
 

 

 

Konferens om förebyggande arbete mot dopning 
 

28 november, kl. 10.00-16.00 

Hotel Gothia Towers, Göteborg 
 

Nätverket PRODIS anordnar den 28 november en konferens om förebyggande  

arbete mot dopning - utmaningar och vinster för samhället. 

 
Program för dagen: 

 Det förebyggande arbetet mot dopning ur ett nationellt perspektiv 

 Har arbetet i PRODIS gett någon effekt? Presentation av färska siffror från en uppföljande 

enkätstudie på gym 

 Att arbeta med arbetsmetoden 100 % ren hårdträning, framgångsfaktorer och hinder - 
presentation av implementeringsstudie i Stockholms län 

 Presentation av resultat från intervjustudie med användare av anabola androgena steroider (AAS) 

 Vinster och utmaningar för träningsbranschen 

 Vinster och utmaningar för Polismyndigheten  

 Dopning inom samhället och doping inom idrotten – samverkan, vinster och utmaningar 

 Projektledarens roll i ett länsövergripande arbete - framgångsfaktorer och hinder  

 Rapport från verkligheten  

 

Till denna konferens finns det plats för sammanlagt 150 deltagare och det är först till kvarn som gäller! 

Konferensen är kostnadsfri och för- och eftermiddagsfika ingår. Deltagarna bekostar själva lunch, resa 

och ev. logi. 

 

Anmälan: 

Anmälan till konferensen görs senast den 31 oktober via nedanstående länk: 

https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=968095&Pwd=71952932 Anmälningslänken är öppen från 

måndagen den 25 augusti 2014. 

 

Anmälan är bindande och utebliven närvaro utan avanmälan debiteras med 350 kr. Avanmälan senare än 

10 dagar före konferensen debiteras med 200 kr.  

Ev. avanmälan görs till charlotta.rehnman-wigstad@sll.se. 

 
Vid frågor kontakta: 

Charlotta Rehnman Wigstad, STAD, charlotta.rehnman-wigstad@sll.se 

Jenny Råland, Antidopinggruppen Riksidrottsförbundet, jenny.raland@rf.se 

Viveca Andersson, Östergötlands Idrottsförbund, viveca.andersson@osterg.rf.se 

Sara Gunnarsson, Vänersborgs kommun, sara.gunnarsson@vanersborg.se 

 

Välkomna! 
PRODIS – Prevention av dopning i Sverige, är ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga användningen av anabola androgena steroider och andra 
dopningspreparat. Arbetet samordnas av STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) en sektion inom Centrum för Psykiatriforskning Stockholm- Stockholms 

läns sjukvårdsområde/Karolinska Institutet. I PRODIS ingår 27 län och kommuner samt, Antidopinggruppen vid Riksidrottsförbundet, Socialhögskolan vid Lunds Universitet 
och Dopingjouren. Arbetet inom PRODIS finansieras till viss del med bidrag från Folkhälsomyndigheten. För mer information läs mer på www.prodis.se 

https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=968095&Pwd=71952932
http://www.prodis.se/


 

 

 

Program för dagen: 
 

09.00-10.00  Registrering och fika 

 

10.00–10.20   Det förebyggande arbetet mot dopning ur ett nationellt perspektiv -  

Marie Risbeck, Folkhälsomyndigheten 

 

10.25–10.45  Har arbetet i PRODIS gett någon effekt? Presentation av färska siffror från en 

uppföljande enkätstudie på gym – Charlotta Rehnman Wigstad, PRODIS 

 

10.50–11.10 Att arbeta med arbetsmetoden 100 % ren hårdträning, framgångsfaktorer och 

hinder.  Presentation av implementeringsstudie i Stockholms län – Ann-Sofie 

Bakshi, Karolinska Institutet 

 

11.15–11.45  Presentation av resultat från intervjustudie med användare av anabola 

androgena steroider (AAS) – David Hoff, Socialhögskolan Lunds Universitet 

 
11.45–13.00  Lunch på egen hand 

 

13.00–13.30  Vinster och utmaningar för träningsbranschen – Annika Stjärne Westlund, 

Tyresö Gym & Hälsocenter 

 

13.35–14.05  Vinster och utmaningar för polismyndigheten – Tony Quiroga, 

Polismyndigheten Örebro län 

 

14.10–14.30  Dopning inom samhället och doping inom idrotten – samverkan, vinster och 

utmaningar – Jenny Råland, Antidopinggruppen Riksidrottsförbundet 

 

14.30–14.45  Fikapaus 

 

14.45–15.10  Att arbeta med metoden 100 % ren hårdträning i ett län – framgångsfaktorer 

och hinder – Erika Sjöblom, STAD, Viveca Andersson, Östergötlands 

Idrottsförbund 

 

15.15–15.55   Rapport från verkligheten – Kenneth Ekholm, Treatmentlecture 

 

16.00   Summering och avslutning på dagen  

 

 

Moderator:  Johan Öhman, Kristinehamns kommun  

 

 


