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1. Indledning
Respekt for parasportens regler er en forudsætning for at 
deltage og konkurrere på fair vilkår.

Regler for antidoping og et etisk kodeks omkring klas-
sifikation er en del af parasporten, og arbejdet på disse 
områder er med til at beskytte den enkelte idrætsudøver 
og værne om parasportens værdier og integritet.

Dette dokument beskriver og vejleder medarbejdere, 
atleter, trænere/ledere og øvrige frivillige på antidoping- 
og klassifikationsområdet.

2.  Parasport Danmarks vision om 
fair parasport

Parasport Danmark ønsker at beskytte parasportsudøvere 
og understøtte, at alle kan dyrke og konkurrere i 
Parasport Danmark på en fair og sundhedsmæssig 
forsvarlig måde og med god etik både inden for 
antidoping og klassifikationsområdet. Dette indebærer, at 
værdier som ærlighed, fair konkurrence, sundhed, respekt 
og ansvar er vigtige i parasporten.

3. Målsætning
• At tydeliggøre Parasport Danmarks etiske holdninger 

og værdier på antidoping og klassifikationsområdet.
• At udbrede kendskabet til gældende regler til 

idrætsudøvere, trænere, ledere og støttepersonale i 
Parasport Danmark. Dette skal være med til at un-
derbygge og fastholde en antidopingkultur samt at 
undgå dopingsager i parasporten. Det skal ligeledes 
underbygge og fastholde en kultur, hvor der er respekt 
for idrætskonkurrencen – herunder klassifikation og 
antidoping.

• At etablere indsatser der kan sikre, at information om 
antidoping og klassifikation når ud til ovenstående 
målgrupper.

• At etablere en krisehåndtering i tilfælde af overtrædel-
se af reglerne inden for antidoping og klassifikation.



4 Parasport Danmark Idrættens Hus • Brøndby Stadion 20 • DK-2605 Brøndby

4. Indsatser
Parasport Danmark vil sikre, at forbundets idrætsudøve-
re har de bedste forudsætninger for at træffe valg på et 
oplyst grundlag. Parasport Danmark vil opfylde målsæt-
ningen gennem undervisning, oplysning og rådgivning af 
målgrupperne. 
Handlingsplanen revideres efter behov i perioden 2020-
2024 og evalueres inden udløb ultimo 2024.

5. Målgrupper
Medarbejdere, idrætsudøvere, trænere, ledere og støtte-
personale i Parasport Danmark.

6. Antidoping
Parasport Danmark tager afstand fra enhver form for 
overtrædelse af antidopingreglerne. Enhver udøver, der 
er aktiv i regi af Parasport Danmark, er omfattet af de 
Nationale Antidopingregler etableret af Danmarks Idræts-
forbund (DIF) og Anti Doping Danmark (ADD). De Nati-
onale Antidoping regler er baseret på reglerne i WADA 
Kodekset.  Herunder gælder forpligtelse til at deltage i 
dopingkontrol foranstaltet af ADD, WADA, IPC (paraspor-
tens internationale forbund) eller idrættens respektive 
internationale forbund. 

Parasport Danmark vil gøre en aktiv indsats for at 
bidrage til, at udøverne træffer valg på et oplyst grundlag 
samt deltage i relevante antidoping-kampagner under 
Parasport Danmark eller ADD.

6.1 Dispensation i forbindelse med brug af 
medicin, der er klassificeret som doping - TUE
Visse idrætsudøvere kan på grund af sygdom være af-
hængig af medicin for at kunne fungere i hverdagen. Hvis 
der er tale om medicin, der indeholder stoffer, der er på 
Dopinglisten, og der ikke kan findes et alternativt middel, 
der ikke står på Dopinglisten, kan der i særlige tilfælde 
ansøges om medicinsk dispensation – en såkaldt TUE. Na-
tionale dispensationer udstedes af Anti Doping Danmark 
til idrætsudøvere, der ikke skal konkurrere internationalt.

En eventuel ansøgning om en international dispensation 
kan søges gennem ADD eller hos IPC, når det gælder de 
såkaldte IPC-idrætter, mens ikke-IPC-idrætter, eks. boccia, 
goalball, parabordtennis, paradressur og kørestolsrugby 

søger en dispensation hos henholdsvis CP-ISRA, IBSA, 
ITTF, FEI og IWRF. Ift. GDPR opfordres alle til at søge 
gennem The Anti-Doping Administration & Management 
System (ADAMS)  hos de respektive internationale idræts-
forbund.

6.2 Objektivt ansvar
Som idrætsudøver har man et personligt ansvar for, hvilke 
stoffer man har i sin krop. Derfor er det også vigtigt, at 
idrætsudøveren i samarbejde med egen læge undersøger 
om man behandles med medicin, som indeholder stoffer, 
der er på Dopinglisten.

På www.antidoping.dk/medicin kan du 
til en hver tid tjekke hvorledes medicin, 
solgt i Danmark er klassificeret eller 
download gratis en app, hvor du kan 
tjekke din medicin:
I app’en har man mulighed for at lave en liste over ens 
medicin. Den liste vil kunne hjælpe dig med at bevare 
overblikket, hvis du udtages til en dopingkontrol, hvor du 
skal opgive din medicin.

Parasport Danmark tilbyder ekspertise, der står til rådig-
hed for rådgivning af udøverne i forbindelse med spørgs-
mål om antidoping. 

6.3 Kosttilskud
Kosttilskud og naturpræparater kan indeholde stoffer, 
som står på Dopinglisten, også selv om disse stoffer ikke 
fremgår af varedeklarationen. Er der tvivl om, hvad et 
produkt indeholder, bør du altid undgå det. Indtagelse af 
et kosttilskud er altid udøverens eget ansvar – også hvis 
det resulterer i en positiv dopingprøve.

Anti Doping Danmark og Team Danmark anbefaler, at 
du køber kosttilskud, der er testet for dopingstoffer. Du 
kan tjekke dit kosttilskud via certificeringsordningerne: In-
formed Sport: https://www.informed-sport.com eller NSF 
Certified for Sport: http://www.nsfsport.com.

6.4 Konkrete indsatser på antidopingområdet
• Det til enhver tid gældende kursusudbud fra ADD
• Information om TUE
• Information om medicin og kosttilskud

http://www.antidoping.dk/medicin
https://www.informed-sport.com
http://www.nsfsport.com
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Målgruppe Hvad gør vi? Hvad vil vi 
opnå?

Hvordan gør vi 
det?

Hvem er 
ansvarlig?

Hvornår gør vi 
det?

Talentudøvere Ren vinder Almen viden 
omkring doping

Atleterne skal 
selv gennemgå 

Ren vinder

Talenttrænere Forud for en 
samling – én 
gang årligt

Information om 
TUE, medicin og 

kosttilskud

Konkret viden 
om disse emner

Med oplæg og 
eksempler.

Download af app.

Det Sports-
medicinske 

Fagteam

På PSA og PSJA 
når det skønnes 

nødvendigt

Eliteudøvere Ren vinder Almen viden 
omkring doping

Atleterne skal 
selv gennemgå 

Ren vinder

Der er udpeget 
en ansvarlig for 
landsholdene

Forud for en 
samling – én 
gang årligt

Information om 
TUE, medicin og 

kosttilskud

Konkret viden 
om disse emner

Med oplæg 
og eksempler. 

Download af app.

Det Sports-
medicinske 

Fagteam

På PSA og når 
det skønnes 
nødvendigt

Øvrige 
landsholds-
atleter

Ren vinder Almen viden 
omkring doping

Atleterne skal 
selv gennemgå 

Ren vinder

Landstrænerne Forud for en 
samling – én 
gang årligt

Information om 
TUE, medicin og 

kosttilskud

Konkret viden 
om disse emner

Med oplæg 
og eksempler. 

Download af app

Det Sports-
medicinske 

Fagteam

Når det skønnes 
nødvendigt

Landstrænere/
-ledere og 
støttepersonale

Information om 
TUE, medicin og 

kosttilskud

Konkret viden 
om disse emner

Med oplæg og 
eksempler

Det Sports-
medicinske 

Fagteam

På PSA og når 
det skønnes 
nødvendigt

Ansatte i 
Parasport 
Danmark

Udsender sam-
men om fair 

parasport

Almen viden 
omkring doping

Via mail Det Sports-
medicinske 

Fagteam

Løbende
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6.5 Sådan foregår en dopingkontrol
På www.antidoping.dk kan du finde en Udøverguide, hvor 
du i Bilag 1 kan se en vejledning for en prøvetagning.

6.6 Dopingprøve med positivt resultat 
Forhåbentlig får du ikke brug for at bekymre dig om en 
positiv prøve, men hvis du tester positiv, er proceduren 
følgende:
ADD informerer Parasport Danmarks elitestab, som efter-
følgende informerer udøver.
Et analyseresultat er positivt, når en positiv A-prøve fra 
et WADA-akkrediteret laboratorium foreligger. Udøveren 
kan dog forlange B-prøven analyseret. Skulle analysere-

sultatet af B-prøven være negativt, vil dopingsagen blive 
hævet. Hvis udøveren ikke forlanger B-prøven analyse-
ret, vil dette blive fortolket som om, udøveren har givet 
afkald på analyse af B-prøven.

Samme informationsprocedure følges når B-prøven 
foreligger uanset dens resultat. Foreligger der en positiv 
A- og B-prøve udelukkes udøveren efter de til enhver tid 
gældende Nationale Antidopingregler.

I tilfælde af en dopingprøve med positivt resultat er det 
elitestaben, der vurderer, hvem der skal informere øvrige 
relevante og udtaler sig til pressen. 

6.7 Hvor kan man finde hjælp - nyttige links
Her findes både love, regler og en guide til 
de nationale regler for antidoping

www.antidoping.dk/love-og-regler/nationale-regler-for-antidoping

Søg dispensation for medicin (TUE) www.antidoping.dk/doping/medicinsk-dispensation-tue
IPC’s Anti-Doping Kodeks IPC Anti-Doping Code
Check, om din medicin er på dopinglisten www.antidoping.dk/doping/dopinglisten 
Download ADD’s medicin APP www.antidoping.dk/doping/medicin/medicin-app

WADA WADA

 

https://www.antidoping.dk/love-og-regler/nationale-regler-for-antidoping
https://www.antidoping.dk/doping/medicinsk-dispensation-tue
https://antidoping.dk/doping/dopinglisten
https://www.antidoping.dk/doping/medicin/medicin-app
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7. Klassifikation

7.1 Indledning
En af hjørnestenene i parasport er klassifikation af idræts-
udøverne, fordi den har til formål at sikre en retfærdig 
konkurrence idrætsudøvere imellem og skal fremme 
idrætsdeltagelse for mennesker med handicap ved at 
afgøre handicappets indflydelse på den sportslige præsta-
tion. 

At klassificere betyder, at idrætsudøverne inddeles i klas-
ser alt efter deres handicap og funktionsniveau i forhold 
til den specifikke idræt. Alle – uanset handicap – vil dog 
være forskellige af karakter og fysik, så det er væsentligt 
at huske, at klassifikation aldrig vil kunne udligne alle 
sportslige og menneskelige forskelle.

Klassifikation består af to dele – vurdering af opfyldelse 
af mindstehandicap og tildeling af klasse, og den styres 
overordnet af de internationale idrætsorganisationer og 
IPC. Mindstehandicap er den funktionsnedsættelse, der 
som minimum skal være til stede for, at en idrætsudøver 
må deltage i den pågældende idrætsgren. Klassifikations-
processen kan alt efter idrætten bestå af fysiske funkti-
onsundersøgelser, tests og observationer under træning 
og/eller konkurrence. 

Det er idrætspersonel med særligt kendskab til en 
specifik idræt og sundhedsfagligt personale, som læger, 
speciallæger, ergo- og fysioterapeuter, der uddannes som 
klassifikatører. 

I de senere år er forskningen på klassifikationsområdet 
tiltaget, og flere idrætter gennemgår nu en gennemgri-
bende revision.

Der findes nu klassifikationssystemer inden for spasti-
kernes organisation CPISRA, inden for de synshandicap-
pedes organisation IBSA, IWAS for kørestolsbrugere og 
amputerede og inden for udviklingshæmmede Virtus 
og herudover desuden et antal idrætsspecifikke klassi-
fikationssystemer, som tager udgangspunkt i idrættens 
funktionskrav.

Denne klassifikationsstrategi indeholder indsatsområ-
der og handleplan, som skal afspejle den Internationale 

Paralympiske Komités klassifikationskodeks: IPC Athlete 
Classification Code og Models of Best Practise: National 
Classification.

7.2 IPC Athlete Classification Code
I 2007 vedtog IPC’s General Assembly et klassifikationsko-
deks, som har til formål at harmonisere og standardisere 
procedurer og processer, som knytter sig til klassifikation 
på tværs af idrætterne. 1. januar 2017 trådte en revideret 
udgave af kodekset i kraft. Kodekset er gældende for alle 
Nationale Paralympiske Komiteer og alle internationale 
idrætsorganisationer.

Formålet med kodekset er at lave en ramme af politikker 
og procedurer, som kan opretholde klassifikationssyste-
mernes troværdighed. Intentionen med den reviderede 
udgave er, at den skal være forståelig, så alle atleter har 
mulighed for at sætte sig ind i og forstå klassifikations-
processen. 

5 Internationale standarder underbygger kodekset og gør 
det operationelt:
• Gyldige handicap (Eligible Impairments)
• Klassifikation af atleter (Athlete Evaluation)
• Protest og appel (Protests and Appeals)
• Uddannelse af klassifikatører (Classifier Personnel and 

Training)
• Opbevaring af klassifikationsdata (Classification Data 

Protection)

Som National Paralympisk Komité (NPC) er det obligato-
risk at følge de internationale standarder. 

Udover de Internationale Standarder er der også udarbej-
det Models of Best Practise. Disse er ikke obligatoriske, 
men anbefales at følge.

7.3 Models of Best Practise: National Classification
Formålet med denne Model of Best Practise er:
• at støtte udviklingen og implementeringen af en natio-

nal klassifikationsstrategi.
• at komme med anbefalinger til et nationalt klassifika-

tionsprogram indeholdende muligheder for national 
klassifikation, uddannelse af klassifikatører og opfølg-
ning på overholdelse af det internationale klassifika- 
tionskodeks på et nationalt plan. 
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En national klassifikationsstrategi bør indeholde:
• En klassifikationspolitik
• Klassifikationsprocedurer og regler
• Procedurer for protester og appeller
• Opbevaring og håndtering af klassifikationsdata
• Opfordring til at følge de internationale klassifikations-

regler i videst mulig udstrækning
• Opfordring til klassifikation på tværs af idrætter, så en 

klassifikatør er uddannet i mere end én idræt. 

7.4 Parasport Danmarks vision og mål med 
klassifikationsstrategien
Med strategien som grundlag vil Parasport Danmark lede 
en målrettet og systematisk udvikling af den nationale 
klassifikation inden for konkurrenceidrætter, hvor både 
forbundets, idrætternes, idrætsudøvernes og klassifikatø-
rernes interesser varetages.
Målet er en overordnet flerårig plan for et nationalt, nor-
disk og internationalt klassifikationsarbejde fremadrettet 
i Parasport Danmark for at sikre, at standarden inden for 
klassifikation højnes og udvikles, så vi opnår en kompetent 
national klassifikation. Parasport Danmark stiler mod, at 
Danmark skal være foregangsland inden for klassifikation.

Intentionen er:
• at skabe gennemsigtighed og en rød tråd igennem or-

ganisationen for vores klassifikatører, udøvere, trænere 
og yderligere personel omkring idrætterne.

• at højne standarden af klassifikation i Danmark inden 
for specifikke idrætter, herunder uddannelse af klassifi-
katører.

• at udvikle tidssvarende klassifikationssystemer, så alle 
atleter kan tilbydes adgang til klassifikation i overens-
stemmelse med deres sportslige deltagelsesniveau, og 
således at de idrætsspecifikke klassifikationsprocedurer 
er tilgængelige og gennemsigtige og i videst muligt 
omfang bygger på de internationale regelsæt.

• at implementere et Nationalt Sports Data Management 
System (NSDMS) system til opbevaring og håndtering 
af klassifikationsdata.

• at udarbejde procedurer for klassifikation og protester.

Strategien sigter mod at hjælpe atleter, idrætter og 
klassifikatører på klassifikationsområdet – både inden for 
bredde- og eliteidrætterne. Klassifikationsstrategien er 
gældende for de idrætter i Parasport Danmark, hvor klas-
sifikationsområdet har en relevans afhængigt af idræt-
tens udbredelse, opbygning og konkurrenceniveau. 

7.5 Klassifikation i Danmark
Ansvaret for klassifikationsområdet ligger i Sportsmedi-
cinsk Fagteam i samarbejde med Medicinsk Udvalg (MU), 
mens Idrætternes (IU) vurderer de idrætsspecifikke behov 
for klassifikation. MU koordinerer uddannelsen af klassi-
fikatører. Det tilstræbes, at den nationale klassifikation 
anvender de internationale klassifikationsregler, som er 
godkendt af de respektive internationale idrætsforbund 
og IPC. Det kan dog være nødvendigt at foretage natio-
nale tilpasninger for at skabe mere aktivitet og volumen 
inden for den enkelte idræt. 

Traditionelt har det været sådan, at inden for bredde-
idrætten, varetager den enkelte idræt selv klassifikatio-
nen og om nødvendigt uddannes en klassifikatør inden 
for idrætten. For konkurrenceidrætsudøverne inden for 
eliten opnås tildeling af en klasse ved en vurdering, som 
foretages af en uddannet klassifikatør. 

Medicinsk Udvalg er ansvarlig for den økonomiske side 
af klassifikationsuddannelsen. Som udgangspunkt får 
de af Parasport Danmarks bestyrelse tildelt et beløb til 
klassifikationsområdet. Medicinsk Udvalg foretager hvert 
år en prioritering af de idrætter, der har ønsket klassifika-
tionsuddannelse. En Idræt skal søge om klassifikationsud-
dannelse gennem Breddeudvalget. Ansøgningsskemaet 
ligger som en fane i den samlede budgetansøgning, som 
skal indsendes i efteråret. 
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7.5.1 Gyldige handicap

Følgende 10 handicap er gyldige jf. IPC’s klassifikationskodeks

Nedsat muskelkraft Nedsat styrke i muskler eller muskelgrupper fx i det ene ben/den ene arm eller i den 
nederste del af kroppen fx forårsaget af en rygmarvsskade, spina bifida (rygmarvsbrok) 
eller polio (børnelammelse).

Nedsat bevægelighed Kronisk nedsat bevægelighed i et eller flere led fx forårsaget af AMC (medfødt lidelse, 
som reducerer bevægeligheden betydeligt). 
Hypermobilitet, ledinstabilitet eller akutte tilstande, som artritis (gigt) er ikke et gyldigt 
handicap.

Benlængdeforskel Benlængdeforskel – enten medfødt eller pga. traume.

Manglende lemmer Fuldstændig eller delvis amputation som konsekvens af traumer (fx bilulykke), sygdom 
(fx knoglekræft) eller medfødt dysmeli (arm-/bendefekt).

Dværgvækst Nedsat højde pga. unormal vækst af knogler i arme og ben pga. dværgvækst eller for-
styrrelser i væksthormoner.

Hypertoni Øget muskeltonus og nedsat mulighed for muskelstræk pga. en neurologisk tilstand som 
fx cerebral parese (cp), hjerneskade eller multipel sklerose.

Ataksi Nedsat koordination af muskelbevægelser pga. en neurologisk tilstand som fx cerebral 
parese (cp), hjerneskade eller multipel sklerose.

Atetose Generelt karakteriseret ved ufrivillige bevægelser og vanskeligheder med at opretholde 
en symmetrisk holdning pga. en neurologisk tilstand som fx cerebral parese (cp), hjerne-
skade eller multipel sklerose.

Synshandicap Synet er påvirket af enten en skade i øjestrukturen, de optiske nerver eller gange eller 
den visuelle cortex. 

Udviklingshandicap Nedsat intellektuel funktion og adfærd, som påvirker sociale og praktiske færdigheder. 
Skal være konstateret før atletens 18. år. 
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7.5.2  Klassifikation af idrætsudøvere med fysisk handicap
Klassifikation af idrætsudøvere med fysisk handicap er 
idrætsspecifik, hvilket vil sige, at der findes forskellige 
klassifikationssystemer, som er tilpasset de respektive 
idrætter. I Medicinsk Udvalgsmappe findes altid en opda-
teret liste over Parasport Danmarks nationale klassifikatø-
rer: Medicinsk Udvalgsmappe

7.5.3  Klassifikation af idrætsudøvere med 
udviklingshandicap

I Parasport Danmark har man i de fleste idrætter på 
et nationalt plan valgt at definere mindstehandicap af 
idrætsudøvere med udviklingshandicap ud fra Special 
Olympics reglerne (se bilag 2). 

Talentfulde atleter, der af deres trænere vurderes til at 
have et vist internationalt, sportsligt niveau og udvik-
lingspotentiale har mulighed for at konkurrere internatio-
nalt – både inden for Special Olympics og Virtus. 

I Virtus findes der nu 3 forskellige klasser:
II1 – for atleter med udviklingshandicap
For at opfylde mindstehandicap, skal man:
• have en IQ på 75 eller derunder.
• have betydelige begrænsninger i den sociale adfærd.
• have konstateret sit handicap, inden man bliver 18.

II2 – for atleter med et betydeligt udviklingshandicap 
(herunder Downs Syndrom). 
Denne klasse er stadig under udvikling.
For at opfylde mindstehandicap, skal man: 
• have en formel Trisomi 21 Down syndrom diagnose 

og en lægeerklæring på, at der ikke er atlantoaxial 
instabilitet (AA), som er en velkendt problemstilling for 
denne målgruppe.

II3 – for atleter med autisme og en IQ, der er højere end 75. 
Denne klasse er stadig under udvikling.
For at opfylde mindstehandicap, skal man:
• have en IQ over 75 og/eller ingen diagnose af et udvik-

lingshandicap.
• have en autisme, ASD eller Asperger syndrom diagnose.

Alle 3 klasser kræver betydelig dokumentation og psyko-
lograpporter, som skal godkendes i Virtus.

7.5.4  Klassifikation af idrætsudøvere med synshandicap
I Danmark findes der 2 nationale klassifikatører inden for 
synshandicap. Der findes 3 klasser inden for idrætsudøve-
re med synshandicap, og bestemmelse af mindstehandi-
cap og klassifikation foretages af en øjenlæge. I bilag 3 
findes en nærmere beskrivelse af proceduren for interna-
tional klassifikation af atleter med synshandicap. 

7.6 Udfordringer i klassifikationen
Der er i øjeblikket 4 primære udfordringer i klassifikatio-
nen: Uddannelse, klassifikatørernes erfaring med klassifi-
kation, opbevaring af klassifikationsdata og protestproce-
durer for national klassifikation.

7.6.1 Uddannelse af klassifikatører
Strukturen (Classifier pathway) i klassifikationsuddannel-
sen i de internationale idrætsorganisationer og IPC’s for-
skellige idrætter er meget forskellig. I nogle idrætter ses 
en helt tydelig struktur - i andre er strukturen slet ikke 
synlig på de respektive websites og svær at få oplyst. Der 
er intet fast system, i den måde idrætterne internationalt 
udbyder uddannelse, og ofte udbydes disse med meget 
forskellig frekvens og tidsfrist. For Parasport Danmark kan 
det være svært at fastholde en kommende klassifikatørs 
interesse, hvis der ikke tilbydes en klassifikationsuddan-
nelse inden for rimelig tid. 

I IPC ses dog en tendens til en bedre struktur i takt med 
deres omlægning til World Para afdelinger, hvor konkur-
rencer nu systematiseres i World Series. Dette koncept 
tilgodeser både klassifikations- og officials uddannelser, 
og i de kontraktlige forpligtelser mellem World Para 
afdelingerne og værter for konkurrencer indgår krav til 
afholdelse af uddannelse under et World Series stævne. 
Dette vil formentlig give et bedre flow på og en mere 
konsistent linje ift. uddannelse af officials.

7.6.2 Klassifikationserfaring
Mange klassifikatører bruger kun deres klassifikationsud-
dannelse få gange om året. Det betyder, at nogle mang-
ler rutinen i at klassificere, mister interessen for det og er 
svære at fastholde. I og med at der er så få klassifikatører 
i Danmark, er der begrænsede muligheder for sparring og 
udvikling. 

Der er desuden meget stor forskel på, hvor aktive de 
respektive Idrætter er i forhold til klassifikation, og en 
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del trænere er usikre på, hvordan de får idrætsudøverne 
klassificeret.

7.6.3 Opbevaring af klassifikationsdata
I Parasport Danmark har der hidtil ikke været ens regler 
for opbevaring af klassifikationsdata for alle idrætter. Det 
har betydet, at opbevaring af disse har været håndteret 
meget forskelligt. Alle nationale klassifikationsdata opbe-
vares nu i en National Sports Data Management System 
(NSDMS) database, som er en national version af IPC’s 
internationale database. 

7.6.4 Protestprocedurer for national klassifikation
I Bilag 1 findes en overordnet beskrivelse af proceduren, 
hvis en idrætsudøver ønsker at indgive en protest over sin 
nationale klassifikation. Proceduren er ny og skal gen-
nemprøves.

7.7 Konkrete indsatser
Ovennævnte udfordringer i klassifikation har givet anled-
ning til et antal indsatsområder.

7.7.1 Uddannelse af klassifikatører
Parasport Danmark arbejder på at understøtte den in-
ternationale uddannelsesstruktur inden for klassifikation 
og har løbende dialog med både internationale idræts-
forbund og IPC omkring dette, ligesom forbundet altid 
er repræsenteret ved de såkaldte ”joint meetings” i IPC, 
hvor disse emner diskuteres. Herudover ønsker Parasport 
Danmark at være værter for klassifikationsuddannelse i 
forskellige idrætter ifm. events, hvorved vi også kan give 
forbundets egne nationale klassifikatører mulighed for 
uddannelse, når det udbydes. 

Et øget antal nationale klassifikatører i Danmark er ikke 
et mål i sig selv, men snarere at behov fra idrætterne, og 
uddannelse af klassifikatører er i en god balance. 

7.7.2 Klassifikation på tværs af idrætter 
Med henvisning til Models of Best Practise: National Clas-
sification vil Parasport Danmark arbejde med muligheden 
for, at klassifikatører uddannes i mere end én idræt. 
Herved vil de få mere klassifikationserfaring. Uddannelse 
af klassifikatører tilbydes i det omfang, de internationale 
idrætsforbund udbyder det. Også gennem det nordiske 
samarbejde kan opnås mere klassifikationserfaring se 
afsnit 5.6

7.7.3 Nyt system til opbevaring af klassifikationsdata
Med baggrund i den danske lovgivning for opbevaring 
af personfølsomme data og IPC’s International Standard 
for Classification Data Protection skal der over klassifika-
tionsstrategiens periode implementeres et nyt system 
og en procedure for opbevaring af klassifikationsdata, 
der opfylder kravene. Det nationale NSDMS-system er 
indkøbt og anvendes. Der skal fortsat løbende følges op 
på procedurer. Ud over NSDMS-systemet skal man som 
atlet i Parasport Danmark nu også afgive samtykke ift. 
behandling og opbevaring af følsomme data. Dette gøres 
via Parasport Danmarks hjemmeside, hvor atleten udfyl-
der og underskriver en elektronisk formular forud for en 
national eller international klassifikation. 

7.7.4 Klassifikationsstruktur og økonomi 
For at få struktur omkring klassifikationer og lette ar-
bejdsbyrden for klassifikatørerne opfordres alle Idrætter 
til at samle alle klassifikationer 1-2 gange årligt – fx ifm. 
FM. Der kan desuden overvejes en symbolsk betaling 
for klassifikation, som kan dække de omkostninger, der 
måtte være ifm. en klassifikation.

7.7.5 Nordisk samarbejde
Som følge af de nordiske klassifikationskonferencer 
(senest i september 2019) er der etableret et nordisk 
netværk, som mødes med en frekvens på 1-2 gange år-
ligt. Målet med samarbejdet er at kortlægge behovet for 
klassifikation i norden og at udveksle erfaring og klassi-
fikatører, hvor det er muligt. Netværksgruppen består af 
medarbejdere med ansvar for klassifikation i de respekti-
ve nordiske parasportsforbund. I Danmark kan netværks-
medlemmet – i det omfang det er muligt – også være et 
medlem af MU.

Det er tanken, at det nordiske samarbejde skal udmønte 
sig i, at klassifikatørerne får mere rutine i at klassificere 
og dermed sikrer en bedre ensartethed i klassifikationen. 
Det nordiske klassifikationssamarbejde udarbejder også 
fælles oplæg til NordHIF i forbindelse med henvendelser 
til IPC eller internationale idrætsforbund.

Der findes desuden en fælles nordisk klassifikations-
strategi, som Parasport Danmark senest har revideret i 
efteråret 2017. 
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7.8 Etik omkring klassifikation
Fra Parasport Danmark forventes det, at idrætsudøvere, 
klassifikatører, trænere og andre tilknyttede til idrætterne 
opretholder en god etik omkring klassifikation.

For idrætsudøvere har det naturligvis en konkurrence-
mæssig betydning, hvilken klasse man placeres i. For at 
opnå en fair konkurrence, er det dog helt essentielt, at 
man som idrætsudøver viser det reelle billede af funkti-
onsniveauet under klassifikationen. Alle trænere og andre 
tilknyttede til idrætterne forventes at udvise samme 
holdning. 

Det er væsentligt, at klassifikatørerne udviser god etik og 
empati i forbindelse med klassifikationen, så idrætsud-
øvere ikke føler sig krænkede eller uværdigt behandlet, 
og klassifikatørerne skal udvise respekt for det enkel-
te menneske og dets deltagelse i sporten. Parasport 
Danmark opfordrer derfor til, at klassifikationen foregår i 
rimelig tid inden konkurrencen, så undersøgelser i forbin-
delse med klassifikationen ikke påvirker idrætsudøverens 
præstation i konkurrencen. De fysiske rammer omkring 
klassifikationen skal desuden være etisk forsvarlige 
forsvarlige – dvs. gardiner skal være trukket for vinduer, 

lokalet må ikke være for koldt, der skal være god plads 
osv.
 
Det er vigtigt, at en klassifikatør forstår at arbejde 
objektivt og neutralt med åbenhed omkring eventuelle 
tilhørsforhold for at undgå mulige interessekonflikter i 
klassifikationsøjemed. 

7.9 Intentional misrepresentation
Intentional misrepresentation kan oversættes til ”bevidst 
snyd”, hvor en atlet gør sig dårligere funktionsmæssigt, 
end atleten reelt er i en klassifikation. Det opfattes også 
som ”bevidst snyd”, hvis atleten eller træneren tilbage-
holder eller tilføjer væsentlige informationer, som kan 
vildlede i forbindelse med en klassifikation. Dette kan 
føre til udelukkelse i idrætten i en given periode mellem 
12 og 48 måneder, som bestemmes af det internationale 
idrætsforbund – eller for Danmarks vedkommende af de 
pågældende idrætter. 

Udelukkes en dansk atlet i international sammenhæng, 
vil det være formanden, der informerer relevante parter 
og udtaler sig til medierne. 
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7.10 Handleplan

Strategisk mål Ansvarlig Tidsramme Kommentarer

Uddannelse af 
klassifikatører

Parasport Danmark 2020-2024 Det er en løbende proces, hvor Parasport Danmark vil 
udbyde klassifikationsuddannelse ifm. events, hvor det er 
muligt.

Klassifikation på 
tværs af idrætter

Idrætter og Sports-
medicinsk Fagteam

2020-2024 Det er en løbende proces, hvor Idrætter og klassifikatører 
inddrages i takt med, at behovene opstår. 

Opbevaring af 
klassifikationsdata

Sportsmedicinsk 
Fagteam

2020-2024 Implementering er påbegyndt med involvering af hhv. 
Idrætter, klassifikatører og Medicinsk Udvalg.

Nordisk amarbejde MU og Sportsmedi-
cinsk Fagteam

Det nordiske samarbejde udvikles gennem den fælles klas-
sifikationsstrategi, som revideres efter behov. Parasport 
Danmark har ansvaret for at komme med et udspil. 
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BILAG

Bilag 1

Klassifikation af idrætsudøvere med fysisk handicap
National klassifikation
Har man som idrætsudøver brug for en national klassifi-
kation, kontaktes landsudvalget i den pågældende idræt, 
som så laver en aftale med klassifikatørerne. Idrætterne 
i Danmark er ifm. klassifikation meget forskelligt organi-
seret. Fælles for dem alle er, at de i videst mulig udstræk-
ning følger de internationale regler.

Vejen til en national klassifikation ses her:
Idrætsudøver → Idrætsudvalg → klassifikatør → 
klassifikation

Protester
1. fase
Protester kan håndteres lidt forskelligt på et nationalt 
plan – afhængigt af de klassifikatører, der er til rådighed. 
Som idrætsudøver kan man vælge to veje at gå. Man 
kan enten vælge at indgive sin protest til idrætsudvalget 
eller ønske at få en second opinion hos Medicinsk Udvalg. 
Også i sidstnævnte tilfælde skal idrætsudvalget oriente-
res. Medicinsk Udvalg er et rådgivende udvalg, som kan 
vurdere sagen og henstille til en beslutning til idræts-
udvalget, men idrætsudvalget beslutter, om denne skal 
tages til efterretning. 

Dette er alene den faglige del af protesten, hvor det vur-
deres, om atleten er placeret i den korrekte klasse.

2. fase
Er idrætsudøveren ikke tilfreds med selve proceduren 
omkring klassifikation, kan denne ankes til Breddeudval-
get, som så vurderer sagen med udsagn fra både udøver, 
klassifikatører og idrætsudvalg og herefter træffer en 
afgørelse.

Denne del omhandler ikke den faglige del af protesten.

3. fase
Er idrætsudøveren utilfreds med Breddeudvalgets afgørel-
se, kan idrætsudøveren anke afgørelsen til bestyrelsen, 
som igen vurderer sagen med udsagn fra de 3 parter.

4. fase
Idrætsudøverens sidste mulighed for at anke protesten 
er at gå til forbundets Ordens- og Amatørudvalg, som er 
øverste myndighed.

Parasport Danmark Idrættens Hus • Brøndby Stadion 20 • DK-2605 Brøndby
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BILAG

Vejen til en national protest ses i nedenstående skema:
1. fase

2. fase

3. fase

4. fase

Idrætsudvalg

Klassifikation

Medicinsk udvalg

Idrætsudøver

Breddeudvalg

Idrætsudøver

Bestyrelse

Idrætsudøver

Ordens- og amatørudvalget

Idrætsudvalget kan vurdere, 
om atleten skal vurderes af 
klassifikatøren igen eller af en 
anden national klassifikatør 
(hvis der er det).

Idrætsudøver

International klassifikation
Skal en idrætsudøver deltage i en international konkur-
rence, er en international klassifikation nødvendig. Vejen 
til en international klassifikation afgøres af det internati-
onale idrætsforbund, som er ansvarlig for en given idræt 
eller IPC. Landstrænere, holdledere og idrætskontakter 
bør sætte sig grundigt ind i den internationale klassifika-
tionsprocedure, så den nødvendige information fremsen-
des rettidigt ift. tilmeldingen til klassifikation og stævnet. 
Gældende for alle idrætter er, at man skal have udfyldt 
en Medical Diagnostics Form (MDF) på engelsk af sin 
læge. Hertil kan høre supplerende journaloplysninger. Det 
er ikke usædvanligt, at man skal betale for at få udfyldt 
en MDF hos sin læge. MDF og journaloplysninger skal ty-
pisk indsendes 6 uger før den internationale konkurrence. 

IPC eller det internationale idrætsforbund kan i nogle 
tilfælde bede om mere dokumentation eller yderligere 
undersøgelser ifm. en diagnose. 

Idrætsudøveren bliver klassificeret 2-3 dage før den inter-
nationale konkurrence på samme sted, som konkurrencen 
afvikles.

Er man i tvivl om procedurer og dokumenter, kan man 
altid kontakte Parasport Danmarks Sportsmedicinske 
Fagteam.

Protest- og appelprocedurer
Protest- og appelprocedurer varetages af de respektive 
internationale idrætsforbund og IPC.

    Parasport DanmarkIdrættens Hus • Brøndby Stadion 20 • DK-2605 Brøndby
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BILAG

Bilag 2

Klassifikation af idrætsudøvere med udviklingshandicap
II2 – for atleter med et betydeligt udviklingshandicap 
(herunder Downs Syndrom). 
Denne klasse er stadig under udvikling.
For at opfylde mindstehandicap, skal man: 
• Have en formel Trisomi 21 Down syndrom diagnose og
• En lægeerklæring på, at der ikke er atlantoaxial in-

stabilitet (AA), som er en velkendt problemstilling for 
denne målgruppe.

II3 – for atleter med autisme og en IQ, der er højere end 75. 
Denne klasse er stadig under udvikling.
For at opfylde mindstehandicap, skal man:
• have en IQ over 75 og/eller ingen diagnose af et udvik-

lingshandicap
• have en autisme, ASD eller Asperger syndrom diagnose.

Alle 3 klasser kræver betydelig dokumentation og psyko-
lograpporter, som skal godkendes i Virtus.

Alle medlemslande skal udpege en National Eligibility 
Officer (NEO) – en psykolog, som skal gennemgå alle 
psykologiske rapporter forud for indsendelsen til INAS. Se 
mere om Virtus’ regler her: www.virtus.sport/about-us/
athlete-eligibility/eligibility-and-classification 

En rapport indsendes til Virtus ifm. en atlets deltagel-
se i en international konkurrence. Den skal indsendes 
mindst 12 uger før den endelige tilmeldingsfrist til 
konkurrencen. 

Er man i tvivl om procedurer og dokumenter, kan man 
altid kontakte Parasport Danmarks Sportsmedicinske 
Fagteam. 

Er man idrætsudøver med udviklingshandicap, er der stor 
forskel på reglerne afhængigt af, om man skal konkurrere 
nationalt eller internationalt. 

Nationale regler
I Danmark har man til de fleste nationale konkurrencer 
valgt at anvende Special Olympics reglerne i definitionen 
af udviklingshandicap. For at deltage i Special Olympics 
skal man være mindst otte år og have et udviklingshan-
dicap eller generelle indlæringsproblemer. Der ligger ikke 
IQ-målinger til grund for denne definition, men man skal i 
hverdagen (skole, arbejde, familieliv, boligsituation) være 
afhængig af særlige pædagogiske støtteforanstaltninger.  

I svømning har man dog valgt specifikke klasser: S14 for 
svømmere med udviklingshandicap, S16 for svømmere 
med Downs Syndrom og S20 for svømmere med højere 
IQ og autismediagnose. 

Internationale regler og klassifikation
Skal man som idrætsudøver deltage i internationale kon-
kurrencer, afhænger reglerne af, om det er konkurrencer i 
Virtus eller Special Olympics regi. 

I Special Olympics konkurrencer gælder samme regler, 
som vi anvender i Danmark (se ovenstående afsnit). 

I Virtus findes der nu 3 forskellige klasser:
II1 – for atleter med udviklingshandicap
For at opfylde mindstehandicap, skal man:
• Have en IQ på 75 eller derunder.
• Have betydelige begrænsninger i den sociale adfærd.
• Have konstateret sit handicap, inden man bliver 18.
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BILAG

Bilag 3

Klassifikation af idrætsudøvere med synshandicap 
National klassifikation
I Danmark findes der 2 nationale klassifikatører inden for 
synshandicap, som kan hjælpe med at vurdere, om en 
atlet opfylder mindstehandicap. 

International klassifikation
Idrætsudøvere med synshandicap får deres første inter-
nationale klassifikation ved deltagelse i en international 
turnering. Her bliver atleterne klassificeret 2-3 dage før 
turneringen starter. Der findes 3 klasser inden for idræts-
udøvere med synshandicap, og bestemmelse af mindste-
handicap og klassifikation foretages af øjenlæger.

Skal man klassificeres internationalt, skal man have 
udfyldt en Medical Diagnostics Form (MDF) på engelsk af 
sin øjenlæge. Har man ikke en fast øjenlæge, kan man få 
en tid hos den øjenlæge, Parasport Danmark samarbejder 
med.  Det er ikke usædvanligt, at man skal betale for at 
få udfyldt sin MDF hos øjenlægen. 

MDF og evt. øvrige journaloplysninger skal typisk ind-
sendes 6 uger forud den internationale konkurrence.

Er man i tvivl om procedurer og dokumenter, kan man 
altid kontakte Parasport Danmarks Sportsmedicinske 
Fagteam. 
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