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Velkommen til den fjortende utgaven av Russisk Rulett.  

Denne utgaven av Russisk Rulett har reportasjer fra tre seminarer og konferanser som belyser ulike sider av 

dopingbruk utenfor den organiserte idretten. Antidoping Norge avholdt et nasjonalt seminar høsten 2018 der det 

overordnede temaet var spørsmålet hvordan skape en sunnere treningskultur. I februar i år arrangerte 

Steroideprosjektet et seminar som så på ulike sider av det å gi et behandlingstilbud til steroidebrukere. Den 

tredje reportasjen er fra en internasjonal konferanse om nye psykoaktive stoffer og dopingmidler arrangert av 

EMCDDA, FNs kontor for narkotika og kriminalitet, Universitetet i Hertfordshire, Universitetet i Maastricht og 

Verdens Antidopingbyrå. Konferansen ble avholdt i april i år. I tillegg vil ny forskning bli presentert.   

 

 

Doping som samfunnsproblem – Antidoping Norge 

Antidoping Norge arrangerte sitt årlige seminar om doping som samfunnsproblem 14. september 2018. 

Overskriften på fjorårets seminar var Hvordan kan vi skape en sunnere treningskultur? Seminarets første 

innleder var universitetslektor ved Gøteborgs Universitet, Kristina Holmqvist Gattario. Hun forleste om 

kroppsmisnøye og utseendekultur. I en utseendekultur blir et attraktivt ytre koblet opp mot andre positive 

egenskaper hos personen. Tidligere ble det antatt at kroppsmisnøye stort sett var å finne blant kvinner. I dag 

vet vi at det også rammer menn. En viktig forskjell mellom menn og kvinner er at der kvinner snakker om dette, 

er menn i større grad tause om sin kroppsmisnøye. 

Kroppsmisnøye er ikke en fast størrelse, men beveger seg langs et kontinuum. Den ser også ut til å gå i arv fra 

foreldre til barn. I et forebyggende perspektiv er det viktig at foreldre blir klar over hvordan de selv snakker om 

egen og andres kropp. Det er flere alvorlige konsekvenser forbundet med kroppsmisnøye, blant annet dårlig 

selvfølelse, angst, depresjon, spiseforstyrrelser og bruk av anabole steroider. 
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For å forklare kroppsmisnøye bruker Holmqvist Gattario en bio-psyko-sosial forklaringsmodell. Modellen 

inneholder biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Biologiske faktorer omhandler vekt og lengde, pubertet 

og fysisk tilstand. Psykologiske faktorer omfatter sammenligning med andre, internalisering av dominerende 

kroppsidealer og individets personlighet. Sosiale faktorer er venner, familie og kulturelle normer.  

Stadig flere studier fokuserer på personer med en positiv kroppsoppfatning. Personer med et positivt 

kroppsbilde setter pris på sin kropps utseende, funksjonalitet og sunnhet. De aksepterer kroppens utseende 

som det er, og de har en bred definisjon av hvilke kropper de anser som attraktive. Grunnene til å trene er ikke 

først og fremst for å endre på kroppens utseende, men for å føle seg bedre eller fordi de synes det er morsomt 

å trene.  

Tre tilnærminger er særlig viktige for å få en mer positiv oppfatning av egen kropp. Den første er å benytte ulike 

strategier for å forbedre egen kroppsoppfatning. Dette omfatter å øve på å akseptere egen kropp, fokusere på 

noe annet enn eget utseende og å ignorere medias og sosiale mediers budskap om hvordan kroppen skal se 

ut. Den andre tilnærmingen er å finne en sosial kontekst eller et miljø hvor det er mulig å oppleve aksept og 

tilhørighet. Dette omfattet både venner og partnere som bekreftet at de så bra ut. Til sist er det viktig å oppleve 

å ha kontroll over eget liv.  

Neste innleder var Mari Ourum som er senterleder på Rådgivning for spiseforstyrrelser, Oslo og Akershus. 

Tittelen på hennes foredrag var Når mat blir mestring – spiseforstyrrelser, kropp og selvfølelse. 

Spiseforstyrrelser er når tanker, følelser og adferd knyttet til mat, kropp, vekt og trening overskygger alt annet 

og forringer livskvaliteten. En spiseforstyrrelse består i å gjøre psykisk smerte fysisk. Anoreksi, bulemi og 

overspisingslidelse er de vanligste. Dette er lidelser det finnes diagnoser for. Ourum tok i tillegg med ortoreksi 

og muskeldysmorfi/megareksi. De to siste lidelsene er nyord det ikke er knyttet noen egen diagnose til. 

Ortoreksi viser til en overopptatthet av å spise og leve så sunt som mulig, mens muskeldysmorfi viser til en 

overopptatthet av å være muskuløs og aldri klare å oppleve seg selv som stor eller muskuløs nok. Denne siste 

lidelsen rammer særlig gutter og menn.  

Ourum sa at mørketallene er størst blant gutter og menn når det gjelder alle de ulike formene for 

spiseforstyrrelser. Videre at gutter og menn ofte mangler et språk for å snakke om kroppsforstyrrelser. De har 

også et annet symptombilde enn det jenter og kvinner har. Ourum fortalte det er mange som bruker trening som 

utløp for vanskelig følelser. De som sliter mest med kropp og mat trener ofte på treningssenter. Den store 

utfordringen er å finne dem og nå fram med hjelp. En spiseforstyrrelse starter ofte med et ønske om å gjøre noe 

som er bra eller som oppleves som positivt. Dette gir en opplevelse av kontroll og en pause fra negative tanker, 

og kan skape en følelse av mestring og økt selvtillit. Samtidig tar spiseforstyrrelsen bort glede, tar styring over 

tankene, og er tidkrevende.  
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Neste innleder var førsteamanuensis ved Universitetet i Sør-Norge, Solfrid Bratland-Sanda. Hennes innlegg 

hadde tittelen Sykt sunn. I dag lever vi i den paradoksale virkeligheten at det på den ene siden er stadig flere 

som sitter seg syke, mens det på den andre siden er et økende antall mennesker som trener seg syke. Mange 

trener ikke for å føle seg bedre, men for å føle seg mindre ille. Usunn trening kan komme til syne på flere måter. 

Det kan dreie seg om overtrening, tvangstrening og treningsavhengighet. Overtreningen handler om aktivitet. 

Hun eller han trener for mye, og fortsetter å trene til tross for skader. Tvangstrening dreier seg om tankene den 

enkelte har rundt egen trening. Det betyr ikke at personen nødvendigvis trener for mye, men at mye av 

tankeaktiviteten dreier rundt trening. Treningsavhengighet handler både om det kognitive og handlingene til den 

enkelte. 

Bratland-Sanda sa det er viktig å finne det Per Fugelli kalte for nok-punktet når det gjelder trening. Sentrale 

aktører for å få til dette er personlige trenere og såkalte influensere. Et viktig skritt i en riktigere retning er å 

minske kroppsfokuset hos denne gruppen. Videre må det stilles større krav til kompetansen om 

spiseforstyrrelser hos personlige trenere, og til disses evner til å skille mellom sunn og usunn trening. 

Individualiseringen i samfunnet medfører at ansvaret for egne resultater blir personliggjort. Hos den såkalte 

Generasjon Prestasjon er det viktig å lykkes på alle arenaer. Blant tenåringer har det vært en økende bruk av 

antidepressiva de siste årene. I denne virkeligheten er det viktig å få fram budskapet om at det ikke er 

nødvendig å prestere på alle områder. Det er også viktig å bevege seg fra behandlingstiltak til å gjøre 

ungdommene mer robuste, og til å lære dem at livet ikke er en diagnose som kan behandles.  

I det siste innslaget før lunch åpnet Antidoping Norge verktøykassa og presenterte fire av sine satsninger. 

Inveig Innerdal presenterte Rent Senter, Marte Glad presenterte Ren Skole, Siri Bynke presenterte Rent 

idrettslag og Maha Kamran presenterte Dopingkontakten.  

Avdelingsleder for forebygging og folkehelse i Antidoping Norge, Fredrik Lauritzen, innledet om betydningen av 

å ha en systematisk og tverrfaglig tilnærming til forebyggende og helsefremmende antidopingarbeid. Han sa 

målet er å få flest mulig til å trene på en sunn og helsebringende måte. Innenfor det forebyggende arbeidet er 

det viktig å fremføre budskapet mange ganger. I dette arbeidet er både kvantitet og kvalitet viktig. Samtidig er 

det områder det finnes for lite kunnskap om. Blant annet er det for lite kunnskap om hvor utbredt bruken av 

dopingmidler er utenfor den organiserte idretten, hvem det er som bruker dopingmidler, og hva det er som 

utgjør et dopingfremmende miljø. 

I de to neste innleggene ble det presentert eksempler på lokalt dopingforebyggende arbeid. Anne Mette Nesje 

Porten som er seniorrådgiver folkehelse i Hordaland fylkeskommune fortalte om arbeidet Hordaland 

fylkeskommune gjør i samarbeid med Antidoping Norge. Fag- og SLT-koordinator Karin Røttereng fortalte om 

hvordan Orkdal kommune arbeider forebyggende mot doping.  
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Jørn Stian Dahl fra Stamina Trening presenterte et opplegg for å lage trygg trening for ungdom kalt 

Studiolappen. Morten Heierdal fra Antidoping Norge var ordstyrer for en samtale mellom trenings- og 

fitnesspersonlighetene Susanne Soydan, Sigvar Garfors og Lasse Tufte om trening, kropp og prestasjon.   

Dagen ble avsluttet med presentasjon av Antidoping Norges studentstipender 2018. Kaja Haugens 

masteroppgave Personlige treneres holdninger til kosttilskudd og doping og Martina Morenas masteroppgave 

Syn på prestasjonsfremmende midler blant ungdommer som trener på treningssenter.  

 

 

Steroideprosjektet: Anabole androgene steroider og behandling 

Den 12. februar arrangerte Steroideprosjektet sitt andre årlige seminar om anabole androgene steroider og 

behandling. Steroideprosjektets leder, Christine Wisløff, innledet dagen. Da Wisløff begynte som leder for 

Steroideprosjektet ble hun sjokkert over hvor få dopingbrukere det var som var i behandling. Blant brukerne 

opplevde Wisløff en mistro til hjelpeapparatet. Brukerne ønsker å møte behandlere som har kunnskap om 

steroider. De ønsker også å kunne være med på å utforme eget behandlingsopplegg. Wisløff la vekt på at det 

var viktig at hjelpeapparatet tilfredsstilte pasientene, og ikke at pasientene tilfredsstilte hjelpeapparatet.  

Thomas Dahl Orø fra Kompetansetjeneste for rus og psykisk helse holdt et innlegg med tittelen Treningsterapi 

– aktiv vei ut av avhengighet. Han mente bruk av anabole steroider hadde blitt vanligere blant pasienter som 

mottok rusbehandling. Samtidig var dette noe det i liten grad ble snakket om. Det blir ikke tatt opp som et eget 

tema ved innleggelse. Dopingbruk er heller ikke en kategori det kan krysses av for når rusmiddelbruk skal 

kartlegges ved start av en rusbehandling. Blant disse pasientene kan det finnes noen utfordringer som andre 

ruspasienter har i langt mindre grad. Dette kan omfatte spiseforstyrrelser som anorexi eller muskeldysmorfi, 

treningsavhengighet og tvangsmessig trening.  
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Ingrid Amalia Havnes fra Steroideprosjektet foreleste om kvinnelige dopingbrukere som hadde opplevd 

maskuliniserende bivirkninger og deres møte med helsepersonell. Forelesningen var basert på en studie gjort 

blant 16 kvinner som enten brukte eller hadde brukt anabole steroider. Debutalderen hos kvinnene varierte fra 

19 til 32 år, og bruken hadde vart fra en måned til 26 år. For de aller fleste kvinnene så det ut til at partnerens 

bruk hadde spilt en sentral rolle for deres egen bruk.   

De maskuliniserende bivirkningene steroidene kunne omfatte økt behåring både i ansiktet og på kroppen, 

mørkere stemme, redusert brystvolum, forstørret klitoris (klitorishypotrofi), menstruasjonsforstyrrelser og 

redusert fruktbarhet og atferdsmessige endringer i form av økt agitasjon eller aggresjon. Klitorishypotrofi kunne 

inntreffe allerede etter den første kuren. Hos flere av deltagerne ble endringene i menstruasjonssyklusen brukt 

som en monitor på effektiv og trygg bruk. Når menstruasjonen opphørte betød dette at kuren hadde begynt å 

virke, og når den kom tilbake etter avsluttet kur signaliserte det at kroppen hadde begynt å fungere normalt 

igjen. Noen av bivirkningene kan være irreversible. Dette kan skape frykt for å bli møtt med dømmende 

reaksjoner og holdninger fra andre. Når bivirkningene er irreversible betyr dette også at brukerne må finne 

måter å leve med disse på i fremtida, også etter at de har sluttet å bruke anabole steroider.  

Per Wiik Johansen, seksjonslege og spesialist i klinisk farmakologi, holdt en forelesning med tittelen 

Dopingbruk er mer enn AAS – hva brukes, hvorfor, og hvilke bivirkninger kan oppstå? Han sa at stimulerende 

midler, anabole steroider, EPO og veksthormon gir helt ulike bivirkingsprofiler. Alvorlighetsgraden til 

bivirkningene vil i tillegg være avhengig av en rekke andre faktorer. Dette omfatter eventuelle kombinasjoner av 

stoffer, renheten til dopingmidlene, størrelsen på dosene, hvor lenge dopingbruken har pågått og hvor hyppig 

den har vært, brukerens kjønn og alder, klinisk sårbarhet hos brukeren og om brukeren har noen underliggende 

sykdomsdisposisjon. I straffesaker som vedrører doping er det ofte et stort antall legemidler involvert. Dette kan 

blant annet omfatte ulike typer antiøstrogener, ulike vektshormonpreparater, ulike preparater for å motvirke 

potensproblemer, stoffskiftemedisiner, parkinsonpreparater, insulinpreparater, stimulerende midler, 

slankemidler, bensodiazepiner, epilepsimedisiner i tillegg til dopingmidler som anabole steroider og ulike 

testosteronpreparater. Wiik Johansen  sa at det er flere grunner til at legemidler benyttes alene eller i 

sammenheng med bruk av dopingmidler. De kan ha en egeneffekt som dopingmidler. Dette gjelder blant annet 

testosteron, EPO, veksthormon og stimulerende midler. Ulike legemidler kan hemme eller redusere bivirkninger 

av dopingmidler. Dette omfatter blant annet antiøstrogener, potensfremmende midler som Viagra, 

smertestillende og beroligende midler. Noen medikamenter kan øke effekten av andre dopingmidler, mens 

andre medikamenter blir brukt for å hindre påvisning av dopingbruk ved dopingkontroller. 
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Astrid Bjørnebekk fra Oslo Universitetssykehus og Steroideprosjektet foreleste om mulige langtidseffekter av 

anabole steroider på hjerne og kognisjon. Anabole steroider passerer det som kalles blod-hjernebarrieren og 

påvirker derfor sentralnervesystemet. Bjørnebekk sa at flere tidligere studier har pekt i retning av at anabole 

steroider kan ha en negativ effekt på hjerne og kognisjon. Studier av cellekulturer har vist at anabole steroider 

har en nevrotoksisk effekt, som betyr at de kan virke som en gift som angriper sentralnervesystemet. I 

dyrestudier har bruk av AAS medført redusert stedshukommelse. Noen medisinske tilstander som er assosiert 

med steroidebruk kan også virke inn på hjerne og kognisjon. Bjørnebekk nevnte særlig hypogonadisme som 

viser til en nedsatt egenproduksjon av testosteron og kardiovaskulære risikofaktorer som blodtrykk, kolesterol, 

plakk og hjertets pumpefunksjon. Tidligere studier på mennesker har vist at en slik sammenheng kan foreligge. 

Resultater fra disse har omfattet glemsel, forvirring, konsentrasjonsevne og dårligere hukommelse. I en 

undersøkelse hadde Bjørnebekk sammenlignet to grupper menn som alle drev med styrketrening. Den ene 

gruppen besto av 89 menn som hadde brukt eller brukte anabole steroider, mens den andre gruppen besto av 

70 menn som ikke hadde brukt anabole steroider. Her ønsket hun å få svar på om langvarig steroidebruk var 

assosiert med redusert kognitiv funksjon, og om kognitiv funksjon henger sammen med hjernens utseende. 

Resultatene viste at steroidebruk er assosiert med mindre hjernevolum som også omfatter grå hjernesubstans 

og tynnere hjernebark. Bruken kunne også assosieres med en dårligere fungering på flere kognitive områder 

som arbeidsminne, hukommelse, prosesseringshastighet og problemløsning.   

Lisa Evju Hauger  fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB foreleste om avhengighet av anabole steroider. Hun 

sa at rundt en tredjedel av de som bruker anabole steroider opplever å bli avhengige. Det er forsket lite på de 

underliggende årsakene til en slik avhengighet. Dyreforsøk peker i retning av at anabole steroider kan påvirke 

hjernen på måter som ligner påvirkningen fra alkohol og narkotiske stoffer. Brukere som tilfredsstiller kravene til 

en avhengighetslidelse ser ut til å være en særlig sårbar gruppe som er tydelig forskjellige fra ikke-avhengige 

brukere. Avhengige brukere hadde i noen områder av hjernen tynnere hjernebark enn brukere som ikke var 

avhengige. Arbeidsminnet er også dårligere hos avhengige brukere enn hos brukere som ikke er avhengige. 

Det har også blitt funnet et signifikant skille i problemløsningsfunksjonen mellom avhengige og ikke-avhengige 

brukere.  

Ingrid Havenes fra Steroideprosjektet og Kristine Fiksdal Abel fra Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 

ved Oslo Universitetssykehus holdt et innlegg med tittelen ADHD og AAS: utredning og behandling. De sa at 

blant barn og ungdom får 5 – 9 % diagnosen ADHD, og blant voksne har 5 % diagnosen. Det finnes få studier 

om hvor vanlig diagnosen er blant steroidebrukere. Studier har vist at personer med ADHD oftere har en 

rusavhengighet enn personer som ikke har diagnosen. Ofte har disse pasientene en psykiatrisk tilleggslidelse. 

Den vanligste lidelsen er depresjon. I tillegg forekommer ofte angst, bipolar lidelse, og 

personlighetsforstyrrelser. Ved utredning om en AAS-bruker har ADHD, er det viktig å vurdere om det finnes 
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somatiske, psykiatriske eller kognitive komorbide tilstander. Bruk av anabole steroider kan påvirke kognitiv 

funksjon både under og etter avsluttet bruk. Når bruken opphører vil en mann ofte ha lav egenproduksjon av 

testosteron. Vanligvis vil det ta fra 4 – 12 måneder før normal egenproduksjon er gjenopprettet, men i noen 

tilfeller kan det ta enda lenger tid. Pasienten kan i denne perioden oppleve depresjon og utmattelse. Det er 

derfor en fordel at det brukes god tid på å foreta en ADHD-utredning av steroidebrukere, gjerne et års tid.  

Mikael Ali som samarbeider med Steroideprosjektet fortalte om sine erfaringer som tidligere steroidebruker. Ali 

hadde vokst opp i et belastet miljø med kriminalitet og tidlig alkoholdebut. Hjemme var det mye vold. På skolen 

ble han mobbet. Han slet mye med konsentrasjonen og ble etter hvert tatt ut av undervisningen. Da han var i 

14-15 års alderen begynte han å trene med vekter. Volden i hjemmet i endte da han ble sterk nok til å ta igjen. 

Å komme i militæret opplevdes som en positiv endring. Her ble han sett og fikk annerkjennelse av andre rundt 

seg. Han begynte å ta opp igjen skolefag, og ble forelsket. Da kjæresten brått døde, falt det positive som hadde 

kommet inn i livet hans sammen. Etter hvert ble han en del av et kriminelt gjengmiljø. Her brukte alle anabole 

steroider. Ali mente steroidene medvirket til å bryte ned grensene for hvor voldelig de kunne tillate seg å være. 

På grunn av steroidene forsvant følelsen av empati, og de kunne gjøre grusomme ting mot andre mennesker 

uten at det affiserte dem noe særlig. Han forsøkte å slutte, men det første møtet med hjelpeapparatet ble 

negativt. Da han skulle bli far ønsket han å få orden på livet sitt. Han fikk god hjelp av sin fastlege, som Ali 

understreket var god og dyktig, og som tok ham og problemene hanspå alvor.  

Johnny Hisdal fra Institutt for klinisk medisin holdt innlegget Hvordan påvirker AAS hjerte- og karsystemet? Den 

kanskje viktigste negative påvirkningen bruk av anabole steroider kunne ha på hjerte- og karsystemet var 

virkningen disse stoffene kunne ha på kolesterolet. Anabole steroider kan også påvirke blodtrykket til brukeren. 

Steroidebrukere har også ofte tykkere blodårevegger. Dette betyr at blodårene utvider seg i mindre grad enn 

hos personer med normal tykkelse på blodårene. Når blodårene blir i dårligere stand til å utvide seg kan det 

oppstå turbulens inne i årene. Hisdal mente dette kunne være en forklaring på brå hjertedød hos antatt friske 

personer.  

Sexolog Haakon Aars avsluttet med foredraget Hvordan snakke om seksualitet og behandling av seksuell 

dysfunksjon. Seksualitet er fortsatt et tabubelagt område. Aars mente det innenfor helsevesenet ble snakket lite 

om seksuell helse. Temaet er heller ikke en obligatorisk del av utdanningen for hverken leger eller psykologer. 

En årsak til at det så vanskelig å snakke om seksualitet er fordi vi mangler et godt språk for å snakke om 

temaet. Et eksempel Aars trakk frem her var hvordan kjønnsorganene skulle benevnes siden vi kun enten har 

tabuord eller kliniske ord. Aars kliniske erfaring er at menn opplever det som vanskeligere enn kvinner å snakke 

om seksuelle problemer og at det i behandling nesten alltid vil være en styrke å ha med pasientens partner. Det 

er viktig å stille riktig diagnose, og finne hva som er årsaken til seksuelle problemer, da det kan være en rekke 
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ulike ting. Et eksempel Aars trakk fram var at ved omtrent enhver sykdom vil pasienten få utskrevet medisiner 

når han oppsøker lege. Nesten uten unntak vil ethvert medikament ha en bivirkning som kan virke inn på den 

seksuelle funksjonen. Klinisk har man sett at bruk av anabole steroider etter en viss tid blant annet kan gi 

nedsatt ereksjon og nedsatt seksuell lyst. I en slik situasjon vil ikke Viagra være til noen hjelp hvis mannen i 

utgangspunktet ikke har noen seksuell lyst. 

  

 

Den sjette internasjonale konferansen om nye psykoaktive stoffer 

Den sjette internasjonale konferansen om nye psykoaktive stoffer ble arrangert i Maastricht 8 – 9 april i år. 

Bakgrunnen for å arrangere den første konferansen i 2012 var den store økningen i antallet nye narkotiske 

stoffer. Det er flere utfordringer knyttet til slike stoffer. Disse omfatter blant annet hvordan stoffene skal 

oppdages og kontrolleres, hvordan bruksmønsteret av disse stoffene skal forstås, hvilke skader de kan gi, og 

hvilke tiltak hjelpeapparatet skal komme med. Mange av stoffene kan være svært potente og brukerne vet heller 

ikke alltid hvilket stoff de inntar. På de siste konferansene har det i tillegg blitt rettet et fokus på 

prestasjonsfremmende stoffer, og WADA (Verdens antidopingbyrå) har blitt en av arrangørene av konferansen.  

Tittelen på Olivier Rabin fra WADA innledning ved åpningen av konferansen var NPS and Sport: How we care 

about athletes and society. Han sa laboratoriene til WADA er i frontlinjen når det gjaldt oppdagelsen av nye 

stoffer. Nye stoffer i denne sammenhengen omfattet både nyoppdagede stoffer og gjenoppdagede stoffer. Et 

annet virkemiddel WADA har er at de har muligheten til å påvirke lovgivningen i enkeltland. I tillegg til å 

oppdage nye stoffer arbeider WADA med å fjerne produsenter fra markedet gjennom samarbeid med blant 

annet Interpol. Dette omfatter produsenter av både dopingmidler og stoffer som blir benyttet som ingredienser i 

kosttilskudd.  

Første dag var en parallellsesjon satt av til det som på engelsk benevnes performance and image enhancing 

drugs (PIED), noe som kan oversettes til prestasjons- og utseendeforbedrende stoffer.  
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Dominic Sagoe fra Universitetet i Bergen holdt et innlegg om ulike inngangsporter til dopingbruk basert på en 

review-studie av kvalitativ forskning på feltet. Debutalderen varierte mellom 14 og 54 år i studiene som hadde 

blitt gjennomgått. De fleste hadde startet bruken av anabole steroider før de fylte 30 år. Samtidig mente Sagoe 

det var viktig å undersøke nærmere de som hadde begynt å bruke etter fylte 30 år. Deltagelse i kraftidretter, et 

negativt kroppsbilde og psykiske lidelser var til stede hos de fleste brukerne i forkant av initiering av egen bruk. 

Bedre idrettsprestasjoner, bedre utseende og økt muskelmasse/styrke ble oppgitt som viktige årsaker til å 

begynne å bruke anabole steroider.   

Sara Odoardi fra Università Cattolica del Sacro Cuore i Italia foreleste om det svarte markedet for prestasjons- 

og utseendeforbedrende stoffer i Italia. Majoriteten av beslagene besto av ulike former for anabole androgene 

steroider. I de beslaglagte produktene var det ofte en forskjell mellom hva det ble påstått produktet skulle 

inneholde og hva det faktisk inneholdt. Odoardi mente også at hygienen og nøyaktigheten i 

produksjonsprosessen ofte er dårlig.  

Martin Chandler fra Universitetet i Birmingham holdt et innlegg med tittelen Peptide hormones and selective 

androgen receptor modulators (SARMs): the `new wave`of PIEDs. Det første peptidhormonet som ble brukt i en 

medisinsk sammenheng var veksthormon. Peptidhormonene skiller seg fra anabole androgene steroider på 

flere måter. De er vannoppløselige, og virker på cellene i kroppen ved å binde seg til reseptorer på 

celleoverflaten i motsetning til anabole steroider som trenger gjennom celleveggen. Peptidhormoner kommer i 

pulverform som må gjøres om til en væske det er mulig å injisere. Veksthormon brukes innen medisinen mot 

kortvoksthet, muskelsvinn og når en person lider av veksthormonmangel. Andre peptidhormoner som blir 

benyttet i dopingsammenheng er insulin, insulinlignende vekstfaktor 1, IGF-1, og humant choriongonadotropin, 

hCG. Insulin benyttes innen medisinen mot sukkersyke. Det kan i tillegg ha store anabole, altså 

muskelbyggende, effekter som er grunnen til at personer som bruker anabole steroider også bruker insulin. 

IGF-1 blir utskrevet til personer som ikke responderer på behandling med veksthormon. Steroidebrukere tar 

IGF-1 på grunn av dets veksthormon og insulin-lignende effekter og fordi det øker antallet muskelceller. hCG 

benyttes medisinsk som en fertilitetsbehandling for kvinner. Det blir også brukt mot hypogonadisme hos menn. 

Det har ingen anabole egenskaper, men kan bli brukt for å motvirke bivirkninger fra anabole steroider. I tillegg 

markedsføres det illegalt som et vektreduserende middel. Selektive androgen-reseptormodulatorer(SARM) er 

stoffer som imiterer effektene av anabole steroider. Det finnes liten kunnskap om hvilke konsekvenser bruken 

av SARMs kan gi. Chandler mente brukerne av disse midlene ofte er personer som ikke identifiserer seg som 

brukere av anabole steroider. Han mente det kunne se ut som midlene ble brukt som en del av «det daglige» 

vedlikeholdet av kroppet. Nærmest som en slags form for fettforbrennende vitaminer. Det er flere potensielle 

farer forbundet med bruken av disse stoffene. Ofte blir stoffene handlet fra tvilsomme kilder, noe som gjorde at 

http://sml.snl.no/.sml_artikkel/choriongonadotropin
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kvaliteten på, og det hygieniske ved produksjonen svært usikker. De færreste av stoffene er godkjent for 

menneskelig bruk. Mange av de medisinske forsøkene som har blitt igangsatt har blitt stanset på grunn av 

alvorlige bivirkninger. Selv om det finnes noe kunnskap om hvilke estetiske effekter midlene har, er kunnskapen 

om hvordan og hvorfor de virker fremdeles mangelfull. Dette betyr at man vet lite eller ingenting hvilke andre 

effekter de kan ha utover de rent estetiske. I tillegg krever de fleste av stoffene hyppig injisering noe som 

medfører en økt fare for infeksjoner. Eventuelle bivirkninger knyttet til bruk av andre stoffer og medikamenter 

finnes det også lite kunnskap om. Chandler mente det var flere årsaker til at slike midler ble brukt. En årsak var 

at vi lever i en tid der det er forventet at det skal finnes en pille for hver plage – a pill for every ill. I tillegg til en 

utpreget forventning om å føle seg bedre enn bra – better than well. Ofte blir disse medikamentene tilgjengelig 

på det illegale markedet kort tid etter at de første rapportene om deres eksistens kommer. I tillegg er det en 

generell dårlig forståelse av hvor omfattende de kliniske studiene er før et legemiddel kan bli godkjent for bruk 

på mennesker. Dette kan gi et inntrykk om at når et middel har blitt testet så er det trygt å bruke. Nye stoffer av 

denne typen kan i tillegg medvirke til å introdusere nye brukergrupper til en risikofylt substansbruk.  

Fra Universitetet i Birmingham kom også Tony Knox. Hans innlegg hadde tittelen Routes of testosterone 

administration by female PIED users. Testosteron kan benyttes som en gele som smøres på kroppen, det kan 

tas oralt og det kan injiseres. Knox mente produktene i stadig økende grad var produsert av 

undergrunnslaboratorier. Her ble det også produsert testosteronprodukter som særlig er rettet mot kvinner. 

Innlegget var basert på en studie av åtte kvinner som en eller annen gang hadde brukt testosteronprodukter. 

Kvinnene var i alderen 19 – 46 år. Blant kvinnene ble det nevnt flere årsaker til bruk, men det som var felles for 

de alle var et ønske om endring. Selv om de kunne oppleve manglende kontroll over mye i eget liv kunne de ha 

kontroll over egen kropp. Fem av de åtte kvinnene rapporterte at de hadde vært utsatt for vold eller seksuelle 

overgrep. Alle kvinnene trente jevnlig. Fire av kvinnene trente til bodybuildingkonkurranser, to trente til 

fitnesskonkurranser, en holdt på med styrkeløft, og en trente for å redusere egen kroppsvekt. I tillegg til 

testosteron brukte kvinnene også andre prestasjonsfremmende midler. Dette omfattet ulike former for anabole 

steroider, efedrin og klenbuterol. Knox så bruken som en stepping-stone – effekt der kvinnene gradvis beveget 

seg mot å bruke stadig tyngre og stadig farligere stoffer. Noen av kvinnene fortalte om permanente fysiologiske 

endringer allerede etter åtte ukers bruk, og alle sammen hadde opplevd bivirkninger på grunn av bruken.  Den 

vanligste bivirkningen var sterke humørsvingninger.  
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Forskning 
Om sammenhengen mellom aggresjon og et ønske om å bruke dopingmidler 

Razieh Chegeni, Dominic Sagoe, Rune A. Mentzoni og Ståle Pallesen presenterer i artikkelen Aggression and 

Anabolic–Androgenic Steroid Use Intent in Adolescents: A Longitudinal Study resultatene fra en studie av 

ungdommers intensjoner om å bruke anabole steroider.  I 2012 ble 3000 tilfeldig utvalgte 17-åringer invitert til å 

være med på en undersøkelse om avhengighet. De som svarte på denne undersøkelsen ble kontaktet igjen i 

2013. Det påfølgende året ble de som svarte i 2013 igjen kontaktet.  I 2012 svarte 2055 ungdommer, neste år 

svarte 1333 og i 2014 svarte 1277 respondenter. I alle besvarelsene var det en overvekt av jenter som svarte. 

Med disse dataene ble det gjennomført en longitudinell studie av faktorer som knyttes til det å ha et ønske om å 

bruke anabole steroider. Det ble sett på eventuelle endringer hos deltagerne fra 18 til 19 år. Da deltagerne i 

undersøkelsen var 18 år var det kun en person som rapporterte om bruk av anabole steroider i løpet av det 

siste året. Blant nittenåringene som deltok i undersøkelsen oppga fire personer at de hadde brukt anabole 

steroider det siste året. Forskerne fant videre et stabilt ønske eller mål om å bruke anabole steroider. De fant 

videre at sentrale risikofaktorer for å ha et ønske om å bruke anabole steroider i fremtiden var å være mann, å 

bo alene og tidligere eller nåværende bruk av anabole steroider. I forhold til aggresjon indikerer funnene fra 

studien en nedgang i verbal og fysisk aggresjon fra 18- til 19-års alder. Ingen longitudinelle sammenhenger ble 

funnet mellom fysisk og verbal aggresjon og en intensjon om å bruke anabole steroider.  

Referanse: Chegeni, Razieh, et al. "Aggression and Anabolic–Androgenic Steroid Use Intent in Adolescents: A 

Longitudinal Study." Substance use & misuse (2019): 1-10. 

Link til artikkel her. 

https://www.researchgate.net/profile/Razieh_Chegeni/publication/332117626_Aggression_and_Anabolic-Androgenic_Steroid_Use_Intent_in_Adolescents_A_Longitudinal_Study/links/5ca4c82f458515f785220b14/Aggression-and-Anabolic-Androgenic-Steroid-Use-Intent-in-Adolescents-A-Longitudinal-Study.pdf
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Om å gi helseinformasjon til steroidebrukere 

I artikkelen Anabolic-androgenic steroid users receiving health-related information; health problems, motivations 

to quit and treatment desires beskriver Ingrid Amalia Havenes, Marie Lindvik Jørstad og Christine Wisløff fra 

Steroideprosjektet hvordan de har arbeidet for å nå fram med helserelatert informasjon til steroidebrukere og 

deres pårørende. For å nå denne brukergruppen ble det opprettet en tjeneste som skulle gi informasjon til 

steroidebrukere og deres nærmest om potensielt negative helsekonsekvenser, og hvilke behandlingstilbud som 

fantes. Under arbeidet ble det også gjennomført kvalitative intervjuer med syv personer som hadde tatt kontakt 

med denne tjenesten. Artikkelen bygger på 292 informasjonsmøter med steroidebrukere og deres pårørende 

samt de gjennomførte kvalitative intervjuene. Av disse hadde 232 erfaring med anabole steroider, og 60 var 

pårørende til steroidebrukere. Møtene ble gjennomført i perioden 2015 til 2019. Blant brukerne var det en klar 

overvekt av menn, og kun 4 av disse var kvinner. Alderen på brukerne varierte fra 16 til 67 år, mens 

gjennomsnittsalderen var på 31, 4 år. Gjennomsnittsalderen for når de brukte anabole steroider første gang var 

21,2 år. I gjennomsnitt hadde de brukt anabole steroider i 10,2 år. I tillegg til anabole steroider hadde 110 

personer brukt ulike narkotiske stoffer. Fire av brukerne hadde ikke opplevd fysiske eller psykiske bivirkninger 

på grunn av bruken av anabole steroider, mens 181 brukere hadde opplevd både fysiske og psykiske 

helseproblemer på grunn av steroidebruken, 31 brukere hadde kun opplevd psykiske problemer, mens 16 

brukere kun hadde opplevd fysiske bivirkninger. I gruppen med personer som brukte narkotiske stoffer i tillegg 

til steroidene var det et høyere antall psykiske lidelser enn i gruppen som ikke brukte narkotiske stoffer. Alle 

kvinnene som deltok rapporterte om depresjon, angst og/eller atferdsendringer. Kvinnene hadde også opplevd 

to eller flere maskuliniserende bieffekter som ansiktsbehåring, kroppsbehåring en dypere stemme, mindre 

brystvolum, et mer maskulint utseende og uregelmessig menstruasjon.  

Blant de pårørende hadde 58 stykker opplevd markante endringer hos steroidebrukeren. De vanligste 

endringene var atferdsendringer, økt sinne og aggresjon, depresjon, minsket empati og angst.  
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Hele 226 av 232 brukere av anabole steroider hadde enten sluttet eller var motivert til å slutte med bruken. 

Disse kontaktet informasjonstjenesten for å få mer informasjon om hvilken hjelp de kunne få fra helsevesenet. 

De seks siste brukerne ønsket skadereduserende informasjon. Alle pårørende som kontaktet tjenesten 

opplevde informasjonen de fikk som nyttig. Blant brukerne opplevde 228 av 232 informasjonen de fikk som 

nyttig.    

Forfatterne mener en informasjonstjeneste av denne typen kan medvirke til å bryte ned barrierene en 

steroidebrukere kan ha for å oppsøke helsevesenet med problemer knyttet til egen bruk av anabole steroider. 

Dette kan skje på flere måter; tjenesten er fleksibel, muligheten til å gi saklig og persontilpasset informasjon, og 

ved å legge til rette for å komme inn i behandling. Under samtalene fikk brukeren informasjon om hvilke tilbud 

spesialisthelsetjenesten kunne tilby. Brukerne ønsket ofte informasjon om hvorvidt helsepersonell kunne 

rapportere deres steroidebruk videre til politi, barnevern, arbeidsgiver og andre autoritetspersoner. Forfatterne 

mener spørsmål av denne typen stiller et spørsmåltegn ved hvorvidt kriminaliseringen i 2013 av dopingbruk kan 

virke som et hinder for at brukere oppsøker behandling.  

Referanse: Havnes, Ingrid Amalia, Marie Lindvik Jørstad, and Christine Wisløff. "Anabolic-androgenic steroid 

users receiving health-related information; health problems, motivations to quit and treatment desires." 

Substance abuse treatment, prevention, and policy 14.1 (2019): 20. 

Link til artikkel her.    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://substanceabusepolicy.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13011-019-0206-5
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Dopingmidler i kosttilskudd 

Artikkelen Dopingmidler i kosttilskudd presenterer resultatene fra analysene av 93 kosttilskudd som selges på 

det norske markedet. Den er skrevet av Christine Helle som er selvstendig næringsdrivende og var ansatt som 

konsulent av Antidoping Norge under arbeidet med dette prosjektet, Anne Kristi Sommer fra Mattilsynet, Per 

Vidar Svendsen fra Statens legemiddelverk og Fredrik Lauritzen fra Antidoping Norge. Tilskuddene ble kjøpt inn 

fra nettbutikker som rettet seg mot norske forbrukere. Åtte av disse var registrert i Norge, mens den niende 

nettbutikken var registrert i Sverige. De utvalgte kosttilskuddene ble markedsført med energigivende, 

muskelbyggende og/eller fettforbrennende effekt. Totalt inneholdt 21 av de undersøkte produktene enten 

ulovlige dopingmidler, stoffer som er klassifisert som legemidler i Norge og/eller ulovlige mengder koffein. 

Dopingmidler ble funnet i 8 av kosttilskuddene. I alle disse produktene de forbudte stoffene deklarert. 

Legemidler, som er ulovlige ingredienser i kosttilskudd, ble funnet i ni av de undersøkte produktene. Ulovlige 

mengder koffein ble funnet i  fire av tilskuddene.  

Alle kosttilskuddene som inneholdt dopingmidler ble kjøpt inn fra nettbutikken som var registrert i Sverige. For 

kosttilskuddene som inneholdt legemidler eller ulovlige mengder med koffein hadde fire tilskudd blitt kjøpt fra to 

ulike nettbutikker registrert i Norge, men de ni andre kom fra den ene nettbutikken som var registrert i Sverige. 

Resultatene fra denne undersøkelsen viser en lavere andel av tilskudd med ulovlig innhold enn lignende studier 

fra USA og Nederland. Samtidig er det viktig å være klar over at det stadig kommer nye stoffer på 

kosttilskuddmarkedet der helserisikoen ikke har blitt tilstrekkelig vurdert. Dette kan blant annet omfatte såkalt 

selektive androgenreseptormodulatorer (SARMs) og designersteroider. I to av tilskuddene i denne 

undersøkelsen ble slike preparater funnet. Forfatterne skriver at slike stoffer ikke er tilstrekkelig vurdert for 

helserisiko. 

Referanse: Helle, C., Sommer, A. K., Syversen, P. V., & Lauritzen, F., (2019). Dopingmidler i kosttilskudd. 

Tidsskriftet for Den Norske Legeforening 

Link til artikkel her. 

 

https://tidsskriftet.no/2019/02/originalartikkel/dopingmidler-i-kosttilskudd
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Om ulikheter i hjernen hos avhengige og ikke-avhengige steroidebrukere 

I artikkelen Structural brain characteristics of anabolic–androgenic steroid dependence in men presenterer Lisa 

E. Hauger, Lars T. Westbye, Anders M. Fjell, Kristine B. Walhovd og Astrid Bjørnebekk resultatene fra en studie 

av hjernen hos avhengige og ikke-avhengige steroidebrukere. Rundt 30 % av de som bruker anabole steroider 

utvikler et avhengighetssyndrom. Dette kjennetegnes av abstinensreaksjoner når bruken avsluttes og fortsatt 

bruk av anabole steroider til tross for tydelige bivirkninger fra bruken. Avhengige steroidebrukere rapporterer om 

flere problemer enn brukere av de samme stoffene som ikke er avhengige.   

Studiens utvalg var 43 deltagere som hadde en avhengighet av anabole steroider, og 38 personer som brukte 

anabole steroider uten å ha et avhengighetssyndrom. Målet med studien var å se om det var noen forskjell i 

hjernens form og struktur hos avhengige og ikke-avhengige steroidebrukere. Forskerne fant nettopp slike 

ulikheter mellom de to gruppene. De avhengige brukerne hadde tynnere hjernebark i omfattende deler av 

hjernen, særlig i fremre pannelapp. Den fremre pannelappen er knyttet til kognitive funksjoner som evne til 

selvregulering, mental fleksibilitet og impulskontroll. I tillegg rapporterte den avhengige gruppen om flere fysiske 

bivirkninger i tillegg til psykiske og kognitive bivirkninger som depresjon og hukommelsesproblemer enn den 

ikke-avhengige gruppen gjorde. De avhengige brukerne rapporterte om et noe høyere ukentlig inntak av 

anabole steroider enn den ikke-avhengige gruppen. Personene i den avhengige gruppen hadde også brukt 

steroider i flere år enn personene i den ikke-avhengige gruppen. Metoden studien benyttet gjør at det ikke er 

mulig å si at det er en kausal sammenheng mellom bruken av anabole steroider og hjernens struktur. Det er 

derfor heller ikke mulig å si noe om hvor vidt forskjellene i hjernestruktur og psykologiske symptomer allerede 

var til stede før personene i den avhengige gruppen begynte å bruke anabole steroider. Samtidig kan en slik 

medfødt sårbarhet ha hatt betydning for valget om å begynne å bruke anabole steroider. En slik medfødt 

sårbarhet kan også ha medvirket til å forverre bivirkningene fra de anabole steroidene.  

Referanse: Hauger, Lisa E. et. al. "Structural brain characteristics of anabolic–androgenic steroid dependence 

in men." Addiction (2019). Link til artikkel her .    

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/add.14629
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Om effekten av anabole androgene steroider på kognisjon og hjernestruktur 

I en studie gjennomført av Astrid Bjørnebekk, Marie L. Gjørstad, Øyvind Ø. Sundseth, Kristine B. Walhovd og 

Anders M. Fjell er det undersøkt om det finnes en sammenheng mellom lang tids bruk av anabole steroider og 

endret kognitiv funksjon hos brukeren. Resultatene er presentert i artikkelen Cognitive performance and 

structural brain correlates in long-term anabolic-androgenic steroid exposed and nonexposed weightlifters. 

Deltagerne i studien var 83 nåværende eller tidligere brukere av anabole steroider, og 67 personer som ikke 

hadde brukt anabole anabole steroider. Brukergruppen besto av 61 nåværende og 23 tidligere brukere. De 

fleste steroidebrukerne hadde startet denne bruken da de var i begynnelsen av 20-årene. Gjennomsnittlig 

hadde de brukt anabole steroider i 9,3 år.  

Aldersmessig var de to gruppene like, men det ble funnet flere ulikheter mellom gruppene.   Steroidebrukerne 

hadde lavere IQ og mindre utdannelse enn gruppen av ikke-brukere. Gruppen med brukere hadde større 

problemer i arbeidslivet, med flere sykemeldinger, større vanskeligheter med å holde på en jobb, og større grad 

av misnøye med jobben de var i. Selv om gruppene med ikke-brukere brukte mer tid på å løfte vekter, hadde de 

lavere BMI og presterte svakere på alle målinger av fysisk styrke. Gruppen med brukere drakk mindre alkohol, 

men brukte oftere narkotiske stoffer. Gruppen som brukte anabole steroider hadde også en signifikant høyere 

bruk av reseptbelagte medikamenter som antidepressiva og angstdempende midler.  

Det var flere i gruppen av steroidebrukere som rapporterte om hukommelsesproblemer enn det var i gruppen 

som ikke hadde brukt steroider. Andelen med hukommelsesproblemer var høyere blant de som hadde brukt 

steroider i 10 år eller mer enn blant de som hadde brukt i kortere tid. Konsentrasjonsproblemer var også 

vanligere i gruppen med steroidebrukere enn i gruppen som ikke brukte, men konsentrasjonsproblemene så 

ikke ut til å bli forverret med økt forbruk av steroider. Søvnproblemer, manglende energi, nervøsitet, 

magesmerter og hjertebank var mer utbredt blant brukerne enn ikke-brukerne. Det var også signifikante 

forskjeller i kognitiv kapasitet mellom gruppen av brukere og gruppen som ikke hadde brukt anabole steroider. 

Særlig gjaldt dette arbeidsminne, læring og hukommelse   
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Forfatterne mener at selv om funnene i denne studien peker mot en direkte sammenheng mellom bruk av 

anabole steroider og en svekkelse av ulike kognitive funksjoner må det utvises forsiktighet med å trekke for 

bastante slutninger om disse sammenhengene. Årsakene som ligger til grunn for forskjellene mellom disse 

gruppene kan være ulike medfødte sårbarheter. Andre typer studier må til for å avklare eventuelle slike 

sammenhenger. Samtidig gir studien grunnlag for bekymring, og forfatterne mener offentligheten, 

helsearbeidere, politiske beslutningstagere og brukere av anabole steroider bør være kjent med at anabole 

steroider i høye doser kan knyttes til dårligere hjernehelse og reduserte kognitive evner.   

Referanse: Bjørnebekk, Astrid, et al. "Cognitive performance and structural brain correlates in long-term 

anabolic-androgenic steroid exposed and nonexposed weightlifters." Neuropsychology 33.4 (2019): 547. 

Link til artikkel her.     
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Nyheter 
Tiltalt for å ha sendt okse-steroider til Tromsø 

To menn er tiltalt for å ha sendt, oppbevart og brukt anabole steroider. Ekspertene sier at stoffene som ble 
funnet i saken kan være svært skadelige. 

27. oktober 2018, NRK nyheter 

Er mat den nye religionen? 

Dietter med strenge kostregler er blitt en erstatning for religion i sekulariserte land, mener to svenske forskere. 
Norsk forsker ser at mange nå forsøker å rense kropp og sjel gjennom å følge mirakeldietter.  

 21. november 2018, Forskning.no 

«Robert» dopa seg halve livet. Året etter at han slutta, blei han funnen livlaus på badegolvet 

– Eg sette dosar før eg la meg, og vakna med «kongefølelsen», fortel 46-åringen, som framleis må betale for eit 
halvt liv på anabole steroid. 

22. januar 2019, NRK nyheter  

Menn som er hekta på muskler sliter med stupfyll, depresjon og slanking 

Gutter og unge menn som er i overkant opptatt av å bygge muskler, har større psykiske plager enn både 
forskere og helsepersonell har trodd.  

 28. januar 2019, Forskning.no 

Jakta på sommarkroppen 2019: – No er det andre som brukar anabole steroid 

Brukarane av anabole steroid har endra seg, meiner den største treningssenterkjeda landet, Sats. Før var det 
kroppsbyggarane, no startar jakta på den perfekte kroppen ofte i tenåra. 

25. mai 2019, NRK 

Hekta på muskler  

Gutter bygger muskler til de blir syke av det. Hvorfor snakker vi bare om jenters kroppspress? 

1. juli, NRK ytring 

 

 

 

https://www.nrk.no/troms/tiltalt-for-a-ha-sendt-okse-steroider-til-tromso-1.14183342
https://forskning.no/etikk-filosofi-mat/er-mat-den-nye-religionen/1260877
https://www.nrk.no/hordaland/_robert_-dopa-seg-halve-livet.-aret-etter-at-han-slutta_-blei-han-funnen-livlaus-pa-badegolvet-1.14394325
https://forskning.no/ntnu-partner-trening/menn-som-er-hekta-pa-muskler-sliter-med-stupfyll-depresjon-og-slanking/1287203
https://www.nrk.no/norge/jakta-pa-sommarkroppen-2019_-_-no-er-det-andre-som-brukar-anabole-steroid-1.14564297
https://www.nrk.no/ytring/hekta-pa-muskler-1.14607508
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Norges største dopingsak 

De første dommene i det som har blitt kalt Norges største dopingsak falt i slutten av august i år. Det dreier seg 
om produksjon og omsetning av anabole steroider og andre dopingmidler for over 30 millioner kroner.  

En samleside med nyheter om denne saken finner du her:   

 
Nettsteder  
Kompetansesenter rus Oslo  

Steroideprosjektet  

Steroidelab  

Antidoping Norge  

Dopingkontakten – Antidoping Norge  

International Network of Doping Research 

 

https://www.nrk.no/emne/politiet-avslorte-rekordstor-dopingsak-1.6432572
https://www.korusoslo.no/
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/nasjonal-kompetansetjeneste-tsb/vare-prosjekter/steroideprosjektet
https://www.steroidelab.no/
https://www.antidoping.no/
https://www.antidoping.no/forebygging/dopingkontakten
https://ph.au.dk/en/research/research-units/sport-and-body-culture/research-unit-for-sport-and-body-culture/international-network-of-doping-research/

