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Nytt forskningsprosjekt. Påvirker steroider hjernen?
Astrid Bjørnebekk leder et forskningsprosjekt der hun undersøker
hvordan anabole steroider påvirker brukernes hjerne, kognisjon og
følelser. Hun sier nyere forskning har vist at hjernen ikke er så statisk
som man tidligere trodde, og at den kan endres gjennom hele
livsløpet. Hormoner forekommer naturlig i hjernen, og påvirker blant
annet atferd. Når man tar steroider blir hormonbalansen påvirket.
Siden man har sett at anabole steroider kan ha flere atferdsmessige
bivirkninger, betyr dette at steroidene på en eller annen måte også
påvirker hjernen.
Velkommen til syvende utgave av Russisk Rulett
Bruk av prestasjonsfremmende stoffer har et stort skadepotensiale.
Et nytt forskningsprosjekt vil undersøke om anabole steroider også
kan gi kognitive skader. For å høre mer om dette intervjuet vi
prosjektets leder Astrid Bjørnebekk.
Vi har reportasjer fra to seminarer og et fagmøte. I vår arrangerte det
nyopprettede Steroideprosjektet et behandlingsseminar. Sirus
arrangerte i begynnelsen av året et fagmøte med tittelen Doping – et
samfunnsproblem? mens Antidoping Norge i september arrangerte
et seminar om doping som samfunnsproblem.
Hovedtemaet denne gangen er behandling av dopingbrukere. Her
presenterer vi Steroideprosjektet som blant annet arbeider med å
lage en behandlingsmanual for denne pasientgruppen. Videre ser vi
nærmere på erfaringene Hormonlaboratoriet ved Oslo

Astrid Bjørnebekk

Universitetssykehus har gjort med denne pasientgruppen. Vi har
også intervjuet to stykker som har ledet et gruppetilbud for innsatte i

Hvordan samler du inn dataene?

Oslo Kretsfengsel. Dette er også en samtale om livet som

De kommer hit. Her begynner jeg med et intervju der jeg spør om

dopingbruker, behandling og tiden etter avsluttet dopingbruk.

helseopplysninger, trening og rusbruk. Foreligger det bruk av
1

anabole steroider kartlegger vi denne bruken. Så kjører vi i gang

jo gjerne våre valg, og synes at det vi gjør er riktig å gjøre.

med diverse tester. Da er det mye som går på stoppeklokke og

Siden det er et valg de har gjort så jeg tror de kanskje veier det

prosesseringshastighet. En del klassiske

opp mot fordelene. De er jo klar over at det kan være mange

hukommelsesoppgaver, slik som å huske lister med ord. Så

bivirkninger knyttet til bruken, men samtidig får de jo den

følger en time og førti minutter med ulike dataoppgaver. De får

kroppen, og det kicket og den følelsen de vil ha.

også et spørreskjema å fylle ut når de er her. I tillegg får de et
par spørreskjema tilsendt i posten.

Trener de stort sett styrke de som kommer til deg?
Det er en gruppe med mye styrketrening og lite

På Rikshospitalet blir det tatt MR av hjernen. Her ser vi blant

utholdenhetstrening. Noen trener litt utholdenhet også, men stort

annet på hvordan ulike områder i hjernen er forbundet med

sett er det snakk om styrketrening for å bygge opp kroppen. Vi

hverandre, og hvordan de kommuniserer når hjernen er i

ser kanskje også en ny brukergruppe nå som skiller seg litt fra

hvilemodus. I tillegg er det en radiolog som går gjennom alle

de klassiske bodybuilderne. Disse brukerne vil være definert, og

bildene for å se etter mikroblødninger og annen patologi. Da kan

de vil ha en flott kropp, men de er ikke opptatt av å være aller

man se om de tidligere har hatt slag, eller om det er risiko for at

størst

de skal få det.
Hvorfor skal brukere og ikke – brukere være med på denne
Har det vært forsket mye på dette området?

undersøkelsen her?

Det har kommet en studie som viser effekter på noen kognitive

Først og fremst for at det blir mer kunnskap om det her som

områder. I tillegg har det kommet noen casestudier av unge

også er et grunnlag for hvordan denne gruppen møtes i

mannlige steroidebrukere som har fått slag, men siden dette ikke

helsevesenet. Jeg forstår at de ikke har så stor tiltro til

har vært systematisk undersøkt er det vanskelig å si noe om

helsevesenet fordi de mener det er for liten kunnskap om

årsakssammenhengen her. Det blir heller ikke undersøkt om

steroider der. Nå har det blitt mer fokus på det her, og det skjer

unge menn som får slag har brukt anabole steroider.

ting på feltet nå. Dette prosjektet vil også bidra til økt kunnskap
om denne gruppen. Dette medvirker til at også helsevesenet

Hva tror du det kan komme av?

etter hvert vil få økt kunnskap om dette fenomenet.

Jeg tror jo at man innenfor helsevesenet har mistanker om

Selv om dette her ikke er noen helsesjekk så får man tatt en

doping når unge menn kommer inn med alvorlige

hjerneskanning. Man får også 1000 kroner for å være med.

hjerteproblemer. Hjertet spesielt fordi det begynner å bli ganske
kjent nå. De som jobber med dette vet jo at det er de samme

Prosjektets nettside: http://www.hjerneforskning.com/

risikofaktorer for hjerte og hjerne så jeg tror nok at de mistenker
det. Men det finnes ingen rutiner for å sjekke i forhold til slag. Nå
begynner man å få en relativt god dokumentasjon på psykiske
bivirkninger. I mitt utvalg finner jeg mye av det som har blitt
funnet i tidligere studier. Noen har mange og sterke bivirkninger,
mens andre har få eller ingen bivirkninger.
Hvorfor er det sånn?
Jeg har jo tenkt mye på hvorfor de synes at de takler det så bra.
Noen sier at de vet hvor det kommer fra, og at det derfor ikke er
problematisk. Noen sier de blir mer behersket fordi de vet at de
har brukt disse preparatene. Samtidig er det ikke alltid at det er
samsvar mellom hva de selv beskriver og hva deres nærmeste
beskriver. Noe er nok knyttet til kognitiv dissonans. Vi forsvarer
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Doping – et samfunnsproblem? Fagmøte SIRUS
Den 22. januar avholdt SIRUS et fagmøte med tittelen Doping – et
samfunnsproblem?
Første innleder var Seksjonsoverlege Per Medbøe Thorsby fra
Hormonlaboratoriet, Oslo Universitetssykehus. Fra sitt ståsted
innenfor det norske helsevesenet så Medbøe Thorsby tre store
utfordringer knyttet til doping utenfor organisert idrett. Bruk av
anabole steroider kan medføre alvorlige fysiske og psykiske
bivirkninger, det finnes få eller ingen gode tall på hvor mange det er
som får permanente bivirkninger etter bruk, og det er uenighet om

Nye fagartikler fra Bergen

hvordan pasientens bruk skal avvikles.

I Tidsskrift for den Norske psykologforening har professor Ståle

Medbøe Thorsby mente det er vanskelig å anslå om det foreligger

Pallesen og samarbeidspartnere skrevet en oversiktsartikkel om

noen reell økning i antallet nye personer som bruker dopingmidler.

anabole steroider. De ser blant annet nærmere på brukens

På grunn av en akkumulativ effekt øker likevel antallet personer som

utbredelse, skadevirkninger og behandling.

har brukt dopingmidler over lang tid. Derfor øker også antallet
brukere som har behov for hjelp. I forhold til å avslutte bruken er det

Dominic Sagoe har sammen med Schou Andreassen og Pallesen

uenighet om denne skal avsluttes tvert, eller om det skal skrive ut

gått gjennom og analysert kvalitativ forskning som har blitt utført på

testosteron i en nedtrappingsfase.

dopingbrukere i tidsrommet 1980 og 2014. Blant funnene var at 80 %

Medbøe Thorsby mener det innenfor helsevesenet er stor mangel på

hadde brukt steroider første gang før de var fylt 30 år. De hadde ofte

kunnskap om bivirkningene anabole steroider og andre dopingmidler

psykologiske problemer som stemnings- og depressive lidelser.

kan gi. Dette medvirker til en tilfeldig og lite systematisk håndtering

Mange brukere hadde en vanskelig psykososial bakgrunn, og flere

av denne pasientgruppen. I dag er det også få steder leger og annet

opplyste også om spiseforstyrrelser og dårlig selvbilde.

helsepersonell kan henvende seg for å få faglig informasjon og råd
om denne pasientgruppen.

Sammen med Molde, Schou Andreassen, Torsheim og Pallesen har
Sagoe på bakgrunn av studier gjort i perioden mellom 1970 og 2013
beregnet den globale livstidsprevalensen for dopingbruk. Denne var
på 3, 3 %. De kortsiktige medisinske konsekvensene av bruken ser
ut til å være små. Derimot knyttes bruk over lang tid til en rekke ulike
fysiske og psykiske problemer. Forfatterne mener å se en gradvis
økning av bruken, og de mener dopingbruk utenfor organisert idrett
bør vurderes som et alvorlig folkehelseproblem.
Sagoe, Schou Andreassen, Pallesen: "The aetiology and trajectory of
anabolic-androgenic steroid use initiation: a systematic review and
synthesis of qualitative research." Substance abuse treatment,
prevention, and policy 9.1 (2014): 27.Last ned

Per Medbøe Thorsby, Thomas A. Sandøy og Ola Rød Bilgrei

Sagoe, Molde, Schou Andreassen, Torsheim og Pallesen: The global
epidemiology of anabolic-androgenic steroid use: a meta-analysis
and meta-regression analysis." Annals of epidemiology 24.5 (2014):
383-398.
Denne artikkelen er ikke gratis tilgjengelig på nettet.

Thomas A. Sandøy fra Sirus sa bruk av doping utenfor organisert

Pallesen, Schou Andreassen, Jensen, Jøsendal, Wadsworth,
Pettersen: Anabole-androgene steroider – en oversikt
Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 51, nummer 1, 2014, 22-28
Last ned

som har blitt gjort om utbredelsen av dopingbruk i Norge. Andelen

idrett heller bør regnes som et subkulturelt problem fremfor et
samfunnsproblem. I rapporten Anabole steroider i Norge. En oversikt
fra befolkningsundersøkelser går han gjennom ulike undersøkelser
som oppgir bruk i disse undersøkelsene varierer mellom 1 og 2 %.
Sandøy mente brukerne var en selektert gruppe der dopingbruk er en
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av flere risikofaktorer i disse personenes liv. Dopingbrukeren er oftest en
mann som har hatt problemer i oppveksten, som har lavere utdanning
enn gjennomsnittet, som har et høyt forbruk av både legale og illegale
rusmidler, og som har en problematferd knyttet til sin bruk av rusmidler.
Siden de fleste dopingbrukerne hadde brukt andre rusmidler før de brukte
dopingmidler første gang er det vanskelig å si at dopingbruk er en
gateway-drug til narkotiske stoffer.
Ola Rød Bilgrei fra SIRUS presenterte rapporten Symbolske kropper - en
kvalitativ studie av menn som bruker anabole steroider. Rapporten er

kroppsbyggende preparater. Forskningsleder og medisinsk rådgiver for
prosjektet, Peter Krajci, mener derfor at den mest dekkende
betegnelsen på stoffene som brukes i en dopingsammenheng er
kroppsbyggende stoffer. Det er særlig viktig å kartlegge hvilke fysiske
og psykiske bivirkninger bruken av disse stoffene gir, finne gode måter
å nå denne brukergruppen på, samt å finne frem til gode
behandlingsmetoder. Siden det er snakk om et relativt lite antall
personer er det nødvendig å etablere et samarbeid mellom
helsepersonell som arbeider med denne brukergruppen. Krajci
understreket også behovet for mer forskning på denne pasientgruppen.

basert på intervjuer med 15 menn som bruker eller har brukt anabole
steroider. Den viser tre ulike innganger til dopingbruk. Den ene er
tidligere tunge narkotikabrukere som bruker dopingmidler for å bygge en
ny kropp uten sporene fra deres tidligere liv som sprøytenarkoman. Den
nye, veltrente kroppen symboliserer også rusfrihet. I den andre brukes
dopingmidler som et redskap i en kriminell karriere.
For de fleste informantene foregår dopingbruken innenfor en
kroppsbyggerkultur der trening, kosthold og forming av egen kropp står
sentralt. Målet er ikke å oppfylle storsamfunnets kroppsideal, men
kroppsidealet som dominerer innenfor kroppsbyggerkulturen. Kunnskap
om trening, kosthold og dopingmidler blir et omdreiningspunkt for
deltagerne i denne subkulturen. Denne subkulturen eksisterer både i den
fysiske verden, og på internett. Her kan de stå frem som kroppsbyggere

Peter Krajci

og dopingbrukere uten å måtte forholde seg til storsamfunnets negative
holdninger til disse aktivitetene.
Sandøy, Thomas A. : Anabole steroider i Norge. En oversikt fra
befolkningsundersøkelser. Sirus rapport 4/2013 Last ned
Bilgrei, Ola Rød: Symbolske kropper - en kvalitativ studie av menn som
bruker anabole steroider. Sirus rapport 8/2013 Last ned

Tidligere avdelingsoverlege ved Hormonlaboratoriet, Egil Haug,
foreleste om skadevirkningene knyttet til bruk av prestasjonsfremmende
stoffer. Noe av testosteronet omdannes til østrogen i kroppen, og man
har målt østrogennivå hos steroidebrukere som er like høyt som det
man finner hos kvinner. Steroider fører også til at en forstørret prostata
hos menn. Dette kan gi relativt unge pasienter vannlatingsproblemer.
Nettopp vannlatingsproblemer blant unge menn bør ses på som en

Arbeidsseminar om dopingskader
Mandag 28. april arrangerte det nyetablerte Steroideprosjektet et
arbeidsseminar om dopingskader. Christine Wisløff er leder for
prosjektet. Hun sa målsetningen med Steroideprosjektet er å lage et
landsdekkende behandlingstilbud for brukere av prestasjonsfremmende
stoffer. Behandlingstilbudet til denne gruppen er dårlig utbygd, og
behandlingsapparatet har liten troverdighet i denne gruppen. Innenfor
behandlingsapparatet har man dårlig kunnskap om denne gruppen, og
det er generelt liten kunnskap om denne gruppen innenfor det
medisinske feltet.

indikator på mulig dopingbruk. Haug understreket at andre stoffer enn
steroider også brukes, og fortalte at det har forekommet dødsfall blant
kroppsbyggere i Norge på grunn av insulinbruk.
Den tidligere dopingbrukeren Robert fra Trondheim fortalte om sitt møte
med det norske helsevesenet. Her hadde han opplevd lite kunnskap om
temaet. Hvorfor skal man snakke med noen som ikke har kunnskap om
temaet, spurte han. Kommer du med et steroideproblem får du kanskje
noen antidepressiva, eller ingenting. Det ideelle møtet med
helsevesenet vil være å bli møtt med forståelse og kunnskap. Hodet
henger ikke på greip, hormonene henger ikke på greip, mye henger

Mange dopingbrukere tar ved siden anabole steroider også andre

ikke på greip. Man trenger en tett oppfølgingsplan. Kanskje også
hormonell behandling. For en som har sluttet å bruke
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prestasjonsfremmende stoffer er det viktig å holde fast på de gode

fortalte om utfordringene de hadde når det gjaldt bruk av

vanene man har hatt i forhold til trening og kosthold. Her kan erfaringer

prestasjonsfremmende midler. Her ble anabole steroider ofte brukt i

fra tidligere brukere være nyttig.

kombinasjon med narkotiske stoffer. Elevene ønsket å se bra ut, og for

Samtidig mente han det var en del skrekkpropaganda om dopingmidler

å nå dette målet søkte de raske løsninger. Ofte er trening en viktig

hvor det ble overfokusert på de alvorligste bivirkningene. Han mente

faktor i disse elevenes liv. Det er viktig å få avklart hva som er formålet

antagelsene om at doping brukes i kurer der det veksles mellom bruk

med denne treningen. I forhold til trening er det viktig å fokusere på

og opphold i bruk langt fra er noen regel. I dag er det ikke uvanlig at

allsidighet, og ikke kun styrketrening.

det brukes noe hele tiden.
Til slutt informerte Margareth Tveitan om Dopingtelefonens tilbud.
Psykolog Camilla Wahlfrid fra Haugaland A – senter foreleste om
psykoterapi med steroidebrukere. Å behandle et steroidemisbruk vil
omfatte flere ulike områder og tilnærminger. Mye tyder også på at det
er viktig med et lengre behandlingsforløp. Blant områdene man må
forholde seg til er brukerens selvfølelse, brukerens kroppsbilde, og

Dopingtelefonen har innringere som varierer i alder fra 13 år opp til 60
– 70 år. Her kan brukere og pårørende ringe inn for å få råd i forhold til
dopingrelaterte problemer. Tjenestens viktigste funksjon er
henvisningsoppgaven. De vet hva som på området, og hvor det finnes
faglig kompetanse.

mulige forstyrrelser av dette. Wahlfrid mente det også kan foreligge
abstinenslignenede reaksjoner hos personer som har avsluttet bruken
av prestasjonsfremmende stoffer. Bruken har også en hedonistisk
komponent som omfatter økt selvfølelse, aggresjon, og en overdreven
oppfattelse av egen styrke og mestringsevne. I behandlingen er det
viktig å få frem både positive og negative sider ved bruken. Hos disse
pasientene møter man ofte fornektelse både av bruk og av de negative
konsekvensene denne bruken har gitt. Wahlfrid sa også det var
likhetstrekk mellom steoridebruk og spiseforstyrrelser. Pasientene har
ofte et stort kroppsfokus. De har brukt mye tid og energi på å endre
egen kropp. Ofte har de vrangforestillinger om egen kropps utseende,
og de bruker ofte klær som dekker eller skjuler kroppens form. De kan
også tilbringe mye tid med å betrakte egen kropp i speilet, og kan
veksle mellom å være fornøyde og misfornøyde med egen kropp.
Wahlrid spurte om en sentral komponent i bruken av

Margareth Tveitan

prestasjonsfremmende stoffer er indre kroppslig stress og uro.
Steroidebruk er et symptom på noe, men man er usikre på hva det er

Doping som samfunnsproblem

et symptom på.

I samarbeid med Virke Trening arrangerte Antidoping Norge 2.
september et seminar om doping som samfunnsproblem. Antidoping

Beathe Hodne Manger foreleste om hvordan man kunne møte

Norge har trappet opp arbeidet mot doping utenfor organisert idrett.

steoridebrukeren på en god måte i en behandlingssituasjon. Hun

Dette omfatter blant annet utarbeidelsen av en håndbok for

mente at selv om man som behandler hadde liten kunnskap om

helsepersonell. I boken finner man informasjon om lovverk, ulike

anabole steroider kunne man med god kunnskap om rus og

dopingmidler, kosttilskudd og behandling.

avhengighet komme frem til en tilnærming som fungerte godt. Sentralt
i behandlingen var å få en god relasjon til pasienten. Hun understreket

Dagen ble åpnet av nestleder i Antidoping Norges styre, Inggard

at ruspasienter også kan ha et skjult misbruk av steroider.

Lereim. Han mente kriminaliseringen av bruk og besittelse hadde gjort
det enklere å kjempe mot dopingbruk utenfor organisert idrett.

Fra Tyrilistiftelsen kom Hanne Lorimer Aamodt og Rune Hoff, og

Forskning er også viktig på dette området, og Antidoping Norge har
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inngått et samarbeid med Norsk idrettshøyskole om dette. Det er også

ble produsert ca. 5 millioner tabletter. Basert på prislistene fra Anabolic

viktig å nå helsepersonell med informasjon om doping. Blant annet kan

Forum tilsvarer dette en omsetningsverdi på ca. 100 millioner kroner.

dette dreie seg om å undervise helsepersonell om symptomer på

Noe estimat på produksjonen av injiserbare dopingmidler har man

dopingbruk.

ikke, men man antar det ble produsert betydelige mengder, noe som
også utgjør store beløp.

Ingela Kvalem, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved

Saken omfatter 17 politidistrikt og totalt er det siktet 118 personer i

Universitetet i Oslo, foreleste om medias påvirkning på kroppsidealer

saken. I tillegg har det vært etterforskningsoppgaver på Kypros, i

og kroppsbilde. I vesten har det kvinnelige skjønnhetsidealet endret

Sveits, Storbritannia, Danmark, Sverige og Polen. Det har også vært

seg opp gjennom historien. Noen hundre år tilbake var idealet å være

nødvendig å samarbeide med andre politietater som Kripos og

tykk. På 1990 – tallet så man ekstremt tynne modeller, mens man i dag

Økokrim og med andre etater som Skatt Midt-Norge, Tollvesenet og

har større fokus på det Kvalem kalte fitnesskroppen; hun er tynn, men

Posten Norge.

skal samtidig se sunn og veltrent ut.
Det mannlige skjønnhetsidealet har endret seg lite siden antikken.

De fleste som handlet på Anabolic Forums var menn i alderen 20 – 40

Mannens kropp skal være muskuløs og velproporsjonert. Han skal

år, men politiet fant også noen kvinnelige fitnessutøvere som hadde

være veltrent, men ikke bolete. Det nye som har kommet de siste

vært kunder der. Svært mange av kundene var ukjente for politiet. Det

årene er at han også skal ha lite kroppsbehåring.

var svært få fra organisert idrett som var kunder på forumet.. Konstad

Man vet at media påvirker kroppsidealet, men man vet ikke hvordan

beskrev kundene som Hvermansen. De kom fra alle samfunnslag og

denne påvirkningen skjer. Det ser ut til at jenter i større grad enn gutter

omfattet blant annet leger, politi, lærere, dørvakter og

blir påvirket av kroppsidealene som fremstilles i media, og at

næringslivsledere.

holdningene i nærmiljøet har størst betydning for formingen av
guttenes kroppsideal.
Etterforskningsleder ved Sør-Trøndelag politidistrikt, John Konstad,
fortalte om erfaringene fra operasjons Gilde. Operasjon Gilde er
politiets navn på avsløringen av en liga med base i Trondheim som
produserte og solgte anabole steroider. Ligaen drev også nettforumet
Anabolic Forum. Frem til det ble nedlagt i mai 2012 hadde Anabolic
Forum vært den største og viktigste arenaen for omsetning av
dopingmidler i Norge. Nå har et nytt forum kommet. Dette fungerer
Per Wiik Johansen

også som en markedsplass for prestasjonsfremmende stoffer.

Medisinsk sjef i Antidoping Norge, Per Wiik Johansen, foreleste om
skadevirkningene av dopingmidler. Doping medfører både fysiske,
psykiske og sosiale skadevirkninger, og i dag har man en ganske god
oversikt over hvilke bivirkninger dopingbruk kan gi. Bivirkningene
avhenger blant annet av hvilken type dopingmiddel som brukes.
Stimulerende midler, EPO, steroider og veksthormoner gir helt ulike
bivirkninger. Stor betydning for utviklingen av bivirkninger har også
dosering, eventuell kombinasjon av ulike midler, genetisk disposisjon
hos brukeren og klinisk sårbarhet hos brukeren. Terskelen for når
John Konstad

bivirkningene inntreffer ser ut å være forskjellig fra bruker til bruker.

Det har blitt påvist tablettproduksjon i Trondheim fra høsten 2003 til

Dette betyr at en mengde av et stoff som gir få eller ingen bivirkninger

høsten 2011. Frem til 2008 har man ikke noen god oversikt over hvor

hos en bruker kan medføre store skadevirkninger hos en annen

mange tabletter som ble produsert. Fra 2008 til 2011 anslår man det

bruker.
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Når man bestiller preparater har man ingen garanti for at

videreføre Lokal Mobilisering mot doping innenfor

innholdsdeklarasjonen stemmer med det faktiske innholdet. I tillegg

fylkeskommunene.

kan det forekomme forurensninger fra blant annet
produksjonsprosessen som medfører økt giftighet og infeksjonsfare.

Blant prosjektene som ble presentert var videreføringen av

Kosttilskudd kan også inneholde anabole steroider eller andre ulovlige

Herkules- prosjektet hvor ungdom skal få informasjon om doping,

prestasjonsfremmende substanser.

trening og kosthold. Videre om hvordan man i Kragerø har
organisert samarbeidet mellom kommune, skole, politi og

Antidoping Norge fikk i 2014 tre millioner kroner i driftstilskudd for å

treningssenter., om samarbeidet mellom toll og politi, om

arbeide mot doping som et samfunnsproblem. Som en følge av dette

kartlegging og i tiltak i Stavanger, og om hvordan man arbeider

har de opprettet Kunnskapssenteret. Assisterende daglig leder hos

med å finne gode behandlingsmetoder for dopingbrukere.

Antidoping Norge, Frode Hestenes, informerte om dette. Her er noen
av Norges fremste eksperter på doping samlet for å svare på spørsmål

Antidoping Norges daglige leder, Anders Solheim, avsluttet og

fra publikum. De har også opprettet en egen nettside og produsert en

oppsummerte dagen. Dagen hadde vist at man fremdeles manglet

håndbok for helsepersonell. Prosjektet Ren Skole relanseres, og det

kunnskap på dette området. I tillegg så han også en manglende

tilbys gratis foredrag til det offentlige.

treningskunnskap. Det er også viktig å komme få gode
behandlingstilbud til denne gruppen. Et spørsmål i denne
sammenhengen var om brukerne ville behandles.

Behandling av dopingbrukene
Siden 1980 – tallet har en rekke fysiske og psykiske bivirkninger
blitt knyttet til bruken av anabole steroider. Likevel hevdes det fra
flere hold at helsepersonell har lite kunnskap om dopingbruk og
dopingbrukere. Tradisjonelt har interessen for bruk av
prestasjonsfremmende stoffer utenfor organisert idrett vært liten.
Pope og samarbeidspartnere mener det er flere årsaker til dette.
Frode Hestenes

For det første har det vært en utbredt oppfatning at det
hovedsakelig er eliteidrettsutøvere som bruker dopingmidler. Dette

Etter lunch var programmet delt i to. Del en så nærmere på hvordan

har tatt oppmerksomheten bort både fra helseskadene knyttet til

treningssenterbransjen forholdt seg til dopingproblematikken, mens

doping, og det faktum at slik bruk også finner sted utenfor

den andre delen så nærmere på lokal mobilisering mot doping.

organisert idrett. For det andre er det av etiske grunner ikke mulig

Antidoping Norge fikk i 2007 midler fra Helsedirektoratet for å arbeide

å gjennomføre kontrollerte studier av bieffektene dopingmidler gir.

forebyggende mot doping utenfor organisert idrett. Einar Koren

Dette har gitt metodiske begrensninger i kunnskapen om

presenterte noen av milepælene i dette arbeidet. De har holdt flere

virkningene disse stoffene har. For det tredje ble ikke bruk av

seminarer og opprettet nettverk flere steder i landet. Milepæler i det

dopingmidler utenfor organisert idrett vanlig før ut på 1980- og

forebyggende dopingarbeidet er Stortingsmelding nr. 30, om en

1990- tallet. Majoriteten av verdens dopingbrukere er derfor

helhetlig rusmiddelpolitikk som også inkluderer doping utenfor

fremdeles under 50 år, og har ennå ikke nådd alderen der

organisert idrett. I 2013 kom det lovforbud mot erverv, besittelse og

helseproblemene manifesterer seg i full styrke. For det fjerde er

bruk av dopingmidler. Samme år etablerte Antidoping Norge Lokalt

bruken av dopingmidler stort sett forsøkt holdt skjult. Disse

mobilisering mot doping. I år har de etablert Kunnskapssenteret. Koren

brukerne kan også være mindre tilbøyelige til å informere om

sa at forebygging mot doping er et kontinuerlig arbeid. I dette arbeidet

dopingbruk enn om bruk av narkotiske stoffer. I tillegg mener

er det viktig å komme ut på et lokalt plan. Derfor vil Antidoping Norge

forfatterne at bruken for mange begynner etter at de er ferdig med
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tenårene, og ikke lenger er i aldersgruppen som særlig blir undersøkt i

dopingmidler og narkotiske stoffer. Blant pasienter av begge kjønn som

forhold til rusbruk. For det femte har dopingbrukere liten tillit til leger og

var i rusbehandling fant Heid Nøkleby at 40, 5 % av mennene og 20 %

til legenes kunnskap om temaet. Dopingbruk gir heller ikke de akutte

av kvinnene hadde brukt dopingmidler. I dette utvalget var det også en

konsekvensene som bruk av alkohol og narkotiske stoffer kan gi. Dette

undergruppe som hadde symptomer på spiseforstyrrelser.

kan medvirke til at helseproblemer som oppstår på grunn dopingbruk

Begrunnelsene for å bruke dopingmidler hadde tydelige likhetstrekk

ikke knyttes til denne bruken. For det sjette kan bruken utvikle seg fra

med begrunnelsene for å bruke narkotiske stoffer. Brukerne ønsket å

syklisk til kronisk bruk. Brower mener at bruk av anabole steroider kan

oppnå økt selvsikkerhet, de mente at dopingmidlene hadde en

resultere i avhengighet, og mener at opp mot en tredjedel av brukerne

beroligende effekt, og bruken skapte en opplevelse av tilhørighet og

kan utvikle et avhengighetsforhold til anabole steroider.

status.

Skepsis til helsevesenet

I en undersøkelse gjort av Nøkleby og Finn Skårderud blant menn som

Det er flere årsaker til skepsisen brukere av prestasjonsfremmende

fikk rusbehandling fant man at de hadde brukt prestasjonsfremmende

stoffer har til hjelpeapparatet. Brukere opplever at dopingmidlenes

stoffer første gang enten i et rusmiljø eller når de var i rusbehandling.

skadepotensiale overdrives, og at de positive sidene av bruken ikke

Det ble også rapportert om effekter lik de man kunne få av amfetamin i

blir anerkjent. En mangelfull kunnskap eller feilaktige oppfatninger av

form av rusfølelse, overlegenhet, økt energi og styrke. Mange ønsket å

dopingmidler blant forskere og helsepersonell kan ha medvirket til

endre kroppens utseende. Behovet for å se sunn ut hadde stor

skepsisen brukerne har til helsevesenet. I følge Pope og Brower

betydning for bruken. Den endrede kroppen sendte også signaler til

benektet helsepersonell lenge at anabole steroider hadde

omverdenen om at man var blitt rusfri.

muskelbyggende virkninger. Brukere forteller at de kan bli møtt med
liten forståelse og kunnskap når de oppsøker helsevesenet. Dette er
en medvirkende årsak til at brukere stoler mer på egne erfaringer, og
på den subkulturelt formede kunnskapen man finner blant
treningsvenner og på internett.
Aspekter ved bruken
Kirk J. Bower mener det er fem aspekter ved bruken av
prestasjonsfremmende stoffer som har særlig stor betydning for
problemutviklingen. Dosene som brukes er ofte svært store. For det
andre blir stoffene i stor grad kjøpt av kriminelle. Dette betyr at stoffene
kan være forfalskninger, utblandet, produsert for veterinært bruk eller
inneholde helseskadelige stoffer brukeren ikke kjenner til. For det
tredje gir injeksjoner en økt risiko for abscesser og

Å behandle denne gruppen

infeksjonssykdommer. For det fjerde brukes steroider ofte

Skadeomfanget fra bruk av prestasjonsfremmende stoffer er potensielt

sammen med andre substanser. Dette kan omfatte narkotiske stoffer

svært omfattende. Kirk J. Bower mener det er fem aspekter ved bruken

og/eller alkohol, andre andre hormonpreparater, medikamenter av

av prestasjonsfremmende stoffer som har særlig stor betydning for

ulike slag eller kosttilskudd. Bruk av ulike dopingmidler og kosttilskudd

problemutviklingen. Dosene som brukes er ofte svært store. For det

er assosiert med bruk av større kvanta og høyere bruksfrekvens, økt

andre blir stoffene i stor grad kjøpt av kriminelle. Dette betyr at stoffene

fare for psykiske og fysiske bivirkninger, og en økt sannsynlighet for

kan være forfalskninger, utblandet, produsert for veterinært bruk eller

fortsatt bruk til tross for helserisiko.

inneholde helseskadelige stoffer brukeren ikke kjenner til. For det tredje
gir injeksjoner en økt risiko for abscesser og infeksjonssykdommer. For

Dopingbruk blant personer i rusbehandling

det fjerde brukes anabole steroider ofte sammen med andre

De siste årene har det vært et økt fokus på kombinert bruk av

substanser. Dette kan omfatte narkotiske stoffer og/eller alkohol, andre

8

hormonpreparater, medikamenter av ulike slag eller kosttilskudd. Bruk

samtale, parterapi og familieterapi. For å hindre tilbakefall kan det være

av ulike dopingmidler og kosttilskudd er assosiert med bruk av større

nyttig under terapi å arbeide med impulskontroll.

kvanta og høyere bruksfrekvens, økt fare for psykiske og fysiske

Det diskuteres også om hvorvidt det skal gis medikamentell behandling

bivirkninger, og en økt sannsynlighet for fortsatt bruk til tross for

for å øke eller få i gang egenproduksjonen av testosteron. Dette kan

helserisiko.

skje i form av medikamenter som stimulerer til egenproduksjon av

Brukere av prestasjonsfremmende stoffer har også ofte alvorlige

testosteron, eller i en overgangsfase også testosteron. Det kan i tillegg

forstyrrelser i eget kroppsbilde. Symptomer på dette er et stort fokus

også være nødvendig med medikamentell behandling for angst og

på viktigheten av å ha et riktig utseende, at mye tid går med til å

depresjon.

betrakte og vurdere egen kroppsfasong, og at de har store vansker
med å tolerere endringer av kroppens utseende. I denne

Flere av de fysiologiske skadene er tegn på at en pasient kan bruke

brukergruppen kan man også finne en utstrakt tvang og rigiditet i

prestasjonsfremmende midler. I tillegg kan man blant dopingbrukere se

forhold til trening og kosthold.

en rask og stor vektøkning, en tydelig økning i muskelmassen og en
uproporsjonal muskelvekst som særlig viser seg over brystet, i nakken

I et behandlingsforløp anbefaler den svenske veilederen, "Nationellt

og skuldrene. Dopingbrukere har også ofte alvorlige forstyrrelser i eget

vårdprogram: missbruk av anabola androgena steroider (AAS) och

kroppsbilde. Symptomer på dette er et stort fokus på viktigheten av å ha

andra hormonläkemedel", anbefaler en nøye gjennomgang av disse

et riktig utseende, mye tid brukes til å betrakte og vurdere egen

pasientenes medisinske historie. Pasienten bør også gå gjennom

kroppsfasong, og store vansker med å tolerere endringer av kroppens

fysiologiske undersøkelser. Disse bør omfatte undersøkelse av hjerte

utseende. I denne gruppen kan man også finne rigiditet og tvang i

og lunge, om det foreligger endringer av lever og prostata, og om

forhold til trening og kosthold.

pasientens testikler har skrumpet. Kosmetiske undersøkelser som
omfatter brystvev, kviser og strekkmerker, og undersøkelser av om det
foreligger muskel- og seneskader anbefales også. For kvinnelige
brukere bør man i tillegg undersøke om klitoris har blitt større, om
stemmen av blitt dypere, om det foreligger menstruasjonsforstyrrelser
og om pasienten har unormal vekst av kroppshår.
I tillegg til diagnostisering og behandling av fysiske skader må
pasienten også vurderes i forhold til psykiske problemer, og eventuelle
rus og avhengighetsproblemer. Særlig i tiden etter avsluttet bruk er det
viktig å vurdere pasienten nøye i forhold til depresjoner og
selvmordsrisiko.
Dette betyr at ulike medisinske spesialister bør involveres i
behandlingen. Det er behov for psykiatere/psykologer for psykiske
symptomer som depresjon og selvmordstanker, psykoser og
aggresjon.
Kardiologer for ulike hjerteproblemer, plastiske kirurger for fjerning av
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også å bidra en økt og bedre kartlegging av problemer knyttet til

I 2013 bevilget Helse – og Omsorgsdepartementet midler for å
utarbeide et behandlingsopplegg for dopingbrukere.
Steroideprosjektet er i dag et fellesprosjekt mellom Seksjon
Kompetansetjeneste TSB. Christine Wisløff er leder for prosjektet. I
dag er det ansatt i prosjektet to psykologspesialister, en lege som i
kommunikasjonsrådgiver og en administrasjonskonsulent.
Prosjektet skulle i utgangspunktet vare ett år, men det har nå blitt
både å samle inn ny kunnskap, og å gå gjennom allerede
foreliggende kunnskap, samt å identifisere eksisterende
litteraturstudier og ved å samle inn behandlererfaringer.

så skal prøves ut. Målet er å lage en behandlingsmanual som skal
benyttes på nasjonalt nivå, og som kan bli brukt av alle ledd innenfor
at pasienter med dopingrelaterte problemer får det samme
behandlingstilbudet uansett hvor de bor i Norge. I tillegg ønsker man
dopingbruk. Målet er at alle relevante profesjoner skal bli gode på
dette området. Behandlingsmanualen og kunnskap om dette
fenomenet skal spres gjennom kurs, konferanser og foredrag.
I skrivende stund har prosjektet begynt innsamlingen av kunnskap
og erfaring. Det har blitt etablert et nasjonalt behandlernettverk, og
en nasjonal ekspertgruppe. Arbeidet med utarbeidelsen av den
nasjonale behandlingsmanualen har også begynt. I tillegg har et
forskernettverk blitt etablert. Dette har allerede sendt en søknad om
forskningsmidler. De forsterker nå også arbeidet med behandling av
pasienter.
Spesialiserte ruspoliklinikker ved Oslo Universitetssykehus begynte
å ta i mot dopingpasienter i 2008. Den første henvendelsen kom fra
en 19 år gammel mann som hadde utviklet store psykiske problemer
på grunn av dopingbruk. Pasienten kom fra et fylke utenfor Oslo.
Her hadde man ikke klart å finne et godt tilbud til mannen, og han
hadde endt opp med å bli en kasteball mellom ulike tiltak i
hjemfylket.
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Totalt har de behandlet 25 pasienter. Selv om det siden høsten

bruk.

2012 har vært en økning i antallet nye henvendelser er det
fremdeles en utfordring å skaffe pasienter. Wisløff mener det er

En utfordring i arbeidet med denne gruppen er at de ikke ser seg

flere, og sammensatte årsaker til dette. Helseapparatet har liten

selv som avhengige. I motsetning til «ordinære» ruspasienter er

troverdigheten i denne brukergruppen. Noe tilbud til akkurat

det vanskelig å kjenne igjen for eksempel en lett abstinent

denne gruppen har heller ikke eksistert tidligere. Dette kan ha

steroidebruker. Det kan også være lett å overse en blandingsbruk

medført usikkerhet i forhold til hvor man skal henvende seg for å

av steroider og narkotiske stoffer. I tillegg er det viktig at

få hjelp. Helsevesenet har heller ikke i særlig grad fokusert på

hjelpeapparatet er forberedt på at de kan begynne å få inn

dette problemområdet tidligere. Her mener Wisløff det nå er i ferd

personer som er mer «tikkende bomber» på grunn av steroidebruk

med å skje en endring, og at man i ulike fagmiljøer innenfor

enn de tidligere gjorde.

helsevesenet nå er i ferd med å bli klar over behovet for
helsehjelp denne gruppen har. På grunnlag av erfaringene de så

Wisløff sier at denne pasientgruppa ofte har levd et veldig aktivt

langt har gjort sier Wisløff det er viktig å få et bilde av hele

liv, og det er viktig at dette blir ivaretatt også når de kommer i

problemkomplekset til pasienten. Helsevesenet må bli flinkere til å

behandling. De har også utvist en sterk selvkontroll i det som har

ta opp spørsmålet om en pasient bruker dopingmidler. Wisløff

vært trenings- og kroppsprosjektet deres. Det er uheldig om disse

mener det ikke er uvanlig at brukere oppsøker helsevesenet for å

positive ressursene blir fratatt brukerne når de kommer inn i

få hjelp med bivirkninger av egen dopingbruk, uten at de har blir

helsevesenet/hjelpeapparatet.

spurt om de bruker prestasjonsfremmende midler. Man bør derfor
vurdere om helsepersonell i tillegg til å spørre om røyking,

Mye kan gjøres poliklinisk, sier Wisløff, men i et godt

alkoholvaner og eventuell bruk av narkotiske stoffer også spør om

behandlingstilbud er man også avhengig av andre profesjoner.

eventuell dopingbruk.

Særlig gjelder dette endokrinologi, hud og hjerte/kar. I et
behandlingsopplegg er det viktig at et samarbeid med disse
profesjonene kommer på plass.
Kontaktinformasjon:
Telefon: 46959791
E-post: tsb@ous-hf.no
Prosjektets hjemmeside

Hormonlaboratoriets behandlingserfaringer
Hormonlaboratoriet ved Oslo Universitetssykehus har de siste
årene tatt i mot pasienter med helseproblemer på grunn av
dopingbruk. For å høre mer om dette har vi møtt
seksjonsoverlege og enhetsleder Per Medbøe Thorsby, og
overlege ved endokrinologisk avdeling, Unni Rishaug. Så langt har
de ikke arbeidet systematisk med denne gruppa, men har tatt inn
Christine Wisløff

personer når de har hatt kapasitet til dette. Jevnlig får de telefoner
fra hele landet med spørsmål om hvordan man skal forholde seg til

Det er mye man er usikker på i behandlingen av denne gruppen.

denne pasientgruppen. Rishaug og Medbøe Thorsbye mener det

Dette omfatter blant annet hvilke medikamenter som kan eller bør

innenfor helsevesenet i dag er stor usikkerhet om hvordan man

brukes i en behandling, hvilke tilnærminger til pasienten som er

skal møte og behandle denne pasientgruppen.

de beste og hvorvidt man skal gi substitusjonsbehandling – i form
av testosteron – til en pasient som skal redusere eller avslutte sin

Slik det er i dag har ikke den medisinske siden ved bruken av
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dopingmidler noen egentlig plass innenfor helsevesenet. Da ingen

behandling. Hos fastlegen blir det sjelden spurt om en pasient bruker

har noe koordinerende ansvar kan disse pasientene havne hvor

eller har brukt dopingmidler. I stor grad er det brukerne selv som

som helst. De savner et eget tilbud til denne pasientgruppen.

oppsøker helsevesenet, og hovedsakelig når bruken har opphørt.

Å arbeide med denne pasientgruppen er svært ressurskrevende. I

Rishaug sa at De kommer når de av eget initiativ har sluttet. Det er

et godt utbygd behandlingstilbud behøves det en rekke ulike

da de får de store problemene. I denne perioden bør de få støtte av

medisinske profesjoner. Blant disse er allmenmedisinere,

psykolog.

hjertespesialister, lungeleger, profesjoner som er gode på
rusavhengighet som psykologier og sosionomer, plastiske kirurger

De kan også få farmakologisk hjelp, da det i denne fasen er viktig å

og farmakologer. Dopinglaboratoriet bør også være en del av

øke pasientens testosteronnivå. I det første året etter avsluttet bruk

dette.

kan pasientene få tilskudd av testosteron. Man regner med at
egenproduksjonen av testosteron har tatt seg opp igjen i løpet av
dette året. Samtidig forsøker man å unngå å gi alt for mye
behandling med testosteron, for de vil ikke sette pasienten på en
livsvarig medisinering på denne måten. Man forteller derfor
pasientene at ved å presse systemet litt så vil egenproduksjonen
etter hvert ta seg opp igjen. I tillegg kan de få aromatasehemmere,
som også kan bidra til å sette egenproduksjonen av testosteron i
gang igjen.
Det er store individuelle forskjeller mellom pasientene. De samme
stoffene kan ha veldig ulik effekt på ulike pasienter. Det er vanskelig
Per Medbøe Thorsby og Unni Rishaug

å gi et godt svar på disse forskjellene, siden man fremdeles vet
veldig lite om hvordan menneskekroppen fungerer. Ulike mennesker

Det forebyggende arbeidet er også viktig i denne sammenhengen.

er også ulike i forhold til hvordan kroppens ulike reseptorer fungerer.

Her mente de at Antidoping Norge gjør en god jobb. I tillegg var

I tillegg er man ulikt genetisk satt sammen. Når steroider inntas

skolehelsesøstre viktige aktører som burde komme inn i dette

endres også genfunksjonene, noen slås på, andre slås av. Dette

arbeidet allerede på ungdomsskoletrinnet. Kriminalomsorgen

igjen påvirker andre funksjoner. Når ett steroid tas så skrus ulike

nevnte de også som en aktør som kunne trekkes inn i det

gener av og på i mønstre som vi ennå ikke kjenner. I tillegg kommer

forebyggende arbeidet.

arvelige faktorer og epigenetikk, som er hvordan miljø kan ha
påvirker, eller hvordan det påvirker en persons gener. Dette er også

Jeg spurte om brukergruppen var stor nok til å forsvare en slik

faktorer man vet for lite om.

satsning. De mente at man i dag kun så toppen av isfjellet, og
anslo at det var mellom 200 og 300 nye personer hvert år som

Gruppetilbud til innsatte om doping

trengte behandling for dopingrelaterte problemer. I Sverige har de

Klinikk for spesialisert rusbehandling ved OUS hadde i vår og

klart å få det til. Manglende ressurser vil jeg ikke en gang snakke

sommer et gruppetilbud for innsatte ved Oslo Kretsfengsel. En gang

om når det er snakk om Norge. Det er snakk om vilje.

i uka kom en psykolog og en tidligere bruker til en gruppe innsatte

Det viktigste for å nå brukergruppen er at man har noe å tilby.

og samtalte om ulike sider ved det å bruke prestasjonsfremmende

Åpner man døra, så vil de komme. Derfor er det viktig å kunne gå

stoffer. For å høre mer om dette tilbudet møtte jeg Terje Hviid

ut og fortelle at man har et behandlingstilbud. Dette innebærer å

Nordhaug og Michael Koroma. Det ble også en samtale om å bruke

kunne gå ut til fastleger og brukere å informere om at det er mulig

dopingmidler, og om livet etter avsluttet bruk.

å korrigere de negative effektene bruk av anabole steroider og
andre prestasjonsfremmende stoffer kan gi.

Gruppetilbudet sprang ut av en forespørsel Terje og Michael fikk
etter at de hadde holdt et foredrag om doping hos Stifinneren ved

Rishaug mente hun i stor grad kun fikk ekstremtilfellene inn til

Oslo Kretsfengsel.
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vi at det er bedre å dra inn eksperter slik at gruppedeltagerne kan
få skikkelige svar på det de spør om.
T: Jeg tror vi på en måte har løst litt den gåten med hvordan få det
til. Det er å være litt laidback, gå inn med fakta, snakke om det de
er opptatt av. Det blir jo på mange måter en veldig bred samtale.
M: Jeg synes det fungerer veldig bra. Du merker at de er genuint
interessert i hvordan man kan få resultater uten å bruke steroider.
T: De er veldig opptatt av å få opp bevisstheten om de negative
konsekvensene av bruk, og ønsker rett og slett å vite mest mulig
før de gjør et valg. Jeg tenker at vi får en viss legitimitet fordi
Michael Koroma og Terje Hviid Nordhaug

Michael er med og gir oss kred på at det er sant det vi sier.
M: Det går veldig mye på tillit. De spør meg om hvordan

M: Det kom mange spørsmål etter foredraget vi holdt. De ble veldig

bivirkningene var, om hvordan jeg taklet bivirkningene, og om

interesserte siden jeg er tidligere bruker selv, og har levd litt av det

hvordan jeg klarte å slutte. Disse tingene er de veldig nysgjerrige

samme livet selv som de har gjort.

på.

T: Vi har jo snakket mye om å ha grupper, men vi har ikke riktig vist

T: Fagpersoner vil de gjerne ha, men de vil også noen som kan

hvor vi skulle få tak i noen gruppedeltagere. Da vi fikk forespørselen

gå god for fagpersonene. Troverdigheten ligger i at Michael har

fra Stifinneren fant vi ut at vi rett og slett bare begynner, og så lar vi

brukt selv og har kjent på alle de gode virkningene.

det bli til underveis. Til det første møtet kom det en åtte, ti stykker.
Da satt vi alle sammen i kantina og snakket om løst og fast. Der ble

For det fungerer jo. Det fungerer som bare det har jeg skjønt.

vi enige om at vi kommer hit og så er det litt opp til dere hva dette

M: Det er ingen vits i å legge skjul på at det fungerer. Hvis du kun

skal handle om.

sitter og prater negativt om det vil de antageligvis bare bli ennå

M: Når vi er der spør de om alt mulig. Om bivirkninger av bruken, og

mer nysgjerrige. Alle som kjenner noen de vet jo at det virker. Men

om fordeler av bruken. Vi holder ingen moralpreken. Vi er der for å

de vet veldig lite om de negative sidene ved bruken.

informere slik at gutta kan ta sine egne valg.
T: Du har hele spennet fra de som har brukt mye til de som vurderer

Snakkes det mye innenfor brukermiljøene om de negative sidene

å bruke. Planen er å holde på frem til Sankt Hans. Da har vi hatt Egil

ved bruken?

Haug der. Vi vil ha med en treningsekspert, og en kostholdsekspert.

M: Nei. Det er ytterst sjelden. Jeg kjenner folk som har store lever-

Astrid Bjørnebekk vil komme. Så vil vi oppsummere erfaringene vi

og nyreproblemer. De påstår at det ikke skyldes steroidene, og

gjør. For å ha en oversikt over hva som skjer skriver vi et referat

skylder for eksempel alle lettproduktene de har brukt. Hvis jeg

etter hver gang. Den første konklusjonen jeg har trukket er at dette

hadde vondt i kroppen da jeg brukte steroider så satte jeg aldri det

ville vært vanskelig uten Michael. Vi trenger den troverdigheten

i sammenheng med steroidebruk. Når du er på steroider, så er du

Michael gir for å kunne si noe om dette. Jeg klarer ikke forestille

konge, ikke sant. Du vil aldri innse at det som har gjort deg til

meg den kongefølelsen folk opplever når de er på steroider.

konge også er skadelig. Jeg så på meg selv som en helsefrik,

M: Grunnen til at vi drar inn disse ekspertene er at gutta lurer veldig

ikke sant. Jeg spiste sunt, jeg trente. Alt var veldig systematisk,

mye på bivirkningene som disse stoffene kan gi. Siden jeg var en

men likevel så kjørte jeg kroppen full av preparater.

selvlært bruker, kan jeg bare svare for meg selv. Derfor tar vi inn
eksperter som kan komme med fakta om hva som skjer med

Er det en avhengighetsbit i dette med å bruke steroider?

kroppen din og hva som skjer med hjernen din når du bruker

M: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig blir du avhengig av det. Tenk deg

steroider.

selv da. Du går rundt og føler at musklene dine er i form hele

T: Ikke minst spør de om kosthold og trening.

tiden. Det er jo deilig. Det er en litt ubeskrivelig følelse. Det er

M: Det er så mange myter rundt trening og mat. Alle som har trent

vanskelig å sitte og forklare hvor deilig den følelsen er egentlig. På

et år på gym er jo selvutnevnte topptrenere og kan alt. Så da tenker

en måte er det en rus. Det er det samme som en som får i seg
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dritgod heroin og nyter det. Hver gang jeg satte meg et skudd

T: Behandling handler egentlig om at du begynner å tenke.

med steroider nøyt jeg det. Jeg kunne stå opp om natta for å

M: Det som var litt kult med å komme til Terje var å møte litt

tisse. Så ble jeg stående og se på meg sjøl i speilet og tenkte at

motstand. Å bli utfordra litt. I begynnelsen så syntes jeg det var litt

her er det ikke helt trøkk nå. Så gikk jeg og lada opp noen

ekkelt.

injeksjoner og pukka på. Etterpå gikk jeg og la jeg meg med en

T: Du ville ikke hatt noe respekt hvis jeg bare hadde jatta med. Da

sinnssyk god følelse.

ville du bare forsvunnet ut. Jeg tror det er det som er essensen i
behandling. Hvis du som behandler viser deg svak, hvis du viser at

Du fortalte at da du kom ut av fengslet siste gangen så brukte du

du lar deg skremme, så kan du bare glemme det.

mye, selv om du ikke brukte noe.

M: Da er jeg der jeg var da jeg kom til deg liksom. Da kommer jeg

M: De fleste som bruker er jo redd for hva som skjer når de

ikke videre. Da kunne jeg fortsatt ha levd på truslene mine. Det er

slutter. Jeg hadde jo vært av og på i cirka femten år. Så kom jeg

det jeg har levd på i tretti år her i byen.

ut fra en litt lengre fengselsstraff og da begynte jeg å bruke

T: Det handler om gjensidig respekt mellom behandler og pasient.

alvorlig mye. Til slutt klarte jeg ikke å slutte. Når folk spurte meg

M: Problemet mitt var at jeg tidligere ikke hadde respekt for andre

om jeg var på eller av, så kunne jeg godt si at jeg var av. Men

mennesker. Da så jeg på meg selv som et overmenneske. Hvis du

hvis jeg var av så spiste jeg ti russere om dagen og satte en

ikke var millionær eller var svær ville ikke jeg ha noe med deg å

testo 250 i uka.

gjøre. Jeg var nedlatende mot alle andre hvis de ikke hadde
penger, eller hvis de ikke kunne gi meg innpass noen steder. Om

Når du da var på hvor mye brukte du da?

det ikke var noen gjenytelser der, så var det helt uaktuelt for meg

M: Nei da kunne jeg bruke ti preparater i slengen. Ved siden av

T: What`s in it for me

veksthormonene.

M: Riktig. Alltid en baktanke. Jeg var så kynisk og manipulerende.

T: Og samtidig når du tenker på hvor du er nå. Da kan du se

Mens i dag elsker jeg å være ute og prate med mennesker uten at

tilbake og se at

jeg har noen baktanker med det.

M: Det var ikke det som ga meg lykke egentlig. Det var jo ikke

T: Jeg tror essensen i forhold til behandling er at du både må møte

det. Det var jo falsk lykke, falsk trygghet. For å si det sånn.

folk med respekt, men ikke et sekund la deg overkjøre. Da har du

T: Vi snakket veldig mye om det med respekt, og om den dagen

på en måte tapt. Behandling blir jo også å manipulere. Det er ingen

du skjønte at det ikke var respekt folk hadde for deg men frykt.

oppskrift på hva som er god behandling. Det er en ting for deg, og

M: Vi kunne sitte sånn som nå og prate, og hvis du sa noe galt

noe helt annet for andre.

til meg så hadde du fått deg en ørefik. Enkelt og greit. For min
del var det det at jeg heller ville ha den menneskelige respekten.
Begynne å se de små gledene i livet mitt. Se de små tingene.
Det å få være sammen med sønnen sin. Når du går på det der
mister du empati og medfølelse for andre mennesker. Du blir rett
og slett sinnssykt selvsentrert.
Det minner jo og litt om kokain
M: Det er ikke uvanlig at de som bruker steroider også bruker
mye kola. Du dobler jo den virkninga der, så det blir jo enda
verre. Du kan jo ta en som bare bruker kokain. Han er jo ille nok.
På steroider får du ti ganger den kongefølelsen. Når vi var på
byen, så var det ingen som kødda med oss. Da var vi kongene.

Finne nøkkelen på en måte, eller finne inngangen.

Penga fløyt og livet var gull. Damer. Svære gullkjeder. Klokker.

M: Ja. Finne den skjulte inngangen. Du må lure oss litt i gang. En

Biler. Reiser. Det var helt surrealistisk. Nesten som det var en

person som driver med steroider eller trening elsker å prate om det.

slags film. Mens i dag så lever jeg et reelt liv.

En inngang er å begynne prate litt om trening. Kosthold og sånne
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ting. Du må prøve å få i gang en dialog som viser at du er litt
interessert.
T: Det er en fordel å ha trent selv. Å kjenne viktigheten av å trene
for eget velbefinnende. Så er det viktig å huske at man ikke kan
gå fra en pasient og si at man skal gjøre dette med alle. Det er
akkurat som gruppa vår ikke sant. Den blir til underveis. Vi kan
ikke lage et ferdig løp og holde oss slavisk til det.
Er det noen ganger det er vanskelig å ha sluttet med doping?
M: Det er jo dager som er tunge for meg også. For eksempel når
jeg bare har 100 kroner igjen på kontoen og jeg tenker hva
pokker skal jeg gjøre nå. Jeg var jo vant til å ha tusener i lomma
til enhver tid, ikke sant. Det er i sånne situasjoner at kverna
begynner å gå. Da må jeg tenke positivt. Tenke på sønnen min.
Tenke på de små tingene som nå gir meg lykke i livet. Du

Nyheter
«Dopingliga» får samfunnsstraff Desember 2013
Seks menn tiltalt for omfattende smugling, produksjon og salg av
anabole steroider og andre dopingmidler er dømt til samfunnsstraff i
Oslo tingrett. Last ned

kommer ned på jorda og ser samfunnet på en helt annen måte.
Du må tåle å få høre at du må stille deg bakerst i køen. Tåle at
folk dulter borti deg uten at du slår dem ihjel. Alt det hverdagslige
som du må forholde deg til. Slik som å gå i butikken for å se etter
hva som er på tilbud i dag. Det var steder der jeg var vant med å
fike meg frem. Nå må jeg bruke kommunikasjon. Jeg har funnet
ut at det er det beste. For det er jo mye kulere å ta personer på
kommunikasjon. Det å kunne prate ned situasjoner heller enn å
bruke vold. Det er jo da du virkelig vinner. Det er sånn jeg føler
det nå.
Selv om du har blitt sikkert mindre sterk enn det du var før så er
du kanskje tryggere i dag enn det du var før?
M: Overfor andre mennesker er jeg mye tryggere på meg selv nå.
Jeg holdt på å si du kan nesten sette meg i hvilken som helst
setting i dag så fungerer jeg. Tidligere så var jeg redd for å drite
meg ut. Da var jeg redd for at noen skulle le av meg. I dag så bryr
jeg meg ikke om det i det hele tatt. Nå ler jeg med, hvis du
skjønner hva jeg mener. Hvis jeg gjør noe dumt i dag så ler jeg
med i stedet for å bli sint.
T: Har du i det hele tatt noen negative erfaringer med å slutte.
M: Nei. Det har jeg ikke. Jeg har egentlig bare fått et bedre liv jeg.
Du ser jo det. Jeg treffer ordentlige damer. Jeg får tilbake gamle
venner, og jeg føler meg bra selv om jeg bare har hundre kroner
på kontoen noen dager.

Norges største dopingsak for retten. Januar 2014
Last ned
- Vi knekte et stort ledd for dopingomsetting Januar 2014
Etter to års etterforskning mot dopingbørsen Anabolic Forums må
syv trøndere møte i retten. Last ned
Tre menn fra Fredrikstad etterforskes i Europas største
dopingsak. Januar 2014
Last ned
Her er mafia-anklagene mot doping-trønderne. Januar 2014
Last ned
Påstått hovedmann fikk kalde føtter. Januar 2014
Politiet var på sporet av det store dopingnettverket i Trondheim
allerede i 2008. Hovedmann trakk seg ut da politiet arresterte en av
kundene. Last ned
- Disse bøkene vil få stor verdi. Januar 2014
Aktoratet la frem kladdebøker med dopingregnskap i retten under
«trykkerns» forklaring.Last ned
Svært tidkrevende å lage dopingen Januar 2014
Pillemakeren i den store dopingrettssaken i Trondheim fortalte i
retten onsdag at det tok svært lang tid å trykke dopingtablettene
som det illegale nettverket skal ha solgt gjennom ni år. Last ned
–Dopingbruken tok helt overhånd Januar 2014
Den utpekte hovedmannen bak det store dopingnettverket i
Trondheim begynte å selge ulovlige dopingmidler etter at hans eget
dopbruk kom helt ut av kontroll. Last ned
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Stort beslag av «Barbie-dop» Januar 2014
Tollvesen og politi har beslaglagt en større mengde
dopingmidler og forbudte legemidler. Last ned
Politimenn kjøpte muskeldop til eget bruk Januar 2014
To polititjenestemenn har tilstått å ha kjøpt dopingmidler fra
mennene som står tiltalt i norgeshistoriens største dopingsak.
Last ned
– Som å skrive kontrakt med djevelen Januar 2014
Antidoping Norge jobber for at treningssentrene skal bli rene for
doping. Det er ikke bare aktive kroppsbyggere som doper seg,
men gutter og jenter helt ned til 13-årsalderen. Last ned
Lager steroider for 15 kroner – selger dem for 1000 kroner
Januar 2014 Last ned
Derfor bruker norske menn steroider Januar 2014
Last ned
– Vi har bare laget en tablett Januar 2014
Den antatte hovedmannen bak dopingnettverket i Trondheim
nekter for produksjon av dopingmidler. Last ned
Dopingsjef levde dobbeltliv Januar 2014
På dagtid var han treningsblogger med et krystallklart
standpunkt mot doping. På kveldstid var han sjef i nettverket
som pumpet ut muskeldop til tusenvis av kunder over hele
landet. Last ned
Fortsatt lett å dope seg innen idretten Januar 2014
Last ned
- Jukserne vet at systemet ikke fungerer Januar 2014
Last ned
34-åring innrømmet 18 år med dopingbruk Januar 2014
En av de sju tiltalte i den store dopingsaken i Trondheim fortalte
i retten om et langvarig og massivt misbruk av anabole
steroider. – Jeg gikk nesten sammenhengende på dopingkurer i
18 år. Last ned
– Kundene er medisinske ofre Januar 2014
Kundene som kjøpte anabole steroider fra den tiltalte
dopingligaen i Trondheim er medisinske ofre, sier,
medisinprofessor Inggard Lereim,. Last ned
Dopingtiltalt: – Posten sparket meg av frykt Januar 2014
Etter advarsel fra politiet kvittet Posten seg med en 27 år
gammel ansatt som var innblandet i den store dopingsaken i
Trondheim. Politiet fryktet han ville misbruke sin stilling til
transport av doping. Last ned
Brukte 36 millioner på dopingopprulling Januar 2014
Operasjon Gilde er Europas største dopingetterforskning.
Last ned

«I proteinpulver til 100 kroner er det like mye protein som i ett
glass melk» Januar 2014
Antidoping-lege Inggard Lereim går hardt ut mot kosttilskudd. Last ned
Solgte underdoserte tabletter Januar 2014
Analyser av dopingmidlene som er beslaglagt i dopingsaken i
Trondheim, viser at mange av tablettene hadde lavere effekt enn
kundene trodde. Last ned
– Nok til 2600 år sammenhengende doping Januar 2014
Mer om dopingsaken i Trondheim. Last ned
Frykter russisk superdop i Sotsji-OL Februar 2014
- Smarte vitenskapsfolk ligger foran dopingkontrollørene, sukker TV 2
Sportens OL-ekspert Johan Kaggestad. Last ned
Ekspert om «dopinggassen»: – Nærmest umulig å oppdage Februar
2014 Last ned
Antidoping Norge kjenner ikke til xenon-metoden Februar 2014
Xenon inhaleres for å stimulere EPO-produksjon. Last ned
- Dopinggassen vil gi en enorm fordel for dem som bruker den
Februar 2014 Last ned
«Lance Armstrong angrer på én ting: At han ble tatt.» Mars 2014
Last ned
Raser mot aktors angrep på dopingsjef Mars 2014
Forsvarer tok kraftig til motmæle mot statsadvokaten i den store
dopingrettssaken i Sør-Trøndelag tingrett. Last ned
- Det er jo allerede en ny dopingbørs oppe Mars 2014
Nytt dopingtorg har fylt tomrommet etter Anabolic Forums. Last ned
Fant pulver og dopingfabrikk Mars 2014
Liten dopingfabrikk funnet i Steinkjer. Last ned
Håndplukker medlemmer for dopingtest April 2014
Treningskjeden Evo bruker store summer på å fjerne doping fra sine
sentre. Tester medlemmer. Last ned
Vil ha uniformert politi på treniningssenter April 2014
Øyvind Giske i Pro Gym Grenland tror jevnlig besøk av uniformert politi
kan ha en preventiv effekt.
Last ned
Liten risiko gjør doping svært lukrativt for kriminelle Mai 2014
Liten risiko for å bli oppdaget, lave straffer og skyhøy fortjeneste har
gjort salg og smugling av anabole steroider svært lukrativt for de
kriminelle. Erfarne politifolk mener norsk politi gjør for lite for å få bukt
med dopingkriminaliteten. Last ned
Historiens strengeste dopingstraff Mai 2014
De tiltalte i norgeshistoriens største dopingsak er dømt til de strengeste
straffene noensinne for dopingkriminalitet. Last ned
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Jubler for historisk streng dopingstraff Mai 2014
Justispolitikere fra flere partier applauderer den historisk strenge
dopingstraffen som kom etter Operasjon Gilde-rettssaken i SørTrøndelag tirsdag. Last ned
– Kroppshysteri gjør ungdom ekstra utsatt Mai 2014
– Vi slåss mot er en enorm internett-produksjon av informasjon
som både er feil, delvis skadelig og delvis ulovlig, mener dopingforsker Bjørn Barland. Last ned
Intensiverer kampen mot dop på treningssenter Mai 2014
Politiet i Rogaland varsler aksjoner mot sentre hvor de mistenker
at folk doper seg. Last ned
Rettsmaraton for dopingjegerne Mai 2014
Nye rettssaker i Operasjon Gilde. Totalt 50 personer skal stilles for
retten. Last ned
Lekefisken var full av testosteron Mai 2014
Last ned

Vil oppsøke ungdom som bruker doping September 2014
Politimesteren i Vestfold vil ha mer fokus på straffbare
dopingpreparater. Last ned
Antidoping Norge vil politianmelde alle dopingbrukere September
2014Last ned
Flere studenter «doper» seg September 2014
Over fire prosent av norske studenter sier de har brukt
prestasjonsfremmende legemidler på studiet.
Last ned
Dopsmuglere tatt på fersken September 2014
Beslaget er et av de største i Midt-Norge på mange år, sier tollvesenet.
Last ned
Mener de har tatt dopingbakmann September 2014
Mann i slutten av trettiårene siktet etter dopingbeslaget i Meråker. Last
ned

Xenon-gassen kommer på dopinglista Mai 2014
Verdens antidopingbyrå WADA forbyr bruken av gassene xenon
og argon. Last ned

– Kontrakt med djevelen September 2014
Tidligere dopingmisbruker Morten Heierdal advarer mot den farlige
snarveien til drømmekroppen.
Last ned

Fem av sju anker i Norges største dopingrettssak Mai 2014
Last ned

Kulturministeren blir antidoping-topp September 2014
Last ned

Norsk-russisk anti-dopingsamarbeid i Barents Mai 2014
Last ned
Sjekk hva tollerne fant i posten Mai 2014
I 270 av 1.300 pakker ble det funnet ulovlige eller falske
legemidler. Det er snakk om antibiotika, dopingmidler,
slankemidler, smertestillende, angstdempende/beroligende midler,
sovemidler, kosttilskudd og potensmidler. Last ned
Politiet har for dårlige kunnskaper om doping Juni 2014
Politiet klarer ikke å følge opp den nye loven som forbyr bruk av
dopingmidler fordi de vet for lite om doping. Last ned
Unikt samarbeid innen forskning og antidoping. Juni 2014
Last ned
Fitnessutøver: – Vanskelig å avdekke dopingbruk Juni 2014
Fitnessutøver og personlig trener er bekymret over økt bruk av
dopingmidler for å oppnå perfekt sommerkropp. Last ned
Dopet seg til drømmekropp Juni 2014
Morten Heierdal vokste opp i Oslo, spilte fotball og var en lovende
keeper. Men han var tynn og hengslete. Drømmen var å bli større
og sterkere. Snarveien ble doping. Last ned
– Overser doping August 2014
Ansvarlige på treningssentre overser medlemmers bruk av doping.
Last ned
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Nettsteder
Antidoping Norge
Antidoping Norges forebyggingsprogram Ren
Skole
Ren Utøver
Rent senter
Dopingtelefonen
Antidoping Danmark
Doping jouren
World Anti-Doping Agency (WADA)
International Network of Humanistic Doping
Research
Steroider.Net

Neste utgave av Russisk Rullett vil komme på nyåret 2015
Har du tilbakemeldinger eller ideer send en e-post til:
bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no

18

