RENUTØVER
OPPSUMMERING

MEDISINSK FRITAK
Dersom du trenger medisinsk behandling med et legemiddel som omfattes av dopinglisten,
må du sjekke reglene for medisinsk fritak.
Kriterier for medisinsk fritak:
a) Du vil få betydelige helseplager uten bruk av legemiddelet
b) Legemiddelet gir ingen prestasjonsforbedring utover normaltilstand
c) Det er ingen andre gode behandlingsalternativer
d) Bruk av legemiddelet ikke skyldes bivirkninger som følge av tidligere dopingbruk
Sjekk legemiddelsøket på antidoping.no for å finne ut om legemiddelet ditt omfattes av dopinglisten.
Når og hvor du skal søke om fritak, avhenger av hvilken utøverkategori du er definert i:
- Internasjonal toppidrettsutøver (definert av ditt internasjonale særforbund)
- Nasjonal toppidrettsutøver (fremkommer av Toppidrettsutøverlisten- sjekk antidoping.no
- Andre utøvere
Hvor skal søknaden sendes?
- Internasjonale toppidrettsutøvere – sender til internasjonalt særforbund.
- Nasjonale toppidrettsutøvere - sender til Antidoping Norge.
- Andre utøvere – sender til Antidoping Norge på forespørsel, unntatt for enkelte
dopinggrupper (se neste lærepunkt).
Uavhengig av nivå (kategori):
- Dersom du deltar i konkurranser i regi av et internasjonalt særforbund, skal du søke til dette
særforbundet, eller oversende allerede innvilget fritak for anerkjennelse.
Internasjonale og nasjonale toppidrettsutøvere:
- Søknad skal sendes så snart som mulig etter at en diagnose foreligger, og senest innen 30 dager før
utøver trenger godkjenningen.
Andre utøvere:
- Trenger kun å søke om fritak umiddelbart etter at diagnose foreligger, og senest 30 dager innen
godkjenningen trengs, for følgende dopinggrupper:
S1. Anabole stoffer
S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika
- For stoffer som omfattes av dopinglisten for øvrig skal søknad sendes Antidoping Norge på
forespørsel. Normalt etter avlagt positiv prøve.
Utøver må kunne dokumentere behandling i tråd med kriteriene for fritak.
Dokumentasjon som bekrefter diagnose og behandling skal vedlegges søknaden.
Forhåndsgodkjent medisinsk fritak er ikke nødvendig for medisinsk behandling ved akutte
nødssituasjoner. Ved akutt medisinsk behandling, skal toppidrettsutøvere melde inn bruk av det
forbudte midlet/metoden så snart den akutte situasjonen opphører. Forholdet må dokumenteres.
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Søknadsskjema for medisinsk fritak finner du på antidoping.no eller på nettsiden til ditt
internasjonale særforbund.
Ved godkjenning av søknad får utøver en attest. Fritaksperiode, dosering, frekvens og
administrasjonsmetode fremgår.
Det er mulig å klage på et avslag.
Har du medisinsk fritak fra Antidoping Norge, og senere blir internasjonal topputøver, eller deltar i
internasjonale konkurranser, må du sende innvilget fritak og søknadsdokumentasjon til ditt
internasjonale særforbund.
Internasjonalt særforbund plikter å anerkjenne medisinske fritak utstedt av Antidoping Norge,
med mindre de mener vilkårene for å gi medisinsk fritak ikke er oppfylt.
For fullstendig regelverk, sjekk antidoping.no.
NYTTIGE LENKER
Regler om medisinsk fritak
Toppidrettsutøverlisten
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