DOPNING - en konferens om skadeverkningar, förebyggande
arbete och metoder att avslöja förekomsten av dopning.
Dopning har alltmer kommit att framstå som ett hälsoproblem. Från att framförallt ha varit ett
prestationshöjande medel inom elitidrotten har dopningen nu också blivit ett medel för att
uppnå kroppsideal och påverka självbilden hos den vanliga gymbesökaren och motionären.
Oroande är också de våldshandlingar som sker i dopningens spår och den införsel som sker av
mer eller mindre testade och kontrollerade preparat via nätet. Extra oroande är naturligtvis att
användningen av preparaten går allt längre ner i åldrarna. Dopningen har på detta sätt blivit
ett problem för flertalet samhällssektorer - socialtjänsten, kriminalvården, skolan, sjukvården
etc.
Det står numer klart att användningen av dopningsmedel kan leda till allvarliga fysiska,
psykiska och sociala problem varför effekterna av dem framstår som angelägna att få
klarlagda. Mot denna bakgrund anordnar RFMA denna konferens med syftet att ge en allsidig
bild av dopningens skadeverkningar, forskningsläget, hur användningen av dopningspreparat
kan upptäckas. Vi vill också med denna konferens lyfta fram behovet av samverkan mellan
olika samhällsaktörer för att effektivisera det förebyggande arbetet och vad som behöver
göras för att förhindra införseln av olika preparat.

Tid: Torsdagen den 22 september 2016, kl. 09:00 - 15:30
Morgonkaffe finns mellan kl. 08:30 och 09:00

Plats: ABF huset i Stockholm, Sveavägen 41
Lokal: Z salen
Anmälan till konferensen görs med namn, fakturaadress och arbetsställe senast den 15
september 2016 via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se
Anmälan är bindande.
Konferensavgiften är 750 kronor per operson och i den ingår såväl för- och
eftermiddagskaffe.
Avgiften kommer att faktureras.
Det är ont om parkeringsplatser runt ABF huset så T bana rekommenderas. Närmaste station
är Rådmansgatan. Parkeringshus finns vid Hötorget (nära Konserthuset) med infart från
Sveavägen.

Välkomna!
Stefan Borg
Ordförande för Riksförbundet mot Alkohol- och Narkotikamissbruk (RFMA)

Konferensprogram
Torsdagen den 22 september år 2016, ABF huset, Sveavägen 41, Z salen
Kl. 08:30 - 09:00

KAFFE

Kl. 09:00 - 09:20

INLEDNING - presentation av det nationella kompetensprojektet
om dopning.
Åsa Magnusson, verksamhetschef, Beroendecentrum, Örebro

Kl. 09:20 - 10:10

Skador vi ser av dopning och hur kan ett medicinskt
vård- och behandlingserbjudande se ut.
Thord Rosén, docent, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset,
Göteborg, dopningsmottagningen, Örebro

Kl. 10:10 - 10:30

KAFFE

Kl. 10:30 - 11:15

Psykologiska faktorer som bör uppmärksammas i samband med
dopning ex. kroppsuppfattning, medias roll, sexuella dysfunktioner
ortorexi (träningsnarkomani).
Vanessa Etterlid, leg. psykolog, Region Örebro.

Kl. 11:15 - 12:00

Dopningspreparatens verkningar, forskningsläget
Mathias Hallberg, professor, Uppsala universitet.

Kl. 12:00 - 13:05

LUNCH

Kl. 13:05 - 13:50

Metoder för att upptäcka och avslöja dopning, vilka testmetoder
har vi idag?
Magnus Ericsson, f. dr., enhetschef, dopningslaboratoriet, Karolinska
institutet, Huddinge

Kl. 13:50 - 14:15

KAFFE

Kl. 14:15 - 14:50

En dopningsmottagning i arbete.
Kurt Skårberg, med.dr. och socionom, Beroendecentrum, Örebro

Kl. 14:50 - 15:30

Samverkan mellan olika aktörer i arbetet med att förebygga och
förhindra dopning.
Viveca Andersson, projektledare, STAD, Stockholm

