddellovens § 29 hvor det fremgår at den som har legemidler i sin besittelse plikter
å oppbevare dem forsvarlig. Legemidlene skal, for å sikre kvaliteten, oppbevares i
henhold til produsentens anvisning.
Det er det enkelte helsepersonells ansvar å sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til
legemidlene. Hvilke krav som her skal stilles må til en viss grad vurderes konkret, men
det vil her være relevant å se hen til hva slags legemidler det er snakk om og hvilken
risiko feilaktig bruk eller overforbruk vil representere. Det må for eksempel stilles
strengere krav til oppbevaringen dersom det er snakk om reseptpliktige legemidler, for
eksempel sterke smertestillende legemidler, sammenlignet med reseptfrie legemidler hvor
risikoen ved feilaktig eller overdreven bruk er mindre.
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Utvalget kommer nærmere tilbake til sine vurderinger av hvordan NSF-langrenn har
overholdt disse reglene, blant annet ved oppbevaring av legemidler i medisinkoffert på
samlinger og konkurranser, jf. punkt 12.13.
8.2.9 Grensen mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste
I praksis vil det normalt være stor enighet om hvilke tjenester som er å anse for
henholdsvis primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenester. Helselovgivningen legger
langt på vei til grunn et entydig skille mellom hva som er primærhelsetjenester og hva
som er spesialisthelsetjenester. Grensen mellom de to tjenestenivåene er imidlertid ikke
statisk. Over tid vil tjenestenivåenes ansvar og oppgaver endre seg noe, blant annet på
grunn av faglig og teknologisk utvikling og helsepolitiske mål. Det vil også i praksis
kunne være mindre variasjoner på landsbasis, og da særlig knyttet til ulik helsefaglig
kompetanse kommunene i mellom.
Tilsvarende vil det normalt også være stor enighet om hvilke tjenester som er å anse for
henholdsvis allmennlegetjenester og spesialistlegetjenester, men også her vil det over tid
skje gradvise endringer, ikke minst som følge av faglig og teknologisk utvikling.
Utviklingen har over tid gått i retning av at en allmennpraksis har blitt langt mer
"spesialisert" enn tidligere, og at det i dag ytes en rekke former for helsehjelp som
tidligere lå til spesialisthelsetjenesten.
Utvalget redegjør ikke nærmere for dette utover å vise til helsepersonelloven § 4 andre
ledd og den plikt det enkelte helsepersonell etter denne bestemmelsen har til å innrette
seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og å innhente bistand eller henvise pasienter videre
der dette er nødvendig og mulig. Utvalget viser også til kapittel 9 og 10, samt punktene
12.2 og 12.3 hvor det redegjøres for undersøkelse, diagnostisering og behandling av
astma.
8.2.10 Tilsyn
Etter helsetilsynsloven 52 § 1 har Statens helsetilsyn det overordnede faglige tilsyn med
helsetjenesten i landet. Av denne bestemmelsen fremgår det også at det i hvert fylke skal
være en fylkeslege som organisatorisk er underlagt Fylkesmannen.
Statens helsetilsyn og Fylkesmannen skal følge med på hvordan helsetjenesten og
helsepersonell utøver sin virksomhet og gripe inn overfor virksomhet som utøver t jenester
i strid med helselovgivningen. Oppgavene er nærmere regulert helsetilsynsloven § 2. I
første ledd i denne bestemmelsen fremgår det at Fylkesmannen skal føre tilsyn med helseog omsorgstjenesten i fylket og med alt helsepersonell1 og annet personell i fylket som
yter helse- og omsorgstjenester. Fylkesmannen skal i tilknytning til tilsynet gi råd,
veiledning og opplysninger som medvirker til at befolkningens behov for helsetjenester
blir dekket.
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Tilsyn med helsepersonell utløses som regel av en hendelse som medfører at
Fylkesmannen får informasjon om mulige uregelmessigheter gjennom anmodninger om
vurdering av mulig pliktbrudd etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4.
Fylkesmannen skal informere Statens helsetilsyn om forhold som tilsier advarsel eller
tilbakekall, frivillig avkall eller suspensjon av autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning
eller rekvireringsrett, eventuelt begrensning av autorisasjon, jf. helsepersonelloven
kapittel 11. Statens helsetilsyn gir eventuelt administrative reaksjoner til helsepersonell
etter reglene i dette kapitlet.

8.3 Utøvernes rettigheter som pasient
8.3.1 Innledning
Den enkelte utøvers rett til helsehjelp, herunder rettigheter som pasient reguleres i
pasient- og brukerrettighetsloven 53. I det videre skal det kort redegjøres hvor hvilke
rettigheter den enkelte vil ha som pasient. Som det vil fremgå henger
rettighetsreguleringen nært sammen med reguleringen av helsepersonellets plikter.
8.3.2 Rett til forsvarlig helsehjelp
Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder ingen eksplisitt bestemmelse om at en
pasient har rett til forsvarlig helsehjelp. At pasienter har slik rettighet forutsettes
imidlertid i en rekke av lovens bestemmelser eller uttalelser i forarbeidene. En slik rett vil
også kunne utledes av helsepersonellets motsvarende plikt til å yte forsvarlig helsehjelp,
jf. helsepersonelloven § 4 som omtales nærmere i punkt 8.2.3.
8.3.3 Pasientautonomi – krav om samtykke og frihet til å velge behandler
Legen må kunne vise til et gyldig rettsgrunnlag for å undersøke og behandle pas ienter.
Som den overveiende praktiske hovedregel er dette rettsgrunnlaget en tillatelse eller
samtykke fra pasienten. Prinsippet om at det kreves samtykke fra pasienten før
undersøkelse eller behandling igangsettes var tidligere ikke lovfestet i sin generelle form.
I pasient- og brukerrettighetsloven er nå samtykke uttrykkelig regulert, jf. lovens kapittel
4. Hovedregelen om samtykke følger av § 4-1 første ledd som lyder:
"Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel
eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. For at samtykket skal
være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet
i helsehjelpen."
At samtykke til helsehjelp kan tilbakekalles fremgår av bestemmelsens andre ledd. Det
fremgår videre at dersom samtykke tilbakekalles skal helsepersonellet gi nødvendig
informasjon om betydningen av at helsehjelpen ikke gis.
Krav til samtykkets form følger av loven § 4-2 første ledd som lyder:
53
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"Samtykke kan gis uttrykkelig eller stilltiende. Stilltiende samtykke anses å foreligge
dersom det ut fra pasientens handlemåte og omstendighetene for øvrig er sannsynlig at hun
eller han godtar helsehjelpen."
Hovedregelen er altså at en pasient selv bestemmer om han/hun ønsker å motta
helsehjelp. Pasienten står langt på vei fritt når det gjelder beslutningen om å oppsøke
helsetjenesten med anmodning om helsehjelp.
Av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a og § 2-1 b fremgår at pasienter har rett til
nødvendig helsehjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten
(primærhelsetjenesten) og fra spesialisthelsetjenesten. Pasienter kan i noen grad medvirke
ved valg av behandler, men står imidlertid ikke fritt når det gjelder valg av behandler.
Når det gjelder primærhelsetjenester viser imidlertid utvalget til pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-1c første og andre ledd hvor det fremgår at enhver som er bosatt
i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos lege med fastlegeavtale. Pasienten vil i
noen grad kunne velge fastlege dersom legen har kapasitet på sin liste. Av bestemmelsene
fremgår videre at en pasient som står på en fastleges liste har rett til å skifte fastlege inntil
to ganger i året. Pasienten har også rett til å få en ny vurdering av sin helsetilstand hos e n
annen lege med fastlegeavtale.
Dersom en pasient henvises til spesialisthelsetjenesten vil pasienten normalt ikke kunne
velge behandler der. Utvalget viser imidlertid til at pasienten etter loven har rett til
fornyet vurdering (§ 2-3) og ordningen med fritt behandlingsvalg (§ 2-4). Begge disse kan
sees på som utslag av pasientautonomi og pasientens rett til å medvirke ved valg av
behandler.
I punkt 12.10 diskuterer utvalget problemstillinger knyttet til pasientautonomi og
pasientens rett til valg av behandler.
8.3.4 Rett til informasjon, medvirkning og taushet
I de senere år har ønsket om økt brukermedvirkning og individuell tilpasning av tjenester
stått sentralt 54. Retten til medvirkning bygger på respekt for den enkeltes autonomi og
integritet og er en forutsetning for tjenester tilpasset den enkeltes behov. Medvirkning
innebærer at pasienten får anledning til å gi uttrykk for sitt syn, og at synet tillegges vekt
ved utforming og gjennomføring av tjenester. Retten til medvirkning henger nært sammen
med retten til informasjon og samtykke.
I pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 er regler om pasientens rett til medvirkning gitt.
Etter bestemmelsens første ledd har pasienten rett til å medvirke ved gjennomføring av
helsehjelpen, herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige
undersøkelses- og behandlingsmetoder. Det er opp til pasienten å avgjøre i hvilken grad
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vedkommende ønsker å benytte medvirkningsretten. Graden av medvirkning må tilpasses
den enkeltes individuelle forutsetninger.
Av helsepersonelloven § 10 første ledd fremgår som nevnt ovenfor under punkt 8.2.5 at
den som yter helse- og omsorgstjenester, skal gi informasjon til den som har krav på det
etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven.
Rett til informasjon om forhold som angår en selv, er sentralt for å kunne ivareta
autonomi og integritet. Også hensynet til pasientens muligheter for å kunne ivareta egne
rettigheter tilsier at vedkommende skal ha adgang til opplysninger om egen situasjon og
om den hjelp som ytes. Informasjon er av stor betydning for den enkeltes mulighet for å
planlegge eget liv og for å forutberegne sin rettsstilling. Informasjon er videre avgjørende
for at den enkelte kan medvirke og samtykke til tjenesteytingen.
Informasjon, råd og veiledning overfor den enkelte pasient er viktig i konkrete
behandlingssituasjoner mellom pasient og behandler. Regler om pasienters rett til
informasjon er gitt i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-5. Hovedregelen etter
lovens § 3-2 første ledd lyder:
"Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og
innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og
bivirkninger."
Informasjonen skal etter § 3-5 være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger.
Opplysninger om den informasjon som er gitt skal nedtegnes i pasientens journal.
Pasienten skal få informasjonen automatisk og uten å be om det fra det helsepersonell
som yter helsehjelpen, jf. helsepersonelloven § 10. Pasientens rett til innsyn, retting og
sletting i journal er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 5-1 og 5-2.
Helsepersonells taushetsplikt følger som nevnt av helsepersonelloven § 21. Pasient- og
brukerrettighetsloven har en korresponderende bestemmelse i § 3-6 om pasientens rett til
vern mot spredning av opplysninger, samt at opplysningene skal behandles med
varsomhet og respekt for integriteten til den pasienten opplysningene gjelder.

9 Grunnleggende om astma – undersøkelse,
diagnostisering og behandling
9.1 Innledning
Sykdommer som rammer luftveiene gir ofte nedsatt lungefunksjon som kan måles på
ulike måter. Nedsatt lungefunksjon som påvirker ventileringsevnen/pusteevnen, vurderes
gjennom å fastsette lungevolum og luftveisgjennomstrømning ved henholdsvis rolig og
forsert respirasjon/pusting (det vil si at vedkommende som testes forsøker å puste så mye
og så kraftig som mulig). Slik undersøkelse kalles for spirometri. Dersom gjennomført
spirometri viser nedsatt lungefunksjon så kan denne være av to typer, obstruktiv eller
restriktiv.
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Ved obstruktiv lungefunksjonsnedsettelse foreligger det en hindring (obstruksjon) for
gjennomstrømningen gjennom luftveiene. Eksempel på sykdommer med obstruktiv
ventilasjonsnedsetting er astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Ved
restriktiv lungefunksjonsnedsettelse er det totale lungevolumet redusert. Eksempel på
sykdommer med restriktiv lungefunksjonsnedsettelse er lungefibrose og enkelte
sykdommer forårsaket av inhalasjon av skadelige stoffer, for eksempel silisium som gir
silikose.
Resultatet av en spirometri angir således ikke en spesiell diagnose, men angir bare om
lungefunksjonen er nedsatt, og i så fall hvilken type lungefunksjonsnedsettelse det er
snakk om. Ved en spirometri er det enkelte parametere som er viktige og som man alltid
måler. For det første måles det luftvolum som man klarer å puste ut i løpet av det første
sekundet av en forsert utpusting etter å ha gjort en maksimal innpusting. Denne målingen
kalles forsert ensekundsvolum, og forkortes FEV 1 . For det andre så måles alltid den
såkalte vitalkapasiteten (VC) som er det luftvolum som man totalt kan puste ut etter en
maksimal innpusting. Den spesifikke diagnosen kan ofte ikke stilles utelukkende gjennom
å utføre spirometri, men vil måtte baseres på en helhetlig vurdering av symptombilde,
spirometri og i blant også andre undersøkelser.

9.2 Luftveienes reaksjon på fysisk anstrengelse
Ved fysisk anstrengelse øker ventilasjonen, det vil si den mengde luft som pustes inn og
ut. Normalt puster et menneske 6-8 liter luft i minuttet ved hvile. Ved anstrengelse øker
ventilasjonen og enkelte idrettsutøvere kan oppnå en ventilasjon på over 200 liter luft per
minutt. Størrelsen på ventilasjonen bestemmes i stor utstrekning av størrelsen på lungene.
Når man er ferdig utvokst, omlag ved 20 års alder, har lungene fått ett visst volum som
varierer noe fra person til person. Fra om lag 30 års alder synker lungevolumet med
alderen og man regner med at FEV 1 synker om lag 30 mL per år hos en frisk ikke-røyker.
I motsetning til blodsirkulasjonen så kan man ikke påvirke lungevolumet gjennom fysisk
trening. Med unntak for enkelte ekstremt veltrente individer er det ikke lungefunksjonen
som begrenser den fysiske kapasiteten hos en frisk idrettsutøver.
Symptomer fra luftveiene i forbindelse med fysisk anstrengelse er vanlig hos friske
individer, og meget vanlig ved astma. Opp mot hver fjerde frisk person får symptomer
ved anstrengelse, og da vanligst i form av hoste, men også i form av "åndenød",
tranghetsfølelse i brystet eller pustebilyder, for eksempel pipende pust. For en person med
astma er symptomer i forbindelse med fysisk anstrengelse det som påvirker dagliglivet
mest. Man regner med at ca. 75 % av personer med astma får symptomer ved fysisk
anstrengelse 55, de fleste i form av hoste og åndenød. Av dette følger at det ikke er mulig å
avgjøre om en person har astma utelukkende basert på forekomst av symptomer i
forbindelse med fysisk anstrengelse, spesielt fysisk anstrengelse i kulde.
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Sykdom er ofte ikke er absolutt begrep. Tvert imot er grensen mello m frisk og syk ofte
flytende. Enkelte individer får aldri luftveissymptomer ved fysisk anstrengelse, og disse
har da naturligvis ikke astma. Andre er meget følsomme og får ofte symptomer ved
anstrengelse og videre utredning av disse viser da ofte at vedkommende har astma.
Imidlertid finnes det i tillegg individer som har symptomer i perioder, men som utenom
det er symptomfrie. Som eksempel kan visse mennesker oppleve symptomer ved kraftig
anstrengelse ved veldig lav temperatur eller i perioder hvor de samtidig har en pågående
virusinfeksjon i luftveiene. Har disse personene astma? Skal disse personene utredes for
astma? Kan det være indisert å gi astmabehandling til disse personene utelukkende basert
på symptomforekomst? Disse spørsmålene vil bli belyst i det videre.

9.3 Hva er astma?
I henhold til internasjonale anbefalinger anses astma som en sykdomstilstand som
vanligvis karakteriseres av betennelse i luftveiene, varierende grad av luftveisobstruksjon,
samt symptomer i form av pipende pust, åndenød, hoste og tranghetsfølelse i brystet, som
varierer i intensitet og over tid 56. Av denne definisjon følger at astma karakteriseres av et
sykdomsbilde som varierer over tid. En person med astma opplever perioder med økende
symptomer, og disse symptomer er ofte assosiert med luftveisobstruksjon som påvises
med spirometri (ukontrollert astma). Mellom disse symptomperiodene har personer med
astma perioder med symptomfrihet hvor han/hun kan leve et helt normalt liv (kontrollert
astma). Målet for all astmabehandling er at sykdommen skal være kontrollert. Dette målet
nås ofte med tiltak som både omfatter behandling med legemidler og tiltak som ikke
omfatter legemiddelbehandling, for eksempel fysisk trening og eliminering av skadelig
eksponering.
Det bør være hevet over enhver tvil at astma ikke er en klart avgrenset sykdom. Det som i
dag kalles astma kjennetegnes av ulike sykdomsbilder som har flere ulike årsaker, som
uttrykkes ved flere ulike mekanismer og som påvirker dagliglivet hos den syke på ulikt
vis. Et barn som får astmasymptomer i forbindelse med allergenkontakt, men som
forøvrig er symptomfri, har ikke samme sykdom som for eksempel en voksen mann eller
kvinne som har hatt livslang, alvorlig sykdom som er invalidiserende med kroniske
symptomer og kronisk obstruksjon. Begge har likefullt astma. Astma er derfor en sykdom
som kan ha mange ulike uttrykk.

9.4 Diagnostisering av astma
9.4.1 Generelt om diagnostisering
Astmadiagnose baserer seg på forekomst av symptomer som er typiske for astma og
påvist variabel luftveisobstruksjon. Variabel luftveisobstruksjon kan påvises på to ulike
måter. Dels kan spirometri utføres før og etter inhalasjon av et luftrørsutvidende
legemiddel. Dette kalles reversibilitetstest. Dersom lungefunksjonen målt som FEV 1
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forbedres mer enn 12 % (og 200 mL) sammenlignet med verdien før inhalasjon av
legemiddel, er dette et tegn på at det forelå en luftveisobstruksjon før inhalasjon, hvilket
igjen tyder på astma. Kun ca. 5 % av friske personer som ikke har noen symptomer som
gir grunn til å mistenke astma eller annen lungesykdom, oppnår en økning av
lungefunksjon med mer enn 12 % etter inhalasjon 57 av luftrørsutvidende legemiddel.
Dette innebærer at reversibilitetstest er å anse for en veldig spesifikk test.
Variabel lungefunksjon kan også påvises gjennom at den undersøkte selv måler
lungefunksjon daglig med et såkalt PEF-måler (Peak Expiratory Flow, PEF) over en
kortere eller lengre tid. Her måles og noteres verdien for maksimal ekspirasjonshastighet
(maksimal hastighet på utblåsningsluften i løpet av en utblåsning hvor man tar i så hardt
en kan, måles i liter per. minutt) morgen og kveld av den undersøkte selv. Forskjellen
mellom PEF-verdiene som er målt i løpet av dagen relateres så til gjennomsnittsverdien
for PEF i løpet av den perioden som målingene har blitt gjennomført. Hos friske ikkerøykere er denne variabilitet ca. 3 %, og dersom variabiliteten overskrider 10 % taler
dette meget sterkt for astma. 58
Astma er forbundet med overfølsomhet for irriterende stimuli i luftveiene. Dette pleier
man å kalle for bronkial hyperreaktivitet, hvilket man kan teste med såkalte
bronkialprovokasjoner.
En bronkialprovokasjon kan gjennomføres ved at et stoff som forårsaker en
sammentrekning av den glatte luftveismuskulaturen (oftest metakolin) inhaleres i stigende
konsentrasjoner, samtidig som lungefunksjonen måles etter inhalasjon av hver enkelt
konsentrasjon. Den konsentrasjon av metakolin som gir en FEV 1 -senkning på 20 %
sammenlignet med verdien før provokasjonen fastslås. Om denne senkningen
påvises/inntrer ved en lav konsentrasjon av metakolin, innebærer dette at den undersøkte
er følsom, det vil si har en bronkiell hyperreaktivitet.
Det er viktig å merke seg at grensen mellom økt og normal bronkiell reaktivitet, det vil si
hvilken metakolinkonsentrasjon som gir den stipulerte FEV1-senkningen på 20 %, i høy
grad beror på hvilken metode man anvender ved metakolinprovokasjonen. Det medisinsk
tekniske utstyr som benyttes ved inhalasjonen, og måten man puster inn
metakolinløsningen på, har stor betydning for resultatet. Det er derfor ikke mulig å
overføre normalverdien fra ulike laboratorier om ikke metoden utføres identisk med
identisk utstyr.
Man kan også utføre indirekte bronkialprovokasjoner hvor stimulus består av fysisk
anstrengelse eller kraftig inn- og utpusting av tørr luft. Anstrengelsesprovokasjon utføres
ved at den undersøkte gjennomfører en 6-8 minutter lang fysisk trening på tredemølle,
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ved ca. 90 % av maksimal aerob kapasitet, og da helst under samtidig innpusting av tørr
luft. Ved hyperventilasjonstest (Eeucapnic Voluntary Hyperpnea, EVH) inhaleres tørr luft
med 5 % karbondioksid. Ved testen puster den undersøkte ca. 85 % av sin maksimale
ventilasjonskapasitet i 6 minutter, og lungefunksjonen måles før og etter tørrluft innpustingen.
Indirekte tester kan i tillegg utføres med inhalasjon av hyperton saltvannsløsning
(hypertont saltvann vil si at saltinnholdet er høyere enn i kroppen, noe som fører til at
væske trekkes ut av slimhinnen) eller inhalasjon av mannitol (sukkeralkohol) i økende
konsentrasjoner. Lungefunksjonen måles før og etter stimulus eller etter hver
konsentrasjonsøkning, og en senkning av FEV 1 på 10 – 15 % av verdien før stimulus
(avhengig av hvilken testmetode som benyttes) innebærer positivt utfall. Kjennetegn ved
de indirekte testene er at de nesten aldri gir positivt resultat hos friske personer som ikke
har symptomer på astma, men på den andre siden så gir testene ganske ofte falsk negative
resultat hos personer med astma.
Generelt gjelder at en astmautredning som regel kan utføres i primærhelsetjenesten. Her
skal man vurdere sykehistorie, samt gjennomføre spirometri, reversibilitetstest og PEFkurver. Dersom astmadiagnosen skal verifiseres med bronkialprovokasjon er det i de
fleste tilfeller nødvendig med en henvisning til spesialist.
9.4.2 Diagnostisering av astma hos idrettsutøvere
Som beskrevet ovenfor innebærer fysisk anstrengelse generelt, og anstrengelse i kulde
spesielt, en stor belastning på luftveiene som medfører symptomer i form av hoste,
slimutvikling, åndenød, pipende pust og ubehagsfølelse i brystet hos de fleste personer.
Dersom disse symptomene utelukkende inntrer ved maksimal anstrengelse ved meget
sterk kulde, kan reaksjonen betraktes som normal, og den skal dermed heller ikke
behandles med legemidler.
Det er vanskelig å trekke en eksakt grense mellom hva som regnes for en normal reaksjon
og hva som bør lede til mistanke om astma. Dersom symptomene kommer tilbake, og da
spesielt om symptomene inntrer også ved høye temperaturer, kan det være uttrykk for
astma. I slike tilfeller bør astmautredning gjennomføres. For at diagnosen astma skal
stilles hos en idrettsutøver, kreves det i henhold til WADAs regelverk, at utøveren har
symptom på astma og at dessuten bronkialprovokasjonstest med positivt utfall eller at
lungefunksjonen (FEV 1) øker minst 12 % etter inhalering av luftveisutvidende
legemiddel. Det er viktig å merke seg at det ikke foreligger fullstendig sammenheng
mellom forekomst av astmasymptomer og positiv bronkialprovokasjonstest.
Idrettsutøvere kan således ha symptomer som tyder på astma uten positiv
bronkialprovokasjonstest 59. I en systematisk litteraturgjennomgang ble det påvist at det
basert på sykehistorie eller spørreskjema, ikke er mulig å forutsi om en person har
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anstrengelsesutløst luftveisobstruksjon 60. Dette innebærer at det finnes utøvere som har
astmasymptomer, men hvor "objektive" tegn på astma i form av bronkialobstruksjon eller
bronkial hyperreaktivitet ikke har kunnet påvises. På tross av at disse individer ikke
oppfyller kravene for positiv astmadiagnose i henhold til WADAs regelverk, kan det være
faglig velbegrunnet å forsøke om behandling med astmalegemiddel lindrer symptomene.
Dersom symptomene lindres ved bruk av luftrørsutvidende legemiddel og/eller
inhalasjonssteroider er sannsynligheten for at utøveren har en eller annen form for astma
stor, og da bør behandling gis. Dersom effekt av slik medikamentell behandling uteblir
bør man overveie andre diagnoser.
9.4.3 Særlig om astma hos skiløpere
Studier gjort i blant annet de nordiske land og internasjonalt har påvist at
elitelangrennsløpere har hyppigere forekomst av astma, bronkial hyperreaktivitet og
luftveissymptomer enn normalbefolkningen eller utøvere i andre vinteridretter eller
utholdenhetsidretter61. Langrennsløpere kan selvfølgelig ha astma eller allergisk astma
helt fra barndommen, men mange utvikler symptom først når trening og konkurranse blir
mer intensiv. En av teoriene bak forekomsten av bronkial hyperreaktivitet hos
langrennsløpere er at hyppig innånding av store mengder kald, tørr luft fremkaller en
betennelsesreaksjon i luftveisslimhinnen. Denne luftveisbetennelsen er tilsynelatende ikke
identisk med betennelsen ved vanlig astma 62. Man har også foreslått økt
parasympatikusaktivitet i bronkiene som en mulig delmekanisme 63.
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Betennelsesdempende behandling som typisk brukes mot betennelsen i astma har
muligens mindre effekt på luftveisbetennelsen i "skiastma" 64. Også andre studier taler for
at "tradisjonell" astmabehandling er mindre effektiv hos langrennsløpere enn hos personer
med "klassisk" astma. 65. Tiltak som reduserer belastningen på slimhinnen er viktig i
behandling av “skiastma” og bronkial hyperreaktivitet hos langrennsløpere.

9.5 Differensialdiagnostikk ved astma
Det finnes mange definerte sykdomstilstander i luftveiene som kan forveksles med astma
og som opptrer hos tenåringer og unge voksne. Dette skal fremfor alt hensyntas dersom
det kliniske bildet ikke stemmer helt med astma eller dersom behandlingsforsøk med
astmamedisin på grunn av mistenkt astma har vært uten effekt.
Hos yngre individer, spesielt hos yngre kvinnelige idrettsutøvere på høyt nivå, registreres
i blant pustebesvær i forbindelse med maksimal eller submaksimal anstrengelse som
sterkt kan minne om astma. Tilstanden karakteriseres av en obstruksjon i eller i nærheten
av strupehodet og kalles ofte "exercise induced laryngeal obstruction" (EILO), hvilket
erstatter det eldre faguttrykket "vocal cord dysfunction" (VCD). Det kliniske bildet skiller
seg teoretisk fra astma ved at symptomene ved EILO oftest kommer under maksimalt
arbeid/anstrengelse, mens astmasymptomer oftest kommer etter avsluttet
arbeid/anstrengelse. Videre avtar symptomene ved EILO i løpet av 2-10 minutter, mens
astmasymptomer nesten alltid består i lengre tid etter avsluttet arbeid/anstrengelse, oftest
opp mot 30 minutter eller lenger. I praksis er det vanskelig å skille mellom EILO og
astma bare basert på symptomer. Det er viktig å være klar over at astma og EILO kan
forekomme hos en og samme person.
Andre tilstander som kan tolkes som astma er hyperventilasjonssyndrom og såkalt
dysfunksjonell pust. Ved disse tilstandene puster individet mer enn hva som er nødvendig
for å opprettholde balansen mellom oksygentilførsel og karbondioksideliminasjon.
Symptom ved hyperventilasjon er ofte en viss sløvhet, svimmelhet, stikkinger i lepper og
ekstremiteter, hodepine og i blant kramper. Hyperventilasjon kan oppstå som følge av
psykisk stress og som sekundærfenomen ved flere somatiske sykdommer.
Gastroesofageal reflukssykdom innebærer at mageinnhold passerer opp i strupen
(esofagus) og svelget hvilket kan gi symptomer i form av halsbrann, brystsmerter og
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ubehagsfølelse i brystet. Gastroesofageal refluks kan gi astmaliknende symptomer og økt
slimansamling i luftveiene.
Postnasal drip er en tilstand hvor betennelse i de øvre luftveiene, fortrinnsvis bihulene,
leder til økt slimansamling som rammer svelg og øvre luftveier. Et vanlig symptom på
postnasal drip er hoste og tilstanden kan noen ganger forveksles med astma.
Sykdommer som bronkiektasier (brokk på luftveiene, luftveiene i lungene er for vide
fordi luftveisveggene har blitt skadet) og cystisk fibrose kan i sjeldne tilfeller tolkes som
astma. Ved disse tilstandene er opphosting av store mengder slim et viktig og vanlig
symptom.
Hjertesykdom, for eksempel medfødte hjertemisdannelser, kan av og til tolkes som astma.

9.6 Behandling ved astma
9.6.1 Forebyggende tiltak/behandling
Årsaken til at enkelte personer får astma er ukjent, men både arvelige faktorer og
miljøfaktorer er av betydning. Miljøet man vokser opp i er av betydning og opphold i et
sterkt forurenset miljø kan bidra til utvikling av astma. Det er uklart hvorfor enkelte
idrettsutøvere utvikler astma, mens andre kan trene og konkurrere gjennom mange år uten
at astmasymptomer forekommer. For friske idrettsutøvere innebærer intensiv og langvarig
fysisk anstrenging ved lave temperaturer åpenbart en risikofaktor for utvikling av astma.
Det er derfor utilrådelig å utføre lange og intensive treningsøkter når det er kaldt. Det er
mulig at for eksempel bruk av varmeveksler, kan redusere risikoen for utvikling av ast ma
hos personer som anstrenger seg i kulde. Her er imidlertid kunnskapsgrunnlaget meget
usikkert og det finnes ingen vitenskapelige data man støtte seg på når det gjelder å
vurdere betydningen av disse risikofaktorer for utvikling av astma hos friske
idrettsutøvere.
Man kan ikke utelukke at behandling med legemidler eller inhalasjon av saltvann og rent
vann skulle kunne forebygge utvikling av astma hos friske individer som utfører hardt
fysisk arbeid/utsettes for store anstrengelser ved lave temperaturer. Det er ikke helt
ulogisk å tenke seg at luftrørsutvidende behandling, inhalasjon av betennelsesdempende
legemiddel eller fuktiggjøring av slimhinnen gjennom inhalasjon av saltvannsløsning ved
hjelp av forstøver, skulle kunne bidra til å forhindre utvikling av astma. Det finnes
imidlertid i dag ingen systematisert erfaringsbasert kunnskap eller vitenskapelig
dokumentasjon som støtter denne type behandling av friske idrettsutøvere i den hensikt å
forhindre utvikling av astma.
9.6.2 Ikke-farmakologisk behandling
Astmabehandling har dels til hensikt å eliminere symptomer for å oppnå god
astmakontroll, dels å forebygge astma eksaserbasjoner (det vil si akutte
forverringsperioder) og dels å forhindre utvikling av kronisk luftveisobstruksjon. Dette
oppnås gjennom både ikke-farmakologisk og farmakologisk behandling. På samme måte
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som ved alle typer sykdommer, er det viktig at personer med astma kjenner til sin sykdom
og at de vet hvilke tiltak som skal iverksettes i ulike situasjoner, for eksempel ved akutte
forverringer. Derfor opprettes ofte astmaskoler eller tilsvarende opplæringstilbud hvor
medisinsk personell gir opplæring til pasienter og besvarer spørsmål knyttet til
sykdommen.
Det er viktig å sanere miljøet slik at man reduserer eksponeringen for irriterende eller
skadelige stoffer som støv, røyk, kjemikalier, allergener og lignende. Videre er det viktig
at personer med astma forsøker å opprettholde god allmennhelse fordi astmasymptomer
forekommer lettere hos personer som oftere blir andpusten på grunn av dårlig
allmennhelse eller dårlig kondisjon.
Personer med astma vil også oppleve mer symptomer dersom de anstrenger seg i kulde,
sammenlignet med høyere temperaturer. For personer med astma vil det derfor være klokt
å avstå fra fysiske anstrengelser ved altfor lave temperaturer. Temperaturgrensen for når
en utøver kjenner astmasymptomer kan variere over tid hos en og samme utøver.
Temperaturgrensen kan også variere utøvere i mellom, og enkelte utøvere vil være mer
følsomme for lave temperaturer enn andre. Det er derfor vanskelig å vanskelig å fastsette
en bestemt kuldegrense som skal gjelde for alle. I de fleste land har man imidlertid angitt
temperaturgrenser for henholdsvis trening og konkurranse. Generelt gjelder at man bør
unngå kraftig fysisk anstrengelse dersom utetemperaturen er -15℃ eller lavere.
Personer med astma som utfører hardt arbeid/anstrengelse ved lave temperaturer kan ha
subjektiv nytte av å puste gjennom en såkalt varmeveksler. Disse er utformet som masker
eller munnstykker som man puster gjennom ved fysisk anstrengelse. Varmeveksleren
samler opp varme og fuktighet fra den luften som pustes ut, og benytter dette til å varme
opp og fukte den kalde luften som pustes inn. Ved å bruke varmeveksler, og ved å unngå
fysiske anstrengelser ute ved lave temperaturer, og heller trene inne, kan man minske
symptomene i forbindelse med fysisk anstrengelse hos personer med astma. Som nevnt
ovenfor er det imidlertid ikke kjent om slike tiltak kan forebygge utvikling av astma hos
friske utøvere.
9.6.3 Farmakologisk behandling
Legemiddel til bruk ved astma er av to prinsipielt forskjellige typer. Dels benyttes
legemidler som utvider luftveiene og dels benyttes legemidler som demper betennelse i
luftveiene. Luftveisutvidende behandling har i første rekke til hensikt å lindre symptom,
mens betennelsesdempende behandling i første rekke gis for å forebygge akutt og kronisk
forverring.
Behandling med legemiddel som utvider luftveiene
De luftrørsutvidende legemidlene som gis ved astma er i første rekke beta-2-agonister,
både kort- og langtidsvirkende. På kroppens celler sitter det såkalte reseptorer som
vanligvis består av et protein som, ved stimulering gjennom binding til et utenifra
kommende stoff, formidler ulike signaler fra omgivelsene og inn i cellen. Et eksempel på
en slik reseptor er beta-reseptorer, som igjen kan deles inn i flere ulike typer av
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reseptorer, såkalt beta-1-, beta-2- og beta-3-reseptorer. Ved astma er det beta-2reseptorene som er interessante og dagens beta-2-agonister stimulerer selektivt bare beta2-reseptorene. Den kroppslige substansen som sterkest stimulerer beta-reseptorer er
adrenalin som frigjøres fra binyremargen og som i tillegg har andre effekter enn å
stimulere bare beta-reseptorer.
Et kjennetegn for astma er sammentrekning av luftveiene gjennom kontraksjon av den
glatte luftveismuskulaturen. Inhalasjon av beta-2-agonister gir således en luftrørsutvidelse
gjennom å påvirke muskulaturen til å slappe av, og dermed utvides luftveiene. I og med at
nesten alle celler i kroppen har beta-reseptorer på sin overflate påvirkes dermed også
annet vev ved inntak av beta-2-agonister. Dette oppleves som bivirkninger hvor skjelving
og hjerteklapp er de vanligste. Disse bivirkningene kan forekomme ved inhalasjon av
beta-2-agonister, men er mye mer vanlig dersom beta-2-agonister inntas i form av
tabletter eller som injeksjon.
Kontinuerlig stimulering av reseptorer, herunder beta-reseptorene, medfører at
reseptorene blir mindre følsomme eller påvirkelige for videre stimulering. Dette bruker vi
ofte å kalle for toleranseutvikling, hvilket innebærer at responsen på behandlingen avtar
etter en tid behandling. For beta-reseptorstimulering gjelder dette ikke i så stor grad for
den luftrørsutvidende effekten, men i større grad den beskyttende effekt som beta-2agonister har mot luftveissammentrekkende stimuli, for eksempel fysisk anstrengelse.
Denne toleranseutviklingen mot videre stimulering av beta-reseptorer innebærer dels et
dårligere svar på beta-reseptorstimulering, men fremfor alt en kortere varighet av
effekten, for eksempel på luftveiene. Sagt på en annen måte kan man si at de
langtidsvirkende beta-agonister er ikke lengre like langtidsvirkende. Toleranseutvikling
skjer også overfor andre effekter av beta-stimulering, for eksempel bivirkninger. Den
skjelving som man ikke sjelden opplever de første dagene av behandlingen, pleier ofte
forsvinne etter noen dagers behandling.
Også den kolinerge reseptoren befinner seg på den glatte muskelcellen og ved stimulering
gir det opphav til sammentrekning av den glatte muskelen. Den kroppslige substansen
som stimulerer den kolinerge reseptoren er acetylkolin (derav navnet ”kolinerg”) som
blant annet frigjøres ved overføring av nerveimpulser. Gjennom å blokkere den kolinerge
reseptoren med såkalt antikolinergika, oppnås en avslapping av den glatte muskulaturen
og dermed en luftrørsutvidelse. Stimulering av beta-reseptorer og blokkering av kolinerge
reseptorer er altså to ulike måter for å oppnå avslapping av den glatte
luftveismuskulaturen i luftveiene. Utover effekten på den glatte muskulaturen har
antikolinergika en hemmende effekt på slimdannelse/-produksjon i luftveier og munnhule.
Den vanligste bivirkningen ved behandling med antikolinergika er munntørrhet.
Ved astma virker den kolinerge mekanismen å være mindre betydningsfull for forekomst
av luftveissammentrekning, hvilket også innebærer at antikolinergikabehandling har en
mindre plass når det gjelder astma, men anvendes som førstehåndspreparat ved KOLS.
Når antikolinergika ble introdusert på markedet mot slutten av 1970-tallet ble det
gjennomført et stort antall studier hvor antikolinergika ble sammenlignet med beta-2agonister som da allerede fantes på markedet. Disse studier viste, nærmest uten unntak, en
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mer fordelaktig behandlingseffekt av beta-agonister enn antikolinergika. I en systematisk
gjennomgang av litteraturen fant man at antikolinergika hadde en viss effekt
sammenlignet med placebo ved behandling av astma, men at disse legemidlene ikke
tilførte ytterligere effekter hos individer med astma som allerede ble behandlet med beta2-agonister66. Det skal likevel igjen understrekes selv om antikolinergika har en
tilbaketrukket plass ved behandling av astma, så er antikolinergika førstehåndsvalg ved
behandling av KOLS og kan forsøkes ved alvorlig astma dersom øvrig behandling ikke
gir ønsket resultat.
Teofyllin ble mye benyttet ved astmabehandling for noen tiår siden, men anvendes i dag
sjelden ved behandling av astma i de nordiske landene. Teofyllin er imidlertid fortsatt et
alternativ for enkelte personer som kan oppleve å ha hjelp av det, og på grunn av sin
lavere pris benyttes det i land med dårligere økonomiske forutsetninger. Teofyllin tas som
tabletter og har alvorlige bivirkninger i form av kramper og negative effekter på
hjerterytme ved overdosering. Behandling bør kontrolleres med prøvetaking for å
overvåke legemiddelkonsentrasjon i blodet.
Behandling med legemiddel som motvirker betennelse
Til de betennelsesdempende legemidlene hører kortison (glukokortikoider;
kortikosteroider; her også nevnt som steroider) og leukotrienantagonister. Kortison virker
gjennom å påvirke kortisonreseptorene som befinner seg inne i cellen. Når denne
reseptoren stimuleres påvirkes dannelse av et flertall ulike proteiner som regulerer
betennelsesreaksjonen. I kroppen lages kortison i binyrebarken. Bivirkningslisten for
behandling med kortison i tablettform eller i form av injeksjon er lang og det er svært
viktig at behandling med kortison i tablettform som langtidsbehandling bør unngås så
langt som mulig. Det er en behandling som, ved astma, kan være indisert opp til et par
uker i sammenheng med akutte forverringsperioder. Inhalasjonskortison
(inhalasjonssteroider) kan gi bivirkninger i form av soppinfeksjoner i munnhule og
heshet. Behandlingen er vanligvis ikke forbundet med systemiske bivirkninger.
Antileukotriener motvirker effekten av visse stoffer, såkalte leukotriener, som frigjøres i
forbindelse med betennelsesreaksjonen. I Norden finnes det i dag kun
leukotrienantagonister som virker gjennom å blokkere leukotrienreseptorene.
Behandlingsstrategi ved astma
Beta-2-agonister, antikolinergika og steroider gis i form av inhalasjon, mens teofyllin og
leukotrienantagonister gis i tablettform. Beta-2-agonister finnes også i tablett- og
injeksjonsform, men disse preparatene har en veldig liten (eller ingen) plass ved
behandling av astma.
Innenfor helsetjenesten påbegynnes astmabehandling når sykehistorien gir mistanke om
astma og etter at utredning er gjennomført. Imidlertid forekommer det at pasienter
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fremviser symptom som gir sterk grunn til å mistenke astma, samtidig som gjennomførte
astmatester (reversibilitetstest, PEF-variabilitet og bronkialprovokasjon) er negative. Hos
disse pasientene kan behandling med luftrørsutvidende legemiddel, og eventuelt
inhalasjonssteroider forsøkes. Dersom behandlingen gir symptomlindring så gis fortsatt
behandling på indikasjonen astma.
1. I henhold til gjeldende internasjonale (og nasjonale nordiske) anbefalinger, behandles
astma i første rekke med korttidsvirkende beta-2-agonister ved behov, det vil si for å
lindre tilfeldige symptomer. Eksempel på korttidsvirkende beta-2-agonister er
salbutamol og terbutalin. Behandling med utelukkende korttidsvirkende beta-2-agonister
ved behov, skal kun gis til personer med mild form for astma.
2. Dersom det finnes behov for å inhalere korttidsvirkende beta-agonister flere ganger per
uke, skal kontinuerlig behandling med inhalasjonssteroider i lav dose påbegynnes.
Dersom det av ulike grunner ikke kan gis et inhalasjonssteroid kan alternativt
leukotrienantagonist forsøkes. I sjeldne tilfeller kan muligens teofyllin prøves.
Korttidsvirkende beta-2-agonister gis normalt ved behov.
3. Dersom fullgod effekt likevel ikke oppnås, gis en kombinasjon av inhalasjonssteroid i lav
dose og langtidsvirkende beta-agonist. Ved tilfeldige symptomer gis enten en
korttidsvirkende beta-agonist eller en kombinasjon av den langtidsvirkende betaagonisten formoterol og en inhalasjonssteroid. Som alternativ til kombinasjonen
inhalasjonssteroid-beta-agonist kan her dosen av inhalasjonssteroid økes eller så kan den
lave steroiddosen kombineres med en leukotrienantagonist.
4. Ved utilfredsstillende effekt gis i første rekke en kombinasjon av langtidsvirkende betaagonist og middels høy til høy dose av inhalasjonssteroid. Høy dose inhalasjonssteroid i
kombinasjon med leukotrienantagonist er ett alternativ. Tillegg av langtidsvirkende
antikolinergikum kan forsøkes. Korttidsvirkende beta-agonist eller en fast kombinasjon
av formoterol og et inhalasjonssteroid gis ved behov.
5. Personer med alvorlig astma, og der hvor kontroll ikke oppnås i samsvar med ovenfor
beskrevne behandling, skal kontrolleres hos astmaspesialist. Disse personene kan ha god
effekt av tilleggsbehandling med nyere biologiske legemidler med spesifikk effekt på
betennelsen. Hos enkelte personer med alvorlig astma som ikke kontrolleres på annen
måte, kan kontinuerlig behandling med kortisontabletter bli aktuelt.
Ovenstående behandlingsstrategi følger de internasjonale retningslinjene fra GINA 67 og
retningslinjene i de nordiske landene skiller seg kun marginalt fra disse retningslinjene.
Ulike system for inhalasjonsbehandling
Legemiddelbehandling ved astma skjer i hovedsak som inhalasjonsbehandling. Gjennom
denne administrasjonsmåten når legemiddelet direkte til det organ hvor effekten i
hovedsak oppnås. Distribusjonen og deponeringen i luftveiene av et inhalert legemiddel
bestemmes av flere ulike faktorer. Viktige faktorer er størrelsen på de inhalerte partiklene
og luftstrømmen ved innånding. Dessuten påvirkes deponeringen av innåndede partikler
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av faktorer som de hastighet som partiklene har når de forlater inhalasjonsutrustningen og
svelgets anatomi hos den som gjør inhalasjonen.
Selv om legemiddelet først og fremst treffer "målorganet" (luftveier og lunger) ved
inhalasjon, så kommer en del av legemiddelet ut i sirkulasjonssystemet og kan nå
kroppens ulike organer. Dette skjer dels ved at legemiddelet tas opp gjennom
sirkulasjonen gjennom luftveisslimhinnen og dels ved at den mengden av legemiddel som
ikke når luftveiene svelges og tas opp til sirkulasjonssystemet via mage-tarmkanalen.
Legemiddel for astma kan inhaleres gjennom flere ulike inhalasjonssystemer:
1. Inhalasjon via doseaerosol (spray), såkalt "pressurised metered dose inhaler" (pMDI). En
metallbeholder hvor legemidler oppbevares under trykk plasseres i en plastinhalator og
en dose legemiddel frigis når man enten trykker på beholderen eller når man, gjennom
beholderen, gjennomfører en inhalasjon. Spraydosen forlater inhalatoren med forholdsvis
stor hastighet, hvilket stiller store krav til at avtrykk og inhalasjon koordineres. Dersom
inhalasjonsteknikken ikke er optimal øker risikoen for at legemiddelet havner i
munnhulen og aldri når luftveier og lunger. Derfor bruker man å benytte en
inhalasjonsbeholder, en såkalt "spacer", som vanligvis er tilvirket i plast. Legemiddelet
sprayes inn i spaceren for siden å bli pustet inn fra spaceren.
2. Inhalasjon via pulverinhalator, såkalt "dry powder inhaler" (DPI). Her pustes
legemiddelet inn i pulverform når man gjør en inhalasjon gjennom inhalatoren. Enkelte
pulverinhalatorer er forhåndsdoserte, det vil si at en dose av pulveret kommer frem når
man vrir eller på annen måte aktiverer inhalatoren. Andre pulverinhalatorer skal "lades"
av pasienten med løse pulverkapsler som leveres sammen med inhalatoren.
3. Inhalasjon av forstøvet/nebulisert legemiddel skjer gjennom en forstøver/nebulisator. En
forstøver finfordeler en væske til en "tåke" bestående av små væskedråper som pustes inn
fra forstøveren. Væsken som forstøves på denne måten kan bestå av utelukkende saltvann
eller en løsning som også inneholder legemiddel.
Det er viktig å merke seg at den dose av et legemiddel som avgis fra en inhalator eller
forstøver, ikke er den samme som når luftveier og lunger hos den som inhalerer
legemiddelet. En viss mengde legemiddel vil sette seg fast i selve inhalatoren og en viss
mengde legemiddel fester seg i munnhule og svelg hos den som inhalerer Man pleier å
skille mellom nominell dose (den dose som finns i inhalatoren, for eksempel i
pulverkapselen eller i den avdelte pulverdosen) og avgitt dose (den dose som forlater
inhalasjonsutrustningen og blir direkte tilgjengelig for den som inhalerer). I enkelte
tilfeller angis nominell dose og i andre tilfeller angis avgitt dose på
legemiddelforpakningen. Ved forstøverbehandling fester mye av legemiddelløsningen seg
i apparatur og slanger, se nærmere om dette nedenfor.
Inhalasjonsbehandling av beta-2-agonister skjer, som beskrevet ovenfor, via inhalasjon av
spray, pulver eller via forstøver. Tillatt dosering og maksimalt tillat urinkonsentrasjon i
henhold til WADAs retningslinjer er tilpasset til bruk av spray (pMDI) eller
pulverinhalator (DPI). Når beta-2-agonister administreres via forstøver gis det mye
høyere doser enn de som administreres via pMDI eller DPI. Dette skyldes at mer
legemiddel går tapt ved bruk av forstøver. Den forstøvede løsningen lekker ut av systemet
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og væske fester seg i tillegg i væskebeholderen, i slanger og i munnstykket. Det er
vanskelig å bedømme hvor mye av den aktive substansen som virkelig når luftveier og
lunger ved alle typer av inhalasjonsbehandling, og dette gjelder spesielt ved
administrasjon via forstøver. Selv om urinkonsentrasjonen blir betydelig lavere ved
administrasjon av en og samme dose av en beta-2-agonist som administreres via forstøver
sammenlignet med pMDI eller DPI, så kan man ikke gjøre noen generelle "oversettelser"
av dette. I de tilfeller hvor man finner det indisert eller formålstjenlig å gi beta-2agonister via forstøver til idrettsutøvere, må dette skje etter godkjent søknad om
medisinsk fritak.
Det finnes ingen studier som taler for at vedlikeholdsbehandling av astma med forstøver
innebærer fordeler framfor inhalasjon av legemiddel via pMDI (spray) eller DPI (pulver).
Det har blitt hevdet at legemiddelet, ut fra et behandlingssynspunkt, får en mer
fordelaktig distribusjon i luftveiene dersom det inhaleres via forstøver sammenlignet med
om inhalasjon skjer via pMDI eller DPI. For en slik hypotese finnes det imidlertid ingen
bevis. I en nylig gjennomført gjennomgang av litteraturen fant man ingen fordel med
forstøver fremfor inhalasjon via spray eller pulver ved akutte forverringsperioder hos
personer med KOLS 68. Det imidlertid ikke utelukket at behandling med forstøver kan ha
en plass i legemiddelbehandling av akutte astma eksaserbasjoner (forverringsperioder)
ved astma og KOLS hos enkelte individer, men den bør ikke ha noen plass i
vedlikeholdsbehandling av disse sykdommene.

9.7 Behandling av idrettsutøvere med astma
9.7.1 Innledning - generelt
Undersøkelser av astmaforekomst i befolkningen viser store forskjeller mellom ulike
land. I henhold til epidemiologiske studier har 7 - 10 % av befolkningen astma i de
nordiske landene 69, hvilket gjør astma til en av de store folkesykdommene. Forekomsten
av astma hos idrettsutøvere på elitenivå varierer mellom ulike studier, men er klart høyere
enn i befolkningen for øvrig 70. I en britisk studie fant man at en av fem idrettsutøvere som
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deltok i olympiske leker hadde astma verifisert med positiv reversibilitetstest eller positiv
bronkialprovokasjon 71. Det er fremfor alt idrettsutøvere innenfor utholdenhetsidretter, for
eksempel langrennsløpere og langdistanseløpere som får astma 72. Astmaforekomsten er
også høy innenfor idretter som utøves i et miljø der hvor luftveiene eksponeres for
skadelige stoffer. Eksempler på dette er svømmere som eksponeres for store mengder klor
og kunstløpere og ishockeyspillere som eksponeres for avgasser fra
isprepareringsmaskiner 73.
Mange eliteskiløpere har hatt astma siden barndommen, men astma i barndommen
forekommer ikke oftere hos kommende skiløpere enn hos andre barn. Hos mange
skiløpere debuterer imidlertid astmasymptomene når de begynner å trene og konkurrere
på høyt nivå. Det finnes ingen studier som belyser spørsmålet om behandling med
legemidler kan forebygge utvikling av astma hos idrettsutøvere, for eksempel skiløpere.
Astma som oppstår i sammenheng med langrenn utviser visse karakteristika, for eksempel
hva gjelder betennelsesreaksjonen, som skiller seg noe fra det man vanligvis pleier å
observere ved astma. Det er enkelte studier som tyder på at alminnelig astmabehandling
virker dårlig på idrettsutøvere. Det finnes imidlertid ingen undersøkelser som viser at den
astma som man observerer hos idrettsutøvere som har hatt astma siden barndommen og
utøvere som har fått astma etter at de begynte med langrenn skal behandles på forskjellig
vis. Når det gjelder legemiddelbehandling så er det derfor den allment anbefalte
behandlingsstrategien som gjelder, jf. ovenfor. Astmalegemiddel skal naturligvis bare
forskrives til personer som har astma og behandlingen skal alltid forutsette en
forutgående utredning og behandling skal bare igangsettes dersom astmamistanken
bekreftes. Dette gjelder for pasienter innenfor den ordinære helsetjenesten og det gjelder
for idrettsutøvere.
Med unntak for beta-2-agonister, kortisontabletter og kortisoninjeksjoner er samtlige
astmalegemidler tillatt for idrettsutøvere på alle nivåer og det finnes ingenting som
antyder at disse astmalegemidlene påvirker den fysiske prestasjonsevnen.
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9.7.2 Beta-2-agonister
Beta-agonister ble forbudt for idrettsutøvere allerede i 1972, det vil si ganske snart etter at
de ble introdusert på markedet. Etter dette har reglene for hvordan disse legemidlene kan
anvendes i idrettssammenheng variert fra at de i perioder har vært tillatt med medisinsk
fritak til i perioder å ha vært helt forbudt. I dag er all behandling med beta-2-agonister
forbudt med tre unntak:
1. Inhalasjon av salbutamol opp til en dose av 1600 g per døgn, men ikke mer enn 800 g
per 12 timer (inntil 31. desember 2016 var grensen kun satt til 1600 g per døgn).
2. Inhalasjon av formoterol opp til en dose av 54 g per døgn.
3. Inhalasjon av salmeterol opp til en dose av 200 g per døgn.
Ved behandling opp til disse dosene oppnås sjelden urinkonsentrasjoner som overstiger
1000 ng/mL for salbutamol eller 40 ng/mL for formoterol. Dersom en idrettsutøver har
urinkonsentrasjoner som overstiger disse nivåene, så kan utøveren, under kontrollerte
former ved et laboratorium, inhalere tillatte doser av salbutamol eller formoterol og
deretter måle om urinkonsentrasjonen overstiger de tillatte verdiene på tross av at tillatte
doser ikke har blitt overskredet. Salmeterol står her i en særstilling ved at det er tillat t
(opp til en viss dosering) på tross av at man enda ikke har metodikk for å bestemme
urinkonsentrasjonen. Metoder for å bestemme urinkonsentrasjon er under utvikling og en
foreløpig anbefaling er at den øvre grensen for tillatt urinkonsentrasjon er 10 ng/mL.
Dersom man, av en eller annen grunn, ønsker å behandle med en annen beta-2-agonister
enn de ovennevnte kreves det medisinsk fritak.
Generelt gjelder att disse maksimale døgndosene (1600 g for salbutamol, 54 g for
formoterol, 200 g for salmeterol) sjelden eller aldri er indisert ved
vedlikeholdsbehandling av astma. Dersom en person med astma tar så høye doser av beta2-agonister må behandlingen gjennomgås og korrigeres av andre aspekter. I henhold til
gjeldende anbefalinger er målet med astmabehandling at behovet for korttidsvirkende
beta-2-agonister skal nedjusteres til så få inhalasjoner som mulig, helst færre en noen
inhalasjoner per uke. Dette er ikke alltid mulig, men dersom utøveren har behov for å
inhalere korttidsvirkende beta-2-agonister mange ganger daglig, så skal han eller hun
henvises til spesialist for gjennomgang av hele behandlingssituasjonen. Med
korttidsvirkende beta-2-agonister menes først og fremst salbutamol. I de nordiske landene
anvender man også terbutalin, men dette kan kun anvendes dersom det er søkt om og
innvilget medisinsk fritak. Det er aldri indisert å behandle samtidig med to
langtidsvirkende beta-2-agonister, men en utøver som behandles med en kombinasjon av
langtidsvirkende beta-2-agonister (formoterol eller salmeterol) og inhalasjonssteroider
kan ha behov for å ta ekstra doser av en beta-2-agonister ved akutt sykdom. Heller ikke
hos disse personene vil det ved vedlikeholdsbehandling være aktuelt å komme opp i de
maksimale doser som er tillatt etter WADAs regelverk.
De langtidsvirkende beta-agonistene skal alltid gis sammen med inhalasjonssteroid ved
vedlikeholdsbehandling av astma. Formoterol (men ikke salmeterol) anvendes i blant for
å lindre akutte symptomer. Ved vedlikeholdsbehandling av astma er 9 -18 g formoterol
og 100 – 200 g salmeterol per døgn vanlig anvendte doser. Her kan man, i henhold til
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anbefalinger som nevnt ovenfor, hos personer med middels alvorlig og alvorlig astma,
også gi kombinasjonen av inhalasjonssteroid og formoterol (en langtidsvirkende beta-2agonist med raskt innsatt effekt) ved behov, hvilket naturligvis innebærer at døgndosen
formoterol kan bli høyere enn 18 g. Fortsatt gjelder at dersom døgnforbruket økes
markant (og begynner å nærme seg 54 g) så skal vedkommende henvises til en
astmaspesialist.
Tilfeldige forverringsperioder og akutte astma-anfall krever behandling utover
vedlikeholdsbehandling. Klinisk undersøkelse av lege er viktig, siden man skal utelukke
andre årsaker til forverring, jf. punkt 9.5. Ved forverringsperioder intensiveres
inhalasjons-medisinering med luftrørsutvidende legemiddel og en starter ofte en kortere
behandling med kortisontabletter. Ved infeksjoner kan man vurdere behandling med
antibiotika. Ved forverring som krever denne tilleggs-behandlingen skal idrettsutøvere
ikke trene hardt eller delta i konkurranser. Konkurranse eller hard trening kan forlenge
forverringsperioden og øke risikoen for et alvorlig astmaanfall.
9.7.3 Effekt på fysisk prestasjonsevne av beta-2-agonister
Den effekt på fysisk prestasjonsevne som er påvist ved behandling med beta-2-agonister
beror ikke på de effekter som disse legemidlene har på luftveiene, med derimot på
effekter på andre organer, først og fremst skjelettmuskulaturen. I løpet av de senere årene
har et flertall studier blitt publisert som viser at inntak av beta-2- agonister i tablettform
øker anaerob kapasitet hvilket gir en forbedring av akutt, eksplosiv muskelkraft. Det
finnes flere studier som taler for at beta-2-agonister (salbutamol, terbutalin) som tas i
tablettform har en positiv effekt på muskelstyrke 74. Det er her viktig å poengtere at
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behandling med beta-2-agonister i tablettform og injeksjonsform er forbudt innenfor
idretten.
I en sammenstilling av de 12 tilgjengelige studiene som har blitt publisert fram til 2008 ,
og hvor effekten av inhalasjon av beta-2-agonister på utholdenhet har blitt studert, fant
man ingen effekt av salbutamol, terbutalin eller salmeterol gitt i klinisk relevante doser,
det vil si i doser som anbefales ved astmabehandling innenfor helsetjenesten/i klinikk 75. I
samme oversikt redegjøres det for 6 studier av beta-2-agonisters effekt på muskelkraft.
Her vises en liten effekt av salbutamol i dosen 360 g i en av studiene, mens de øvrige 5
studier ikke påviser noen slik effekt av salbutamol eller salmeterol gitt i terapeutiske
doser. Senere studier har bekreftet at beta-2-agonister ikke har prestasjonsfremmende
effekt i terapeutiske doser. Således ble ikke muskelkraften påvirket av
salbutamolinhalasjon (200 g og 800 g) hos friske menn 76 og man fant heller ikke noen
påvirkning av salbutamolinhalasjon (400 g) på fysisk prestasjon hos syklister 77. Den
overordnede vurderingen av disse studiene er at det ikke finnes holdepunkter for å anta at
beta-2-agonister påvirker fysisk prestasjonsevne, det være seg utholdenhet eller
muskelstyrke, når legemidlene gis i form av inhalasjon i doser som benyttes ved
behandling av astma.
Det har imidlertid også blitt påvist at inhalasjon av betydelig høyere doser beta-2agonister enn de som benyttes i klinisk virksomhet ved behandling av astma, kan gi økt
muskelstyrke. I en nylig publisert undersøkelse ble det påvist at inhalasjon av 54 g
formoterol, det vil si den maksimale dosen som er tillatt i idrettssammenheng, hadde en
positiv effekt på muskelstyrke hos 13 friske menn 78. I en annen studie ble det påvist at
inhalasjon av høyest tillatte dose salbutamol (1600 g) sammen med inhalasjon av høyest
tillatte dose salmeterol (200 g) og formoterol (36 g) ga en positiv effekt på
muskelstyrke sammenlignet med placebo 79. Disse dosene er mye høyere enn de som
benyttes ved vedlikeholdsbehandling av astma. Dessuten er en kombinasjon av ulike
langtidsvirkende beta-2-agonister aldri indisert som medisinsk behandling.
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Det har blitt fremsatt mistanker om beta-2-agonister som anvendes ved astmabehandling
har en anabol effekt som ligner den effekt som observeres ved behandling med anabole
steroider. Denne effekt ble påvist på dyr ved bruk av clenbuterol, en beta-1-2-3-agonist
som er forbudt i idrettssammenheng og som overhodet ikke anvendes ved behandling av
mennesker i de fleste land. Det finnes i dag ingen holdepunkter for at beta-2-agonister gitt
i terapeutiske doser har anabole effekter hos mennesker.
Oppsummeringsvis konkluderes det med at de maksimale døgndoser som er tillatt
innenfor rammene av WADAs regelverk ligger klart over de doser som anvendes ved
vedlikeholdsbehandling av astma i klinisk praksis. Det finnes indikasjoner på at den
høyest tillatte døgndosen av en beta-2-agonister (formoterol, 54 g) gitt som en dose
muligens har en positiv effekt på muskelstyrke, men ikke utholdenhet.
Det er i denne sammenheng viktig å også fremholde at inhalasjon av høye doser av beta2-agonister, til og med høyere enn de doser som WADA tillater, kan de være grunn til å
gi i sammenheng med akutte astmaforverringer (astmaanfall). I slike tilfeller må det søkes
om medisinsk fritak, hvilket da oftest skjer retroaktivt.

9.8 Samlet om astmaprevensjon – tiltak for å forhindre forverring
av astma
Strategiene for prevensjon av astma hos idrettsutøvere er delvis basert på de forskjellige
teoriene om mekanismene bak astma hos idrettsutøvere, og bare noen få av tiltakene for
forebygging av astma eller forverring av astma hos utholdenhets idrettsutøvere er
vitenskapelig godt dokumentert.80
Kald luft kan som nevnt i punkt 9.6.2 bidra til forverring av astma, og man skal
respektere anbefalte kuldegrenser ved trening og konkurranse. Det finnes ingen eksakte
grenser, fordi toleransen mot kulde varierer mellom ulike mennesker, og kuldegrensene
for trening må tilpasses individuelt. Generelt anser man at hard belastning i -15 ℃ eller
kaldere temperatur skal unngås. Spesielt hard trening og konkurranse i kulden er
belastende for luftveiene. Er det kaldt, bør man heller trene en lettere økt eller innendørs.
Bruk av forskjellige typer av varmevekslere (varmemaske, munnstykke eller tilsvarende)
ved trening gir beskyttelse mot kald og tørr luft. Masken er spesielt anvendelig ved rolig
trening, men kan oppleves ubehagelig eller ikke anvendelig ved hardere trening. 81
Luftveisinfeksjoner bidrar til å øke symptomene. Infeksjonsforebygging som god
hygiene, ernæring og søvn skal uansett høre til utholdenhetsutøverens normale rutiner.
Det er også viktig med forsiktig start av trening etter en infeksjon, og man skal unngå
konkurranse og hard trening så lenge det finnes symptomer.

Kippelen P, Fitch KD, Anderson SD, et al. Respiratory health of elite athletes – preventing airway
injury: a critical review. Br J Sports Med. 2012;46:471–476.
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Millqvist E, Bengtsson U, Löwhagen O. Combining a beta2-agonist with a face mask to prevent
exercise-induced bronchoconstriction. Allergy. 2000;55:672–675
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I byer og tettsteder kan kalde dager med lite vind og stor trafikkmengde gi økte
konsentrasjoner av gasser og partikler i luften, så som nitrogendioksid (NO2) og
svevestøv. Hos astmatikere kan disse blant annet gi økt hoste og nedsatt lungefunksjon,
og effekten av forurensing øker ved fysisk belastning. Da bør man eventuelt vurdere å
trene der luftkvaliteten er bedre, trene innendørs og tidlig om morgenen da luftkvaliteten
kan være bedre, eller i hvert fall redusere treningsintensiteten. 82
Oppvarming før hardere fysisk aktivitet minsker symptomene av og risikoen for
anstrengelsesutløst bronkokonstriksjon og er derfor spesielt viktig for å forebygge
symptomene av astma. 83
Atopikere og allergikere har økt risiko for astma. Langrennsløpere konkurrerer ikke i
pollensesongen, men for pollenallergikere kan det være bra å unngå hard trening utendørs
når pollennivåene er høye.
Man har også påvist en klart sammenheng mellom astma og allergisk rhinitt (høysnue).
God behandling av allergisk rhinitt er viktig for å forebygge forverring av astma eller
utvikling av astma. 84
Langrennsløpere bør også huske god ventilasjon og gjerne bruke maske ved skismøring,
siden fluor-innholdende skismurning kan lede til luftveiskader. 85
Oppsummert kan man konkludere med at det finnes veldig lite vit enskapelig
dokumentasjon på langtidseffekten av forskjellige tiltak på utvikling av astma hos
utholdenhetsidrettsutøvere, herunder for langrennsløpere. Med enkle tiltak i hverdagslivet
og ved trening kan utøveren likevel redusere belastningen på lungene.

9.9 Inhalasjon av vann
Det finnes flere teorier om hvorfor fysisk anstrengelse leder til bronk ial obstruksjon ved
astma. En teori forfekter at økt ventilasjon av kald luft medfører nedkjøling av
luftveisslimhinnen, hvilket igjen medfører karsammentrekninger i luftveisslimhinnen. Når
man avslutter den fysiske anstrengelsen og slimhinnen igjen varmes opp, utvides
slimhinnens kar hvilket tillater mer blod å sirkulere i slimhinnen som sveller opp, noe
som igjen leder til luftveisfortetning.
Den mest sannsynlige forklaringen på utvikling av anstrengelsesutløst bronkial
obstruksjon er imidlertid at den økede ventilasjonen medfører en osmotisk stimulus for
82
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luftveisslimhinnen. Den luften som vi puster inn er, når den når våre mest perifere
luftveier og alveoler, kroppstemperert (det vil si ca. 37℃) og mettet av vanndamp (det vil
si en relativ luftfuktighet på 100 prosent). For å oppnå dette skal den luften som pustes
inn varmes opp og fuktes i løpet av sin passasje gjennom luftveiene. Dette krever energi
til oppvarmingen og væske til fuktingen, hvilket ivaretas av luftveienes slimhinner. I
stedet for å varme opp og befukte 6-8 liter luft per minutt, kan en skiløper, ved høy grad
av anstrengelse, varme opp og fukte opp mot eller mer enn 200 liter luft per minutt. Det
største problemet for skiløpere er her at den luften som pustes inn ofte har lav temperatur
og dermed også et lavt vanninnhold. Kald luft er tørr. Ved passasjen gjennom luftveiene
fuktes luften ved at vann rekrutteres fra det tynne væskelaget som dekker
luftveisslimhinnen. Dette medfører et kraftig vanntap fra luftveisslimhinnens overflate,
hvilket i sin tur igjen innebærer at saltkonsentrasjonen i det gjenværende væskelaget som
dekker luftveisslimhinnen øker. Denne høye saltkonsentrasjonen innebærer en stimulus
for det underliggende vev, i første rekke luftveisslimhinnen, hvilket utløser en
betennelsesaktig reaksjon. Det er trolig at det er denne mekanismen som ligger bak
utviklingen av anstrengelsesutløst luftveisobstruksjon ved astma. Det er imidlertid ikke
klarlagt om denne prosessen også ligger bak utvikling av astma hos friske idrettsutøvere
som bedriver utholdenhetsidretter, for eksempel langrennsløpere, som ofte puster store
mengder kald og tørr luft.
Sett i lys av den ovenfor beskrevne årsaken til anstrengelsesutløst bronkial obstruksjon så
er det ikke urimelig å tenke seg at tilførsel av forstøvet væske i form av isoton saltløsning
(saltvann) eller rent vann skulle kunne ha en positiv effekt ved luftveissymptom i
forbindelse med hardt fysisk arbeid/anstrengelse, spesielt ved lave temperaturer. Det
finnes imidlertid ingen vitenskapelige studier som støtter bruk av vanninhalasjoner, det
være seg for å lindre symptom eller for å forebygge utvikling av astma hos friske
individer.

9.10 Oppsummering
Astma er ikke en klart avgrenset sykdom og det er av og til vanskelig å skille astma fra
andre sykdommer. Det kan også være vanskelig å eksakt avgjøre om en person med
luftveissymptomer har astma eller ikke. Vanlige symptomer ved astma er hoste, åndenød,
pipende pust og øket slimproduksjon i luftveiene. Astmadiagnosen stilles ved hjelp av
sykehistorien, lungefunksjonsmålinger, såkalt spirometri, før og etter inhalasjon av
luftrørsutvidende legemiddel, daglig måling av lungefunksjon og/eller
luftveisprovokasjon. I blant er disse "astmatestene" negative på tross av at den som
undersøkes har symptomer. Man kan da gjøre ett behandlingsforsøk med astmalegemiddel
og om symptomene lindres eller forsvinner så taler dette meget sterkt for astma, og
astmabehandlingen fortsetter.
Legemiddelbehandling av astma skjer med hjelp av luftveisutvidende legemidler som
inhaleres, i første rekke såkalte beta-2-agonister, samt med betennelsesdempende
legemidler, i første rekke inhalasjonssteroider. Legemiddelbehandlingen trappes opp i
tråd med allment anbefalt strategi inntil astmakontroll oppnås. Ved god astmakontroll
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skal man også overveie å redusere behandlingen slik at best mulig astmakontroll
opprettholdes med minst mulig behandling. Basis for legemiddelbehandling ved astma er
inhalasjonsbehandling. Inhalasjon skal i første rekke skje via spray eller pulverinhalator.
Anvendelse av forstøver for legemiddelinhalasjon er sjelden indisert, men kan muligens
anvendes ved akutte forverringsperioder ved astma og KOLS.

10 Beskrivelse av norsk praksis for undersøkelse,
diagnostisering og behandling av astma og beslektede
luftveislidelser
10.1 Innledning
I dette kapittelet vil utvalget beskrive hvilken praksis man har fulgt i Norge når det
gjelder undersøkelse, diagnostisering, behandling og oppfølging av astma og beslektede
luftveislidelser.
Det presiseres at beskrivelsen i utgangspunktet gjelder den praksis man har etablert
innenfor NSF og OLT, og det helsepersonell som der har vært ansatt eller engasjert. Det
presiseres videre at beskrivelsen gjelder den praksis man har fulgt overfor norske
landslagsutøvere i langrenn.
Beskrivelsen har med andre ord ikke som ambisjon å beskrive norsk praksis for
undersøkelse, diagnostisering, behandling og oppfølging av astma og beslektede
luftveislidelser innenfor den norske helsetjenesten generelt og i forhold til alle
pasientgrupper. Når det er sagt vil utvalget bemerke at den praksis man har etablert
innenfor NSF og OLT, langt på vei synes å sammenfalle med praksis innenfor den
ordinære helsetjenesten, samtidig som det er visse forskjeller. Slike forskjeller redegjøres
for der hvor det er relevant og utvalget viser særlig til beskrivelsen i punkt ene 12.2 til
12.4.

10.2 Undersøkelse og diagnostisering
Utøverne på langrennslandslaget tilbys som et minimum en fast årlig undersøkelse av
deres luftveier. Tilbudet gjelder utøvere på både elite herre- og damelandslagene. Utøvere
på rekrutt- og juniorlandslaget tilbys ikke en fast årlig undersøkelse, men kan henvises,
hvis de har en astmadiagnose fra tidligere, eller hvis de har luftveisproblemer, og det er
mistanke om for eksempel astma. Rutineundersøkelsene av landslagsutøverne legges
vanligvis til etter sesongen er avsluttet eller før sesongstart, eksempelvis i mai/juni eller i
september. Den er i mange år blitt utført på Norges Idrettshøgskole (NIH), men foregår nå
ved Olympiatoppen (OLT). Ved undersøkelsen opptas sykehistorie og det avklares
hvordan det har gått siden siste undersøkelse. Dessuten måles blant annet utøvernes
lungefunksjon, og det utføres bronkial provokasjonsundersøkelse.
Førstevalget ved bronkial provokasjonsundersøkelse er metakolinprovokasjonsundersøkelse, men av og til utføres anstrengelsestest. Begrunnelsen for valg
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av metakolin-provokasjonsundersøkelse er at testen er god til å vurdere astma aktivitet og
til å bedømme behovet for behandling.
Siden mange eliteidrettsutøvere har luftveissymptomer for eksempel hoste og slim, uten
at de derved nødvendigvis har astma, har utvalget fått opplyst at holdningen er at ved
symptomer bør man gjøre objektive undersøkelser. Omvendt opplyses det at man av
prinsipp ikke behandler alene på et laboratoriefunn, men at det alltid skal være
symptomer for kunne stille en astmadiagnose.
Den undersøkende lege lager en skriftlig oppsummering av sykehistorien, resultatene av
undersøkelsene inklusiv resultatet og en fortolkning av lungefunksjonsundersøkelsen og
provokasjonsundersøkelsen. Rapporten sendes til henvisende lege, hvilket ofte vil være
legen for det aktuelle landslag. Finnes det ikke bronkial hyperreaktivitet, opplyses det at
legen for eksempel skriver at det ikke anbefales astmabehandling. Har man diagnostisert
astma, skriver legen sin anbefaling om bruk av astmamedisin. I rapporten kan det også
fremgå, om det skal være en særlig oppfølgning av utøveren/pasienten. De fleste lagleger
har opplyst til utvalget at en astmadiagnose utelukkende stilles av en lungespesialist.
Er det forhold underveis i sesongen som landslagslegen vil ha vurdert, kan utøverne bli
henvist til ytterligere lungemedisinske undersøkelser på NIH eller OLT utover de årlige
rutineundersøkelsene. Det kan for eksempel være at lungefunksjonsmålinger i forbindelse
med trening eller konkurranse har vist såkalte avvikende forhold, eller at man ved
rutineundersøkelsen har funnet symptomer som man ønsker å kontrollere ved et ekstra
besøk. Ved behov, for eksempel ved forverring av luftveissymptomer, eksempelvis på
samlinger i forbindelse med konkurranse, kan laglegene kontakte leger ved NIH/OLT og
konferere der om lungemedisinske spørsmål.
Utover den årlige rutineundersøkelsen ved NIH/OLT, utføres det i samarbeid mellom
lagleger og fysiologer fra OLT en rekke målinger av blant annet lungefunksjon i løpet av
utøvernes sesong. Lagleger og fysiologer vurderer målingene i samarbeid. Er det ikke
laglege til stede, og måleresultatene viser fall i lungefunksjon, kan fysiologen kontakte
laglegen med henblikk på vurdering og eventuell oppstart av behandling.
Lungefunksjonsmålingene utføres både i forbindelse med trening på samlinger og ved
konkurranse. Ved trening kan utøverne på eget initiativ få målt sin lungefunksjon, og
verdiene danner grunnlag for eventuell nærmere vurdering. Dessuten lagres verdiene i en
database og danner grunnlag for senere vurdering av eventuelle forverringer av
utøverens/pasientens plager. NIH/OLT har en database med ca. 30 000 målinger etter
tester som er gjort i en årrekke ved disse to institusjonene av blant annet norske
langrennsutøvere. Avviker målingene fra tidligere målinger, kan det utføres
reversibilitetstest. Har utøverne avvik i lungefunksjonen, vil de oftest bli henvist til
vurdering hos lungespesialist, hvis de ikke er blitt det tidligere. Det kan være at man på
bakgrunn av fall i lungefunksjon og symptomer setter en foreløpig diagnose, og at
utøverne behandles med inhalasjonsmedisin i det akutte forløp.
Laglegene har fortalt i intervjuer med utvalget, at utøverne kan få luftveisplager gjennom
sesongen, og at forverringer i luftveiene gjerne inntreffer utover i sesongen, i forbindelse
med konkurranser med flere renn etter hverandre og ved sprintrenn. Forverringer blir
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vanligvis vurdert på grunnlag av både kliniske undersøkelser og spirometrimålinger.
Imidlertid har det oppstått akutte situasjoner hos utøvere blant annet i forbindelse med
konkurranser hvor det har blitt besluttet tiltak kun basert på klinisk undersøkelse.

10.3 Behandling
10.3.1 Behandlingsformer
Får en landslagsutøver diagnostisert astma ved undersøkelse på NIH/OLT, vil legen lage
en skriftlig behandlingsplan. Det kan både være legen ved NIH/OLT eller laglegen som
forskriver legemidlene. Laglegen følger opp medisineringen på anbefaling fra NIH/OLT,
og kan ved behov kontakte den lungemedisinske spesialisten for justering av medisinering
ut fra hvordan helsetilstanden er hos utøver, for eksempel om utøveren har tegn på
forverring.
Utøvere, som ikke har en tidligere astmadiagnose, men som får luftveissymptomer i form
av for eksempel hosting og harking kan i disse perioder bli behandlet med
inhalasjonsmedisin. Som eksempler nevnes det i utvalgets intervju med legene tilfeller
hvor lungefunksjonsundersøkelser viser fallende verdier med obstruktivt mønster og tegn
på reversibilitet, til tross for at reversibiliteten ikke når 12 %. I et slikt tilfelle vil utøveren
bli behandlet i en tidsbegrenset kortere periode og senere undersøkt nærmere av spesialist
eller laglege. Et annet tilfelle kan være utøveren uten astma, som utvikler astmalignende
symptomer og har tegn på luftveisobstruksjon ved klinisk undersøkelse, for eksempel
lungestetoskopi, hvor man også vil iverksette medikamentell behandling. Forklaringene
på valg av behandlingsform er blant annet at utøvere som opplever obstruktive luftveier
skal medisineres, så de kan bli så friske at de kan konkurrere på like fot med ellers friske
utøvere. Dersom man unnlater å behandle bronkial hyperreaktivitet hevdes det at man
risikerer at utøverne får varige helseplager og utvikler mer alvorlig bronkial obstruksjon
og astma. Har man en akutt forverring av en astma, frarådes det å konkurrere.
10.3.2 Medikamentell behandling
Bruken av inhalasjonsmedisin blant de utøvere utvalget har intervjuet på senior og
rekrutt/junior landslag, og typen av anvendt medisin fremgår av nedenstående tabeller.
Antallet utøvere er som det fremkom i punkt 3.5.4 begrenset, og omfatter ikke alle
utøvere som har vært på landslaget i langrenn i mandatperioden 2012-2016.
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Tabell 10.3.2.1 Astmaforekomst og bruk av astmamedisiner blant alle utøvere intervjuet
av utvalget:
Astmadiagnose1

Periodisk
behandling

Antall

Prosent

Antall

Uten
2

behandling

3

Under

Samlet

utredning

antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Senior

14

61%

5

22%

4

17%

0

0%

23

Rekrutt/junior

2

12%

1

6%

13

76%

1

6%

17

Samlet

16

40%

6

15%

17

43%

1

3%

40

Noter til tabell:
1

Utøvere med astmadiagnose. 2 Utøvere som ikke har astmadiagnose, men luftveis symptomer, har

periodisk blitt behandlet med astmamedisin. 3 Utøvere som ikke bruker astmamedisin

Tabell 10.3.2.2 Bruk av astmamedisin blant 16 utøvere med astmadiagnose:
Antall
Inhalasjonssteroid (ICS), f.eks. ciklesonid og budesonid

18

Langtidsvirkende beta-2-agonist (LABA) f.eks. formoterol

2

Kombinasjonsbehandling (ICS+LABA), f.eks. salmeterol-

2

flutikason eller formoterol-budesonid
Korttidsvirkende beta-2-agonist (SABA), f.eks. salbutamol

7

Antikolinergt medisin (korttidsvirkende), f.eks.

15

ipratropiumbromid
Noter til tabell:
Enkelte utøvere bruker flere stoffer innenfor samme medisingruppe, f.eks. både ciklesonid og budesonid,
eller langt- og korttidsvirkende beta-2-agonister. Det er ikke skilt mellom bruk på forstøver og håndholdte
inhalasjonsapparater.

Tabell 10.3.2.3 Undersøkelse gjort før utøver fikk diagnosen:
Prosent av utøvere med
Antall

astmadiagnose

Klinisk undersøkelse (lytting)

8

50%

Metakolinprovokasjon/reversibilitetstest

16

100%

Løpetest på tredemølle (anstrengelsestest)

4

25%
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Behandling med betennelsesdempende legemiddel:
Inhalasjonssteroid:
Grunnbehandlingen av astma hos norske landslagsutøvere i langrenn er
inhalasjonssteroidet ciklesonid (Alvesco®), som beskrives som både effektivt, velegnet
til å kontrollere astmaen og unngå forverringer og samtidig har få bivirkninger. Hvor man
tidligere ofte brukte budesonid, eventuell i kombinasjon med langtidsvirkende beta-2agonister, er ciklesonid nå førstevalget. Behandlingen brukes fast daglig.
Ved forverring av astma kan behandlingen med ciklesonid fordobles. Ved forverringer av
astma eller hvis en utøver uten astma får astmalignende symptomer og tegn på bronkial
obstruksjon benyttes også inhalasjon av budesonid (Pulmicort®) på forstøver.
Leukotrien-antagonister:
Effekten av leukotrien-antagonister angis å ha vært begrenset, og behandlingen velges
derfor sjeldent. I stedet for leukotrien-antagonister, velges ofte oppstart av behandling
med inhalasjonssteroid.
Behandling med legemiddel som utvider luftveiene:
Antikolinergika:
Ipratropiumbromid (Atrovent®) brukes ofte av norske langrennsutøvere. Bakgrunnen for
praksisen skal blant annet være tradisjon, samt at fysiologiske undersøkelser har vist at
behandlingen er effektiv. Ipratropiumbromid anvendes både som inhalasjonsspray og på
forstøverapparat. Behandlingen gis til utøvere som har en astmadiagnose, hvor det brukes
utover den forebyggende behandling med inhalasjonssteroid, men ipratropiumbromid
anvendes også av utøvere uten en astmadiagnose. Er en utøver plaget av slimdannelse
etter anstrengelse, for eksempel i forbindelse med et sprintrenn, kan ipratropiumbromid
bli brukt. En annen situasjon hvor ipratropiumbromid benyttes er hvis en utøver etter
første renn i en konkurranse, som går over flere dager, skulle vise tegn på obstruksjon
med hosting og harking.
Beta-2-agonister:
Bruken av både korttids- og langtidsvirkende legemidler av denne typen synes ganske
begrenset, og der synes å være en restriktiv holdning til bruk av beta-2-agonister. Etter
introduksjonen av inhalasjonssteroidet ciklesonic angis det å være mindre behov for
langtidsvirkende beta-2-agonister.
Blant forklaringene for det begrensede bruk av korttidsvirkende beta-2-agonister er at
behandlingen har en rekke bivirkninger og kan være medvirkende årsak til atrieflimmer,
samt at beta-2-agonister kan føre til toleranseutvikling. På grunnlag av
lungefunksjonsundersøkelse utført av fysiologer på langrennsløperne i en årrekke har man
dessuten funnet at ipratropiumbromid ga en bedre bronkodilatasjon enn salbutamol. Dette
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kan forklare bakgrunnen for at det har skjedd et skifte i behandlingen til bruk av
iptratopium. Disse funn har ikke blitt publisert, og er erfaringsbasert behandling.
Korttidsvirkende beta-2-agonister anvendes fortsatt av og til som premedisinering av
utøvere med astma før konkurranse og hard trening.
10.3.3 Ulike administrasjonsmetoder for medikamentell behandling
Håndholdte inhalasjonsapparater:
Hovedandelen av utøvernes faste inhalasjonsmedisin tas på vanlige håndholdte
inhalasjonsapparater som spray, eventuelt med inhalasjonskammer, og pulverinhalator.
Utøvernes behovsmedisin tas også på håndholdte inhalasjonsapparater, men det benyttes
også forstøverapparat.
Forstøverapparat:
Bruk av forstøverapparat er ikke uvanlig ved behandling av astma i Norge, og også
innenfor norsk langrenn er bruk av forstøverapparat utbredt. Innenfor norsk langrenn
brukes forstøverapparat både til at administrere saltvann og inhalasjonsmedisin. Enkelte
utøvere som har en astmadiagnose har personlig forstøver, og forstøvere er også
tilgjengelig på landslaget ved samlinger og konkurranser. Forstøverne finnes blant annet i
andre etasje på smøretraileren, og er dermed tilgjengelig ved samlinger og i konkurranser.
I smørebussen har utøverne fremdeles fri adgang til forstøvere. Tidligere lå medisin som
legene hadde vurdert at enkelt utøvere trengte tidvis fremme i bussen og kunne brukes
uten ytterligere kontroll. Prosedyren har nå blitt endret slik at utøverne må ha med egne
legemidler, eller de må kontakte laglegen eller den tilstedeværende legen som må hente ut
og personlig utlevere medisinen. Saltvann til forstøverapparat er fremdeles fritt
tilgjengelig i smøretrailerens annen etasje.
Det er uklart hva som er årsaken til den hyppige bruk av forstøver, og hvem som har
anbefalt bruk av forstøver eller i hvilken sammenheng den har blitt introdusert for bruk på
landslaget. Noen lagleger nevner at metoden har blitt introdusert fra NIH/OLT, muligens i
samråd med laglegene, men metoden anbefales nå ikke fra NIH/OLTs side.
Forstøverapparat anvendes både av noen av utøverne med astma, men også av utøvere,
som ikke har en egentlig astmadiagnose, men som periodevis opplever symptomer.
Utover saltvann kan både ipratropiumbromid og budesonid på forstøver benyttes ved
forverring av astma eller til utøvere uten en astmadiagnose, men hvor utøveren har
obstruksjon og astmalignende symptomer.
Blant fordelene ved bruk av forstøverapparat med medisin nevnes at man tilfører fukt
samtidig med at man får legemiddel, og mange bruker forstøverapparat kun til saltvann
for å fortynne slim. Flere leger hevder at behandling med forstøverapparat har god effekt
og skal gi en god distribusjon av medisinen som skal trenge seg langt ut i bronkietreet og
mye lengre enn ved bruk av vanlige inhalasjonsapparater. Endelig nevnes at enkelte
utøvere opplever behandlingen med forstøverapparat som veldig behagelig.
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Saltvann distribuert på forstøverapparat brukes både av utøvere med og uten en
astmadiagnose. Saltvann beskrives å føre til slimløsning og fukte luftveiene og dermed
motvirke uttørring av slimhinnene. Saltvannsinhalasjoner anvendes for eksempel mellom
etapper i et sprintrenn hos utøvere som beskrives som såre i luftveiene med hoste og
harking. Ved å bruke saltvann på forstøverapparat beskrives det at utøvernes lunger roes
ned og klargjøres for nye harde belastninger. Det benyttes også etter luftveisinfeksjoner
hos utøvere med astmalignende symptomer, men uten en astmadiagnose, hvor man får
dempet den kjeden av reaksjoner som pågår.
Ifølge legene har salbutamol på forstøverapparat utelukkende vært brukt av utøvere med
en astmadiagnose. Bruk av salbutamol på forstøverapparat er ikke lengre tilgjengelig i
NSF-langrenn etter Sundby-saken. Det er uklart nøyaktig når bruken stoppet, og hvem
som tok initiativ til det. Ifølge NSF sluttet man umiddelbart å administrere salbutamol på
forstøverapparat da NSF ble kjent med WADAs forståelse av regelen for inhalasjon av
salbutamol, se omtalen av pressemelding i punkt 6.6. Denne beslutning synes imidlertid
ikke å være kommunisert tydelig videre, og blant enkelte av legene var det blant annet en
oppfattelse av at man selv tok initiativ til å slutte med bruk av salbutamol på
forstøverapparat, og beslutningen ble muligens først endelig truffet da Sundby-saken ble
offentlig kjent sommeren 2016. Først da ble også alle legene i helseteamet gjort kjent med
saken.
Tabell 10.3.3.1 Tilgang til forstøver:
Antall

Prosent av samtlige utøvere

Forstøver hjemme

13

32,5%

Bruker forstøver ved besøk hos lege/sykepleier

1

2,5%

Forstøver på treningssamlinger

3

7,5%

Forstøver i tilknytning til konkurranse

27

67,5%

Noen av de 40 utøvere kan ha tilgang til forstøver flere steder. Minimum 27 utøvere har benyttet forstøver i
konkurranse. Av de 40 utøverne er det 13 som har forstøver hjemme.

Tabell 10.3.3.2 Innhold i forstøveren:
Antall

Prosent av samtlige utøvere

Saltvann

23

57,5%

Medisin

21

52,5%

Av de 40 utøverne er det 23 som har brukt saltvann på forstøver og 21 av de 40 utøverne som har benyttet
medisin. Noen av utøverne har brukt begge deler.
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Tabell 10.3.3.3 Begrunnelse for bruk av forstøver:
Antall

Prosent av samtlige utøvere

0

0%

luftveissykdom

13

32,5%

Bedring av luftveisplager

26

65%

Annet

1

2,5%

Bedring av resultat
Forebygging av

Begrunnelsen til 26 av de 40 intervjuede utøverne er at den brukes for å lindre symptomer. Av 40 utøvere har 13
utøvere oppgitt at de bruker forstøver for å forebygge luftveis symptomer.

10.4 Oppfølging og kontroll
Som anført innledningsvis foregår utredningen for astma i all hovedsak ved NIH/OLT,
hvor utøverne også får behandlingsveiledning. Medisineringen blir deretter fulgt opp av
laglegene i henhold til det som er foreskrevet. Da helsetilstanden hos utøverne varierer,
kan det være nødvendig med justering av medisineringen hvor laglegen kan justere på
egen hånd, men de kan også kontakte NIH/OLT og diskutere behandlingen eller henvise
til ytterligere kontroll og oppfølging på NIH/OLT. Dessuten kan fysiologer følge opp med
lungefunksjonsmålinger som drøftes med lagleger.

11 Etiske betraktninger rundt ytelse av helsehjelp til
idrettsutøvere
11.1 Innledning – forholdet mellom juss og etikk
Det er tett sammenheng mellom de formelle rettsregler utvalget har redegjort for i kapittel
8 og profesjonsetiske regler eller prinsipper.
Legeetiske regler er i stor grad førende for hvordan leger opptrer i ulike situasjoner.
Legeetiske regler har ligget til grunn for forming av leger og helsetjeneste gjennom flere
hundre år. Reglene fungerer som "kjøreregler" for legers praksis og bidrar til å definere
hvordan det forventes at en god og aktsom lege skal tenke eller opptre når han eller hun
står overfor etiske problemstillinger i sin legevirksomhet.
Legeetiske regler har i stor grad også blitt "overtatt" av eller kodifisert gjennom formelt
regelverk som lover og forskrifter. Legeetiske regler kan derfor også gi hjelp ved
fortolkning av formelt regelverk. Et eksempel på dette kan være når man skal kartlegge
innholdet i forsvarlighetsplikten etter helsepersonelloven § 4. Et annet eksempel gjelder
spørsmål om respekt for og ivaretagelse av pasientens autonomi. Som redegjort for i
punkt. 8.2 og punkt 8.3 har både helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven
en rekke bestemmelser om pasientautonomi i form av regler om samtykke, medvirkning
og informasjon.
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I det videre skal utvalget redegjøre for enkelte lege- og idrettsetiske problemstillinger
som utvalget finner særlig relevante. Som det vil fremgå er det her inntatt en rekke
prinsipielle vurdering og anbefalinger som har vært førende for utvalgets vurdering av en
rekke av de ulike del-problemstillinger som presenteres og vurderes i rapportens øvrige
kapitler. Som nevnt må etikk og juss sees i sammenheng, og det er også slik at selv om en
handling finnes å være i strid med legeetiske regler, innebærer ikke dette nødvendigvis at
handlingen er i strid med formell lov og vise versa.

11.2 Grunnleggende etiske utgangspunkter
Toppidretts-utøvere utsetter kroppen sin for ekstreme påkjenninger som ofte fører til
skader, plager og sykdom, for eksempel luftveisplager og astma. I et overordnet
perspektiv kan det problematiseres at leger bidrar inn i en virksomhet som skaper sykdom
og plager. En høy etisk bevissthet på de etiske gråsonene er derfor viktig.
Dopingregelverket er gitt for at utøverne skal kunne motta behandling på en åpen og
trygg måte og hindre misbruk. Men det er mange flere etiske spørsmål på fe ltet enn
doping.
Det er flere etiske regler for leger som er relevante for helsetjenester til idrettsutøvere. I
Etiske regler for leger 86, kapittel I, § 1 første ledd heter det:
"En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legen skal
hjelpe syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den."
Dette samsvarer med de tradisjonelle legeetiske prinsippene om å gjøre vel og framfor alt
å unngå skade ("primum non nocere").
Når idrettsfolk tøyer kroppslige grenser og plager oppstår, har leger plikt til å hjelpe for å
gjenopprette normale forhold. Dette kan gjøres ved å anbefale hvile og behandle plager.
Ved forurensing, kulde og ekstrem belastning av luftveiene oppstår symptom og ubehag
som det er etisk ukomplisert å tilby lindring for. Innånding av saltvannsoppløsning på
forstøverapparat oppleves å være ett slikt tiltak som gir subjektiv lindring. Et annet tiltak
er betennelsesdempende legemidler. Når plagene er så sterke at de krever tiltak, bør de
følges opp av utredning for nærmere diagnostikk.
I idretten er det imidlertid gråsoner mellom behandling av plager og behandling for å
gjøre kroppen i stand til å yte maksimalt, særlig der hvor man behandler symptomer som
oppstår fordi yteevnen er strukket maksimalt. Når symptom som hosting og slimdannelse
etter harde løp behandles, kan dette forsvares både ved at det er riktig å behandle plager
og at tidlig intervensjon kan forebygge alvorlige og mer kroniske luftveissykdommer. For
at det siste argumentet skal være gyldig, kreves vitenskapelig dokumentasjon for at slik
symptomatisk behandling faktisk virker forebyggende. Bruk av Atrovent i forebyggende
øyemed på landslagsutøvere i langrenn er eksempel på en intervensjon som ikke er godt
vitenskapelig dokumentert. Legemiddelet brukes ved bronkialobstruksjon for eksempel
86
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ved KOLS, og står ikke på WADAs dopingliste. 87 Gjennom mange års regelmessig
testing av lungefunksjonen har norsk langrenn en unik database som bør kunne utnyttes
til forskning på tiltak som er for dårlig dokumentert.
Legeetisk overskrides en grense når behandlingen undertrykker symptomer etter ekstrem
påkjenning slik at kroppen kan presses i strid med kroppens signaler. Et godt medisinsk
skjønn av hva som gagner utøverens helse, - ikke ønsket om å oppnå idrettslige
prestasjoner, er en forutsetning for å sette en riktig grense. I noen tilfeller kan denne
grensen være vanskelig å trekke. Derfor er etisk bevissthet rundt holdninger og praksis
viktig både for utøvere, helsepersonell, trenere og øvrig støtteapparat rundt utøverne.
Kjennskap til antidopingregelverket er viktig, men i denne sammenhengen ikke
tilstrekkelig.
De etiske reglenes § 2 gjelder samarbeidet mellom lege og pasient og samsvarer med det
etiske prinsippet om respekt for pasientens autonomi og selvbestemmelse. Dette
prinsippet innebærer å respektere pasientens interesser og verdier og rett til å medvirke i
behandlingen, jf. første ledd som lyder:
"Legen skal ivareta den enkelte pasients interesse og integritet. Pasienten skal behandles
med omsorg og respekt. Samarbeidet med pasienten bør baseres på gjensidig tillit og skal,
der det er mulig, bygge på informert samtykke."
I idrettsmedisinen er pasientmedvirkning selvsagt. Her inngår unge, friske pasienter som
kjenner kroppen sin og som også kjenner kroppens svar på belastning og medisinering.
Både her og ellers er imidlertid pasientens rett til å påvirke behandlingen avgrenset : All
diagnostikk og behandling skal være basert på hva som er faglig forsvarlig og på regler
for god medisinsk praksis. Dette er det legen som avgjør og en pasient kan ikke kreve å få
en behandling som legen mener er uforsvarlig eller som medisinsk sett er nytteløs eller
uten effekt. Dersom utøveren eller trenerteamet ønsker legemidler eller annen behandling
som presser kroppen i en helseskadelig retning, skal legen avslå og tilråde hvile, jf. etiske
regler § 1.
Noen av trenerne har i intervju med utvalget fortalt at de selv hatt astma og luftveisplager
mens de var aktive. Det kan være fristende for disse å gi medisinske råd til utøverne om
hva de selv mener har virket for dem. Slike råd skal imidlertid ikke påvirke legens praksis
og vil være i strid § 9 i etiske regler som også framhever betydningen av adekvate
kunnskaper og et godt skjønn. Bestemmelsens første og andre ledd lyder:
"En lege skal ved undersøkelse og behandling kun ta i bruk metoder som forsvarlig
legevirksomhet tilsier. Metoder som setter pasienten i unødig fare, må ikke benyttes.
Dersom legen selv ikke behersker en metode, skal han/hun sørge for at pasienten kommer
under annen kyndig behandling.
Legen må ikke gjøre bruk av eller anbefale metoder som savner grunnlag i vitenskapelige
undersøkelser eller tilstrekkelig medisinsk erfaring. En lege må ikke la seg presse til å
bruke medisinske metoder legen finner faglig ukorrekte."
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Vi vet at hva som anses som god medisinsk praksis varierer, mellom land og regioner og
mellom fagfolk. Vurderinger av hva som er sykt og hva som er friskt, hva som trenger
behandling og når det er best å avvente utviklingen, vil også variere. Vi vet at
sykdomsbegrepet er langt fra entydig. 88 Dette gjelder også for sykdommen astma, og
utvalget viser her til redegjørelsen i kapittel 9. Hva som gjøres, bør i størst mulig grad
være basert på vitenskapelig dokumentasjon. Men svært mye innen medisinen er basert på
klinisk erfaring. "Klinisk erfaring" er imidlertid konservativ, man risikerer at
behandlingen blir suboptimal, det vil si at pasienten over- eller underbehandles. Når så få
norske idrettsutøvere med astma i dag får beta-2-agonister, et sentralt astma-legemiddel,
kan dette sees på som underbehandling og som noe som er faglig og etisk problematisk.
Utvalget vil peke på at det er et problem dersom toppidrettsutøvere ikke får optimal
behandling av frykt for at behandlingen er uetisk. Særlig problematisk er det dersom et
godt dokumentert legemiddel erstattes av et annet hvis effekt er dårligere dokumentert
ved astma.

11.3 Prinsippet om rettferdighet og likebehandling
Det fjerde etiske prinsippet som også er sentralt i de profesjonsetiske reglene, er
rettferdighet- og likebehandlingsprinsippet. Toppidrettsutøvere har krav på den samme
helsetjenesten som tilbys alle andre. Det er problematisk dersom kontrakter som utøvere
må inngå, fører til at de i spesielle tilfeller ikke får tilgang til nødvendig medisinsk
kompetanse.
Rettferdighetsidealet kan også problematiseres i en internasjonal sammenheng.
Toppidretten handler om knivskarp konkurranse mellom nasjoner. Norske
langrennsutøvere har på grunn av sin ressurstilgang hatt støtte fra et omfattende
helseteam som følger utøverne tett. Dette har etter all sannsynlighet gitt
konkurransefordeler. Ideelt sett burde eventuelle nye kunnskaper som den
idrettsmedisinske kompetansen besitter, deles med andre lands helseteam. Innsyn og
deling av kunnskaper vil også kunne tilføre miljøet nødvendige korreksjoner. Det er
meget viktig at den medisinske virksomheten preges av åpenhet og at positive medisinske
tiltak blir kommunisert videre internasjonalt. Slik kan utøvere i alle land benytte de
medisinske fordelene som har positiv dokumenterbar vitenskapelig effekt.

11.4 Om lege-utøverforholdet i idrettsmedisinen
Tillit er viktig for et godt lege-pasientforhold, særlig i situasjoner der pasientens evne til å
tenke rasjonelt er påvirket av smerter, feber og andre symptomer og behovet for å stole på
legen øker. Norske idrettsleger har ofte et langvarig, tett og personlig forhold til sine
"pasienter" og deler motgang, gleder og suksesser. Et slikt tett forhold mellom lege og
"pasient" kan true den nødvendige distanse som er en betingelse for gode medisinske
beslutninger og riktig grensesetting. Legen kan da komme til å bli et "instrument" for
88
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pasientens preferanser. Dette vil ikke være i tråd med profesjonell integritet dersom
utøverens preferanser styrer medisinske handlinger på tvers av et med isinsk skjønn. Det
er også viktig at legen ikke tar ansvar for ikke-medisinske oppgaver, først og fremst fordi
dette kan passivisere utøveren og underminere hans/hennes ansvar. Toppidrettsutøvere er
mennesker med sterk vilje og sterke egeninteresser. Deres symptomer og ønsker vil prege
undersøkelser og behandling. De er i sin fulle rett til å avstå fra legemidler og
undersøkelser som legen anbefaler. Som friske autonome mennesker må de også i de
fleste tilfeller kunne stilles til ansvar for hvordan de følger opp medisinske anbefalinger.

11.5 Idrett og medikalisering
Langslagsutøvere i langrenn presser kroppen sin maksimalt, særlig i konkurranser, men
og ved harde og mange treningsøkter, eksempelvis på samlinger. Dette gir ofte flere
symptomer og plager. Toppidrettsutøvere er avhengig av en kropp som fungerer optimalt.
Når sykdom eller plager oppstår fordi kroppen tøyes utover sine tålegrenser, kan
medisiner være lette løsninger å ty til framfor å vente på at plager skal gå over ved hvile.
Høyt forbruk av legemidler i toppidretten er et dårlig signal til unge idrettsutøvere som
har toppidrettsfolk som store ideal. Et eksempel på medikalisering 89 er et for høyt forbruk
av antimikrobielle legemidler/antibiotika, gitt for å forkorte et sykdomsforløp eller for å
forebygge bakteriell sykdom i etterkant av et virusangrep. Utvalget har fått opplysninger
som kan tyde på at enkelte utøvere har blitt medisinert med antibiotika uten at en har fått
nødvendig svar på om det har vært grunnlag for slik behandling. Det er flere problemer
knyttet til dette. For det første er effekten av slik forebygging dårlig dokumentert. Et
annet problem er risikoen for bivirkninger og et tredje utvikling av resistens som i dag er i
ferd med å bli et svært alvorlig problem nasjonalt og internasjonalt. Endelig er det slik at
en lemfeldig omgang med antibiotika gir et dårlig signal til yngre utøvere og ut i
storsamfunnet.
For idrettsutøvere kan det være fristende å benytte i og for seg uskyldige
prestasjonsfremmende midler for å kunne yte "det lille ekstra". Koffeintabletter er et slikt
middel som det ikke er medisinsk indikasjon 90 for, men som man likevel vet at leger har
forskrevet til idrettsutøvere. At utøverne kan ta det samme stoffet i form av kaffe og cola,
er ikke et relevant profesjonsetisk argument. Dette er et eksempel på at legetjenester
brukes til å øke prestasjonene alene. Legens oppgaver er å lindre, trøste og behandle, ikke
å bidra til økte prestasjoner, jf. § 1 i etiske regler.
Et annet eksempel på medikalisering er å definere det som er normale reaksjoner som
sykdom. Om en tilstand er behandlingskrevende vil være avhengig av hvordan normalitet
defineres ved for eksempel blodtrykks- og lungefunksjonsmålinger. Måles det ofte, er
sjansen for å finne "sykdom" større. På den andre siden økes også sjansen for at man
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https://sml.snl.no/medikalisering; det forhold at stadig flere av menneskers problemer søkes forklart
gjennom (bio)medisinske (individuelle) årsaksforhold og behandlet av helsevesenet
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undersøkelse eller en behandling.
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oppdager behandlingskrevende avvik og på den måten forebygger sykdom. Målinger
alene er sjelden nok for å diagnostisere sykdom, men må sammenholdes med pasientens
symptomer og plager, samt kliniske undersøkelser.

11.6 Grenseoppgang mellom doping og uetisk behandling
Selv der praksis ikke bryter med regelverket, kan det oppstå etiske gråsoner som det er
viktig å diskutere. I spesielle tilfeller kan handlinger i strid med regelverket forsvares
moralsk, og i noen tilfeller er lovlige tiltak etisk problematiske. Regler som hindrer
utøvere å oppsøke kompetent hjelp er eksempel på det første, koffeinforskriving er
eksempel på det siste.
Dette utvalgets mandat er å granske norsk langrennssports håndtering av
luftveissymptomer hos toppidrettsutøvere. Det er særlig to ting som har vært
kontroversielle. For det første undersøkelse og medikamentell behandling av utøvere med
astma, og i særdeleshet behandling med beta-2-agonister (for eksempel salbutamol). For
det andre bruk av forstøver, både for administrasjon av ulike typer astmalegemidler og for
inhalasjon av saltvann.
For å svare på om disse to praksisene er å anse for doping eller uetisk praksis, er det tre
spørsmål som må avklares:
1. Er behandlingen prestasjonsfremmende?
Beta-2-agonister som salbutamol i terapeutiske doser er ikke dokumentert
prestasjonsfremmende. Atrovent er ikke prestasjonsfremmende, og inhalasjon av saltvann
på forstøver er ikke prestasjonsfremmende.
I flere land er oppvarming av luft via et særskilt varmevekslingsapparat i bruk
eksempelvis under trening. Finland bruker Wello 91 som er et apparat som ligner, og har
noe av den samme hensikten som er å tilføre fuktighet til luftveiene som
forstøverapparatet som brukes i Norge. Prinsipielt er det ingen forskjell på disse
innretningene.
På den andre siden kan det hevdes at det at forstøver opprinnelig er et medisinsk teknisk
utstyr som vanligvis brukes som vedlikeholdsbehandling hos noen pasienter med astma
og KOLS samt til behandling av alvorlig astma, innebærer en form for medikalisering av
idretten som har en negativ signaleffekt ut mot yngre utøvere, og at det derfor er etisk
problematisk.
Dersom det aksepteres at forstøverapparatet brukes i lindrende øyemed, er det viktig å gi
informasjon til alle som står utenfor eliteidrettsmiljøet om hvorfor forstøveren brukes, at
den brukes på grunn av alvorlige luftveisplager og at det ikke er noe "alle" som vil bli
gode på ski burde bruke. Nye eliteutøvere bør få særlig informasjon om bruken og at
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bruken savner vitenskapelig dokumentasjon for forebyggende effekt. Slik informasjon er
viktig for at utøverne skal kunne ta autonome valg.
2. Hva er intensjonen med handlingen/bruk av legemidlet?
Er inntaket gjort for å bedre prestasjonen eller er det gjort for å behandle sykdom og
plager? Juridisk vil handlinger være straffbare dersom legemidler tas i strid med
dopingregelverket. Moralsk kan det stille seg annerledes, og etter utvalgets mening bør
formalia og etikk begge drøftes, men vurderes hver for seg. Det er moralsk forskjell på
formelle brudd på dopingregelverket ved å behandle sykdom og et etisk klanderverdig
tiltak der intensjon om prestasjonsfremming er sentral og medisinsk indikasjon ikke
foreligger.
3. Er det andre forhold som gjør praksis med bruk av forstøver uetisk og i strid med
profesjonsetiske regler?
Som nevnt over kan bruk av forstøver sees på som en form for medikalisering, og det kan
hevdes at det er en glidende overgang mellom bruk av forstøver og oksygenmasker og
høydehus. Forstøverinhalert saltvann er en lindring av såre slimhinner, og ikke
prestasjonsfremmende, i motsetning til høydehus. Dette er en etisk relevant forskjell. At
dette er "avansert" medisinsk teknisk utstyr som altså kan være et negativt signal til unge
og ambisiøse utøvere, er et mulig argument. Etiske regler fraråder bruk av metoder som
savner grunnlag i forsvarlig legevirksomhet, jf. etiske retningslinjer § 9. Bruk av saltvann
på forstøver som botemiddel for såre slimhinner er dårlig dokumentert vitenskapelig.
Utvalget vil anbefale at det framskaffes dokumentasjon av effekten av denne
intervensjonen. Dette forhindrer ikke at pasientens subjektive opplevelse av lindring ikke
skal kunne tillegges vekt. Det er imidlertid viktig at miljøet er åpent overfor yngre
utøvere om at belastningen på luftveiene i eksempelvis elite sprint langrenn er ekstreme
og at tilførsel av fuktighet er et "nødtiltak" som brukes der for å lindre plagsomme
luftveisproblemer.

11.7 Oppsummering
Toppidretten kan være en trussel mot helsen når kroppslige grenser presses.
Idrettsmedisin skal være rettet mot å lindre plager og forebygge og behandle sykdom,
ikke å øke prestasjoner. Selv om samarbeid mellom helsepersonell og utøveren er svært
viktig, er det legen og helseteamet som har ansvar for at behandling er i tråd med god
medisinsk praksis. Et for tett forhold mellom lege og utøver kan true legens objektivitet
og selvstendighet. Diagnostikk og behandling bør i størst mulig grad baseres på
vitenskapelig dokumentasjon. Plager som utøvere pådrar seg skal behandles med
adekvate legemidler og med avlastning viss nødvendig. Det er et etisk problem dersom
utøvere ikke får behandling for å unngå dopingmistanke eller for at organisasjonen skal
ha størst mulig kontroll over den helsehjelpen utøverne mottar.
Idrettsorganisasjonene har et ansvar for å sikre et løpende arbeid for å heve etisk
bevissthet både blant utøvere, trenere og i det medisinske støtteapparatet.
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12 Granskningsutvalgets vurdering og forslag til tiltak
12.1 Innledning
Granskningsutvalget skal i herværende kapittel redegjøre for utvalgets vurderinger og
forslag til tiltak.
Som det vil fremgå baserer dette kapittelet seg på den beskrivelse og de drøftelser som er
inntatt i foregående kapitler. For en fullstendig bakgrunn og forklaring for utvalgets
vurderinger og tiltak, kan det være nødvendig å sette seg inn i dette bakgrunnsmaterialet.
Som eksempel på dette viser utvalget til at det i kapittel 9 er gitt en beskrivelse av
"gullstandarden" når det gjelder undersøkelse, diagnostisering og behandling av astma.
Deretter er det kapittel 10 gitt en beskrivelse av den norske praksisen knyttet til
undersøkelse, diagnostisering og behandling av astma og beslektede luftveislidelser.
Utvalget har imidlertid forsøkt å utforme dette kapittelet slik at det i størst mulig grad
skal kunne leses som et selvstendig og uavhengig kapittel.

12.2 Praksis omkring undersøkelse og diagnostisering av astma
og andre luftveislidelser
12.2.1 Utvalgets funn og vurderinger
Etter en samlet gjennomgang og vurdering av den informasjon utvalget har mottatt,
herunder opplysninger fremkommet gjennom intervjuer av utøvere og helsepersonell
tilknyttet NSF-langrenn og OLT/NIH, legger utvalget til grunn at undersøkelse og
diagnostisering av astma og andre luftveislidelser i all hovedsak har vært i tråd med
nordisk og internasjonal praksis.
Astmadiagnose er basert på symptom og verifikasjon ved hjelp av spirometri med
reversibilitetstest og/eller bronkialprovokasjon. Sistnevnte utføres hos alle utøverne på
landslaget i form av metakolinprovokasjon, men også i enkelte tilfeller som
anstrengelsesprovokasjon. Astma blant langrennsutøvere på landslaget følges opp av
landslagslegene eller ved NHI/OLT. Utøvere som ikke blir tatt ut på landslaget henvises
til fastlege.
I de tilfeller der det blir observert tydelige astmasymptomer, men der
bronkialprovokasjon og reversibilitetstest er negative, kan behandling med legemidler
være indisert. Luftveissymptomper bør tolkes med varsomhet og forsøksvis behandling
ved negative tester skal være kortvarig. Blant norske senior utøvere som utvalget har
intervjuet, hadde mer enn to tredjedeler (14 av 19) av de som ble behandlet med
astmalegemidler en astmadiagnose. Astmadiagnosen var basert på symptom, og en positiv
bronkialprovokasjon med metakolin hos samtlige. Dessuten ble det tatt spirometri med
reversibilitetstest og løpetest hos noen utøvere. Mindre enn en tredjedel (5 av 19) av
seniorutøverne ble behandlet periodevis med astmamedisiner for luftveissymptom uten å
ha en påvist astmadiagnose. Av disse fem utøvere som periodevis fikk behandling for
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luftveisplager, opplevde samtlige en symptomlindring av behandlingen, jf. punkt 10.3.2
tabell 10.3.2.1. I noen få tilfeller har utøvere blitt tilbudt behandling med inhalasjon av
legemidler (ipratropiumbromid) i forbindelse med lette symptom, som ikke direkte
opplevdes som uttrykk for astma. I disse tilfellene ble det gjort behandlingsforsøk som
ikke ble gjentatt på grunn av manglende effekt. Det gjelder altså ett eller noen få tilfeller.
12.2.2 Utvalgets konklusjon
Utvalget finner ikke grunn til å anbefale konkrete endringer når det gjelder den praksis
helsepersonell tilknyttet NSF-langrenn og OLT/NIH har fulgt når det gjelder
undersøkelse og diagnostisering av astma og andre luftveislidelser. Utvalget vil likevel
påpeke viktigheten av at forsøksvis behandling med astma legemidler skal være kortvarig.

12.3 Praksis omkring behandling og medisinering av astma og
andre luftveislidelser
12.3.1 Bruk av ipratropiumbromid (Atrovent®)
12.3.1.1
Utvalgets funn og vurdering
Hos norske langrennsutøvere med astmasymptom brukes gjennomgående inhalasjon av et
antikolinergikum (ipratropiumbromid, Atrovent®) både ved behandling av
anstrengelsesutløst luftveissymptom, og for å forebygge symptom under trening og
konkurranse. Ipratropiumbromid ble introdusert på markedet på 1970-tallet, og på 1970og 1980-tallet det ble gjort et stort antall studier av legemiddelets effekt på
anstrengelsesutløst bronkial obstruksjon. Enkeltstudier har også blitt gjort senere.
Konklusjonen av alle studiene er at ipratropiumbromid og andre kortvirkende
antikolinergika har liten, om overhodet noen effekt på anstrengelsesutløst
luftveissymptom og anstrengelsesutløst bronkial obstruksjon. 92 I flere av disse studier ble
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Boaventura, LC, Araujo, AC, Martinez, JB, Vianna, EO. Effects of ipratropium on exercise-induced
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Boner, AL, Vallone, G, De Stefano, G. Effect of inhaled ipratropium bromide on methacholine and
exercise provocation in asthmatic children. Pediatr Pulmonol. 1989;6(2):81-5.
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Hartley, JP, Davies, BH. Cholinergic blockade in the prevention of exercise-induced asthma. Thorax.
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Larsson, K. Oxitropium bromide, ipratropium bromide and fenoterol in exercise-induced asthma.
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det gjort sammenligninger mellom antikolinergika og beta-2-agonister, som uten unntak
viste at beta-2-agonister var det mest effektive legemiddelet. Disse studiene og bred
klinisk erfaring har vist at førstevalget av luftveisutvidende terapi ved astma, er beta-2agonister.
De nevnte studiene ble gjennomført på personer med ”klassisk” astma, og ikke på
langrennsutøvere eller andre idrettsutøvere på elitenivå som har fått astma som følge av
idretten. Det er ikke kjent om astmasymptomer som opptrer hos idrettsutøvere skiller seg
fra ”klassisk” astma hva gjelder behandlingsrespons på antikolinergika. Det finnes i dag
ingen studier som har undersøkt dette.
12.3.1.2
Utvalgets konklusjon
Under henvisning til ovenstående legger derfor utvalget til grunn at det ikke er
vitenskapelig belegg for å velge et antikolinergikum framfor en beta-2-agonist ved
behandling av luftveisobstruksjon ved astma. Utvalget legger videre til grunn at heller
ikke finnes vitenskapelig støtte for at behandling med antikolinergika eller
inhalasjonssteroider forebygger utvikling av astma hos utøvere med begynnende
symptom.
12.3.2 Bruk av budesonid (Pulmicort®) på forstøver
12.3.2.1
Utvalgets funn og vurdering
Noen utøvere har inhalert budesonid (Pulmicort®) via forstøver i tilknytning til
konkurranse. Flere av utøverne har samtidig stått på annen inhalasjonssteroid, i de fleste
tilfeller ciclesonid (Alvesco®).
12.3.2.2
Utvalgets konklusjon
Utvalget legger til grunn at det ikke er vitenskapelig grunnlag for slik behandling med
”ekstra” steroider før kjent eksponering, for eksempel ved konkurranse.
12.3.3 Vedlikeholdsbehandling ved astma
12.3.3.1
Utvalgets funn og vurdering
Blant norske langrennsutøvere har det bare vært et fåtall som har blitt behandlet med en
kombinasjon av inhalasjonssteroider og langtidsvirkende beta-2-agonister. I forhold til
gjeldende nasjonale og internasjonale retningslinjer for astmabehandling, er dette
grunnsteinen for behandling av personer med moderat astma, steg 3 -5 i GINA, se punkt
9.6.3.

Poppius, H, Sovijarvi, AR, Tammilehto, L. Lack of protective effect of high -dose ipratropium on
bronchoconstriction following exercise with cold air breathing in patients with mild asthma. Eur J Respir
Dis. 1986;68(5):319-25.
Thomson, NC, Patel, KR, Kerr, JW. Sodium cromoglycate and ipratropium bromide in exercise-induced
asthma. Thorax. 1978;33(6):694-9.
Spooner CH, Spooner GR, Rowe BH. Mast-cell stabilising agents to prevent exerciseinduced
bronchoconstriction. Cochrane Database Syst Rev. 2003(4):CD002307
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Slik kombinasjonsbehandling innebærer et av de store framskritt i astmabehandlingen
gjennom de siste tiårene, en behandling som norske langrennsutøvere synes ikke å ha blitt
tilbudt. Årsaken til dette er uklar. De doser beta-2-agonister som har blitt gitt, ligger langt
under det som er maksimal tillatt dose for beta-2-agonister etter WADAs regelverk, se
punkt 9.7.2. Mange utøvere hadde en tung astma, hvilket skulle kunne gi grunnlag for et
behandlingsforsøk med kombinasjon av inhalasjonssteroider og langtidsvirkende beta-2agonister.
12.3.3.2
Utvalgets konklusjon
Under henvisning til ovenstående legger derfor utvalget til grunn at norske
langrennsutøvere ikke synes å ha blitt tilbudt behandling i form av en kombinasjon av
inhalasjonssteroider og langtidsvirkende beta-2-agonister. I henhold til gjeldende
nasjonale og internasjonale retningslinjer for astmabehandling er slik
kombinasjonsbehandling å anse for grunnsteinen for behandling av personer med noe
tyngre astma.
Mange av utøverne har tung og ukontrollert astma, men behandles likevel ikke i tråd med
de retningslinjer/anbefalinger som er publisert i norske og internasjonale guidelines.
Hvorfor en generelt har valgt å behandle utøvernes astma med antikolinergika i stedet for
med beta-2-agonister, er uklart, og har ikke støtte i den vitenskapelige litteraturen.
Når det gjelder vedlikeholdsbehandling av astma synes altså ikke behandlingsstrategien
av norske langrennsutøvere å følge de nasjonale og internasjonale retningslinjene som
finnes.
Utvalget legger videre til grunn at utøverne heller ikke behandles med
leukotrienantagonist. Selv om denne indikasjon ikke kan anses å være sterk i denne
gruppen, kunne et behandlingsforsøk være verdifullt for de med mye symptom til tross
for at de mottar annen behandling.

12.4 Bruk av forstøver for administrering av legemidler og/eller
saltvann
12.4.1 Utvalgets funn og vurdering
Bruk av forstøver, både til inhalasjon av legemidler og saltvann (isoton saltvannsløsning)
har vært utbredt i det norske langrennslandslaget. Laglegene tilknyttet landslaget
argumenterer for bruk av forstøver ved at legemiddelet når lengre ut i luftveistreet ved
inhalasjon via forstøver, sammenlignet med inhalasjon via spray eller pulverinhalator.
Videre begrunnes slik bruk av at inhalasjon av legemidler (Atrovent®, Pulmicort®)
forebygger utvikling av astma hos dem som får symptom i forbindelse med fysisk
anstrengelse. Det har i lengre tid vært forstøverapparat tilgjengelig i smørebussen for
inhalasjon av legemidler og saltvann.
Det finnes ikke vitenskapelig dokumentasjon for at man ut fra et klinisk perspektiv får
mer fordelaktig distribusjon av legemiddel via forstøver, sammenlignet med spray eller
pulverinhalator. Forstøver anvendes iblant i Norge ved vedlikeholdsbehandling av
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personer med astma og KOLS, men noen direkte sammenligninger mellom behandling
med forstøver og spray eller pulverinhalatorer, som taler til fordel for forstøver, finnes
ikke. Det er således ikke vitenskapelig grunnlag for at legemidler er mer effektive om de
inhaleres via forstøver framfor via spray eller pulverinhalator ved behandling av
obstruktiv lungesykdom hos voksne.
I henhold til gjeldende regelverk skal inhalasjon av legemidler alltid forskrives av en
lege. Imidlertid har legemidler (Atrovent®, Pulmicort®) ligget tilgjengelig i
smørebussen. Fra høsten 2016 har man endret rutinene, slik at det ikke lenger finnes
legemidler tilgjengelig på samme måte.
I smørebussen har saltvann (isoton saltvannsløsning) i lengre tid vært tilgjengelig fo r
utøvere som har hatt behov for dette. Det finnes ikke vitenskapelig dokumentasjon for at
inhalasjon av saltvann innebærer en medisinsk fordel for utøverne, og det finnes ikke
vitenskapelig grunnlag for at saltvannsinhalasjoner forebygger utvikling av ast ma hos
friske utøvere som av og til får luftveissymptom i sammenheng med skirenn. Flere
utøvere forteller imidlertid at de rent subjektivt opplever at inhalasjon av saltvann via
forstøver "smører" lunger og såre luftveier, samt bidrar til å løse opp slim, etter kraftige
fysiske anstrengelser.
12.4.2 Utvalgets konklusjon
Det at reseptpliktige legemiddel har vært lett tilgjengelige i smøretraileren er i strid med
god medisinsk praksis. Rutinene har således vært mangelfulle. Gjennom den etter
forholdene dårlige kontrollen av legemidler i traileren har det vært muligheter for utøvere
å inhalere legemidler via forstøver uten på forhånd å ha kontakt med en lege.
Uten tvil har det at reseptpliktige legemidler har vært fritt tilgjengelige i smøretraileren
vært i strid med gjeldende regelverk for håndtering av legemidler. Flere av utøverne har
selv reagert på rutinene omkring inhalasjon, og enkelte har opplevd det som uriktig. Dette
gjelder spesielt utøvere som har kommet inn som ny på landslaget. I denne sammenheng
burde NSF ha innført en rutine for informasjon til nyankomne om at astma er forholdsvis
vanlig blant langrennsutøvere på elitenivå, og at behandling iblant skjer i smørebussen og
at dette ikke er ment for friske utøvere og ikke er et prestasjonsfremmende tiltak.
Inhalasjon av beta-2-agonister på forstøver har forekommet, jf. blant annet omtalen av
Sundby-saken i punkt 3.1.2, men ikke den siste tiden. Det har imidlertid vært uvanlig at
utøvere har inhalert beta-2-agonister via forstøver i smøretraileren. Rutinene for bruk av
forstøverapparat i smøretraileren har blitt endret. Inhalasjon av salbutamol i
smøretraileren ble avsluttet før Granskingsutvalget ble nedsatt. Det vises for øvrig til
endringen i den norske oversettelsen av dopinglisten gjeldende fra 1.1.17 som omtalt i
punkt 3.1.2; "[..] Ved bruk av annet utstyr enn vanlig inhalator til inhalasjon av beta2agonsister f.eks. nebulisator/forstøverapparat, bør det søkes om medisinsk fritak.
Nebulisator/forstøverapparat kan gi økt mengde tilført legemiddel til lungene, med en
overdosering i forhold til de WADA godkjente maksimale døgndosene.".
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Någjeldende rutine er at utøverne selv medbringer egne reseptpliktige legemidler som
skal inhaleres i smøretraileren. Dette innebærer at inhalasjon av legemidler fortsatt
forekommer i smøretraileren, men at rutinene for slik håndtering e endret. Nå skjer
inhalasjon av legemidler etter strikte rutiner og bare etter anvisning fra lege. Det finnes
således ingen inhalasjonslegemidler allment tilgjengelig i smøretraileren som muliggjør
”selvbetjening”.
Utvalget legger videre til grunn at det ikke finnes vitenskapelig støtte for at behandling
med inhalasjonssteroider (eller noen andre astmamedisiner) forebygger utvikling av astma
hos utøvere med begynnende symptom.
Inhalasjon av saltvann på forstøver foregår fortsatt. Dette innebærer ikke brudd mot
gjeldende bestemmelser. Det finnes imidlertid ikke vitenskapelig dokumentasjon for at
inhalasjon av saltvann innebærer en medisinsk fordel for utøverne, og det finnes ikke
vitenskapelig grunnlag for at saltvannsinhalasjoner forebygger utvikling av astma hos
friske utøvere som av og til får luftveissymptom i sammenheng med skirenn.
Det er vanskelig å se helsefaglige grunner til at bruk av saltvann via forstøver bør forbys
brukt i idrettssammenheng. Mange utøvere har symptomer i forbindelse med skiløp,
spesielt ved lave temperaturer, og muligheten for å gi symptomlindring med en tillatt
metode i form av saltvannsinhalasjon bør kanskje ikke fratas utøvere som opplever at
dette gir symptomlindring. Utvalget vil imidlertid vise til at slik bruk av medisinteknisk
avansert utstyr blant friske utøvere kan innebære en form for medikalisering av idretten
som har en negativ signaleffekt ut mot yngre utøvere, og at det derfor kan oppfattes som
etisk problematisk. Dersom det aksepteres at forstøverapparatet brukes med saltvann, uten
medikamenter, i lindrende øyemed, er det viktig å gi informasjon til alle som står utenfor
eliteidrettsmiljøet om hvorfor forstøveren brukes og at det ikke er noe "alle" som vil bli
gode på ski burde bruke. Unge utøvere bør få særlig informasjon om bruken og at bruken
savner vitenskapelig dokumentasjon for forebyggende effekt. Utvalget vil anbefale at det
framskaffes dokumentasjon av effekten av denne intervensjonen.
Om slike etiske betraktninger bør lede til at man slutter å bruke saltvann via forstøver, bør
vurderes av hvert enkelt land. Utvalget viser her til at man i Sverige har uttalt på
prinsipielt grunnlag at man ikke ønsker dette inn som en del av helsetjenestene som tilbys
til utøverne.

12.5 Om diagnostisering og/eller behandling basert på
symptomer
12.5.1 Utvalgets funn og vurdering
Som redegjort for i kapittel 9 vil grensen mellom diagnostisering og behandling i noen
tilfeller være flytende. Likedan er det viktig å være klar over at sykdommen astma kan
arte seg forskjellig fra person til person, og at grensen mellom diagnosen astma og andre
luftveislidelser kan være flytende og uklar.
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12.5.2 Konklusjon
Basert på den redegjørelse som særlig er inntatt i kapittel 9 og kapittel 10 legger utvalget
til grunn at kliniske symptomer kan indikere mulig astmadiagnose selv om det ikke er
gjort ytterligere undersøkelser eller foretatt tester i form av spirometri m.m.
Utvalget legger videre til grunn at behandling med astmamedisin utelukkende basert på
kliniske symptomer kan være faglig forsvarlig som kortvarig hastetiltak, for eksempel
etter store fysiske anstrengelser ved trening eller konkurranse. Dersom det skal
iverksettes langvarig eller permanent medikamentell behandling av astma eller lignende
lungelidelse forutsetter dette ytterligere utredning før det tas endelig stilling til
diagnostisering og medikamentell behandling.
Med de forbehold og forutsetninger som følger av ovenstående, er det utvalgets
oppfatning at man i tilknytning til landslagene ikke har hatt en symptomstyrt praksis
knyttet til diagnostisering og/eller behandling av astma eller lignende luftveislidelser som
det finnes grunn til å kritisere.

12.6 Påstander om diagnostisering og/eller behandling av friske
utøvere
12.6.1 Innledning – bakgrunn
Både forut for og underveis i utvalgets arbeid har det i ulike medier fremkommet
påstander om at laglegene og/eller annet helsepersonell tilknyttet NSF eller OLT/NIH
skal ha diagnostisert og/eller behandlet såkalt friske utøvere. Påstandene har knyttet seg
til diagnostisering og behandling av astma eller lignende luftveislidelser.
Utvalget legger til grunn at det med dette menes at man i strid med allment aksepterte
nasjonale og internasjonale retningslinjer har diagnostisert utøvere til å ha astma eller
lignende luftveislidelser, og at disse utøverne uten "gyldig" diagnose deretter har fått
medikamentell behandling som om de skulle hatt slik diagnose.
12.6.2 Utvalgets funn – vurderinger
Som tidligere nevnt kan grensen mellom diagnostisering/utprøving og behandling i noen
tilfeller være flytende, samtidig som grensen mellom diagnosen astma og andre
luftveislidelser kan være flytende og uklar. Likedan er det viktig å være klar over at
sykdommen astma kan arte seg forskjellig fra person til person. I tillegg kan behandling
med astmamedisin utelukkende basert på kliniske symptomer ved gitte forutsetninger
være å anse for fullt ut faglig forsvarlig.
Utvalget har i granskningsarbeidet ikke blitt kjent med tilfeller hvor man i strid med
allment aksepterte nasjonale og internasjonale retningslinjer har diagnostisert utøvere til å
ha astma eller lignende luftveislidelser, og at disse utøverne uten "gyldig" diagnose
deretter har fått medikamentell behandling som om de skulle hatt slik diagnose.
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Utvalget vil imidlertid påpeke at enkelte utøvere som har hatt luftveissymptomer, har fått
forsøksvis medikamentell behandling for å undersøke om behandlingen lindrer
symptomene. I de tilfellene hvor det ikke oppnås symptomlindring har utøveren ikke blitt
diagnostisert med astma og man har ikke fortsatt behandling med astmalegemiddel.
Utvalget legger til grunn at dersom det er snakk om symptomer som er forenelig med en
mistenkt diagnose, vil det etter en konkret vurdering være faglig forsvarlig å forsøke
medikamentell behandling for å se om man ved behandlingen oppnår symptomlindring.
Dette gjelder særlig "i felt" hvor det av hensyn til utøveren/pasienten fremstår som faglig
forsvarlig og legeetisk riktig å forsøke symptomlindrende behandling fremfor å avvente
senere undersøkelser som kan bekrefte eller avkrefte diagnosen. Dersom det ikke oppnås
symptomlindring i løpet av kort tids symptomlindrende behandling skal utøveren
henvises til videre undersøkelse for å avkrefte eller bekrefte diagnose, samt eventuell
utarbeidelse av behandlingsplan av spesialist dersom sykdom diagnostiseres.
12.6.3 Utvalgets konklusjon
Under henvisning til ovenstående vurderinger og presiseringer, og basert på den
informasjon utvalget har hatt, herunder informasjon fra intervjuer med utøvere, lagleger,
helsepersonell og annet støttepersonell som utvalget har gjennomført, finner utvalget ikke
grunn til å tro at det i landslagene har skjedd faglig uforsvarlig diagnostisering og/eller
behandling av utøvere uten påvist astma eller lignende luftveislidelser.
Utvalget legger derfor til grunn at det ikke er dekning for påstander fremsatt i media om
at laglegene og/eller annet helsepersonell tilknyttet NSF eller OLT/NIH skal ha
diagnostisert og/eller behandlet såkalt friske utøvere.

12.7 Om bruk av legemidler generelt
12.7.1 Innledning – bakgrunn
Utvalget legger til grunn at utøverne, i likhet med resten av befolkningen, bruker ulike
typer legemidler ved behov. Det vil her kunne være en blanding av reseptpliktige og ikkereseptpliktige legemidler som benyttes enten ved idrettsrelaterte eller ikke-idrettsrelaterte
sykdommer, skader eller tilstander.
12.7.2 Utvalgets funn – vurderinger
Som redegjort for i punkt 3.5 og 3.6 har utvalget ikke hatt innsyn i den enkelte utøvers
pasientjournal. Utover spørsmål som konkret har rettet seg mot legemiddelbruk i
tilknytning til astma og lignende luftveislidelser, har utvalget i intervjuene heller ikke stilt
spørsmål til utøverne om annen legemiddelbruk. At det skal avgrenses mot slik
legemiddelbruk følger av Granskningsutvalgets mandat med senere presiseringer, jf.
punkt 3.3.
Under henvisning til ovenstående vil derfor utvalget presisere at når det gjelder utøvernes
eventuelle legemiddelbruk som ikke omfattes av utvalgets granskningsmandat, så har
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utvalget ikke foretatt noen vurderinger. Likedan har utvalget heller ikke foretatt noen
vurderinger knyttet til laglegene eller andre legers eventuelle forskrivning av legemidler
til den enkelte utøver.
Utvalget ønsker imidlertid å knytte enkelte kommentarer til legemiddelbruk generelt.
I likhet med det som gjelder ytelse av helsehjelp innenfor den ordinære helse- og
omsorgstjensten, skal selvfølgelig også ytelse av helsehjelp til idrettsutøvere være faglig
forsvarlig. En avgjørende forutsetning for at helsepersonell skal kunne yte forsvarlig
helsehjelp, vil være et godt beslutningsgrunnlag for de helsefaglige overveielser som
gjøres, jf. nærmere om dette blant annet under punkt 8.2.3 og punkt 12.8. Helsepersonell
må ha oppdaterte og fullstendige helseopplysninger om den enkelte pasient. Slike
opplysninger må blant annet gjøre det mulig for behandlende helsepersonell å få et
sammenhengende og helhetlig bilde av pasienten, dennes helsetilstand, påviste
symptomer, planlagte og gjennomførte undersøkelser, mistenkte og fastsatte diagnoser,
tidligere og nåværende behandling, respons på behandling, planlagt og gjennomført
oppfølging. Opplysninger om tidligere, pågående eller planlagt legemiddelbruk vil her
være sentrale opplysninger.
I likhet med det som gjelder i den ordinære helse- og omsorgstjenesten kan det i mange
situasjoner være utfordrende for helsepersonell å skaffe seg et fullt ut komplett
beslutningsgrunnlag forut for ytelse av helsehjelp. Også når det gjelder landslagsutøvere
er det neppe uvanlig at disse i tillegg til helsehjelp fra laglegene i noen grad mottar
helsehjelp (herunder forskrivning av legemidler) fra annet helsepersonell samtidig eller
fra ulike behandlingsnivåer innenfor helse- og omsorgstjenesten. Dersom involvert
helsepersonell eller pasienten selv ikke sørger for nødvendig dokumentering eller
informasjonsutveksling, kan det helsepersonell som senere skal behandle pasienten gå
glipp av informasjon som ville vært relevant for ytelse av helsehjelpen. Opplysninger om
legemiddelbruk står her i en særstilling. Dersom man tar flere legemidler samtidig, kan
dette medføre et uforsvarlig eller helseskadelig overforbruk. Enkelte legemidler skal
heller ikke tas samtidig med andre legemidler på grunn av interaksjoner.
Som det fremgår av punkt 12.8 har NSF besluttet innført et elektronisk
pasientjournalsystem for laglegene. Dette vil være et viktig bidrag for å sikre
dokumentering av relevante helseopplysninger knyttet til den enkelte pasient/utøver,
herunder dokumentasjon av legemiddelbruk. Utvalget vil imidlertid understreke at et slikt
system i seg selv ikke vil være noen absolutt garanti for at helsepersonellet til en hver tid
har et komplett beslutningsgrunnlag. Utøverne vil som nevnt også kunne motta helsehjelp
fra sine ordinære fastleger eller fra andre deler av helse- og omsorgstjenesten, typisk
spesialisthelsetjenesten. Det vil her være nødvendig med deling av relevante
pasientopplysninger for å holde pasientjournalen mest mulig komplett. I tillegg kan
utøverne selv anskaffe reseptfrie legemidler eller kosttilskudd uten at laglege er informert
om dette. Dette er blant annet regulert i utøverkontraktene, jf. punkt 12.10.
Slik utvalget oppfatter det, foreligger det i all hovedsak et tett og godt forhold mellom
laglegene og den enkelte utøver. Denne tette kontakten mellom lege og utøver vil være et
godt utgangspunkt for åpenhet og ærlighet knyttet til legemiddelbruk. Det vil i slike
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situasjoner også være enklere for utøveren å stille spørsmål knyttet til bruk av legemidler,
kosttilskudd o.l., og da særlig knyttet opp til om disse er oppført på dopinglisten. Utvalget
oppfatter det slik at det innenfor NSF-langrenn er en kultur for at utøverne åpent og ærlig
kan diskutere med laglegene hvorvidt legemidler, kosttilskudd eller andre stoffer er i strid
med dopingregelverket. Til syvende og sist vil det være utøverens ansvar dersom han
eller hun benytter legemidler o.l. i strid med dopingregelverket, og det er da en åpenbar
fordel for utøverne at man har et medisinsk støtteapparat som man kan rådføre seg med.
12.7.3 Utvalgets konklusjon
Utvalget viser til de vurderinger og anbefalinger som fremgår av punkt 12.8 om
etablering av elektronisk pasientjournalsystem. Slik utvalget ser det vil slikt
journalsystem bidra til å gi behandlende laglege et bedre beslutningsgrunnlag for ytelse
av helsehjelp, herunder når det gjelder forskrivning av legemidler og for å ha samlet
oversikt over utøverens legemiddelbruk.

12.8 Om journalføring og mangel på elektronisk
pasientjournalsystem i NSF
12.8.1 Innledning – bakgrunn
Utvalget viser til redegjørelsen i punkt 8.2.7 når det gjelder helselovgivningens regulering
av helsepersonells plikt til å dokumentere sin virksomhet og krav til behandling av
personopplysninger, herunder føring av pasientjournal. Som det fremgår er føring av
pasientjournal og/eller dokumentasjon av den enkelte pasients helseopplysninger viktig
av en rekke grunner.
Pasientjournal er et arbeidsredskap for helsepersonell, og en avgjørende forutsetning for
at helsepersonellet skal kunne yte forsvarlig helsehjelp. Pasientjournal skal inneholde
oppdatert og fullstendige helseopplysninger om den enkelte pasient. Journal skal føres i
henhold til god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om
pasienten og den helsehjelp som er ytt. Journal skal også inneholde opplysninger som er
nødvendige for å oppfylle melde- eller opplysningsplikter som følger av lov eller
forskrift.
Pasientjournal skal blant annet gjøre det mulig for behandlende helsepersonell å få et
sammenhengende og helhetlig bilde av pasienten, dennes helsetilstand, påviste
symptomer, planlagte og gjennomførte undersøkelser, mistenkte og fastsatte diagnoser,
tidligere og nåværende behandling (herunder legemiddelbruk), respons på behandling,
planlagt og gjennomført oppfølging. Journalen skal også inneholde nødvendige
opplysninger om henvisninger av pasienten til annet helsepersonell eller annen del av
helsetjenesten, samt opplysninger fra annet samarbeidende personell eller helsetjeneste,
typisk i form av epikrise eller vurdering fra spesialisthelsetjenesten.
Pasientjournalen skal ikke bare være et arbeidsverktøy for pasientens primærbehandler.
Journalen skal også gjøre det mulig for ny behandler å sette seg inn i pasientens
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helsetilstand og sykehistorie slik at ny behandler på forsvarlig vis kan videreføre, overta
eller supplere den helsehjelp som tidligere er ytt til pasienten.
Pasientopplysninger er sensitive og skal behandles deretter. Elektronisk
pasientjournalsystem med god tilgangsstyring slik at den enkeltes tilgang kan begrenses
ut fra definert behov, er sikrere enn papirbasert journal og ivaretar personvernet på en
bedre måte. Elektroniske journalløsninger muliggjør også nødvendig samhandling og
lovlig og pålagt informasjonsutveksling mellom helsepersonell og helseinstitusjoner.
Personvern handler imidlertid ikke bare om at opplysninger skal innsamles og oppbevares
på en sikker måte. Godt personvern innebærer også at relevante opplysninger faktisk
dokumenteres og at de opplysninger som dokumenteres er korrekte. Godt personvern
innebærer i tillegg at dokumentasjon og føring av pasientjournal skal skje på en slik måte
at lov- og forskriftsfastsatte pasientrettigheter kan etterleves, herunder pasientens rett til
innsyn i de opplysninger som er dokumenter og rett til retting og sletting av feilaktige
eller utilbørlige opplysninger.
Endelig vil utvalget vise til at pasientjournal også skal kunne tjene som
dokumentasjonskilde i etterfølgende saker knyttet til tilsyn, herunder saker om
administrativ reaksjon mot aktuelt helsepersonell, pasientskadeerstatningssaker eller
straffesaker.
12.8.2 Utvalgets funn og vurderinger
Ved OLT har man i mange år hatt felles, elektronisk pasientjournalsystem hvor det
enkelte helsepersonell for den enkelte utøver/pasient har dokumentert opplysninger
knyttet til helsefaglige undersøkelser, herunder ulike fysiologiske tester og målinger,
diagnostisering og anbefalt behandlingsplan.
NSF har ikke tidligere hatt slikt felles, elektronisk pasientjournalsystem som
helsepersonell tilknyttet landslagene har kunnet benytte ved ytelse av helsehjelp til den
enkelte utøver/pasient.
På bakgrunn av utvalgets dokumentgjennomgang og gjennomførte intervjuer av
administrativt ansatte, helsepersonell, trenere og utøvere, legger utvalget til grunn at
landslagsleger og annet helsepersonell tilknyttet NSF har hatt en blandet praksis når det
gjelder dokumentasjon av nødvendige og relevante helseopplysninger om den enkelte
utøver/pasient.
Enkelte landslagsleger og annet helsepersonell har oppgitt å ha ført journal i papirform i
notatblokker/mapper på den enkelte utøver. Forutsatt at opplysninger behandles på en
forsvarlig måte legger utvalget til grunn at dette ikke er ulovlig i henhold til
helselovgivningen, men det er et "gammeldags" og sårbart system som ikke i samme grad
som elektronisk pasientjournalsystem muliggjør nødvendig samhandling og lovlig og
pålagt informasjonsutveksling mellom helsepersonell og helseinstitusjoner. Som nevnt
mener utvalget også at elektronisk pasientjournalsystem er sikrere enn papirbasert journal
og at det ivaretar personvernet på en bedre måte.
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Enkelte landslagsleger og annet helsepersonell har også oppgitt at observasjoner,
gjennomførte tester og testresultater, helsefaglige vurderinger og beslutninger "i felt", har
blitt husket mentalt eller nedtegnet i notisbøker, testskjemaer og/eller huskelapper for
senere innføring i journal. Dette har blant annet sammenheng med at det ikke er, eller vil
være, praktisk mulig å være innlogget på et elektronisk pasientjournalsystem som krever
internettoppkobling. Forutsatt at opplysninger behandles på en forsvarlig måte legger
utvalget til grunn at heller ikke dette er strengt tatt ulovlig. Dette skjer i praksis også
andre steder i helsetjenesten, for eksempel at man kladder et notat eller "husker"
opplysninger som senere føres inn i journal når man har denne tilgjengelig. Slik praksis
kan imidlertid være uheldig fordi det sammenlignet med samtidig dokumentering gir
risiko for å glemme journalføring av relevante opplysninger. Det må her også sees hen til
på hvilket tidspunkt man senere får adgang til å journalføre opplysningene, og hva slags
journal man da legger opplysningene inn i. Elektronisk pasientjournalsystem vil her for
eksempel være bedre enn papirbasert journal fordi det i elektronisk journal vil være
enklere å journalføre opplysninger på rett sted og tidspunkt i forhold til andre
journalnotater.
Enkelte landslagsleger har opplyst at de har opprettet og ført journal for den enkelte
utøver/pasient på sin "egentlige" arbeidsplass, for eksempel ved sykehus eller som
fastlege. Enkelte av disse har igjen opplyst at de har opprettet og ført pasientjournal på
egen PC, eller at man har opprettet og ført pasientjournal innenfor det system man
benytter på sin "egentlige" arbeidsplass, men da adskilt fra andre pasientopplysninger
tilknyttet arbeidsplassen. Forutsatt at opplysninger behandles på en forsvarlig måte legger
utvalget til grunn at heller ikke slik praksis vil være ulovlig. Det sikrer at
pasientopplysninger behandles på mer forsvarlig måte sammenlignet med føring av
opplysninger på papir, samtidig som det fremstår som litt uryddig idet helsehjelpen (og
dermed også dokumentasjonsplikten) som hovedregel ikke ytes i kraft av å være
sykehuslege eller fastlege for utøveren/pasienten, jf. imidlertid punkt 12.11 hvor det
fremgår at enkelte leger også har fungert som utøvernes fastlege.
Utvalget har ikke gjennomgått de enkelte utøvernes pasientjournaler. Utvalget har ikke
vurdert dette som strengt nødvendig for utføring av granskningsoppdraget, og av hensyn
til utøverens personvern har utvalget derfor valgt å ikke be om utøvernes samtykke til
innsyn i eller utlevering av pasientjournaler. Som følge av dette har utvalget heller ikke
forutsetninger for å vurdere hvorvidt det enkelte helsepersonells journalføring for den
enkelte utøver/pasient har vært i samsvar med de krav som følger av gjeldende lov- og
forskriftsverk. De opplysninger utvalget har hatt gir likevel godt grunnlag for utvalgets
mer overordnede vurderinger og anbefalinger.
Basert på de opplysninger utvalget har hatt, legger utvalget uansett til grunn at den
praksis landslagsleger og annet helsepersonell tilknyttet NSF har hatt når det gjelder
dokumentasjon av nødvendige og relevante helseopplysninger om den enkelte
utøver/pasient, har vært uheldig. Dette har også blitt formidlet til oppdragsgiver underveis
i utvalgets arbeid.
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Utvalget legger til grunn at det i et slikt regime er stor risiko for at journalføringspliktige
opplysninger ikke har blitt nedtegnet i pasientens journal. Utvalget legger også til grunn
at det i et slikt regime vil være økt risiko for at oppretting av journal og nedtegning av
relevante journalopplysninger skjer for sent eller kanskje ikke i det hele tatt for enkelte
utøvere/pasienter.
Utvalget har ikke opplysninger som tilsier at eventuelle brudd på dokumentasjonsplikt har
fått uheldige konsekvenser for ytelse av helsehjelp til den enkelte utøver/pasient. Utvalget
mener likevel at den beskrevne praksis ga økt risiko for at det kunne skje feil ved ytelse
av helsehjelp til den enkelte utøver/pasient eller at det kunne foreligge mangelfullt
beslutningsgrunnlag for at annet helsepersonell som senere skulle yte helsehjelp til
utøveren/pasienten. Dette er derfor prinsipielt uheldig.
Utvalget mener derfor det er positivt at NSF har besluttet innført felles, elektronisk
pasientjournalsystem som skal benyttes av landslagslegene og annet helsepersonell
tilknyttet landslagene. Pasientjournalsystemet er anskaffet og vil bli tatt i bruk i 2017.
Utvalget mener likevel at dette burde ha vært gjort på et langt tidligere tidspunkt og vil
understreke at når det nå etableres et nytt elektronisk pasientjournalsystem må det uansett
sikres at eksisterende helseopplysninger inntas i dette systemet i den grad det er
nødvendig og relevant. Eventuelt at det etableres gode systemer som sikrer at
helsepersonell også har tilgang til nødvendige og relevante helseopplysninger som frem
til nå kun har vært ført i papirbasert journal eller det enkelte helsepersonells "eget"
pasientjournalsystem.
Utvalget er videre enig med NSF i at det ikke legges opp til et felles pasientjournalsystem
med OLT. Felles pasientjournalsystem for organisatorisk og juridisk adskilte enheter
reiser en rekke personvernproblemstillinger, blant annet knyttet til å definere og sikre
nødvendig og relevant informasjonstilgang for det enkelte helsepersonell, og når det
gjelder å ivareta den enkelte utøver/pasients ønske om at taushetsbelagte opplysninger
kun gjøres kjent for helsepersonell i den grad de har tjenstlig behov for opplysningene.
Utvalget vil likevel understreke viktigheten av at det etableres gode samarbeidsrutiner
mellom helsepersonell tilknyttet NSF og helsepersonell tilknyttet OLT for å sikre relevant
og nødvendig informasjonsutveksling mellom helsepersonellet, jf. nærmere om dette
under punkt 12.9.
12.8.3 Utvalgets anbefaling
Utvalget mener det er positivt at NSF har besluttet innført felles, elektronisk
pasientjournalsystem som skal benyttes av landslagslegene og annet helsepersonell
tilknyttet landslagene.
Utvalget vil understreke viktigheten av at NSF som arbeidsgiver eller ansvarlig for
helsetjenestetilbudet til utøverne, sørger for å legge forholdene til rette for at det enkelte
helsepersonell kan dokumentere sin virksomhet i samsvar med de krav som følger av
gjeldende lov- og forskriftsverk. Når det gjelder det enkelte helsepersonells plikt til å
dokumentere sin virksomhet i henhold til krav fastsatt i lov og forskrift, vil utvalget
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bemerke at dette er et personlig ansvar som påhviler det enkelte personell og at dette vil
kunne være gjenstand for tilsyn på lik linje med tilsyn av helsepersonell innenfor andre
deler av helse- og omsorgstjenesten.
Utvalget vil videre understreke viktigheten av at når det nå etableres et nytt elektronisk
pasientjournalsystem, må det samtidig sikres tilgang til nødvendige og relevante
helseopplysninger som frem til nå kun har vært ført i papirbasert journal eller det enkelte
helsepersonells "eget" pasientjournalsystem.
Utvalget vil også understreke viktigheten av at det etableres gode samarbeidsrutiner
mellom helsepersonell tilknyttet NSF og helsepersonell tilknyttet OLT for å sikre relevant
og nødvendig informasjonsutveksling mellom helsepersonellet, jf. nærmere om dette
under punkt 12.9.

12.9 Om samhandling mellom helsepersonell tilknyttet
landslagene og helsepersonell ved Olympiatoppen mv.
12.9.1 Innledning – bakgrunn
Ytelse av helsehjelp innebærer i stor utstrekning at helsepersonell med ulik fagbakgrunn,
kompetanse og arbeidstilknytning, samarbeider om å yte best mulig helsehjelp til den
enkelte pasient. Utvalget viser i den forbindelse blant annet til rapportens punkt 8.2.3 og
den redegjørelse for krav til forsvarlig yrkesutøvelse som der er inntatt.
Kravet til forsvarlig virksomhet innebærer også en plikt til å innhente råd fra annet
fagpersonell eller til å henvise pasienten videre dersom egen fagkompetanse ikke er
tilstrekkelig til å yte forsvarlig helsehjelp. For leger vil det i slike tilfeller ofte være
aktuelt å henvise pasienten videre til annen lege med relevant kompetanse på aktuelle
fagområde, eventuelt formell spesialistkompetanse på fagområdet.
For å yte forsvarlig helsehjelp er det en forutsetning med tilgang til tilstrekkelig og
nødvendige pasientopplysninger. Som nevnt i punkt 8.2.6 avskjærer i utgangspunktet
taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21 utlevering av taushetsbelagt informasjon til
annet helsepersonell eller andre personer. Etter helsepersonelloven § 25 kan imidlertid
taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å
kunne gi forsvarlig helsehjelp og pasienten ikke motsetter seg dette.
12.9.2 Utvalgets funn – vurderinger
Som beskrevet blant annet i kapittel 10 har "arbeidsflyten" langt på vei vært slik at
dersom laglege har mistenkte at en utøver kan ha astma eller annen luftveislidelse, så har
laglege henvist utøveren til NIH/OLT for videre utredning og eventuell diagnostisering.
Tilsvarende gjelder for de tilfellene hvor en utøver allerede har fått diagnostisert astma
eller annen luftveislidelse før han eller hun tas opp på landslagene.
Ved NIH/OLT har man da gjort nødvendige undersøkelser, herunder fysiologisk tester,
for å bekrefte eller avkrefte astma eller annen luftveislidelse, jf. kapittel 10 for nærmere
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beskrivelse av dette. I de tilfellene hvor slik sykdom har blitt diagnostisert har lege ved
NIH/OLT utarbeidet behandlingsplan for utøveren/pasienten, samt som hovedregel også
forskrevet nødvendige legemidler.
Etter avsluttet utredning har "epikrise" eller informasjon om gjennomført undersøkelse,
funn og behandlingsplan som hovedregel blitt videreformidlet til henvisende laglege,
enten direkte til laglege eller ved at opplysningene sendes med utøveren/pasienten, jf.
imidlertid nærmere om dette nedenfor.
Videre oppfølging av den enkelte utøver/pasient, herunder forskrivning av nødvendige
legemidler, har deretter langt på vei blitt håndtert av den enkelte laglege. Som nevnt har
utvalget fått opplysninger som tilsier at forskrivning av legemidler for
astma/luftveislidelser for mange utøvere har skjedd fra lege ved NIH/OLT, og at laglege
derfor bare i mindre grad har forskrevet legemidler for dette. I noen tilfeller har imidlertid
laglege, og da som regel etter diskusjon med lege ved NIH/OLT, foretatt justeringer eller
endringer i medisinering ved behov.
Ved behov for ytterligere undersøkelse, testgjennomføring eller revurdering av tidligere
fastsatt diagnose og/eller behandlingsplan, har laglege henvist enkelte utøvere tilbake til
NIH/OLT og helsepersonellet der. Som nevnt kan imidlertid endring av medikamentell
behandling også ha skjedd etter skriftlig/muntlig kontakt mellom laglege og lege ved
NIH/OLT, og da uten noen formell henvisning.
Utvalget legger til grunn at den beskrevne ansvars- og oppgavedeling mellom laglegene
og legene ved NIH/OLT, i utgangspunktet samsvarer godt med det man ellers gjenfinner i
den ordinære helsetjenesten med en langt på vei tydelig og avklart ansvars- og
oppgavedeling mellom henholdsvis primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
På bakgrunn av utvalgets gjennomførte intervjuer, og da særlig intervjuer av
helsepersonell og enkelte trenere, har utvalget ikke funnet dokumentert tilfeller hvor
laglege ikke har fått opplysninger fra gjennomførte undersøkelser ved NIH/OLT som ville
ha vært nødvendige og relevante for laglegens helsefaglige vurderinger og/eller
behandling av den enkelte utøver.
Utvalget legger imidlertid til grunn at det virker å ha vært uklare rutiner eller tilfeldig
system for kommunikasjon og deling av helseopplysninger mellom laglegene og leger og
annet helsepersonell ved NIH/OLT.
Det synes ikke å ha eksistert klare rutiner for at NIH/OLT alltid skal melde skriftlig
tilbake til laglege om resultatet av alle gjennomførte tester og undersøkelser, de
vurderinger eller anbefalinger som gjøres på bakgrunn av dette og eventuelle anbefalinger
om videreføring eller endring av medikamentell behandling. Alternativt synes det heller
ikke å ha eksistert klare rutiner for at NIH/OLT alltid skal melde muntlig tilbake til
laglege.
Slik utvalget vurderer det har det derfor fremstått som noe tilfeldig om, og i så fall
hvordan, laglege har blitt gjort kjent med resultatet av gjennomførte tester og
undersøkelser, hvilke vurderinger som har vært gjort på bakgrunn av disse og eventuelle
anbefalinger om videreføring eller endring av medikamentell behandling som har skjedd
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ved NIH/OLT. I de fleste tilfeller har laglege fått informasjon skriftlig eller muntlig
direkte fra NIH/OLT, i noen tilfeller har laglege via den enkelte utøver fått overlevert
skriftlig informasjon fra NIH/OLT i form av journalnotat eller "epikrise", og i noen
tilfeller har laglege via den enkelte utøver "bare" muntlig blitt informert om relevante
helseopplysninger etter undersøkelser ved NIH/OLT.
Uklare rutiner for nødvendig og relevant informasjonsutveksling mellom helsepersonell,
eller manglende etterlevelse av etablerte rutiner som skal sikre slik
informasjonsutveksling, er uheldig ut fra et helsefaglig ståsted.
For at helsepersonell skal kunne undersøke, diagnostisere, behandle eller følge opp en
pasient på en faglig forsvarlig måte, er det grunnleggende nødvendig at helsepersonellet
til enhver tid har et mest mulig helhetlig og oppdatert bilde av pasienten og dennes
helsesituasjon. Dette innebærer at i de tilfellene hvor deler av helsehjelpen ytes av annet
helsepersonell etter henvisning fra "behandlingsansvarlig" lege eller der hvor
helsepersonell samarbeider om den totale ytelsen av helsehjelp til pasienten, så må det
sikres tydelige og gode rutiner for informasjonsinnhenting eller –utveksling. Ved
manglende eller utilstrekkelige rutiner for slik samhandling eller utveksling av
nødvendige og relevante helseopplysninger om den enkelte pasient, øker risikoen for
feilbehandling eller suboptimal ytelse av helsehjelp til pasienten.
For ordens skyld vil utvalget understreke at vi selvfølgelig er kjent med at opplysninger
om de tester, undersøkelser og vurderinger/anbefalinger som gjøres av helsepersonellet
ved NIH/OLT i all hovedsak vil være omfattet av helsepersonellets taushetsplikt. Som
klar hovedregel vil det da kreves samtykke fra utøver/pasient dersom disse opplysningene
skal utleveres fra NIH/OLT til laglegene. Basert på de undersøkelser utvalget har gjort
synes det ikke som om det har vært etablert gode eller tilstrekkelige rutiner for at man ved
NIH/OLT alltid avklarer hvorvidt den enkelte utøver/pasient samtykker til slik
informasjonsutveksling til laglegene.
12.9.3 Utvalgets anbefalinger
Som nevnt ovenfor legger utvalget til grunn at det virker å ha vært uklare rutiner eller
tilfeldig system for kommunikasjon og deling av helseopplysninger mellom laglegene og
leger og annet helsepersonell ved NIH/OLT.
Uklare rutiner eller systemer for nødvendig og relevant informasjonsutveksling mellom
helsepersonell, eller manglende etterlevelse av etablerte rutiner som skal sikre slik
informasjonsutveksling, er uheldig ut fra et helsefaglig ståsted.
Utvalget vil anbefale at NSF i samarbeid med NIH/OLT utarbeider gode rutiner for
nødvendig og relevant informasjonsutveksling mellom helsepersonell ved landslagene og
NIH/OLT, og at det samtidig etableres systemer for å sikre at rutinene etterleves i praksis.
Dette vil innebære at det rutinemessig må avklares med den enkelte utøver/pasient om
vedkommende samtykker til slik utveksling av helseopplysninger fra NIH/OLT til
laglege, og motsatt.
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Rent generelt vil utvalget bemerke at informasjonsutveksling direkte mellom
helsepersonellet er sikrere/mer forsvarlig enn en praksis hvor det overlates til den enkelte
pasient/utøver selv å sørge for videreformidling av relevant informasjon mellom
helsepersonellet. Dette gjelder spesielt der hvor informasjon kun formidles muntlig.
Utvalget vil også vise til punkt 12.8 og det som der fremgår om at NSF har besluttet
innført felles, elektronisk pasientjournalsystem som skal benyttes av landslagslegene og
annet helsepersonell tilknyttet landslagene. Ved etablering av slikt system vil laglegene
ha på plass et hensiktsmessig verktøy for å innhente, oppbevare og behandle nødvendige,
relevante og oppdaterte helseopplysninger om den enkelte utøver/pasient, herunder også
helseopplysninger som fremkommer ved undersøkelse eller behandling gjennomført hos
annet helsepersonell.

12.10
Utøverkontrakter - utøvernes plikt til å informere,
rådføre seg med eller benytte NSFs helsepersonell
12.10.1

Innledning – bakgrunn

Av Norges skiforbunds lov § 15 første ledd fremgår at for alminnelige
disiplinærforføyninger, sanksjoner etter NSFs fellesreglement og rennreglementer,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov93 kapittel 11 og 12.
I NIF lovens kapittel 12 om doping, heter det i § 12-5 (Skyldkrav):
"(1) Utøver plikter å sørge for at intet forbudt stoff tilføres utøvers kropp og at ingen
forbudt metode benyttes. Utøver er uten hensyn til skyld ansvarlig for ethvert forbudt stoff
som blir funnet i utøvers dopingprøve, eller bruk av forbudt stoff eller metode, jf. § 12-3
(1) a) og b).
(2) Manglende kjennskap til dopingbestemmelsene gir verken fritak for sanksjon eller
redusert sanksjon."
I inntil nylig gjeldende utøveravtale for utøvere uttatt på NSF’s landslag 94 het det blant
annet om utøvers sportslige plikter under punkt 5.2.1 bokstav h) at utøver plikter å:
"[f]orholde seg til NSFs helseteam i alle forhold knyttet til Utøvers helse, sykdom og
skader. Utøver skal straks melde fra til helseteamet og trener ved sykdom/skader o.l. som
påvirker Utøvers trening og/eller konkurransevirksomhet. All behandling eller
konsultasjoner hos eksternt helsepersonell eller behandlere, skal avklares og godkjennes av
NSFs helseteam."
Av samme punkt bokstav i) fremgår at utøver plikter å:
"[i]kke benytte preparater eller annet som er eller kan være i strid med NIFs og WADAs
dopingbestemmelser. Bruk av natur-preparater og kosttilskudd de siste seks månedene før
93

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov93 er fastsatt av Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité på Idrettstinget 5.-7. juni 2015. Loven er endret av Idrettsstyret på
møte nr. 7, 11. februar 2016, og på møte nr. 8, 9. mars 2016.
http://www.skiforbundet.no/Documents/Arrangement/Rennreglement/NSFs%20lov%202014.pdf
94

http://www.skiforbundet.no/Images/Landslagsavtale%20standard%202016-2017.pdf
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avtalens underskrift skal rapporteres skriftlig til NSF på vedlagte skjema. Eventuell bruk av
natur-preparater og kosttilskudd skal godkjennes skriftlig av NSFs lege før bruk. Oppstår
det situasjoner hvor Utøver har behov for medisinske preparater, skal trener underrettes og
NSFs lege konsulteres. Utøver plikter å rette seg etter råd og veiledning gitt av NSFs
lege/medisinske støtteapparat."
Med bakgrunn i de to omtalte dopingsakene i 2016, iverksatte NSF i desember 2016 et
strakstiltak i forhold til utøveravtalen. Ovenstående klausul i utøveravtalens punkt 5.2.1
bokstav i) om at utøver ved behov for medisinske preparater skal underrette trener og
konsultere NSFs lege, samt at utøver plikter å rette seg etter råd og veiledning gitt av
NSFs lege/medisinske støtteapparat, har dannet grunnlag for diskusjon omkring utøvers
egne undersøkelsesplikter, også omtalt som utøvers objektive ansvar i denne forbindelse.
Med bakgrunn i dette sendte NSF ut melding til alle landslagsutøvere i NSF i desember
2016, med blant annet følgende ordlyd:
"[D]et er du som utøver som i siste instans blir gjort ansvarlig for det som kommer i din
kropp, dette kalles for det objektive ansvaret. Det objektive ansvaret betyr at en utøver kan
bli dømt helt uavhengig av skyld. Har du et forbudt stoff i kroppen under en konkurranse,
mister du resultatene helt uavhengig av skyld. Derfor er det veldig viktig at
oppmerksomheten til alle er skjerpet til enhver tid. Av den grunn er rutinen med
signeringsprotokoll innført. Legen skal ved signatur bekrefte at vedkommende har sjekket
at medisineringen er i tråd med regelverket, og du som utøver skal ved signatur bekrefte at
du har fått denne informasjonen og er innforstått med at du har et objektivt ansvar etter
WADAs regelverk.
For å trygge deg som utøver har vi også gjennomgått utøveravtalens punkter om
medisinering, og gjort en oppdatering av disse punktene. Dette også for å skjerpe
oppmerksomheten knyttet til det objektive ansvaret som ligger i WADA koden. Vedlagt
finner du endring i landslagsavtalen som er vedtatt av Skistyret 1. november, og som nå er
gjeldende."
Utøveravtalens ordlyd fra 1. november 2016 er i tråd med dette endret slik at følgende
bestemmelser erstatter avtalens punkt 5.2.1 h) og 5.2.1 i):
"5.2.1 Utøver plikter å
h. forholde seg til NSFs helseteam i alle forhold knyttet til Utøvers helse, sykdom og
skader. Utøver skal straks melde fra til helseteamet og trener ved sykdom/skader o.l. som
påvirker Utøvers trening og/eller konkurransevirksomhet.
i. ikke benytte preparater eller annet som er eller kan være i strid med NIFs og WADAs
dopingbestemmelser. Bruk av natur-preparater og kosttilskudd de siste seks månedene før
avtalens underskrift skal rapporteres skriftlig til NSF på vedlagte skjema. Oppstår det
situasjoner hvor Utøver har behov for medisinske preparater, skal trener underrettes og
NSFs lege konsulteres og medisinbruk skal dokumenteres. Utøver har det objektive
ansvaret for alt som kommer i kroppen. Dette innebærer at utøveren alltid risikerer en sak
om brudd på dopingregelverket også der det er andre som har anbefalt medisinering. NSF
har laget rutiner for medisinbruk som støttepersonellet plikter å følge. Utøver plikter å sette
seg inn i NSFs til enhver tid gjeldende rutiner, herunder også Olympiatoppens rutiner."
Endringene ble gjort gjeldende fra 1. november 2016 og den enkelte utøver måtte signere
på at vedkommende var innforstått med endringene. Som det vil fremgå er blant annet
den tidligere passusen i bokstav h) om at "all behandling eller konsultasjoner hos eksternt
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helsepersonell eller behandlere, skal avklares og godkjennes av NSFs helseteam", nå
strøket. Endringen i bokstav i) innebærer en tydeliggjøring av utøverens
undersøkelsesplikt og objektive ansvar etter NIFs lov og WADAs regelverk, og det
påpekes blant annet at "utøveren alltid risikerer en sak om brudd på dopingregelverket
også der det er andre som har anbefalt medisinering.". Endringen innebærer også at den
tidligere passusen om at utøver "plikter å rette seg etter råd og veiledning gitt av NSFs
lege/medisinske støtteapparat" er strøket.
12.10.2

Utvalgets funn – vurderinger

Utvalget viser til ovenstående gjennomgang og legger til grunn at utøvers objektive
skyldansvar når det gjelder inntak av forbudte stoffer, har vært uendret i den perioden
utvalget er satt til å granske, jf. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komités lov § 12-5.
Fra ulikt hold har det vært hevdet at slikt objektivt skyldansvar er vanskelig forenlig med
det faktum at utøverne gjennom utøveravtalene har vært forpliktet til å rette seg etter råd
og veiledning gitt av NSFs lege/medisinske støtteapparat. Det har vært hevdet at dette
punktet i utøveravtalen kan uthule antidopingregelverkets hovedregel om objektivt
skyldansvar fordi utøveren gjennom avtalen tilsynelatende forpliktes til å følge legens råd
uansett.
For egen del vil utvalget påpeke at den tidligere utøveravtalens ordlyd på dette punkt også
kunne sies å være problematisk sett i forhold til grunnleggende pasientrettigheter om
pasienters rett til selv å velge behandler, jf. nærmere om dette i punkt 8.3.3. Slike strenge
avtaler kan altså oppleves som at de tar bort noe av utøverens personlige ansvar, samtidig
som de fratar utøveren rettigheter som andre pasienter har.
12.10.3

Utvalgets anbefaling

Som følge av at utøveravtalen nå som nevnt er endret synes aktuelle avtaleklausuler å
være bedre i samsvar med regelen om utøvers objektive skyldansvar. Avtaleklausulen
synes nå også å være bedre forenelig med lovfastsatte pasientrettigheter om frihet til å
velge behandler.
Etter gjeldende utøveravtale er imidlertid utøver fortsatt forpliktet til å underrette trener
og å konsultere NSFs lege dersom det oppstår situasjoner hvor utøver har behov for
medisinske preparater. Utvalget vil anbefale at NSF foretar en fornyet gjennomgang av
utøveravtalen på dette punkt og vurderer om det er hensiktsmessig og nødvendig å
pålegge utøver en opplysningsplikt overfor trener i disse situasjonene. Utvalget viser til at
det her vil være snakk om helseopplysninger (sensitive personopplysninger) som mest
naturlig bør formidles til NSFs laglege som da vil være pålagt taushetsplikt i henhold til
helsepersonelloven. Laglegen vil etter samtykke fra utøver kunne gi relevant informasjon
til trener.
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12.11

Laglegene fungerer også som utøvernes fastlege

12.11.1

Innledning - bakgrunn

Sammenlignet med andre nasjoners landslag, har de norske langrennslandslagene knyttet
til seg et stort helsemessig støtteapparat, herunder egne lagleger.
Legene i NSF-langrenn fungerer i tillegg til å være laglege også som fastlege eller
allmennlege for langrennsutøverne på elitenivå. Dette innebærer at laglegen ved behov
yter normale allmennlegetjenester til utøveren, herunder undersøkelse, diagnostisering,
behandling og oppfølging av helsetilstander som ikke krever spesialistkompetanse.
Enkelte utøvere har også fastlege lokalt, og da oftest grunnet geografiske forhold. I den
grad laglege igangsetter undersøkelse eller behandling, vil dette i noen tilfeller bli fulgt
opp eller fortsatt av utøverens fastlege, annen lege eller annet helsepersonell. Tilsvarende
kan det skje at laglege følger opp eller fortsetter behandling igangsatt av annen lege.
12.11.2

Utvalgets funn – vurderinger

Basert på de opplysninger utvalget har fått legger utvalget til grunn at det i all hovedsak
er et tett og godt forhold mellom laglegene og den enkelte utøver.
Gjennom trening, samlinger og konkurranser i sesong, samt tester og oppfølging utenom
sesong, har laglege og utøverne tidvis hyppig kontakt. I hovedsak vil denne kontakten
være begrunnet i idrettsrelaterte helsemessige forhold, men i noen grad også begrunnet i
behov for ordinære allmennlegetjenester som ikke nødvendigvis er idrettsrelatert. I tillegg
til at lege og utøver gjennom dette vil bli godt kjent som lege og pasient, vil mange etter
hvert også få et vennskap av mer privat eller personlig karakter. Kontakten mellom
laglege og utøver vil slik sett ikke utelukkende være et pasient-behandler-forhold.
God kjennskap og tillit mellom lege og pasient er i medisinen sett på som en viktig
forutsetning for ytelse av forsvarlig helsehjelp. Slik sett vil den tette kontakten mellom
lege og utøver i utgangspunktet være positivt vurdert ut fra et helsemessig ståsted.
Enkelte utøvere reiser opptil 300 dager i året i forbindelse med trening, samlinger og
konkurranser. Det sier seg selv at det i slike tilfeller kan være vanskelig å benytte sin
ordinære fastlege ved behov for helsehjelp. Laglegene vil ofte være tilstede under
samlinger og konkurranser, og noen ganger også i forbindelse med trening. For utøverne
vil det derfor ofte være enklere å benytte laglegen også ved behov for ordinære
allmennlegetjenester i tillegg til idrettsrelaterte helsetjenester.
I tillegg er det slik at utøvernes behov for helsehjelp for en stor del vil være
idrettsrelatert. Sammenlignet med en legevaktslege eller fastlege vil laglegene som
hovedregel ha større kompetanse og erfaring med den type helsemessige problemstillinger
som utøverne normalt opplever, for eksempel knyttet til belastningsskader eller
overtrening. Ordningen med laglege sikrer tett oppfølging av idrettsrelaterte helsemessige
problemstillinger, og kontinuitet i undersøkelse og behandling over tid. Også av disse
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grunner vil det være naturlig at utøverne i stor grad benytter laglegene når de har behov
for helsehjelp.
Det kan imidlertid ikke utelukkes at slik tett kontakt også kan ha noen uheldige følger.
Tett kontakt kan bli for tett, og det kan være en risiko for at legen ikke tydelig nok skiller
mellom rollene som henholdsvis behandler og venn/støttespiller. Det kan da være en
risiko for at legen finner det vanskelig å si nei til helsehjelp som ikke anses for faglig
forsvarlig. Sett fra utøverens ståsted kan det tenkes situasjoner hvor man har behov for
helsehjelp, men hvor man i utgangspunktet ikke ønsker å benytte laglegen. Det tette
forholdet mellom lege og utøver kan da muligens medføre at man likevel føler seg
forpliktet til å benytte laglegen. En annen mulig ulempe ved for tett kontakt kan være at
laglege, enten på eget initiativ eller i samråd med utøveren, forsøker å diagnostisere eller
behandle tilstander eller sykdommer som burde vært henvist til spesialist.
12.11.3

Utvalgets anbefaling

Granskningsutvalget legger til grunn at det helsemessige støtteapparatet de norske
langrennslandslagene har knyttet til seg, herunder egne lagleger, i all hovedsak må sies å
være en fordel for utøverne og for ivaretagelse av deres helse.
Et velfungerende helsemessig støtteapparat er fordelaktig for utøverne både når det
gjelder behov for helsehjelp som oppstår der og da, men også i et mer langsiktig
perspektiv når det gjelder forebygging av senskader eller sykdom etter at utøveren har
avsluttet sin aktive idrettskarriere.
Utvalget vil imidlertid understreke viktigheten av at laglegene og resten av det
helsemessige støtteapparatet har høy rollebevissthet. Selv om det ikke vil være til å unngå
at forholdet mellom helsepersonell og utøver over tid også vil kunne få preg av vennskap,
er det viktig at dette ikke påvirker faglig forsvarlige vurderinger og beslutningen i
pasient-behandler-forholdet. For ordens skyld vil utvalget understreke at vi i vårt arbeid
ikke har blitt kjent med situasjoner hvor dette skal ha skjedd på en uheldig måte.
Når det gjelder problemstillinger knyttet til utøverkontraktene og utøvernes forpliktelse
overfor laglegene og helseteamene, viser utvalget til redegjørelse under punkt 12.10.

12.12

Om bruk av ergogene stoffer

12.12.1

Innledning - bakgrunn

Med ergogene stoffer menes stoffer som har prestasjonsfremmende effekt. Slike stoffer kan
finnes i kosttilskudd, men også i medisin eller dopingstoffer.95
Noen ergogene tilskudd kan fremme prestasjonsevnen hos utøvere på høyt nivå. Det gjelder
imidlertid kun et begrenset antall av produktene på markedet, og virkningene av tilskuddene
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Se blant annet http://www.olympiatoppen.no/fagavdelinger/ernaring/fagseminar/media3304.media
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er individuelle. Noen utøvere får ingen prestasjonsfremmende effekt, og noen erfarer også
ubehag og negative effekter.
Koffein er et eksempel på et ergogent stoff. Koffein har dokumentert prestasjonsfremmende
effekt på utholdenhet og anaerob styrke. Koffeinets prestasjonsfremmende effekt skyldes
hovedsakelig stimulering av sentralnervesystemet. Koffein utsetter utmattelse og øker sentralt
driv. Effekten av koffein er den samme uavhengig av koffeinkilde så lenge dosen er den
samme.
12.12.2

Utvalgets funn – vurderinger

Som nevnt i punkt 12.7 har utvalget ikke hatt innsyn i den enkelte utøvers pasientjournal.
Utvalget har i utøverintervjuene heller ikke stilt spørsmål om annen legemiddelbruk en
den som eventuelt benyttes i tilknytning til astma og lignende luftveislidelser. Utvalget
har heller ikke stilt spørsmål om utøvernes eventuelle bruk av kosttilskudd e.l.
I utvalgsarbeidet har imidlertid utvalget blitt kjent med at det i en periode var praksis for
at laglegene forskrev koffeintabletter til enkelte utøvere. Som nevnt er koffein et ergogent
stoff, det vil si at det har en prestasjonsfremmende effekt. Koffein står på WADAs
overvåkningsliste, men utvalget vil understreke at koffein er tillatt brukt og ikke i strid med
dopingregelverket.
Koffein har i mange år blitt inntatt av utøvere blant annet i form av kaffe, en blanding av
kaffe og cola, energidrikker eller energibarer. På et tidspunkt begynte imidlertid laglegene
å forskrive reseptbelagte koffeintabletter til enkelte utøvere. Denne praksisen startet etter
råd fra OLT og var begrunnet i at en slik måte å innta koffein på ville være mer skånsomt
for utøvernes mage enn inntak av større mengder kaffe.
OLT har fastsatt retningslinjer for bruk av ergogene stoffer. Det fremgår av disse at blant
annet utøver, trener og ernæringsavdelingen ved OLT skal være med å fatte beslutningen
om slik bruk, og at det skal foretas en medisinsk vurdering før utprøving. Det presiseres
at utøvere som skal bruke ergogene stoffer, kun skal veiledes av fagpersonell med
kompetanse på dette feltet og at utøveren skal informeres om mulig effekt og bivirkninger
før de tar avgjørelse om bruk. Det understrekes at i et landslag der hvor kun deler av
gruppen kvalifiserer for bruk av ergogene stoffer, så skal hele laget få informasjon.
Videre understrekes at ingen utøver skal føle seg presset til å bruke ergogene stoffer,
hverken fra OLT, trenere eller produsenter av slike stoffer.
I tillegg til slike generelle retningslinjer har OLT utarbeidet særskilte protokoller for bruk
av ulike ergogene stoffer. Når det gjelder koffein fremgår at det skal gjennomføres
omfattende utprøving for å finne frem til lavest mulig dose for størst mulig effekt. Det
fremgår videre at koffein kan brukes som et verktøy ved behov i utvalgte renn, spesielt i
forbindelse med jetlag etter reise.
Underveis i utvalgsarbeidet ble imidlertid utvalget gjort kjent med at laglegene hadde
besluttet å avslutte praksisen med å forskrive koffein i tablettform til utøvere. Slik
utvalget har oppfattet det var begrunnelsen blant legene at selv om det her er snakk om et
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lovlig, prestasjonsfremmende stoff, så ønsket legene ikke å forskrive legemidler som det
ikke forelå medisinsk begrunnelse for å benytte.
12.12.3

Utvalgets anbefalinger

Utvalget er enig i laglegenes beslutning om å avslutte forskrivning av reseptbelagt koffein
i tablettform til utøvere. Selv om koffein er et lovlig, prestasjonsfremmende stoff,
foreligger det neppe noen medisinsk indikasjon for å forskrive dette legemidlet til
utøverne.
Som utvalget blant annet har påpekt i punkt 11.5 er det ikke et relevant profesjonsetisk
argument at utøverne kan ta det samme stoffet i form av kaffe og cola. En slik praksis er
derimot et eksempel på at legetjenester brukes til å øke prestasjonene alene. Legens
oppgaver er å lindre, trøste og behandle, ikke å bidra til økte prestasjoner gjennom
forskrivning av (lovlige) prestasjonsfremmende stoffer.
Utvalget er tilfreds med at det fra OLT er fastsatt egne retningslinjer for bruk av ergogene
stoffer, samt særskilte protokoller for utprøving og bruk av enkeltstoffer som koffein.
Dette bidrar til at en eventuell bruk skjer i kontrollerte former og etter veiledning av
fagkyndig personell.

12.13

Om medisinkofferten

12.13.1

Innledning – bakgrunn

Som redegjort for under punkt 8.2.8 følger det av helselovgivningen med tilhørende
forskrifter at legemidler skal oppbevares og håndteres på en forsvarlig måte.
Utvalget har som nevnt gjennomført intervjuer av et stort antall lagleger og annet
helsepersonell, trenere, støttepersonell og administrativt personell. I disse intervjuene har
det også fremkommet opplysninger knyttet til særskilte medisinkofferter som medbringes
på treningssamlinger og konkurranser. Deler av utvalget var også til stede på
åpningsrennet i langrenn, "Beitosprinten", på Beitostølen 18. og 19. november 2016.
Utvalget gjennomgikk i den forbindelse medisinkofferter som her var medbragt, og
intervjuet blant annet helsepersonell som da var tilstede.
12.13.2

Utvalgets funn – vurderinger

Som nevnt har skilandslagene to medisinkofferter som medbringes på treningssamlinger
og konkurranser. Laglege er ansvarlig for innholdet i koffertene og at legemidler som
oppbevares i koffertene er relevant i forhold til hva slags legemiddelbehov som kan
oppstå, at forbrukte legemidler erstattes med nye legemidler og at legemidler er innenfor
holdbarhetsdato.
Når det gjelder reseptpliktige legemidler som den enkelte utøver benytter, må utøveren
som hovedregel medbringe dette selv og den enkelte utøvers legemidler oppbevares
normalt ikke i medisinkoffertene.
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Ved utvalgets gjennomgang av medisinkofferten i forbindelse med "Beitosprinten", jf.
ovenfor, ble den ene medisinkofferten oppbevart i smøretraileren (heretter o gså omtalt
som koffert nr. 1). Kofferten var da låst med en hengelås med 3-sifret kode.
Øverst i kofferten lå det en form for innholdsfortegnelse som synes å være av eldre dato
(sesongen 2010/2011), og også i en slik forfatning at det var til dels vanskelig å lese hva
kofferten i henhold til denne listen skulle inneholde. Oversikten viste navn på preparat og
genererisk navn på legemiddelet, dose og antallet legemidler. På baksiden av
innholdsfortegnelsens siste ark var det påført med kulepenn noe som utvalget oppfatter
som en kvittering eller påtegning på "uttak" fra kofferten. Det ble ikke funnet annen
beskrivelse av hva som eventuelt var tatt ut av legemidler, hvem (altså hvilket
helsepersonell) som eventuelt hadde tatt ut legemidler og når eller hvem som hadde
mottatt slike legemidler. Forøvrig vil utvalget bemerke at kofferten bar preg av noe rot og
inneholdt enkelte gamle legemidler og legemidler som helsepersonellet i NSF-langrenn på
det tidspunkt hadde uttalt at man ikke lenger ville utlevere (Koffein tabletter 100 mg.)
som omtalt i punkt 12.12.
Den andre medisinkofferten ble oppbevart av laglege på hotellet (heretter også omtalt
som koffert nr. 2). Denne medisinkofferten var tilnærmet identisk med koffert nr. 1.
Kofferten var låst med samme type hengelås med kode (og samme kode som koffert nr.
1). Denne medisinkofferten virket langt bedre utstyrt og organisert enn koffert nr. 1, men
etter samme system. I koffert nr. 2 var det også påført langt flere, og bedre spesifiserte
tilfeller av uttak av legemidler fra kofferten, med dato, type medisin og navngitt utøver
som hadde mottatt legemidlene. Utvalget oppfattet det slik at koffert nr. 1 var i mindre
bruk enn koffert nr.2, og at dette kan være noe av forklaringen på de ovennevnte forhold.
Basert på de intervjuer utvalget har gjennomført med lagleger, annet helsepersonell,
trenere, støttepersonell, administrativt personell og utøvere, samt også basert på utvalgets
gjennomgang av medisinkoffertene i forbindelse med "Beitosprinten", legger utvalget til
grunn at det har vært til dels dårlige og uklare rutiner knyttet til utlevering av, og tilgang
til, legemidler fra medisinkoffertene. Koden til låsen på kofferten har unntaksvis vært
tilgjengelig for andre enn helsepersonell.
Utvalget legger til grunn at legemidler i all hovedsak har blitt utlevert av lege selv eller
av annet helsepersonell etter forutgående avklaring med lege.
Utvalget har imidlertid gjennom intervjuer fått opplysninger som kan tyde på at
helsepersonell uten klarering med lege har utlevert legemidler til utøver. Utvalget vil
understreke at slik utvalget oppfatter det har det her vært snakk om enkeltstående tilfeller
som virker å ha skjedd helt unntaksvis.
Utvalget har gjennom intervjuer også fått opplysninger som kan tyde på at utøver selv har
hentet legemidler i medisinkofferten, samtidig som det for utvalget er uklart om dette har
skjedd etter forutgående klarering med helsepersonell. Utvalget vil også understreke at
slik utvalget oppfatter det har det her vært snakk om enkeltstående tilfeller som virker å
ha skjedd helt unntaksvis.
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Utvalget vurderer det som klart uheldig dersom legemidler utdeles eller uthentes fra
medisinkofferten uten eksplisitt godkjenning fra lege, eller etter godkjenning fra annet
helsepersonell etter forutgående avklaring med lege. For ordens skyld vil imidlertid
utvalget påpeke at medisinkoffertene i stor grad inneholdt legemidler som ikke er
reseptpliktige, men også enkelte reseptpliktige legemidler. Basert på de fortegnelser som
lå i medisinkoffertene er det ikke mulig å skaffe en komplett oversikt over hvilke
legemidler som har blitt utlevert, til hvem de har blitt utlevert og hvilket helsepersonell
som i så fall har godkjent slik utlevering.
Basert på de intervjuer utvalget har gjennomført med lagleger, annet helsepersonell,
trenere, støttepersonell, administrativt personell og utøvere, samt også basert på utvalgets
gjennomgang av medisinkoffertene i forbindelse med "Beitosprinten", legger utvalget til
grunn at det har vært til dels dårlige og uklare rutiner knyttet til ajourføring eller
vedlikehold av legemidler som har blitt forbrukt eller utdelt fra medisinkoffertene.
Utvalget viser i den forbindelse til den redegjørelse som fremgår ovenfor.
12.13.3

Utvalgets anbefalinger

Som det fremgår ovenfor legger utvalget til grunn at det har vært til dels mangelfulle eller
uklare rutiner knyttet til oppbevaring og utlevering av legemidler fra medisinkoffertene.
Utvalget legger videre til grunn at det har vært til dels mangelfulle eller uklare rutiner
knyttet til ajourføring av innhold i medisinkofferten og når det gjelder dokumentasjon av
utlevering av legemidler og annet forbruksmateriell fra kofferten.
Utvalget vil anbefale at Skiforbundet i lys av dette kritisk vurderer gjeldende rutiner når
det gjelder medisinkoffertene og at det etableres systemer som skal sørge for at
legemiddelhåndtering i og omkring medisinkoffertene skjer på en forsvarlig måte.
Utvalget tar til etterretning at NSF fra desember 2016 har innført en ny
signeringsprotokoll som skal benyttes ved uttak av nye medisiner. Protokollen innebærer
at legen ved signatur skal bekrefte at vedkommende har sjekket at medisineringen er i
tråd med regelverket, og utøver skal ved signatur bekrefte at han/hun har fått denne
informasjonen, jf. vedlegg nr. 8.

12.14
Kan omfattende støtteapparat og helsefaglig
oppfølging bidra til å "umyndiggjøre" utøverne?
12.14.1

Innledning – bakgrunn

Som nevnt flere steder har de norske landslagsutøverne knyttet til seg et stort
støtteapparat blant annet i form av form av flere trenere, leger og fysioterapeuter tilknyttet
det enkelte landslag. I tillegg er det etablert et systematisk samarbeid mellom NSF og
laglegene, og leger og andre helsefagressurser ved OLT og NIH. Ved NSF-langrenn er
det også opprettet et smøreteam som skal optimalisere glid og feste på skiutstyr.
Sammenlignet med andre nasjoner er det liten tvil om at de norske langrennslandslagene
har knyttet til seg et stort støtteapparat.
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12.14.2

Utvalgets funn – vurderinger

Granskningsutvalget legger til grunn at det helsemessige støtteapparatet de norske
langrennslandslagene har knyttet til seg i all hovedsak må sies å være en fordel for
utøverne og for ivaretagelse av deres helse. Et velfungerende helsemessig støtteapparat er
fordelaktig for utøverne både når det gjelder behov for helsehjelp som oppstår der og da,
men også i et mer langsiktig perspektiv når det gjelder forebygging av senskader eller
sykdom etter at utøveren har avsluttet sin aktive idrettskarriere.
Slik utvalget ser det kan imidlertid et omfattende støtteapparat i form av helsefaglige og
andre ressurser, ha uheldige konsekvenser. Det at utøverne i stor grad opplever at de har
et stort og profesjonelt team rundt seg som legger ned omfattende arbeid og ressurser for
å sikre utøverne en best mulig helsetilstand og best mulige idrettsprestasjoner, kan
innebære en risiko for "umyndiggjøring" av utøverne. Det er uheldig dersom et stort og
profesjonelt støtteapparat bidrar til at den enkelte utøver slutter "å tenke selv" eller slutter
å stille kritiske spørsmål knyttet til blant annet egen kropp, helse og sykdom. På tross av
et omfattende støtteapparat er det avgjørende at utøverne selv opplever at de har ansvar
som voksne, hele, mennesker, og at de selv følger med på legemiddelbruk og kan
dopingregelverket.
12.14.3

Utvalgets anbefalinger

Det er uheldig dersom et stort og profesjonelt støtteapparat bidrar til at den enkelte utøver
slutter "å tenke selv" eller slutter å stille kritiske spørsmål knyttet til egen kropp, helse og
sykdom. Dette er ikke minst viktig når det gjelder yngre utøvere som tas opp på
landslagene.
Utvalget vil derfor understreke viktigheten av at NSF-langrenn har et bevisst forhold til
denne problematikken og at man løpende vurderer mulige uheldige konsekvenser knyttet
til det totale støtteapparatet som etableres omkring utøverne, og hvilke oppgaver
støtteapparatet tar ansvar for på vegne av utøverne. Det må ikke bli slik at det totale
systemet omkring utøverne overskygger den enkeltes individuelle ansvar. Det er derimot
viktig å bevisstgjøre den enkelte utøver om dennes ansvar. Til syvende og sist vil det
være utøvernes ansvar å søke helsehjelp og varsle om symptom. Det er også utøveren som
bestemmer hvilke råd han/hun tar til seg og følger, når det gjelder medisinering, hvile og
andre tiltak. Utøveren er ansvarlig for hvilke legemidler eller andre stoffer de benytter,
herunder å søke om medisinsk fritak der hvor det er nødvendig for bruk av aktuelle
legemidler. Individuelt ansvar hos den enkelte utøver vil imidlertid uansett ikke frita
helsepersonell fra sin personlige plikt til å yte forsvarlig helsehjelp til utøverne.

Side 158 av 191

12.15
Organisering og ansvarsfordeling i det helsefaglige
støtteapparatet
12.15.1

Innledning - bakgrunn

Høsten 2016/vinteren 2017 ble det gjort endringer i organiseringen av det helsefaglige
støtteapparatet i NSF ved at lege Petter Olberg ble utnevnt som sjefslege og medisinsk
ansvarlig i NSF-langrenn. Det ble samtidig besluttet at fysioterapeut Torger Hansen
skulle fortsette i rollen som administrativ leder av helseteamet. I tillegg vedtok Skistyret å
ansette lege Ola Rønsen i deltidsstilling som ny medisinsk ansvarlig i NSF, med
koordinerende og rådgivende funksjon for helsepersonell i alle grener i Skiforbundet.
I det videre skal det redegjøres for den historiske utviklingen i perioden 2012 – 2017 når
det gjelder organisering og ansvarsdeling i det helsefaglige støtteapparatet.
12.15.2

Utvalgets funn - vurderinger

Som nevnt ble lege Petter Olberg i oktober 2016 utnevnt som sjefslege og medisinsk
ansvarlig i NSF-langrenn. Olberg er spesialist i allmennmedisin i Trondheim. Fra 2008
har han vært lege for kombinertlandslaget, og i sesongen 2015/2016 var han laglege for
junior- og rekruttlandslaget i NSF-langrenn.
Fysioterapeut Torger Hansen har vært administrativ leder av helseteamet NSF-langrenn
fra 2011. I oktober 2016 ble det besluttet at Hansen skulle fortsette i rollen som
administrativ leder av helseteamet. Torger Hansen har erfaring i NSF fra sesongen
1986/1987, og er godkjent idrettsfysioterapeut FFI med videreutdanning i klinisk
fysioterapi.
I desember 2016 vedtok Skistyret å ansette lege Ola Rønsen som ny medisinsk ansvarlig i
NSF. Rønsen er ansatt i en 30 prosentstilling i NSF med hovedansvar for medisin, helse
og antidopingarbeid. Rønsen skal ha en koordinerende og rådgivende funksjon for
helsepersonell i alle grener i NSF.
Ola Rønsen var tidligere lege ved OLT fra 1991 til 2013. I perioden 2008-2012 var han
også sjefslege for vinter- og sommer-OL i regi av OLT. Utover dette hadde Rønsen
bierverv som laglege i NSF-langrenn i periodene 1994-1998 og 2009-2011. I siste periode
var han også leder av helseteamet NSF-langrenn.
I tiden før OL i Vancouver 2010 ble det stilt spørsmål ved om helseteamet NSF-langrenn
hadde optimal organisering og sammensetning. Alt helsepersonell hadde engasjement ved
NSF som bierverv parallelt med faste stillinger ved andre helseinstitusjoner eller som
privatpraktiserende. OLT ønsket derfor å støtte NSF for å bidra til at Norge gjorde et så
godt OL som mulig. Av den grunn ble Rønsen i 2009 ansatt som leder av helseteamet
NSF. Opprinnelig skulle Rønsen være tilknyttet NSF inntil OL i Vancouver var over, men
han ble imidlertid anmodet fra NSF om å forlenge engasjementet til 2011.
I perioden 2009-2011 gjorde Rønsen ingen større endringer av den medisinske praksisen
ved helseteamet. Det var i hovedsak administrative rutiner og ansvarsforhold som ble
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klargjort. Rønsen var den medisinske ansvarlige og de ulike laglegene skulle rapportere
til ham om medisinske forhold. I Rønsen hadde den enkelte laglege en medisinsk leder å
konferere med og Rønsen hadde derved også mulighet til å kvalitetssikre oppgavene som
ble utført på det enkelte langrennslag, henholdsvis herrer allround, herrer sprint, kvinner
elite og junior-/rekruttlag. Slik utvalget har forstått det ledet dette arbeidet til bedre
struktur over samarbeidet i helseteamet og bedre ivaretakelse av logistikk. Rønsen
innkalte til møter, besluttet agenda og satt opp arbeidsplaner mv. Det ble gjennomført fire
helseteammøter per år, hvor alle lagleger og fysioterapeuter var til stede. Rønsen la her
mye vekt på antidopingreglement og -kunnskap, blant annet gjennomgang av rutiner ved
TUE-søknader. I perioden Rønsen var leder av helseteamet var alle astmamedisiner på
forbudslisten.
I 2011 valgte Rønsen å avslutte sitt engasjement i NSF, da også som leder av helseteamet
NSF-langrenn. Ingen av de øvrige laglegene i NSF-langrenn ønsket da å påta ansvaret
som leder av helseteamet og fysioterapeut Torger Hansen ble på denne bakgrunn i 2011
tilsatt som "administrativ leder" av helseteamet. Det medisinske ansvaret ble liggende hos
laglegene. I mangel på medisinkompetanse kunne Hansen ikke være "sparringspartner" på
samme måte som Rønsen hadde vært overfor laglegene. Hansen fikk rollen som
administrativ sjef, koordinator og tilrettelegger.
Høsten 2016 ble som nevnt ledelsen i helseteamet NSF-langrenn styrket ved at det på nytt
ble utnevnt en sjefslege og medisinsk ansvarlig, Petter Olberg. Administrativ leder vil i
fortsettelsen ha ansvaret for de mange administrative oppgaver på langrennslandslaget, og
det enkelte lag vil som tidligere bli støttet av en ansvarlig laglege og -fysioterapeut. For
øvrig vil alt helsepersonell i NSF-langrenn nå i tillegg kunne søke støtte fra medisinsk
ansvarlig for alle grener i NSF, Ola Rønsen, som også skal videreutvikle rutiner og
kompetanse innen helse og antidopingarbeid på tvers av NSFs virksomhet. Rønsen skal i
tillegg til å ha daglig hovedansvar for medisin og følge opp strakstiltakene vedtatt av
Skistyret som ble iverksatt høsten 2016. Videre skal Rønsen, i samarbeid med sjefslegen i
langrenn, ha hovedansvar for oppfølging av Granskningsutvalgets rapport.
12.15.3

Utvalgets anbefalinger

Med bakgrunn i ovenstående redegjørelse er det utvalgets vurdering at det medisinske og
helsefaglige støtteapparatet i NSF og NSF-langrenn fremstår som godt rustet til å løse
helsemessige utfordringer ved det norske langrennslandslaget, samt også bidra inn i NSFs
videre antidopingarbeid.
Basert på en sammenligning av organisering og omfang av helsefaglige støtteapparat i de
øvrige nordiske landene, kan ikke utvalget se noen åpenbare forbedringspunkter når det
gjelder organisering av dette i NSF og NSF-langrenn.
Utvalget vil likevel understreke viktigheten av at den som ansettes som laglege i NSFlangrenn har rett formell og reell kompetanse. Utvalget har merket seg at NSF har uttalt at
man har ønsket å stille krav om at laglegene skal være godkjent Idrettslege NIMF.
Utvalget legger imidlertid til grunn at det i granskningsperioden i praksis ikke har blitt
stilt krav om at landslagslegene i NSF-langrenn har vært godkjent Idrettslege NIMF, men
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at man også har ansatt lagleger som oppfyller vilkårene som gjelder for å kunne bli
godkjent Idrettslege NIMF (men altså uten å ha slik formell godkjenning) eller som har
vært i ferd med å oppfylle vilkårene for å kunne få slik godkjenning. De fleste laglegene
som har vært engasjert fra 2012 har hatt kvalifikasjoner som tilsier at de ved søknad ville
fått godkjenning som idrettslege. I sesongen 2016/17 har en laglege godkjenning som
Idrettslege NIMF.
Utvalget vil anbefale at laglegene i NSF-langrenn skal være godkjent Idrettslege NIMF.

12.16

Helseattest

12.16.1

Innledning – bakgrunn

Forut for sesongen 2015/2016 innførte NSF en såkalt Helseattest 96. På NSF sin
hjemmeside fremkommer følgende informasjon om helseattesten:
"Helseattest er en attest/godkjennelse på at en utøver er "frisk" nok til å konkurrere ut i fra
de parametre som innhentes. Helseattesten består av to deler; Egenerklæring fra utøver og
skjema fra en undersøkelse utført av fastlege. Begge delene må være utfylt og signert.
Utøveren skal selv fylle ut egenerklæringen og fremvise den til legen i forbindelse med
legeundersøkelsen. Dersom utøver er under 16 år skal egenerklæringsskjema også signeres
av en foresatt. Det er frivillig å gi fra seg helseopplysningene. Ved signering av
helseattesten legges det til grunn at utøver har avgitt helseopplysningene basert på et
frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Er utøver under 16 år, skal foresatte medsignere. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake. Helseopplysningene vil da bli slettet
fra journalsystemet."
Formålet med Helseattesten oppgis å være at norsk idrett skal sette utøvernes helse foran
prestasjon. Helseattesten skal avdekke om utøvere har ernæringsutfordringer,
spiseforstyrrelse eller om det foreligger andre forhold som er relevant for vurderingen av
om utøver er helsemessig skikket til å representere NSF.
Helseattesten gjelder alle utøvere (kvinner og menn) som skal vurderes for
representasjonsoppgaver for NSF-langrenn.
Forholdet omkring Helseattest er inntatt i utøverkontrakten for 2016/2017 med følgende
ordlyd:
"Utøver skal inneha godkjent Helseattest ved kontraktens underskrift og ved eventuelle nye
vurderinger av attesten som gjøres i løpet av avtaleperioden, normalt pr. 1. november.
Dersom Utøver i løpet av avtaleperioden mister sin Helseattest, kan NSF nekte Utøver å
delta i internasjonale konkurranser og i landslagets sportslige aktivitet for øvrig."
12.16.2

Utvalgets vurdering - anbefalinger

Utvalget ser på innføring av Helseattesten som et meget viktig og positivt tiltak i det
forebyggende helsearbeidet i idretten, herunder avdekking og ivaretagelse av utøvere med
blant annet ernæringsutfordringer eller spiseforstyrrelser.
96

http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Oppdatert%20helseattest%202016.pdf

Side 161 av 191

12.17

Opplæring i antidopingarbeid

12.17.1

Innledning – bakgrunn

Det har i mange år vært drevet et holdningsskapende antidopingarbeid i norsk idrett.
Dette er i tråd med WADAs regelverk som presiserer at alle organisasjoner skal tilby
utøverne opplæring i temaer som dopingkontrollprosedyrer, helsekonsekvenser og regler
for medisinsk fritak.
Antidoping Norge (ADNO) bygger denne aktiviteten omkring den såkalte "R-logoen", og
har iverksatt en rekke tiltak, blant annet "Ren Utøver", "Ren idrett", "Ren skole" og "Rent
særforbund". Videre fremgår det av ADNOs hjemmesider at de tilbyr foredrag og
brosjyremateriell. Foredrag til alle ledd i den organiserte idretten er gratis. Foredragene er
tilpasset ulike nivåer, herunder klubber, unge utøvere, landslag, organisasjon m.m.
Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i antidopingarbeidet. I 2008 lanserte
ADNO nevnte Ren Utøver som er et e-læringsprogram for idrettsutøvere, trenere, ledere
og deres støtteapparat. I 2015 ble programmet lansert i ny utgave, oppdatert i henhold til
nytt internasjonalt regelverk. Ren Utøver er bygget opp omkring sju utvalgte områder
innenfor antidopingarbeidet. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre alle modulene.
Når det gjelder tiltaket Rent Særforbund har ADNO på sin hjemmeside skissert følgende
fremdriftsplan for å bli godkjent som Rent Særforbund:







Styret i særforbundet vedtar at de ønsker å bli Rent Særforbund
Det avholdes innledende møte(r) mellom forbundet og ADNO
Forbundet vedtar antidopingpolicy med handlingsplan og beredskapsplan for
dopingsaker
Det signeres en samarbeidsavtale
Forbundet sertifiseres som Rent Særforbund
Det foretas en årlig revidering av planen.

Sertifiseringsordning for Rent Særforbund ble etablert av ADNO i siste del av 2016.
Sertifiseringsprosessen for de første forbundene vil bli avsluttet i første del av 2017.
Forbund som etter en gjennomgang blir sertifiserte, vil da gis mulighet til å markedsføre
seg som Rene Særforbund.
12.17.2

Utvalgets funn – vurderinger

Utvalget har i sin beskrivelse og vurdering av antidopingarbeidet basert seg på
informasjon fra møter og korrespondanse med ADNO, informasjon fra ADNOs
hjemmeside, intervjuer med støtteapparat og utøvere, samt e-postkorrespondanse med
NSF.
NSF signerte en "Rent Særforbund"-avtale med ADNO i juni 2014. Som en del av denne
sertifiseringsprosessen sendte ADNO et evalueringsskjema til NSF 29. september 2016.
NSF har bedt om utsettelse av prosessen, og for utvalget fremstår det som uklart hvor
langt NSF er kommet i denne saken. Ved henvendelse til NSF fikk utvalget i e-post av 2.
november 2016 følgende svar:
Side 162 av 191

"Når det gjelder samarbeidsavtale mellom Antidoping Norge og Norges Skiforbund finnes
ingen generell avtale. Vi er sertifisert som Rent Særforbund, og gjennom dette har vi
gjennomgått en rekke vilkår for å få denne sertifiseringen. Handlingsplanen for
antidopingarbeidet var et viktig vilkår i så henseende."
Basert på svar fra ADNO og NSF er det for utvalget uklart om NSF er sertifisert. ADNO
har per desember 2016 oppgitt at NSF har bedt om utsettelse av den nevnte prosessen som
ble igangsatt ved ADNOs utsendelse av evalueringsskjema 29. september 2016.
ADNO avvikler seminar for medisinsk/helsefaglig støttepersonell. Seminaret er
obligatorisk for leger og fysioterapeuter som vil bli godkjent som Idrettslege, NIMF og
som Idrettsfysioterapeut, FFI. Norsk Manuellterapeutforening NMF har også satt krav til
antidopingkurs for sine medlemmer. I de intervjuer som er foretatt av helse personell
fremgår at de fleste har gjennomført seminar og tilfredsstiller kravene for godkjenning
som Idrettslege NIMF.
NSF signerte som nevnt avtalen om Rent Særforbund i juni 2014. Fra og med sesongen
2014/2015 er det i samsvar med NSFs handlingsplan for skiidrettens antidopingarbeid tatt
inn et eget punkt i utøverkontrakten om opplæring i antidopingarbeid som lyder:
"Gjennomgå Antidoping Norge sitt e-læringsprogram "Ren Utøver", og plikter å delta på
minimum et foredrag/seminar i regi av Antidoping Norge pr. år."
Dette punktet er også inntatt i utøverkontraktene for sesongene 2015/2016 og 2016/2017.
Utvalget har vært forelagt en langtidskontrakt for perioden 2014 – 2018, og nevnte punkt
er også inntatt i denne.
De utøverne utvalget har intervjuet er ikke spurt om når de sist gjennomførte elæringsprogrammet "Ren utøver". Det er imidlertid i den åpne Johaug-høringen kommet
frem at NSF i april 2016 sendte ut en e-post til utøverne, hvor gjennomføring av "Ren
Uøver" også var et av temaene. Slik dette fremstår for utvalget, så har gjennomføring av
programmet ikke hatt den fremdrift som kunne være ønskelig siden NSF v / Skistyret i
pressemelding av 21. oktober 2016 blant annet presiserte følgende strakstiltak:
"Alle løpere på landslag skal gjennomføre Antidoping Norges e-læringsprogram "Ren
Utøver". Også de utøvere som hadde gjennomført dette i forrige avtaleperiode."
I utøverintervjuer, er utøverne stilt spørsmål som er relevante for å vurdere
antidopingarbeidet, jf. vedlegg 4.
Som svar på spørsmålet "Hvordan mener du selv at dine kunnskaper vedrørende
Antidoping regelverket er?" har 60 % av utøverne svart "God", 35 % av utøverne har
svart "Middels" og 5 % har svart "Dårlig".
Som svar på spørsmålet "Hva synes du selv om den opplæringen du har fått i forhold til
regelverket?" har halvparten svart "God", mens den andre halvparten har svart "Middels".
På spørsmålet "Hvor god er din kontroll av legemidler opp mot Antidoping listen?" var
det et markert skille på utøvernes egenkontroll før og etter "Johaug-saken, slik å forstå at
ca. 50 % av utøverne forklarte at de fullt ut stolte på laglegen når denne anbefalte en
medisin, og uten å kontrollere selv. Utøverne selv har opplyst at etter at "Johaug-saken"
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har dette endret seg slik at de nå vil kontrollere dopinglisten selv uavhengig av om lege
har godkjent bruken av et legemiddel.
Fra ADNO har det vært fremholdt at selve "Ren Utøver"-programmet ikke er særskilt
beregnet på eliteutøvere, men mer overfor elever på skoler og utøvere i breddeidrett.
Dette inntrykket har utvalget også fått etter tilbakemelding fra utøvere som har gitt
uttrykk for at de ønsker et kvalitativt høyere nivå på innholdet i opplæringen. Dersom et
særforbund skulle ønske særskilt opplæring av eliteutøvere i forhold til dopingarbeidet, er
dette noe de respektive særforbund kan etterspørre hos ADNO, og da gjennom
foredragsvirksomhet.
Ved henvendelse til ADNO vedørende NSF langrenns opplæring for landslagsutøverne
utover "Ren Utøver" programmet, opplyser ADNO at de har hatt følgende oppfølging av
NSF langrenn i 2015/2016:






27. april 2015; NSF langrenn, landslag, gjennomføring av "Ren Utøver"
12. august 2015; NSF, internasjonal juniorsamling, foredrag
26. august 2015; NSF, rekruttlandslag og Veidekkelag, foredrag
13. november 2015; NSF, langrenns åpning på Beitostølen, stand for utøvere
15. november 2016; NSF; juniorlandslag, foredrag

NSFs eget mål i handlingsplanen er ikke overholdt, og det er ikke tilrettelagt for at
seniorutøverne skal oppfylle kontraktsforpliktelsen om å delta på et foredrag per år. Det
vises til at det kun er kravet i avtalen om gjennomføring av "Ren Utøver" programmet
som har vært overholdt. Det er positivt at foredrag er avholdt for nye landslagsuttatte
utøvere.
På konkret spørsmål fra utvalget i forhold til deltagelse på "Ren Utøver" elæringsprogrammet, har ADNO blant annet svart følgende:
"Forbundene må selv holde oversikt over hvilke utøvere som deltok på de enkelte tiltakene.
Vi har oversikt over deltakerantallet. På jr. og rekruttlandslagssamlingene ser det ut til at
deltakelsen har vært god. På samlingen vi var invitert til i april 2015, var det uttalte målet
til forbundet at utøverne skulle gjennomføre Ren Utøver. Det skjedde imidlertid ikke."
12.17.3

Utvalgets anbefalinger

Basert på redegjørelsen i punkt 12.17.2, samt gjennomførte intervjuer med utøvere,
helsepersonell og annet støttepersonell, legger utvalget til grunn at både støtteapparat og
utøvere ønsker mer opplæring i blant annet antidopingregelverk. Det har vært tatt opp
problemstillinger vedrørende generell opplæring, men også i forhold til "øvelser" ved
bruk av mobilapplikasjon WADA eller hjemmesiden til ADNO for å kunne søke etter om
virkestoffer eller legemidler står oppført på WADAs dopingliste. Videre har det også vært
etterspurt mer konkret informasjon om utøvers objektive ansvar, og hvordan man
eventuelt skal kunne dokumentere hvordan en utøver kan oppfylle sin undersøkelsesplikt.
Dette er senere fulgt opp ved oppdateringen av landslagsavtalens bestemmelser om
medisinbruk i desember 2016, jf. punkt 12.10 og vedlegg 8 om signeringsprotokoll.
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For å kunne imøtekomme behov og ønsker på dette området vil utvalget anbefale at NSF
foretar en kartlegging av kunnskapsnivået i antidopingbestemmelsene blant utøvere,
helsepersonell og støtteapparat. NSF anbefales å følge opp og eventuelt revidere sin
handlingsplan og målene for hvilken kompetanse de ulike personellgruppene bør inneha,
og basert på kartleggingen sørge for relevant kompetanseheving.
Utvalget vil også anbefale at NSF utarbeider en antidopingplan i samarbeid med ADNO.
En slik plan bør blant annet inneholde:







Oversikt over hvem som har utført hvilke kurs/opplæring, og til hvilket tidspunkt.
Etablering av årlige kurs og/eller foredrag i tillegg til gjennomgang av "Ren utøver"programmet, i samsvar med NSFs handlingsplan og utøverkontraktene.
Opplæring i praktisk bruk av mobilapplikasjonen WADA, eller søk på ADNOs
hjemmeside.
Opplæring i hva "objektivt ansvar" innebærer og hvilke konsekvenser brudd på
WADAC kan føre til.
Kartlegge ulike gruppers opplæringsbehov av antidopingregelverket.
Etablering av rutiner som sikrer at kompetent helsepersonell, og da særlig laglege, er
tilstede ved utøveropplæring i antidopingarbeid for å kunne svare på medisinske
spørsmål og bidra til å øke forståelse for hvilke virkestoffer som til enhver tid er på
dopinglisten.

Videre anbefaler utvalget at NSF intensiverer sitt arbeid med å bli sertifisert som "Rent
Særforbund".

12.18
Oppfølgingsansvar både for Norges skiforbund og
Norges idrettsforbund
12.18.1

Innledning – bakgrunn

Gjennom granskningsrapporten har utvalget redegjort for de funn vi har gjort i vårt
arbeid. Utvalget har deretter foretatt relevante vurderinger og kommet med en rekke
anbefalinger.
I henhold til mandatet overleveres granskningsrapporten til NSF v / Langrennskomiteen
som har vært utvalgets oppdragsgiver. Ansvaret for videre oppfølging av utvalgets funn
og anbefalinger vil slik sett i første rekke ligge hos NSF.
Granskningsutvalget vil imidlertid understreke at flere av utvalgets anbefalinger i stor
grad vil være relevante også overfor andre særforbund i tillegg til NSF, idrettsutøvere
innenfor andre idrettsgrener enn langrenn og helsepersonell og annet støttepersonell
tilknyttet ulike særforbund. Slik utvalget vurderer det bør derfor Norges idrettsforbund
(NIF) ta et overordnet ansvar for oppfølging av de av utvalgets funn og anbefalinger som
er relevante for andre særforbund i tillegg til NSF.
I det videre skal Granskningsutvalget kort redegjøre for de av våre anbefalinger hvor vi
særlig finner det naturlig at NIF tar et overordnet oppfølgingsansvar, enten alene eller i
samarbeid med NSF.
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12.18.2

Utvalgets anbefalinger

Granskningsutvalget har naturlig nok foretatt en rekke vurderinger knyttet til
forebygging, undersøkelse, diagnostisering og behandling av astma og andre
luftveislidelser, jf. særlig rapportens kapittel 10 og punktene 12.2 til 12.4. Flere av disse
vurderingene vil gjelde generelt for alle idrettsutøvere på toppnivå, mens andre
vurderinger retter seg særlig mot toppidrettsutøvere i langrenn.
Det har lenge vært erkjent at utøvere innenfor utholdenhetsidretter har klart forhøyet
risiko for å utvikle astma eller lignende luftveislidelser. Risikoen øker dessuten
ytterligere i vinteridretter hvor det trenes og konkurreres i kaldt og tørt klima. Som det
har fremgått er derfor langrennsutøvere på toppnivå særlig utsatt for å utvikle astma eller
lignende luftveislidelser. Det er derfor grunnleggende viktig at NSF og tilknyttet
helsefaglig støtteapparat har nødvendig fokus på forebygging for å forhindre utvikling av
astma eller lignende luftveislidelser hos utøverne. Der hvor man mistenker at det kan
foreligge slik sykdom eller hvor slik sykdom konstateres, er det tilsvarende viktig med
nødvendig fokus på forsvarlig undersøkelse, behandling og oppfølging av den enkelte
utøver.
Utvalget vil igjen understreke at en rekke av de helsefaglige problemstillinger som
utvalget har påpekt når det gjelder landslagsutøvere i langrenn, langt på vei vil være de
samme innenfor flere andre utholdenhetsidretter slik som skøyter, svømming, roing,
friidrett og skiskyting.
Utvalget legger derfor til grunn at utøvere innenfor andre idretter enn langrenn, som også
har stor risiko som for å utvikle astma eller lignende luftveislidelser gjennom langvarige
og harde fysiske påkjenninger i form av trening og konkurranse, også bør tilbys et
helsefaglig støtteapparat som kan sikre nødvendig og forsvarlig forebygging,
undersøkelse, diagnostisering og behandling av astma og andre luftveislidelser. Også for
disse utøverne bør det overordnede målet være best mulig beskyttelse av utøverens helse.
Utvalget vil i den forbindelse påpeke at flere av disse utøverne tilhører særforbund som
har til rådighet langt mindre økonomiske, administrative og helsefaglige ressurser
sammenlignet med det som stilles til rådighet for landslagsutøverne i langrenn. For disse
særforbundene og deres utøvere er det avgjørende at NIF tar et overordnet ansvar. NIF
bør her samarbeide med NSF og OLT for å nyttiggjøre seg den erfaring og kompetanse
som disse besitter når det gjelder forebygging, undersøkelse, diagnostisering og
behandling av astma og andre luftveislidelser.
Toppidrettsutøvere utsetter kroppen sin for ekstreme påkjenninger som ofte fører til
skader, plager og sykdom. Ytelse av helsehjelp til toppidrettsutøvere reiser derfor
særskilte etiske problemstillinger. I rapportens kapittel 11 er det inntatt en prinsipiell
redegjørelse for slike særskilte etiske problemstillinger. Som det vil fremgå har denne
redegjørelsen deretter vært førende for en rekke av utvalgets vurderinger og anbefalinger.
Utvalget vil i den forbindelse understreke at disse etiske problemstillinger i stor grad er
gyldige overfor alle toppidrettsutøvere, og uavhengig av den enkelte ut øvers tilknytning
til særforbund. Også når det gjelder dette legger derfor utvalget til grunn at NIF bør ta et
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overordnet ansvar for å sikre nødvendig bevissthet i alle særforbund omkring slike
grunnleggende lege- og idrettsetiske problemstillinger.
Utvalget vil videre påpeke at det også innenfor andre særforbund vil være like viktig med
gode rutiner og systemer for dokumentering av utøvernes helseopplysninger, jf. punkt
12.8. Tilsvarende gjelder gode rutiner og systemer for oppbevaring og håndtering av
legemidler som utøvere benytter i forbindelse med treningssamlinger og konkurranse, jf.
blant annet punkt 12.13. Utvalget mener at NIF også når det gjelder disse
problemstillingene bør ta et overordnet ansvar overfor andre særforbund enn NSF.
Utvalget har i punkt 12.17 understreket viktigheten av fokus på løpende og systematisk
antidopingarbeid blant utøvere, ledere, trenere, helsepersonell og annet støttepersonell.
Det er viktig at det legges til rette for at alle de nevnte sikres lett tilgang til god og
kvalitetssikret informasjon knyttet til bruk av legemidler og kosttilskudd. Det er også
viktig med holdningsskapende antidopingarbeid gjennom obligatoriske kurs og
opplæring. Dette gjelder innenfor alle særforbund tilknyttet NIF, og også her bør derfor
NIF ta et overordnet ansvar.
Avslutningsvis vil utvalget vise til punkt 12.12 og de vurderinger og anbefalinger som der
er inntatt når det gjelder idrettsutøveres bruk av ergogene stoffer, herunder
helsepersonellets rolle knyttet til eventuell bruk av slike stoffer. Også her bør NIF ta et
overordnet ansvar overfor de andre særforbundene.

12.19

Anbefalte tiltak overfor FIS – internasjonalt arbeid

12.19.1

Innledning – bakgrunn

I punkt 12.18 har Granskningsutvalget påpekt en rekke områder hvor vi finner det
naturlig at NIF tar et overordnet oppfølgingsansvar, enten alene eller i samarbeid med
NSF og/eller OLT. Som det vil fremgå gjelder det her tiltak på nasjonalt nivå, og da
særlig overfor andre særforbund enn NSF.
I det videre skal utvalget redegjøre for enkelte punkter hvor vi vil anbefale at NIF og/eller
NSF, tar initiativ til arbeid på internasjonalt nivå, og da i hovedsak overfor FIS.
12.19.2

Utvalgets anbefalinger

Som nevnt har det lenge vært erkjent at utøvere innenfor utholdenhetsidretter har klart
forhøyet risiko for å utvikle astma eller lignende luftveislidelser. Risikoen øker dessuten
ytterligere i vinteridretter hvor det trenes og konkurreres i kaldt og tørt klima, og
langrennsutøvere på toppnivå er derfor særlig utsatt for å utvikle astma eller lignende
luftveislidelser.
Granskningsutvalgets arbeid bekrefter en høy forekomst av astma eller lignende
luftveislidelser hos norske langrennsutøvere på toppnivå. Utvalget legger til grunn at man
innenfor langrenn gjennom mange år har trent og konkurrert så hardt at astma og
luftveislidelser nærmest har blitt en "yrkesskade" hos langrennsutøvere på toppnivå. Dette
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er ikke bare et norsk problem, og utvalget legger til grunn at dette også gjelder for
landslagsutøvere fra en rekke land.
Som følge av at langrenn på dette nivået har størst utbredelse i Norge og de andre
nordiske landene, og på grunn av at de klimatiske forholdene i Norden adskiller seg på
negativ måte sammenlignet med flere europeiske land, vil dette trolig rent tallmessig
ramme flere utøvere i Norge og de andre nordiske landene. Utvalget legger likefullt til
grunn at den høye forekomsten av astma eller lignende luftveislidelser hos
langrennsutøvere på toppnivå må kunne karakteriseres som et internasjonalt
idrettsproblem.
Utvalget vil derfor anbefale at NIF og/eller NSF tar initiativ overfor FIS om å sette
nødvendig fokus på den unaturlig høye forekomsten av astma eller luftveislidelser hos
langrennsløpere og andre utholdenhetsidrettsutøvere på toppnivå. På grunn av de likheter
som eksisterer når det gjelder de nordiske landene, både når det gjelder interessen for
langrenn og den høye forekomsten av astma eller lignende luftveislidelser hos
toppidrettsutøverne, vil utvalget anbefale NIF å vurdere om det kan være hensiktsmessig
med et nordisk initiativ overfor FIS.
Utvalget vil påpeke at dersom en annen persongruppe i yrkesmessig sammenheng var
utsatt for eksponeringer som medførte like høy risiko for å utvikle astma eller
luftveislidelser, ville det trolig bli iverksatt strenge arbeidsmiljøtiltak for å eliminere
risikoen for slik sykdomsutvikling. Det er da et alvorlig paradoks at man som nevnt
innenfor langrenn stilltiende gjennom mange år har akseptert trening og konkurranser på
en måte og i et slikt omfang at astma og luftveislidelser nærmest har blitt en "yrkesskade"
hos langrennsutøvere på toppnivå.
Etter utvalgets vurdering bør det derfor tas initiativ overfor FIS for å igangsette et arbeid
hvor man blant annet vurderer følgende tiltak eller problemstillinger for å redusere den
helserisiko som utøverne utsettes for:








Det bør foretas en kritisk gjennomgang av de kuldegrenser som i dag gjelder for
trening og/eller konkurranse, nasjonalt og internasjonalt. Slik utvalget vurderer det
medfører dagens kuldegrenser en risiko for utøvernes helse. Utvalget mener med
andre ord at gjeldende kuldegrenser bør justeres slik at utøverne ikke utsettes for så
vidt streng kulde i forbindelse med trening og/eller konkurranse
Det bør foretas en kritisk gjennomgang av konkurranseprogrammet gjennom en hel
sesong. Utvalget legger til grunn at antall konkurranser er så vidt høyt at det kan
diskuteres om ikke dette i seg selv kan innebære en helserisiko
Vurdert ut fra hva som best ivaretar utøvernes helse, bør det vurderes om man i dag
har en hensiktsmessig fordeling mellom sprint og distanserenn. Det bør også vurderes
om sprintløpenes konkurranseform og løypeprofil utsetter utøverne for ekstra stor
belastning.
Også vurdert ut fra hva som best ivaretar utøvernes helse, bør det vurderes om man
skal ha færre tour-lignende konkurranser eller færre løp i hver tour.
Ved ovenstående bør det vurderes om man i større grad bør differensiere mer i
forhold til utøvernes alder
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Utvalget vil også anbefale at NSF og/eller NIF, eventuelt i samarbeid med de andre
nordiske særforbundene eller idrettsforbundene, tar initiativ overfor FIS for å oppnå økt
fokus på hvordan man internasjonalt og nasjonalt kan sikre bedre oppfølging av utøvernes
helseproblemer, samt hvordan man kan sikre bedre forebyggende tiltak mot helseskader.
Som påpekt i kapittel 11 har norske langrennsutøvere på grunn av sin ressurstilgang hatt
støtte fra et omfattende helseteam som følger utøverne tett. Dette har etter all
sannsynlighet gitt konkurransefordeler. Ideelt sett burde eventuelle nye kunnskaper som
den idrettsmedisinske kompetansen besitter, deles med andre lands helseteam. Innsyn og
deling av kunnskaper vil også kunne tilføre miljøet nødvendige korreksjoner. Det er
meget viktig at den medisinske virksomheten preges av åpenhet og at positive medisinske
tiltak blir kommunisert videre internasjonalt. Slik kan utøvere i alle land benytte de
medisinske fordelene som har positiv dokumenterbar vitenskapelig effekt.
I forlengelsen av dette vil utvalget vise til at de omfattende helsedata og testresultater
som NSF, OLT og NIH systematisk har samlet inn over år, kan være en svært verdifull
ressurs for å fremskaffe forskningsbasert kunnskap knyttet til utøvernes helse. Utvalget
legger til grunn at det også innenfor andre nasjoners landslag finnes til dels omfattende
helsedata og testresultater som også kan benyttes i slik forskning. Utvalget vil derfor
anbefale at NSF, OLT og NIH, eventuelt i samarbeid med NIF, tar initiativ til at det
nasjonalt eller internasjonalt igangsettes forskningsprosjekter blant annet knyttet til
følgende tema eller problemstillinger:









Forskning som har til hensikt å bekrefte eller avkrefte om bruk av nærmere bestemte
legemidler kan beskytte mot utvikling av astma hos langrennsløpere
Forskning for å forsøke å karakterisere den type astma som særlig utvikles hos
idrettsutøvere, og da særlig langrennsløpere, samt utprøving av ulike typer
legemiddelbehandling
Forskning omkring betydningen av vanninhalasjon som forebyggende og/eller
symptomlindrende tiltak
Forskning omkring forebyggende og/eller symptomlindrende effekt av administrasjon
av legemiddel og vann med ulike inhalasjonsutrustninger
Forskning omkring kuldegrenser og hvilke temperaturgrenser som er skadelig
Med tanke på de helserisikoer som utøverne utsettes for bør det allokeres store
forskningsressurser for nærmere kartlegging av utvikling og behandling av astma og
lignende luftveislidelser blant utøvere innenfor utholdenhetsidretter, herunder
langrenn
Avklare om ulike konkurranseformer som sprint og distanserenn innebærer ulik risiko
for utvikling av astma.

Utvalget vil også anbefale at NSF og/eller NIF, eventuelt i samarbeid med de andre
nordiske særforbundene eller idrettsforbundene, tar initiativ til etablering av felles forum
for leger fra ulike land for diskusjon av relevante faglige og etiske problemstillinger for
utøverne. Formålet med slike forumer skal være å finne fram til tiltak som kan bidra til
beskyttelse av utøvernes helse.
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Vedlegg 1.

Informasjonsskriv til intervjuobjekter (utøvere)
Granskingsutvalget for langrennskomiteen i Norges Skiforbund, og dets sekretariat, har
fått i oppdrag blant annet å kartlegge rutiner ved utredning, oppfølging og medisinering
av nedre luftveier av landslagsutøvere i langrenn i perioden fra 1.1.2012.
Det er frivillig å la seg intervjue.
Hverken vi eller andre kan pålegge deg å forklare deg. Vi oppfordrer deg til å samarbeide,
forklare sannheten, og ikke legge skjul på noe i intervjuet. Vi oppfordrer deg videre til å
komme med opplysninger du mener er aktuelt for vårt oppdrag som vi ikke har spurt deg
om.
Du gjøres kjent med at du ikke plikter å svare på spørsmål som kan utsette deg selv eller
andre for straffeforfølgning, og/eller ansvar etter Norges idrettsforbunds lov, eller andre
lover. Dersom vi berører slike forhold har du rett til å la deg bistå av en medhjelper og
advokat.
Vi gjør deg kjent med at dersom vi blir gjort kjent med slike forhold, så er det vår plikt å
melde dette videre til vår oppdragsgiver, langrennskomitéen.
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Vedlegg 2.

Samtykkeskjema fra intervjuobjekter
I forkant av intervju med medlemmer av Granskingsutvalg for langrennskomitéen i
Norges Skiforbund og utvalgets sekretariat, er undertegnede muntlig og skriftlig
informert om Granskningsutvalgets mandat og begrunnelsen for at Granskningsutvalget
gjennomfører intervjuer med landslagsløpere i perioden fra 1. januar 2012 til sesongen
2016/2017.
Undertegnede samtykker i:
1. At Granskingsutvalget for langrennskomitéen i Norges Skiforbund og dets sekretariat
kan stille meg spørsmål som også omhandler helseopplysninger om min person.
2. At utvalget og sekretariatet kan nedtegne de opplysninger jeg gir og at disse
opplysningene kan bearbeides og inntas i en anonymisert analyserapport.
3. At utvalget kan publisere resultater fra analyserapporten under pkt. 2 i en offentlig
rapport. Når det gjelder skriftlige nedtegnelser som gjøres i intervjuet med meg, vil
disse bli makulert etter at utvalgets rapport publiseres.
4. At utvalget og deretter Norges Skiforbund kan lagre den anonymiserte
analyserapporten i inntil ett år etter at utvalgets rapport har blitt offentliggjort.
Dersom utvalget og dets sekretariat senere i granskningsarbeidet ønsker å innhente
helseopplysninger om meg fra helsepersonell ved Olympiatoppen, landslagenes helseteam
eller annet helsepersonell, vil jeg på forhånd bli anmodet om å avgi samtykke til dette.
Jeg er i den forbindelse gjort kjent med at bestemmelsene om taushetsplikt etter
helsepersonelloven § 21 innebærer at taushetsbelagte opplysninger som hovedregel bare
kan utleveres i den utstrekning den som har krav på taushet samtykker, jf. samme lov §
22.
Jeg er også gjort kjent med at utvalget og sekretariatets behandling av personopplysninger
og sensitive personopplysninger skal skje i henhold til konsesjon gitt av Datatilsynet.

Sted: _____________________

Dato: ____________

Utøvers navn (med blokkbokstaver)

Utøvers underskrift

________________________________________________________________________
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Vedlegg 3.

E-post 18. oktober 2016 fra Granskningsutvalget til utøvere og
ansatte
Landslagsutøvere i langrenn - deres trenere og trenerstøtte i sesongene 2012-2016!

Granskingsutvalget for Langrennskomitéen i Norges Skiforbund er godt i gang med sitt
arbeid, blant annet intervjuer.
Vi ønsker å gjøre deg kjent med at du står fritt til å kontakte meg, eller en av de andre i
utvalget om du har informasjon du ønsker å dele med oss og som kan opplyse saken.
Alle medlemmene i utvalget og sekretariatet har undertegnet taushetsplikterklæring
overfor vår oppdragsgiver som er Langrennskomitéen.
Ingen informasjon som vi mottar skal kunne kobles til enkeltpersoner. Referater fra
intervjuer vil forbli i utvalget, og vil ikke bli levert komitéen eller andre.
Utvalget består av Reidun Førde, Kjell Larsson, Katja Mjøsund, Lars Pedersen og meg
selv.

Vennlig hilsen
Katharina Rise
Leder granskingsutvalg for Langrennskomitéen i NSF
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Vedlegg 4.

Intervjumal til bruk ved intervju av utøvere
INTERVJURAPPORT
Sted :

Tid:

IO nummer:

Referent:

Andre tilstede:

Intervjuobjektet (heretter benevnt IO) ble forut for intervjuet orientert om
formålet med granskingen og intervjuet, IO mottok skriftlig informasjon fra
utvalget i forkant av intervjuet som var lest og forstått, at det er frivillig å
forklare seg for utvalget, at IO ikke behøver å forklare seg om forhold som
kan utsette IO selv eller andre for straffeforfølgning, at utvalget oppfordrer
IO til å samarbeide, forklare sannheten og ikke legge skjul på noe.
IO er villig til å forklare seg for utvalget, forklarte:

1. Tidligere situasjon.

1.1
JA

Har du noen sinne brukt lungemedisiner før du ble tatt ut på ett av NSF sine
landslag.
NEI

VET IKKE

2. Nåværende situasjon.
Pkt.
Pkt. 2.1
Pkt. 2.2
Hvis JA
på 2.1
Pkt. 2.3
Pkt. 2.4
Hvis NEI
på pkt. 2.3
Pkt. 2.5
Hvis JA
på 2.3

Spørsmål
Er du undersøkt med tanke på
allergi?
Hvem har stillet allergidiagnosen?
A. OLT lege?
B. NSF lege?
C. Annen lege?
Har du astma?
Dersom du har hatt, men ikke lenger
har astmadiagnose, hva er
forklaringen? (Kort i fritekst.)
Hva er det som utløser dine
symptomer?
A. Anstrengelse
B. Kulde
C. Stress
D. Allergi (se ovenfor)
E. Luftveisinfeksjoner
F. Sterke lukter
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Ja

Fritekst:

Fritekst:

Fritekst:

Nei

Vet ikke

G. Røyk, damp, avgasser,
luftforurensninger
H. Annet (spesifiser)

Pkt. 2.6
Hvis JA
på 2.3

Pkt. 2.7
Hvis JA
på 2.3

Pkt. 2.8
Hvis JA
på 2.3

Pkt. 2.8
Hvis JA
på 2.3

Hvilke symptomer får du ved astma?
A. Hoste
I.
Ved anstrengelse
II.
Om natten
III.
Langvarig hoste etter
forkjølelse
B. Åndenød
C. Tett I brystet
D. Brystsmerter
E. Pipende ånding/pust
F. Kraftløs
Hvilke lungemedisiner bruker du?
(BRUK medisinlisten nedenfor og fyll
inn i fritekst type medisin og
administrasjonsmetode og fra når –
mnd/år.)
Hvilken undersøkelse ble gjort før du
fikk diagnosen?
A. Sykehistorie ble fortalt
B. Klinisk undersøkelse (lytting)
C. Metakolintest/Provokasjon
(tilførsel av medisin)
D. Løpetest på tredemølle
(anstrengelsestest)
E. Spirometritest (Respirasjonstest)
Hvem stilte diagnosen?
A. OLT lege
B. NSF lege
C. Annen lege
D. Idrettsfysiolog
E. Lungespesialist

Fritekst:

Fritekst:

Fritekst:

Fritekst:

3. Medisinering
Pkt.
Pkt.3.1

Pkt.3.2
Hvis JA
på 3.1
Pkt.3.3
Hvis JA
på 3.1

Pkt.3.4

Spørsmål
Har du noen gang tatt legemiddel for
behandling av symptomer eller sykdom i
lunge/ luftveier fra 2012?
Hvilke legemidler?
(BRUK medisinlisten nedenfor og fyll inn i
fritekst type medisin og
administrasjonsmetode og fra når – mnd/år.)
Hvem skriver ut dine lungemedisiner?
A. Lungelege tilknyttet OLT/landslaget
B. Annen lungelege
C. Lege på OLT
D. Landslagslege
E. Fastlege
Hvorfor har du tatt slike medisiner?
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Ja

Fritekst:

Fritekst:

Fritekst:

Nei

Vet ikke

Hvis JA
på pkt. 3.1

Pkt. 3.5

Pkt. 3.6
Hvis JA
på 3.5

Pkt. 3.7
Hvis JA
på 3.5

Pkt. 3.8
Hvis JA
på 3.5

Pkt. 3.9

Hvis svar
C på 3.9
Pkt. 3.10
Hvis svar
C på 3.9

A. På grunn av astma.
B. Jeg hadde/har ikke fått diagnosen
astma, men behandles for å lindre
symptomer ved f.eks anstrengelse i
kulde eller andre situasjoner.
C. Jeg har fått behandling for å minske
risikoen for å utvikle astma.
OM LUNGEMEDISIN
Tilbud om lungemedisin
Til den som ikke har astma – har du blitt
tilbudt/anbefalt å bruke lungemedisin?
Sett kryss

JA

Hvis ja, av hvem?
Fritekst:
A. Trener
B. Lege
C. Fysioterapeut
D. Idrettsfysiolog
E. Utøver
F. Andre (spesifiser)
Nærmere om tilbud/anbefaling:
Fritekst:
A. Hvilken medisin ble tilbudt (se
medisinliste)
B. Når - årstall
C. Hvor
(samling/trening/konkurranse/annet)
D. En eller flere ganger
E. Hvorfor (forbedring av prestasjon, for
å beskytte luftveier, for å få ut slim)
I hvilken sammenheng fikk du tilbudet?
Fritekst:
A. På OLT
B. På NIH
C. På samling
D. I konkurranse
E. Annet (spesifiser)
Hvordan bruker du (administrerer du) din Fritekst:
lungemedisin?
A. Jeg har aldri brukt/inhalert
lungemedisin
B. Jeg har min egen inhalator
(pulverinhaltor/spray) som jeg har
fått utskrevet på resept.
C. Jeg inhalerer via forstøver
OM BRUK AV FORSTØVER
Hvilken tilgang har du til forstøver?
A. Jeg har forstøver hjemme som jeg
bruker regelmessig eller
periodisk.
B. Jeg bruker forstøver ved besøk hos
lege/sykepleier
C. Jeg bruker forstøver på
treningssamlinger
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Fritekst:

NEI

Pkt. 3.11
Hvis svar
C på 3.9

Pkt. 3.12
Hvis svar
C på 3.9

Pkt. 3.13
Hvis svar
C på 3.9

Pkt. 3.14

D. Jeg bruker forstøver i tilknytning
til konkurranse
Hva bruker du forstøveren til?
Fritekst:
A. Saltvann
B. Medisin (BRUK medisinlisten listen
nedenfor og fyll inn i fritekst type
medisin og administrasjonsmetode og
fra når – mnd/år.)
Hvorfor bruker du forstøver?
Fritekst:
A. Bedring av resultat
B. Forebygging av luftveis sykdom
C. Bedring av luftveisplager
D. Annet (spesifiser)
Om bruken av forstøver:
Fritekst:
A. Når
B. Hvor
(samling/trening/konkurranse/annet)
C. En eller flere ganger
D. Hvorfor (forbedring av prestasjon, for å
beskytte luftveier, for å få ut slim)
DE SOM IKKE BRUKER FORSTØVER
Har du blitt tilbudt å bruke forstøver?

Ja

Sett kryss
Pkt. 3.15
Hvis JA
på pkt.
3.14

Pkt. 3.16
Hvis ja
på pkt.
3.14

Pkt. 3.17
Hvis ja på
pkt. 3.14

Pkt. 3.18

Hva ble du tilbudt?
A. Saltvann
B. Medisin (BRUK medisinlisten listen
nedenfor og fyll inn i fritekst type medisin
og administrasjonsmetode og fra når –
mnd/år.)
C. Vet ikke
Om tilbudet om bruk av forstøver:
A. Når
B. Hvor (samling/trening/konkurranse)
C. En eller flere ganger
D. Hvorfor (forbedring av prestasjon, for å
beskytte luftveier, for å få ut slim)
Hvem har anbefalt deg bruken av
forstøver?
A. Trener
B. Lege
C. Fysioterapeut
D. Idrettsfysiolog
E. Utøver
F. Andre (spesifiser)

Fritekst:

Fritekst:

Fritekst:

IO SIN OPPFATNING AV MEDISINBRUK
Hva er din oppfatning om bruk av
Fritekst:
lungemedisin i landslaget?
(IOs egen mening om bruken - kort)
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Nei

Pkt. 3.19

Pkt. 3.20

Pkt. 3.21

Pkt. 3.22

Pkt. 3.23

Pkt. 3.24

Pkt. 3.25

Pkt. 3.26

Pkt. 3.27

Pkt. 3.28

Hva er din oppfatning om bruk av medisin Fritekst:
for øvrig i landslaget.? (IOs egen mening om
bruken - kort)
Hva er din oppfatning om medisinbruken i Fritekst:
norsk langrenn sammenlignet med andre
nordiske land?
A. Bruker mer
B. Bruker mindre
C. Vet ikke
Har du hatt tilgang til innholdet i
Fritekst:
medisinkofferten?
A. Ja
B. Nei
OM ANTIDPOING
Hvordan mener du selv at dine
Fritekst:
kunnskaper vedrørende Antidoping
regelverket er?
A. Gode
B. Middels
C. Dårlig
D. Ønsker mer opplæring
Hva synes du selv om den opplæringen du
Fritekst:
har fått i forhold til regelverket?
A. God
B. Middels
C. Dårlig
Hvor god er din kontroll av legemidler opp
mot Antidoping listen?
A. God
B. Middels
C. Dårlig
D. Stoler fullt ut på råd fra
lege/helseteam
KONTAKT MED OG KONTROLL FRA HELSETEAMET
Hvordan opplever du deg ivaretatt og fulgt Fritekst:
opp av helseteamet?
A. Godt
B. Middels
C. Dårlig
D. Ønsker mer oppfølging
Følger du alltid legens råd, eller tilpasser
Fritekst:
du det til dine behov?
A. Alltid
B. Stort sett
C. Av og til
D. Aldri
Har helseteamet forbedringspunkter for å
Fritekst:
ivareta din helse.
(Stikkord)
Kjenner du til forhold du selv mener er i et Fritekst:
etisk grenseland/gråsone.
A. JA (spesifiser)
B. NEI
AVSLUTNING
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Pkt. 3.29

Er det andre forhold du ønsker å dele med
utvalget?
(Stikkord)

Fritekst:

Medisinskjema
Medisinnavn

Inhalasjon

Airomir
Ventoline
Serevent
Onbrez
Airflusal Forspiro
Seretide
DuoRespi Spiormax
Inuxair
Spiolto
Ultibro Greezhaler
Pulmicort
Beclomet
Alvesco
Asmanex
Incruse
Seebri Breezhaler
Buventol
Bricanyl
Oxis
Striverdi
Salmeterol/Fluticasone
Cipla
Relvar Ellipta
Symbicort
Flutiform
Anoro
Duaklir Genuair
Aerobec
Giona Easyhaler
Flutide
Atrovent
Eklira Genuair
Efedrin
Bricanyl
Nuelin
Theo-Dur
Singulair
Kortison (Betapred,
Prednisolon)
Ventoline
Bambec
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Oralt

Injeksjon

Teofyllin Aurora
medical
Montelukast
Daxas
Bricanyl
Hvis ja, hva var
årsaken?

Fritekst:

Kortison
Hvis ja, hva var
årsaken?

Fritekst:

(Vær oppmerksom på at dette
kan være lokale injeksjoner,
f.eks i ledd, og forut for
pollensesong.)

Xolair
Nucale
For inhalasjon
For oralt bruk (løsninger/tabletter/kapsler)
For injeksjon (systemisk/lokalt)
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Vedlegg 5.

Intervjumal til bruk ved intervju av helsepersonell og andre
ansatte
INTERVJURAPPORT
Sted:

Tid:

Intervjuobjekt:

Rolle:

Mobiltelefon:

Mailadresse:

Referent:

Intervjuer og andre til stede:

Intervjuobjektet (heretter benevnt IO) ble innkalt til intervju gjennom
mail fra utvalgsleder Katharina Rise. IO ble forut for intervjuet
orientert om formålet med granskingen og intervjuet/hadde
mottatt/mottok skriftlig informasjon fra utvalget i forkant av
intervjuet som var lest og forstått, at det er frivillig å forklare seg for
utvalget, at IO ikke behøver å forklare seg om forhold som kan utsette
IO selv eller andre for straffeforfølgning, at utvalget oppfordrer IO til
å samarbeide, forklare sannheten og ikke legge skjul på noe.
IO er villig til å forklare seg for utvalget, samtykket til bruk av
lydopptaker, og forklarte:
Tekst i kursiv er utvalgets spørsmål/kommentarer, mens tekst i normal skrift er IO sine
svar/betraktninger.
1.

Om intervjuobjektet – samarbeidspartnere og roller.
a. IOs rolle/stilling (arbeidsgiver: NSF, OLT eller annet, taushetsplikt, stillingsandel med videre) i xxxx :
b. IOs bakgrunn (formal og realkompetanse):
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c. Hvordan og når ble IO rekruttert, og hvilke krav var satt i forhold hans funksjon ved
tilsetting mhp formal og realkompetanse evt. annet:
d. Hvordan er IO sin funksjon organisert, hvem samarbeider IO med, og til hvem
rapporterer IO (bl.a. forholdet mellom helseteamet NSF og OLT):
e. Er organiseringen av IO sin funksjon og samarbeid med andre aktører
regulert/instruksfestet/nedfelt i beskrivelse eller retningslinjer:
f.

Hvilke bakgrunn/erfaring og utdannelse har du i forhold til
undersøkelse/diagnostisering/behandling/oppfølgning og vurdering av astmaproblematikk
hos utøvere i utholdenhetsidrett:

g. Hvilke krav ble stilt fra AG/oppdragstaker til din kompetanse på astma:
h. Hvilke bakgrunn/erfaring og utdannelse har du i forhold til
undersøkelse/diagnostisering/behandling/oppfølgning og vurdering av andre forhold som
krever oppfølgning med legemidler hos utøvere i utholdenhetsidrett:

2.

i.

Hvilke krav ble stilt fra AG/oppdragstaker til din kompetanse på disse feltene:

j.

Hvilken tilleggsutdanning/erfaring tilegnet du deg etter ansettelse:

Om behandling – retningslinjer – metoder
a. Har alle utøvere en fastlege, og hvem/hvilken rolle er det som opptrer som fastlege
overfor landslagets utøvere:
b. Finnes det spesielle retningslinjer/beskrivelser/instrukser for forskjellige medisinske
situasjoner i landslaget, f.eks. infeksjonsbehandling, undersøkelser og behandling av
astma, undersøkelse og behandling av andre sykdommer i Norge og i utlandet:
i. Hvis ja, for hvilke områder:
ii. Finnes disse retningslinjer/beskrivelser/instrukser skriftlig:
iii. Har du fått opplæring i disse, evt. hvilken opplæring (når, av hvem, hvor)
c. Hvem har laget disse retningslinjer (legene i NSF, OLT eller andre):

3.

Om astma
a. Hvordan undersøkes astmamistanke, herunder hvilke undersøkelser og tester gjøres:
b. Hvem diagnostiserer astma hos utøverne:
c. Hvem behandler, og ved eventuell forverring, er det ordinær fastlege, lege i helseteam hos
NSF eller en særskilt astmalege som bestemmer hvordan man skal medisinere:
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d. Har man rutiner for å rådføre seg med fagekspertise utenfor NSF/Olympiatoppen ved
usikkerhet knyttet til undersøkelse, diagnostisering og/eller behandling av astma:
e. Har det vært noen utvikling i behandling av astma i perioden du har fulgt opp utøvere:
4.

Om utskriving av legemidler - medisinkoffert
a. Hvilke legemidler skrives normalt ut til astmatiske utøvere, i prioriteringsrekkefølge:
b. Forskrives det astmamedisin for oralt bruk, og i tilfelle ja, hvilke:
c. Hvilke råd gir IO om utøveres bruk av legemidler ifm trening/samling/konkurranse
som ikke er på dopinglisten eks. betennelsesdempende legemidler /overvåkingslisten
eks. koffein/dopinglisten som utøver av medisinske grunner har behov for.
d. Hvem forskriver legemidler til utøverne:
e. Hvordan utføres kontrollen av legemidler som skrives ut til utøvere:
f.

Ved opphold i Norge og i utlandet, hvilke legemidler har helseteamet/landslaget i
medisinkoffert, hvem har tilgang til innholdet i denne, hvordan er den sikret:

g. Hvem bestemmer hvilke legemidler som skal være tilgjengelig i kofferten:
h. Hvem er ansvarlig for uttak av legemidler til koffert, fra hvor hentes de, og hvem
undersøker om legemidlene inneholder virkestoffer på dopinglisten:
i.

Hvordan utføres kontrollen av legemidler som besluttes tatt inn i/ut av koffert (Eks.
skjema: Legemiddel/inn/ut/hvem/når?):

j.

Er det krav om/finnes det rutiner for dobbeltkontroll ved uttak/forskriving av
legemidler til utøverne:

k. Hvilke retningslinjer er gitt skriftlig/muntlig, når og av hvem mhp legemiddel uttak,
forskriving, innhold og prosedyre mhp medisinkoffert.
l.

5.

Hvilke råd gir IO om utøveres bruk av legemidler ifm trening/samling/konkurranse
som ikke er på dopinglisten/overvåkingslisten/dopinglisten som utøver av medisinske
grunner har behov for.

Om Nebulisator (forstøver) – og bruk av denne.
a. Har laget en forstøver, eventuelt når ble den innført/tatt bort fra lagsutstyr, og hvorfor:
b. Har utøvere hatt egen forstøver. Hva med i dag:
c. Har du skrevet ut, eller kjennskap til at det er skrevet ut legemidler til bruk via forstøver:
d. I hvilke situasjoner brukes forstøver, eller i hvilke situasjoner har den vært brukt:
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e. Hvilke legemidler har vært brukt i forstøver:
f.

Har medisinering ved bruk av forstøver vært diskutert blant helsepersonell, og særlig
blant leger, og hva har i så tilfelle vært sagt:

g. Hvordan ser du på det å oppta medisin som administreres gjennom en forstøver:
h. Er du eks. kjent med regler om Salbutamol og tillatte doser av Salbutamol:
6.

Om behandling av friske utøvere.
a. Hva mener du ligger til grunn for utsagnet om ”behandling/medisinering” av friske
utøvere:
b. Har du kunnskap om det er foretatt medisinsk behandling av friske utøvere, eventuell
hvilken kunnskap:

7.

Om TUE – søknad om medisinsk fritak.
a. Hvilken kunnskap og opplæring har du om søknad om medisinsk fritak:
i. Når og av hvem/hvilken læreinstitusjon fikk du opplæring
ii. Hva bestod opplæring i
iii. Hvilken kontroll ble foretatt etter endt opplæring mhp din kompetanse
iv. Finnes det retningslinjer etc. for etterutdanning ved endringer i regelverk
b. Hvem er det som skriver søknaden om TUE på vegne av utøver:
c. Hvilke undersøkelser ligger til grunn for en slik søknad:
d. Hvor sendes en TUE-søknad i forhold til "out off competition" og "in competition"?
Forklar forskjellen slik du oppfatter det:
e. Er det noen forskjell på mottakers behandling av slik søknad i henholdsvis ADNO og FIS:

8.

Om IO sitt forhold og kunnskap om Antidopingregler.
a. Hvilke kunnskaper hadde IO om Antidoping regler ved oppstart i sin funksjon:
b. Hvilken opplæring ble gitt av oppdragsgiver/arbeidsgiver:
i.
ii.
iii.
iv.

Når og av hvem/hvilken læreinstitusjon fikk du opplæring
Hva bestod opplæringen i
Hvilken kontroll ble foretatt etter endt opplæring mhp din kompetanse
Finnes det retningslinjer etc. for etterutdanning ved endringer i regelverk

c. Hvordan regner IO sin kunnskap om dette regelverket i dag, i forhold til da han startet sitt
virke i funksjonen:
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d. Hvor henter IO sin kunnskap fra:
e. Får IO noen oppdatert liste/endringer med videre, eller må IO søke dette selv:
f.

Har IO deltatt på noen kurs gjennom ADNO/FIS/WADA for medisinsk personell,
eventuelt hvor ofte og hvilke kurs:

g. Er det samarbeid ml. NIF/OLT/NSF evt. andre særforbund mhp antidoping og
kompetanseheving blant ansatte/oppdragstakere og utøvere:
9.

Journalføring
a. Hvilken praksis/retningslinjer følger IO mhp journalføring ved undersøkelse,
diagnostisering, oppfølging og vurdering av utøver.
i. Når utøver ikke er på samlinger
ii. Når utøver er på samling
iii. Når utøver er i konkurranse
b. Hvilken tilgang har IO på utøvers journaler dersom utøver har fått oppfølging fra annet
helsepersonell enn IO, og i situasjoner under pkt. i-iii:

10.

IO mening om evt. mangler ved rutiner, retningslinjer, veiledning hos NSF/OLT:

11.

Er det andre forhold av betydning for saken som IO ønsker å ta opp.
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Vedlegg 6.

Konsesjon fra Datatilsynet for behandling av personopplysninger
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Vedlegg 7.

Databehandleravtale mellom Norges skiforbund og
Granskningsutvalget
Databehandleravtale
I henhold til personopplysningslovens § 13, jf. § 15 og personopplysningsforskriftens
kapittel 2.
mellom
NORGES SKIFORBUND VED LANGRENNSKOMITEEN
behandlingsansvarlig
og

GRANSKNINGSUTVALGET
databehandler
1. Avtalens hensikt
Avtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter Lov av 14. april 2000 nr. 31om
behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og forskrift av 15. desember
2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften). Avtalen skal sikre at personopplys ninger
om de registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.
Avtalen regulerer databehandlers bruk av personopplysninger på vegne av den
behandlingsansvarlige, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring,
utlevering eller kombinasjoner av disse.

2. Formål
Formålet med behandlingen av Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig er
å utføre et granskningsoppdrag på vegne av Behandlingsansvarlig. I forbindelse med
oppdraget vil det være naturlig blant annet å behandle helseopplysninger om utøvere, som
er sensitive personopplysninger.

3. Databehandlers plikter
Databehandler skal sørge for at alle elektroniske dokumenter som opprettes i forbindelse
med granskningsutvalgets arbeid, og som inneholder personopplysninger eller sensitive
personopplysninger, krypteres med passordbeskyttelse. Passordet skal bare være kjent for
medlemmer av granskningsutvalget eller utvalgets sekretariat.
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Databehandler skal sørge for at dokumenter som inneholder personopplysninger kun
sendes per epost med passordbeskyttelse mellom medlemmene i granskningsutvalget og
utvalgets sekretariat. Om slike dokumenter sendes per post skal de sendes i rekommandert
post.
Dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger (herunder helseopplysninger)
skal ikke sendes per e-post, men kan distribueres mellom medlemmene i
granskningsutvalget og utvalgets sekretariat ved bruk av kryptert minnepinne.
Ved bruk av elektronisk medium (PC, Mac, smarttelefon mv.) for lesing, skriving eller
redigering av dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger skal medlemmene
i granskningsutvalget og utvalgets sekretariat påse at det elektroniske mediet er frakoblet
fra internett. Krav om passordbeskyttelse gjelder fortsatt også for denne type dokumenter.
Behandlingsansvarlig har, med mindre annet er avtale eller følger av lov, rett til tilgang til
og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til dette
formål. Databehandler plikter å gi nødvendig bistand til dette.
Uten samtykke fra den personopplysningene gjelder har behandlingsansvarlig likevel ikke
rett til tilgang til eller innsyn i personopplysninger som databehandler i forbindelse med
granskningsarbeidet har innhentet eller mottatt fra utøvere, helsepersonell, trenere,
støttepersonell mv. Tilsvarende gjelder for andre som har avgitt personopplysninger til
databehandler mot løfte om konfidensialitet.
Databehandler har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som
vedkommende får tilgang til iht. denne avtalen. Slik taushetsplikt er ikke til hinder for
behandling av dokumentasjon og personopplysninger som er nødvendig for at
databehandler kan utføre granskningsoppdraget i henhold til mandatet, herunder
utarbeidelse av granskningsrapport. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens
opphør.

5. Sikkerhet
Databehandler skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter
personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig
personopplysningslovens §§ 13 – 15 med forskrifter. Databehandler skal dokumentere
rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene. Dokumentasjonen skal være
tilgjengelig på behandlingsansvarliges forespørsel.
Avviksmelding etter personopplysningsforskriftens § 2-6 skal skje ved at databehandler
melder avviket til behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig har ansvaret for at
avviksmelding sendes Datatilsynet.

7. Avtalens varighet
Avtalen gjelder så lenge databehandler behandler personopplysninger på vegne av
behandlingsansvarlig, herunder det tidsrom hvor databehandler i henhold til konsesjon fra
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Datatilsynet kan eller skal oppbevare personopplysninger etter at granskningsrapporten er
overlevert til behandlingsansvarlig.
Ved brudd på denne avtale eller personopplysningsloven kan behandlingsansvarlig
pålegge databehandler å stoppe den videre behandlingen av opplysningene med
øyeblikkelig virkning

8. Ved opphør
Ved opphør av denne avtalen plikter databehandler å tilbakelevere alle
personopplysninger som er mottatt på vegne av den behandlingsansvarlige og som
omfattes av denne avtalen. Dette gjelder likevel ikke personopplysninger som
databehandler i forbindelse med granskningsarbeidet har innhentet eller mottatt fra
utøvere, helsepersonell, trenere, støttepersonell mv. eller personopplysninger som
databehandler har innhentet eller mottatt fra andre mot løfte om konfidensialitet, jf.
avtalens punkt 3.
Ved opphør av denne avtalen skal databehandler slette eller forsvarlig destruere alle
dokumenter, data, disketter, cd-er, e-poster mv., som inneholder opplysninger som
omfattes av avtalen. Dette gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier.
Databehandler skal skriftlig dokumentere at sletting og eller destruksjon er foretatt i
henhold til avtalen innen rimelig tid etter avtalens opphør.

9. Meddelelser
Meddelelser etter denne avtalen skal sendes skriftlig til: Torbjørn Skogstad.

10. Lovvalg og verneting
Avtalen er underlagt norsk rett og partene vedtar Oslo tingrett som verneting. Dette
gjelder også etter opphør av avtalen.
***
Denne avtale er i 2 – to eksemplarer, hvorav partene har hvert sitt.
Sted og dato
Behandlingsansvarlig

Databehandler

………………………..

………………………

(underskrift)

(underskrift)
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Vedlegg 8.

Signeringsprotokoll
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