
GENDOPING – FRAMTIDENS PLÅGA ELLER RÄDDNING? 

Utan tvekan är genterapi en av de mest spännande utvecklingslinjerna inom medicinsk 
forskning, och hoppet är att det skall kunna bli en tämligen rutinmässig behandling vid 
cancer, medfödda sjukdomar och liknande. Naturligtvis kommer kunskapen då också att 
användas inom idrotten – på gott och ont. 

En av de som vet mest om detta i världen är den nederländske professorn HJ Haisma, 
vanligen kallad ”Hidde.” Han har en lång forskarkarriär inom genterapi bakom sig – 
företrädesvis inom cancerbehandling – och är efter många USA-år sedan år 2000 professor 
vid Universitetet i Groningen i Nederländerna. Hans forskning beskrivs som “devoted to the 
development of targeted enzyme-prodrug systems and genetic medicines for therapeutic 
intervention of gene expression in patients.” Han är en av medlemmarna I WADAs 
expertgrupp “Gene and Cell Doping Expert Group of the World Anti-Doping Agency.” På 
torsdag kan vi se fram mot att han kan beskriva hur långt avståndet är tills gendoping är ett 
faktum och vilka resultat och risker man då kan förvänta sig. 

Vår ”egen” Karolinskaprofessor Carl-Johan Sundberg har också en viktig del i forskningen 
kring hur kunskap om gener kan användas för prestationsförbättring av fysiska prestationer. 
Han undersöker vilka gener som aktiveras respektive inaktiveras när vi tränar, vilket innebär 
att vi numera inser att dopingmöjligheterna riskerar att bli att bli mycket, mycket större i 
framtiden. Med genteknik kan man komma att kunna påverkar muskel, hjärta, andning, etc 
mycket mer exakt – vi går ”från slägga till pincett” för att påverka gener som är aktiva i 
träningen. 

För att sätta kunskaperna i ett perspektiv så att det kan förstås av de som inte arbetar med 
gener dagligen har rekryterats universitetslektor (Karolinska) Pontus Blomberg, som är 
enhetschef för Vecura, vilket är Sveriges ledande fristående forskningsinstitut för att göra 
gentekniken tillgänglig för morgondagens patienter. 

Genteknikens framsteg är naturligtvis inte okontroversiella och för att förklara etikproblemen 
har anlitats Christian Munthe som är professor i praktisk filosofi i Göteborg sedan 2004 och 
arbetar med forskning och expertuppdrag om etik-, värde- och policyfrågor i gränssnittet 
hälsa, vetenskap & teknik, miljö och samhälle.  

Tom Manselin, som själv har ett förflutet i åländsk innebandy, tränare för Hammarby 
damfotboll och studier vid Stanforduniversitetet men numera medarbetare på RFs 
antidopingavdelning, har fått i uppdrag att kartlägga utbudet av gentester inriktade på 
svenska (unga) idrottare på nätet. Vetenskapligt kan varje test vara korrekt, men som ett 
enskilt test ändå fullständigt meningslöst och närmast i klass med ”bondfångeri.” 

Sammantaget är detta ett antal föredragshållare i en expertklass som gör symposiet till ett av 
de mest aktuella sett ur nationell och internationell synvinkel. De som närvar kommer att 
förstå vilka enorma möjligheter och hot som gentekniken innebär för idrotten och skall ses 
som ett steg i hur Svensk Antidoping förbereder sig för morgondagen. Som ett viktigt led i 
detta är att man inser att utvecklingen kräver samarbete och därför är det extra betydelsefullt 
att symposiet arrangeras tillsammans med Gentekniknämnden, en statlig myndighet som 
sorterar under Justitiedepartementet och som har till uppgift att genom rådgivande 
verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att 
människors och djurs hälsa och miljön skyddas.  

Mötet är öppet för alla idrottsintresserade som vill förstå vetenskapens utveckling inom 
idrotten. Då är det naturligt att vi samlas på Gymnastik och Idrottshögskolan som är i 
framkanten av svensk idrottsundervisning och -forskning. 



GENDOPINGSEMINARIUM 27 SEPTEMBER 2017 

(Lokal: GIH, Lidingövägen 1, 114 33 Stockholm) 

 

17:00-17:05 Välkomna (Åke Andrén-Sandberg) 
17:05-17:10 Forskning på GIH (Karin Larsén) 
 
17:10-17:30 Introduktion till gener, genterapi och framtid (Pontus Blomberg) 
 
17:30-18:00 Gene doping 2017 (H J Haisma) 
 
Mingel 
 
18:30-19:00 Träning och aktivering av gener (Carl-Johan Sundberg) 
 
19:00-19:15 Etik vid genetik (Christian Munthe) 
 
19:15-19:30 Gentestning via internet (Tom Manselin) 
 
19:30-20:00 Auditoriet ställer frågor till föredragshållarna, eventuellt tillsammans med 
någon kort aktuell presentation från GIH 
 
 
Gendoping kanske fortfarande kan tyckas som en utopi eftersom det fortfarande inte finns 
något fall inom idrotten beskrivet där man med hjälp av manipulering av generna förbättrat 
idrottsprestationen. Inte heller inom skolmedicinen har framstegen inom gentekniken ännu 
manifesterat sig i form av behandling av sjukdomar. 
 
Men … forskningen har kommit allt längre och förutsättningarna för att öka prestationsför-
mågan i idrott genom att utnyttja kunskapen inom dopingen har ökat så mycket att 
gendoping måste ses som en möjlighet inom överskådlig framtid. Samtidigt har inriktningen 
ändrat karaktär så till vida att man tidigare i första hand tänkt sig att injicera gener eller 
substanser som styrde genernas proteinuttryck. Detta är fortfarande möjligheter, men 
forskningen har också tagit andra riktningar. 
 
Den fysiologisk idrottsforskningen arbetar idag ofta med att studera vad som händer i hjärta, 
muskler, senor och så vidare när man tränar och när man tränar på olika sätt. Man kan då 
visa att olika gener aktiveras och man kan se vilka gener som aktiveras tillsammans 
respektive vilka gener som inaktiveras. Detta ger i sin tur helt nya möjligheter till olika former 
av manipulering av gener som kan leda till bättre resultat: högre, längre och snabbare. 
 
Som en biverkan av detta finns det företag som via internet säljer gentester som de försöker 
övertyga köpare om att de på något sätt kan förutsäga hur framgångsrik någon kan bli inom 
idrotten. Även om testerna kan vara korrekta drunknar dock deras betydelse bland andra 
faktorer och sammantaget betalas pengar för det som kan tolkas charlataneri. Etikfrågorna 
kommer därför att komma högt på framtidens dagordning om gendoping. 
 

VÄLKOMNA 


