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Varðar: Frumvarp til laga um bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum,
293. mál.

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands fagnar ofangreindu frumvarpi.

Líkt og í íþróttum almennt, þá er í almennri líkamsrækt stór hópur af ungu fólki sem er markhópur fyrir 
sölu- og dreifingaraðila ólöglegra efna. Neysla á þessum efnum er aðallega í þeim tilgangi að flýta fyrir 
árangri. Erfitt getur verið að koma í veg fyrir slíka notkun án öflugra forvarna og samvinnu þeirra sem 
að íþróttum og líkamsrækt standa. Neysla og varsla ólöglegra árangursbætandi efna er ólögleg hjá 
iðkendum í íþróttum, og er ákvæði um vörslu einkum sett til að útiloka fyrirhugaða neyslu og/eða 
dreifingu.

Í mörgum löndum á sala og dreifing ólöglegra efna sér stað í tengslum við líkamsrækt, það er utan 
skipulagðrar íþróttastarfsemi, og engin ástæða er til þess að ætla að annað gildi hér á landi. Það er 
mjög mikilvægt að allir skammtar, bæði litlir og stórir, ætlaðir til sölu og/eða dreifingar falli undir hina 
fyrirhuguðu löggjöf. Svokallaðir neyslaskammtar stera sem fengnir eru á ólöglegan hátt geta verið 
hundrað- eða jafnvel þúsundfaldir skammtar sem gefnir eru skv. læknisráði.

Lögregla, tollayfirvöld, ríkissaksóknari og fleiri aðilar hafa lýst yfir áhyggjum varðandi aukna notkun og 
dreifingu á þessum efnum og ekki af ástæðulausu. Mörg af efnunum geta haft gríðarlega flóknar og 
alvarlegar aukaverkanir sem eru oft óafturkræfar.
Aukaverkanir hjá körlum vegna misnotkunar anabólískra stera geta meðal annars verið; minna 
testósterón, brjóstamyndun, eistnaminnkun, minni sæðisframleiðsla og vandamál í blöðruhálskirtli. 
Aukaverkanir bundndar við konur geta meðal annarra verið; tíðarhringstruflanir, stækkun ytri kynfæra, 
minni brjóst, legrýrnun og aukinn skegg- og hárvöxtur.
Ókynbundnar líkamlegar aukaverkanir geta verið; hormónatruflanir, minni frjósemi, húðvandamál og 
sýkingar, lengdarvöxtur stöðvast, vöðva- og sinavandamál, þykkara blóð og hærri blóðþrýstingur, 
hárlos, stækkun hjartavöðva og aukin hætta á heilablóðfalli, lifrarskemmdir, lifrarbilanir og 
krabbamein.
Andlegar aukaverkanir beggja kynja geta verið; þynnri heilabörkur, rýrnun gráa efnisins og 
vitsmundaskerðing, miklar skapsveiflur, svefntruflanir, minni samkennd, aukin árásargirni, depurð, 
kvíði og hugræn skerðing, þunglyndi og sjálfsvígshugleiðingar. Rannsóknir varðandi síðastnefnda 
þáttinn (andlegar aukaverkanir) eru sífellt í þróun og í auknum mæli leitar fólk sér aðstoðar fagaðila 
eftir steramisnotkun.

Misnotkun á anabólískum sterum er ekki einkamál þar sem slík notkun hefur oft verið tengd við ofbeldi 
og glæpi þó vísindalegar staðreynir um slíkt hugsanlega skorti hér á landi. Ástæða fyrir banni á neyslu 
á anabólískum sterum í Noregi og Svíþjóð er t.d. sú að notkun á þeim var tengd við gróf ofbeldisbrot í 
þeim löndum. Skaðleg áhrif efnanna geta verið augljós og komið fram strax eða þau geta verið óljósari 
og komið í ljós eftir langvarandi notkun. Skaðlegar aukaverkanir geta verið viðvarandi og haft 
langvarandi áhrif, bæði á þá sem nota efnin og samfélagið í heild sinni.
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Í ljósi þess hversu alvarleg og neikvæð áhrif notkun ólöglegra árangursbætandi efna hafa á þá sem 
misnota þau, þá telur Lyfjaráð ÍSÍ nauðsynlegt að þetta frumvarp nái að verða að lögum í óbreyttri 
mynd.

Ef nánari upplýsinga eða útskýringa er þörf, vinsamlegast hafið samband við undirritaðan.

Virðingarfyllst, 
f.h. Lyfjaráðs ÍSÍ

Birgir Sverrisson 
verkefnastjóri
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