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Nytt nyhetsbrev Russisk Rulett
Denne utgaven av Russisk Rulett har reportasjer fra to konferanser og seminarer, og ny forskning vil bli
presentert. I november i fjor arrangerte Antidoping Norge sin årlige konferanse om doping som
samfunnsproblem, og i februar i år arrangerte Steroideprosjektet sitt tredje seminar om behandling av
dopingbrukere. Å gi et godt behandlingstilbud til personer som har fått problemer på grunn av dopingbruk har
vist seg å være utfordrende på flere måter. Blant helsepersonell har det ofte vært mangelfull kunnskap om både
anabole steroider og skadevirkningene disse midlene kan gi, brukerne har i liten grad hatt tiltro til helsevesenet
og har derfor ikke oppsøkt behandling, og når hjelpeapparatet har ønsket å komme i kontakt med
dopingbrukere har dette vist seg utfordrende.

Steroideprosjektets samarbeid med Korus
Kompetansesenter rus Oslo og Steroideprosjektet samarbeider om å utvikle en opplæringsmodul om anabole
steroider og vold. Helsedirektoratet har i tilskuddsbrev til Korus og RVTS gitt oppdrag om å utvikle og
implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold. Målgruppene for kompetanseutviklingen er i første
omgang spesialisthelsetjenesten og på sikt primærhelsetjenesten. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom alle
12 kompetansesentrene, og eventuelt andre relevant samarbeidspartnere. Kunnskapsmodulen til Korus Oslo og
Steroideprosjektet er forventet å være ferdig i juni, og det er planlagt utprøving av den til høsten.
Link til prosjektets hjemmeside finner du her.

Ny bok om doping
I fjor høst kom boka Doping. Avhengighet, forfengelighet og ytelse redigert av professor Hans-Jørgen Wallin
Weihe utgitt av Cappelen Damm Akademisk. Boka har til sammen 11 bidragsytere fra ulike profesjoner og
fagmiljøer, og den søker å belyse doping i ulike miljøer og områder av samfunnet. Den er skrevet for studenter,
forskere og andre som arbeider med dopingproblematikk.
Link til forlagets presentasjon av boka finner du her.
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I årets femte utgave av Tidsskrift for den norske legeforening anmelder Ingrid Amalia Havnes, spesialist i
psykiatri og allmennmedisin, Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Oslo Universitetssykehus, boka under
overskriften Ufullstendig som lærebok. Havenes mener boka inneholder relevant tematikk og velskrevne kapitler
som stimulerer til diskusjon, men etter hennes vurdering er den ikke egnet som lærebok for helsepersonell.
Link til Ingrid Amalia Havenes anmeldelse her.

Antidoping Norge
Det ble i statsråd 13. desember besluttet å tildele Antidoping Norge 38,01 millioner kroner fra spillemidlene til
idrettsformål for 2020. I forslaget til statsbudsjett for 2020, er det også foreslått en driftsstøtte på 8,1 millioner
kroner til arbeidet ADNO gjør mot doping som samfunnsproblem.
Link til sak om dette finner du her.

Ny Strategiplan for Antidoping Norge
Antidoping Norge har kommet med en ny strategiplan for 2020-2023. Den inneholder stiftelsens visjon og
verdier. Link til strategiplanen finner du her.
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Doping og folkehelse
Mandag 18. november arrangerte Antidoping Norge (ADNO) sitt sjette årlige seminar om doping og folkehelse.
Styreleder i Antidoping Norge, Torill Widvey, ønsket velkommen. Hun sa at Antidoping Norge er særlig opptatt
av ungdom og unge voksne, og at utfordringene knyttet til dopingbruk og kosttilskudd er et sammensatt og
komplisert problem som må møtes med en koordinert og helhetlig innsats. Widvey fortalte at Dopingkontakten
hos ADNO har stor pågang fra ressurssterke unge mellom 14 og 20 år som ønsker å kunne bruke noe for å
komme gjennom en stressfylt hverdag der det er stort fokus på kroppens utseende.
Konferansen ble åpnet av leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold.
Bekkevold sa at det på mange plan går godt for norsk ungdom, men samtidig kan det se ut til at rusbruk og
psykiske helseproblemer er økende. En medvirkende årsak til dette mente Bekkevold kunne være et økt
kroppspress i samfunnet som særlig ser ut til å ramme unge mennesker.
Seminaret besto av fire hoveddeler der den første delen var Doping, aggresjon og vold. Innlederne her var Erik
Håland som er politispesialist i Sør-Vest politidistrikt og Maha Kamran som er rådgiver hos Antidoping Norge.
Tittelen på Hålands innlegg var Doping, et samfunnsproblem? Hålands mente doping var i ferd med å bli et
samfunnsproblem. Han sa dette kom til syne i ulike sammenhenger som ved partnervold, vold på byen og i
forbindelse med andre kriminelle handlinger. Samtidig viser media liten interesse for doping som et
samfunnsproblem. Også blant ledere innenfor politiet mente Håland å se en manglende interesse for
dopingkriminalitet. Med kriminaliseringen av erverv, bruk og besittelse av dopingmidler som kom i 2013 fikk
politiet muligheten til å benytte de samme tvangsmidlene mot dopingkriminalitet som mot narkotikakriminalitet.
Dette blir gjort i liten grad.
Politiet oppdager dopingkriminalitet først og fremst gjennom andre typer saker. I Sør-Vest politidistrikt kommer
rundt 67 % av anmeldelsene av dopingsaker i forbindelse med ransaking i en annen sak. Først og fremst er det
da snakk om enten en volds- eller narkotikasak. Rundt 20 prosent blir anmeldt av Tollvesenet, og cirka 13
prosent anmeldelses av politiet i forbindelse med indikasjoner eller bekymringsmeldinger. De siste
anmeldelsene kan være knyttet til treningssentre eller på grunnlag av fotografier som er lagt ut på sosiale
medier. Av de som blir anmeldt i dopingsaker er rundt 95 % menn, 5 % er under 20 år, og halvparten av de
anmeldte er over 30 år. Cirka 60 % også anmeldt for fysisk vold. Rundt en tredjedel er anmeldt 3 eller flere
ganger for dopinglovbrudd. Håland regnet disse personene som gjengangere. Blant gjengangerne var 98 %
registrert hos politiet for vold, trusler eller ordensforstyrrelser. I arbeidet med å forebygge dopinglovbrudd mente
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Håland det burde fokuseres på «farlige» personer som bruker dopingmidler for å øke egen voldskapasitet.
Videre burde det være et særlig fokus på ungdom, og her mente Håland oppsøkende virksomhet både i den
digitale verden og på treningssentre kan være en god fremgangsmåte. I tillegg bør treningssentrene få bedre
opplæring i hvordan de kan forebygge dopingbruk.
Tittelen på innlegget til Maha Kamran var Hva sier forskningen om sammenhengen mellom AAS, aggresjon og
vold? Kamran presenterte tre argumenter for en mulig sammenheng mellom bruk av anabole steroider,
aggresjon og vold. Det første argumentet er at anabole steroider kan virke disponerende for aggresjon og
eventuell voldsutøvelse. Forskning hadde vist dette kunne skje på flere måter. Personer som enten var
nøytrale, nysgjerrige eller vurderte å bruke anabole steroider hadde høyere skårer for aggresjon enn de som tok
avstand av slik bruk. Brukere hadde både høyere sannsynlighet for å utøve vold, og for å bli utsatt for vold enn
personer som ikke brukte anabole steroider, og det er blitt funnet høyere grad av fiendtlighet hos personer på
kur enn hos personer som ikke er på kur. Det andre argumentet for at anabole steroider kan føre til voldsbruk
kalte Kamran aktiveringsargumentet. Ut fra dette argumentet kan ting oppleves mer provoserende hos den som
bruker anabole steroider. Det tredje argumentet dreier seg om muligheten for økt aggresjon hos den som bruker
anabole steroider. Dette kan dreie seg om høyere totalaggresjon, fysisk aggresjon og fiendtlighet. I tillegg sa
Kamran at det har blitt funnet en sammenheng mellom bruk av anabole steroider og voldskriminalitet, samtidig
som det ikke er mye forskningsmessig støtte for å påstå at det er en kausal sammenheng mellom steroidebruk
og ekstrem atferd.
Seminarets andre del hadde kroppsfokus som tema. Første foreleser var Kristian Meinich Bache som vant
Antidoping Norges studentpris i 2019. Hans forelesning hadde tittelen Muskeldysmorfi hos menn på norske
treningssentre. Den som lider av muskeldysmorfi trener ofte mye, lider ofte av spiseforstyrrelser, har et kosthold
med veldig høyt inntak av protein og lite karbohydrater og fett, og bruker mye kosttilskudd. I mange studier har
det også blitt funnet en sammenheng mellom muskeldysmorfi og doping. Til tross for dette er ikke
muskeldysmorfi ansett som en formell lidelse. Tre hovedkriterier må oppfylles for at noe skal være en
muskeldysmorfisk lidelse. Disse kriteriene omfatter en sterk trang til å bli større som innebærer en opptatthet av
økt muskelmasse og en bekymring over å være mindre muskuløs enn det en ønsker, misnøye med eget
utseende som innebærer å ha negative tanker om egen muskulatur samt en opplevelse av angst og stress ved
å vise kroppen sin til andre mennesker, og at treningsregimet kan gå ut over andre sider av livet og at et avvik
fra treningsrutinene kan medføre negative tanker, stress og angst.
I sin masteroppgave hadde Meinich Bache et datamateriale på 1320 personer. Dette var menn i alderen 16-40
år som hadde medlemskap på et norsk treningssenter. Funnene i masteroppgaven indikerte at en tredjedel av
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mennene som trener på norske treningssentre lider av muskeldysmorfi. I Norge finnes det ingen
behandlingstilbud for denne lidelsen. Spiseforstyrrelser blant menn er også et område det er forsket lite på
samtidig som det finnes noen studier som viser at forekomsten av spiseforstyrrelser blant menn kan være like
høy som blant kvinner.
Den andre innlederen i denne bolken var Kjersti Oppen. Hun er bransjedirektør i Virke Trening. Oppen sa
bransjen jobber mye mot kroppspress. Særlig er den bekymret for dagens unge. I bransjen ønsker de at trening
skal være sunt og helsebringende. Oppen sa videre at inaktivitet er et stort globalt folkehelseproblem. Derfor er
det viktig at bransjen senker terskelen for å begynne å trene på et treningssenter. På Sats har de innført nye
kleskoder som et virkemiddel for at kroppsfokuset og kroppspresset ikke skal bli for stort inne på sentrene. I
tillegg har alle medlemmene i Virke en Ren Senter-avtale.
Seminarets tredje del hadde tittelen Dopingmidler. Det første innlegget ble holdt av Astrid Gjelstad som er
medisinskfaglig rådgiver hos Antidoping Norge og hadde tittelen SARMs – Lovende legemidler eller dårlig
doping? SARMs er en forkortelse for Selektive Androgenreseptor Modulatorer. Utviklingen av SARMs er et
forsøk på å finne frem til legemidler som har de helende effektene til anabole steroider uten bieffektene som
disse stoffene også har. SARMs kan som legemiddel ha positive effekter overfor blant annet muskelsvinn,
osteoporose og hypogonadisme. Det første SARMet ble utviklet i 1998, og i løpet av 2000-tallet har flere midler
kommet til. Per i dag er ingen av disse godkjent som legemidler, men et av midlene som foreligger testes i dag
ut på en liten gruppe frivillige forsøkspersoner. SARMs er attraktive som dopingmidler av flere grunner. Midlene
antas å gi økt muskelvekst, å ha en prestasjonsfremmende effekt, å gi et bedre utseende, de antas å ha færre
bivirkninger enn anabole steroider og at de kan inntas som tabletter eller kapsler.
Det er vanskelig å kartlegge omfanget av en eventuell bruk. På ulike nettsider blir det reklamert for SARMs.
Noen kosttilskudd har blitt markedsført med at de inneholder SARMs. På norske nettfora blir det snakket mye
om disse midlene, så det er tydelig at dagens unge kjenner til eksistensen av disse midlene. Gjeldstad sa at det
er viktig å advare mot bruken av disse midlene av flere grunner. De er potensielt helseskadelige og per i dag er
det liten kunnskap om virkninger og bivirkninger, om dosering, om langtidseffektene og om hvordan de påvirker
eller påvirkes av andre legemidler.
Neste innleder var seksjonsoverlege ved Avdeling for farmakologi, Oslo Universitetssykehus, Per Wiik
Johansen. Wiik Johansens innlegg hadde tittelen Anabole steroider og blandingsbruk med andre preparater.
Anabole steroider er syntetiske stoffer som har den samme kjemiske grunnstrukturen som det mannlige
kjønnshormonet testosteron. Disse stoffene kan virke på hjerne, lever, beinbygning, testikler, hårsekker i huden,
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brystvev og muskler (inkludert hjertet). De kan administreres i form av tabletter eller kapsler,
injeksjonspreparater, plaster, salver, gel eller krem. Medisinsk kan anabole steroider anvendes ved manglende
egenproduksjon av testosteron (hypogonadisme) hos menn, for å bøte på alvorlig vevsnedbrytning som kan
finnes hos pasienter med alvorlige infeksjoner, store brannskader, kreft, alvorlige autoimmune sykdommer,
alvorlige nyre- og leversykdommer og anemitilstander. I tillegg til anabole steroider kan andre muskelbyggende
stoffer som veksthormon, insulin og klenbuterol brukes i en dopingsammenheng. Beslag i dopingsaker viser
også et stort antall andre preparater og stoffer. Dette omfatter blant annet ulike antiøstrogener,
potensfremmende midler, stoffskiftehormoner, anti-parkinsonmidler, slankemidler, benzodiazepiner og ulike
narkotiske stoffer.
Seminarets fjerde del hadde tittelen Trening og kosttilskudd. I det første innslaget hadde Morten Heyer fra
Antidoping Norge en sofaprat med det nye styret i Norsk bodybuilder og fitness-forening (IFBB). Tittelen på
denne praten var Er det mulig med en dopingfri treningskultur innen fitness og kroppsbygging? De fortalte at de
alle var motstandere av dopingbruk, noe de mener er særlig viktig siden de hadde mange unge utøvere. Skulle
holdningene til å bruke dopingmidler blant fitness- og bodybuilderutøvere endres sa de det var viktig å gå fra
ord til handling. Styremedlemmene mente det hadde skjedd en enorm holdningsendring blant utøverne, og at
det var utøverne selv som ønsker denne endringen. IFBB har også et godt samarbeid med Antidoping Norge.
For å få til en endring har dommerne i konkurrenser en viktig rolle da de kan påse at deltagere med synlige tegn
på at de har brukt dopingmidler kan komme sist i konkurranser. Styret ønsker også å få på plass rutiner for
coacher og dommere for å avgjøre hvem som skal få lov til å delta i konkurranser. Per i dag er det litt tilfeldige
rutiner for dette, og en del av endringsarbeidet er å få nettopp slike på plass. Innføringen av nye
konkurranseklasser har gjort det enklere for rene utøvere å hevde seg.
Siste post på programmet hadde tittelen Kosttilskudd: Hvor stor er risikoen for doping. Fredrik Lauritzen fra
Antidoping Norge hadde innledningsvis en samtale med Isabel Bråthen og Caroline Bråthen som begge er
ernæringsrådgivere hos Myrens Ernæring. Lauritzen sa at rundt en tredjedel av alle unge bruker en eller annen
form for kosttilskudd, mens det blant unge som trener på et treningssenter er det ennå flere som bruker ett eller
flere kosttilskudd. På treningssentre er det vanlig at det selges ulike kosttilskudd. Noen treningssentre har også
startpakker for nye medlemmer To vanlige former for kosttilskudd er proteinpulver og såkalte pre-worktilskudd.
Proteinpulver er blant de vanligste og mest solgte tilskuddene i treningsbransjen. Bråthen og Bråthen sa at så
fremt det ikke forelå noen spesielle grunner til å bruke proteinpulver hadde det ingen effekt siden det er svært få
personer i Norge som lider av proteinmangel. Så lenge bruken av proteinpulver ikke går på bekostning av andre
nærmidler er det heller ingen helserisiko forbundet med å bruke proteinpulver. Pre-workouttilskudd har en
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oppkvikkende effekt, og har blitt veldig populært i treningsbransjen de siste årene. Bråthen og Bråthen sa disse
midlene ofte er blandinger av flere ulike stoffer der koffein ofte er det dominerende midlet. Det er vanskelig å
skaffe god kunnskap om disse midlene, og det er derfor vanskelig å si noe sikkert om helserisikoen ved bruken
av dem. Bråthen og Bråthen mente bruken var forbundet med en lav til moderat helserisiko. Samtidig var det en
fra middels til høy risiko for at det kunne finnes dopingmidler i disse produktene.
Link til Antidoping Norges omtale av seminaret her.

Anabole steroider og behandling
Steroideprosjektet arrangerte 11. februar sitt tredje nasjonale seminar om Anabole-androgene steroider (AAS)
og behandling på Gaustad sykehus i Oslo. Marie Lindvik Jørstad fra Steroideprosjektet ønsket velkommen til
seminaret. Lindvik Jørstad spurte om hvorfor det er så vanskelig å nå frem til steroidebrukere med tilbud om
behandling. Hun mente det er flere årsaker til dette. Mange brukere har ikke behov for behandling, eller de
mener at bivirkningene de har ikke er så alvorlige at de behøver behandling. Andre lar være å søke behandling
fordi de frykter stigmatisering fra helsepersonell, eller de mener at kunnskapen om anabole steroider er dårlig
blant klinikere. Noen kan frykte sanksjoner hvis de innrømmer bruk. Noen møter også klinikere som ikke vil eller
kan hjelpe. Globalt er bruk av anabole steroider et lite behandlingsproblem, og det er derfor lite fokus på å lage
et eget behandlingstilbud til denne brukergruppa. Norge er et av de få landene i verden i dag som har et slikt
tilbud, og Norge og Sverige er de eneste landene der behandlingen av steroidebrukere er lagt inn under
rusfeltet.
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Marie Lindvik Jørstad fortsatte med dagens første innlegg med tittelen Bruk av sosiale medier for å nå en skjult
brukergruppe. Her fortalte hun om informasjonsarbeidet Steroideprosjektet driver. Hovedmålene
Steroidprosjektet har med informasjonsarbeidet de gjør er å spre kunnskap om farene knyttet til bruk av
dopingmidler, og å få brukere til å oppsøke hjelpeapparatet med problemer de har på grunn av egen bruk. I
2018 etablerte de Steroidelab som er informasjonsvideoer som legges ut på en egen YouTube-kanal. Til nå har
disse videoene blitt sett over en million ganger. Lindvik Jørstad avsluttet med en oppfordring til helsepersonellet
som var til stede om systematisk å kartlegge om pasientene de kommer i kontakt med har brukt anabole
steroider.
Neste på programmet var Fredrik Nilsson fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RiO). I 2003 ble han
alvorlig skadet i en bilulykke. For å komme seg på beina igjen etter ulykken begynte han med styrketrening. I
2004 kom han til Norge og begynte å arbeide som bartender og servitør. Nilsson fortalte at når du jobber i bar
er utseendet ditt med på å øke inntjeningen ved at du flørter med kundene og slik kan få mer i tips. For å få
bedre utbytte av treningen begynte han å bruke anabole steroider. En uventet effekt fra steroidene var at
ryggsmertene han hadde vært plaget med etter bilulykken forsvant. Gradvis økte bruken av anabole steroider,
og til slutt tok han steroider i ett år sammenhengende uten noen avbrekk i bruken. Etter hvert begynte han å
bruke veksthormon og andre stoffer enn dopingmidler. Særlig brukte han mye GHB. Da han sluttet å bruke
anabole steroider fikk han tunge depresjoner. Nilsson mener også at muskeldysmorfi er en viktig årsak til at
bruken av anabole steroider for ham ble så omfattende.
Neste innlegg ble holdt av forsker Astrid Bjørnebekk og hadde med tittelen Anabole steroider; hjernehelse og
avhengighet. Ved steroideavhengighet øker toleransen for stoffene slik at det må høyere doser til for å oppnå
samme effekt som i starten av bruken. Når bruken avsluttes kan det komme abstinenssymptomer som
depresjon, søvnproblemer, redusert appetitt og sexlyst. Ved en avhengighet kan periodene hvor det brukes
anabole steroider bli lengere og pausene mellom brukerperiodene bli kortere, og brukeren klarer ikke å slutte til
tross for fysiske og/eller psykiske bivirkninger. Frykt for tap av muskelmasse kan også være en årsak til fravær
av opphold i bruken. Mye tid brukes på steroiderelaterte aktiviteter. Derfor kan bruken påvirke hverdagen i stor
grad både i forhold til arbeid, sosiale relasjoner og fritidsaktiviteter. Langvarig bruk av anabole steroider settes i
sammenheng med tynnere hjernebark og redusert kognitiv funksjon. Konsekvensene av langvarig bruk er
særlig tydelig i forhold til arbeidsminne, prosesseringshastighet og evne til problemløsning. Jo lenger bruken har
pågått jo flere brukere er det som opplever hukommelsesproblemer. Avhengighet av anabole steroider er
assosiert med flere og sterkere psykiske bivirkninger, svekkede eksekutive evner som problemløsning,
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planlegging, gjennomføring av oppgaver og regulering av atferd. Personer med avhengighet har også tynnere
hjernebark i flere områder.
Den neste foreleseren var Inggard Lereim som er spesialist i kirurgi, ortopedi og idrettsmedisin. Han har blant
annet arbeidet med det internasjonale skiforbundet FIS, Den olympiske komité, IOC og Norges idrettsforbund.
Tittelen på innlegget hans var Plikter for utøvere, trenere og ledere i antidopingarbeid før og etter eventuelle
positive prøver, og handlet i stor grad om antidopingarbeid innenfor den organiserte idretten. Innledningsvis var
han innom kosttilskudd. Avslutningsvis konkluderte Lereim med at veien fra idrettsdoping til regulært misbruk
kan være kort.
Fra Kardiologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus kom overlege Vibeke Almaas. Hennes foredrag hadde
tittelen Forstørret hjerte ved bruk av AAS – er det et problem? Almaas sa at hjertet til en som jevnlig trener
styrke eller utholdenhet vil gjennomgå en endring som vil omfatte lavere puls, utvidet hjertekammer og økt
tykkelse på veggene i hjertet. Mange som bruker anabole steroider har også et forstørret hjerte. Ved
styrketrening kan det derfor være vanskelig å avgjøre hva som er hjertets normale reaksjon på trening og hva
som skyldes bruken av anabole steroider. Idrettshjerter går tilbake til normal størrelse etter en periode uten
trening. De som har trent mye uten å ha brukt anabole steroider har ikke den samme fortykkelsen av hjertet
som de som har brukt anabole steroider. Forskning gjort på brukere av anabole steroider peker i retning av at
dette kan ha store negative konsekvenser for hjertet.. Almås avsluttet med å si at hvis det kommer en pasient
inn på legekontoret som forteller at han har brukt anabole steroider over lang tid så bør det vurderes å gjøre en
EKG-undersøkelse.
Ingrid Amalie Havnes fra Steroideprosjektet, holdt innlegg med tittelen Behandling av steroidebrukere – kjent og
ukjent land for klinikere. Pasienter som bruker eller tidligere har brukt ulike prestasjonsfremmende midler har
rett til nødvendig helsehjelp i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Havenes mente det kan virke som en
barriere for pasientene i målgruppen av behandlingsansvaret ligger hos rusfeltet. Brukerne mener at anabole
steroider er forskjellig fra alkohol og narkotiske stoffer, og de har også ofte en identitet som sunne og opptatt av
egen helse. Rusbehandling kan derfor fremstå som fremmedgjørende for denne pasientgruppen. Andre
barrierer mot å oppsøke behandling er at de frykter å bli stigmatisert som dopingbrukere. Ofte mener de at leger
ikke har kunnskap om anabole steroider. De kan også oppleve at behandlerne ikke har kan eller vil hjelpe med
de problemene som de har. Brukerne kan også frykte sanksjoner, og at behandlingen og utfallet av denne er
ukjent for brukerne. Et annet hinder mot å søke behandling er det Havenes kalt Broscience. Dette er en form for
subkulturelt fundert kunnskap som finnes blant steroidebrukere der det fokuseres på å bruke anabole steroider
på en riktig måte for å unngå bivirkninger. I forsøket på å unngå bivirkninger spiller såkalt post cycle therapy
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(PCT). Formålet med PCT er å igangsette egenproduksjonen av testosteron. Midlene som blir benyttet til dette
er i stor grad kjøpt illegalt, noe som betyr at brukeren ikke vet hva han kjøper. Behandlingen blir heller ikke fulgt
opp med blodprøver som måler testosteronnivået. Resultatet kan bli at i stedet for å reaktivere hypofysen så
stenges den ennå mer av.
Det neste foredraget på programmet kom fra en erfaringskonsulent og hadde tittelen Viktige elementer i
bedringsprosessen – hvordan kan klinikeren bidra? Han var en mann på 30 år som hadde brukt anabole
steroider i 9 år, fra han var 19 til han avsluttet bruken i 2017. Grunnen til at han sluttet var at hans daværende
kjæreste oppdaget at han brukte anabole steroider. Han hadde kun brukt anabole steroider og ikke kombinert
denne bruken med bruk av narkotiske stoffer. For denne bruken hadde han betalt en høy pris både økonomisk
og sosialt. Bruken ga ham også skyldfølelse og dårlig samvittighet. Han hadde også opplevd å krysse egne
personlige grenser blant annet da han begynte å sette sprøyter på seg selv. Å møte forståelse og kunnskap
innenfor helsevesenet mente han var veldig viktig. Første gang han møtte til behandling i Oslo hadde det vært
på et sted med metadonutdeling. Der hadde han følt seg som den rosa elefanten i rommet. Særlig viktig i en
behandlingssammenheng er lavterskeltilbud som det Steroideprosjektet tilbyr. At fastleger og klinikere har
kunnskap om anabole steroider mener han også er viktig. I tillegg etterlyste han en interesseorganisasjon for
steroidebrukere. Her kunne det blant annet være oppfølging gjennom en kompis- eller fadderordning ved
behandling og etter avsluttet bruk.
Neste innleder var Per Wiik Johansen, seksjonslege ved Oslo Universitetssykehus. Hans innledning het
AAS og blandingsbruk med andre preparater. Han innledet med å si at anabole androgene steroider er blant de
sterkeste dopingmidlene som finnes i dag. De brukes stort sett av unge menn utenfor organisert idrett, og blir
ofte brukt sammen med ulike andre stoffer. Bruken kan få alvorlige konsekvenser særlig hvis brukeren har noen
underliggende sykdommer. Her trakk Wiik Johansen særlig fram psykiske sykdommer og hjerte/karsykdommer. Samtidig har anabole androgene steroider fått et urettmessig dårlig rykte som kan ha med
medvirket til at den kliniske bruken av disse preparatene er mindre enn den burde ha vært. Bivirkningene fra
anabole steroider avhenger av hvilken type stoffer som har blitt brukt og kombinasjonen av disse, størrelsen på
dosene, varigheten av bruken, alder og kjønn, sårbarhet som ved underliggende sykdom og genetisk
disposisjon som virker inn på effekten av stoffene og interaksjonen mellom ulike stoffer. Wiik Johansen sa også
at det er relativt enkelt hvis en har kjemisk kunnskap å gjøre endringer på testosteronmolekylet.
Dagens siste innleder var psykolog Lisa Evju Hauger fa Oslo Universitetssykehus. Hun er psykolog og FDstipendiat. Hennes innlegg hadde tittelen Personlighet og aggresjon. Evju Hauger sa det var flere faktorer som
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kan ha betydning for om bruken av anabole steroider kan medføre økt aggresjon. Det har vist seg at brukere
som har en avhengighet til bruken av anabole steroider er sårbare på flere områder. De har oftere andre
ruslidelser, oftere ADHD, oftere tvangslidelser (OCD) og har oftere problemer knyttet til aggresjon og vold. De
eksekutive funksjonene er knyttet til følelseskontroll, fleksibilitet i betydning av å kunne tilpasse atferd til
uventede endringer, arbeidsminne, bevissthet om egen atferd, evne til å planlegge og prioritere, organisering,
evne til å gjennomføre oppgaver, og impulskontroll. Avhengige steroidebrukere er også dårligere til å kjenne
igjen følelser hos andre mennesker, særlig gjelder dette evnen til å gjenkjenne frykt hos andre. I forskning er det
en tydelig sammenheng mellom avhengighet av anabole steroider og aggresjon hos brukeren. Samtidig er det
vanskelig å avgjøre om det er bruken av anabole steroider som skaper denne aggresjonen, eller om et er
personer som i utgangspunktet er aggressive som oftere enn andre bruker og utvikler en avhengighet av
anabole steroider. Steroidebrukere har oftere enn personer som ikke har brukt anabole steroider både utøvd
vold, blitt anmeldt for voldsbruk og har oftere sonet i fengsel eller på andre måter blitt straffet for egen
voldsbruk. Avhengige steroidebrukere scorer positivt i ennå større grad enn steroidebrukere som ikke er
avhengig på parameterne nevnt overfor.
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Ny forskning
Også denne gangen presenterer vi et knippe nye forskningsartikler. Alle artiklene fokuserer på behandling og
avhengighet knyttet til bruk av anabole steroider. De senere årene har det vært et økt fokus på dette temaet
etter mange år der gode behandlingstilbud til steroidebrukere har blitt etterlyst. Noe av denne mangelen kan
skyldes at bruk av anabole steroider lenge ikke ble sett på som et hverken særlig omfattende eller alvorlig
problem. Nyere kunnskap og økt oppmerksomhet rundt denne bruken har vist at den er mer omfattende og kan
ha alvorligere konsekvenser for brukeren enn det som tidligere var antatt og anerkjent.

Behandling av steroidebrukere
Geoff Bates har sammen med Marie-Claire Van Hout, Joseph Tay Wee Teck og Jim McVeigh skrevet artikkelen
Treatment for people who use anabolic androgenic steroids: a scoping review. Forfatterne ønsker å identifisere
og beskrive den eksisterende kunnskapen om psykososiale og medisinske intervensjoner som har som mål å
føre til opphør av bruken av dopingmidler, samt behandle og forebygge helsekonsekvensene slik bruk kan
medføre. Forskning de siste tiårene har gitt økt forståelse av kompleksiteten knyttet til bruken av dopingmidler.
Bildet av brukeren som en monomant kroppsfiksert bodybuilder har blitt nyansert, og det har blitt klart av
gruppen av brukere er langt mer sammensatt enn tidligere antatt. Også kjennskapen om de potensielle har
farene knyttet til bruk av dopingmidler har blitt bedre. Samtidig finnes det lite systematisk litteratur og kunnskap
knyttet til det å slutte med dopingmidler. Det finnes derfor lite kunnskap om hva som er effektive intervensjoner
og grep for å få en person til å slutte å bruke anabole steroider. I litteraturen finnes det et stort antall såkalte
case-studier av problemer og skader forårsaket av denne bruken, og om behandlingen av disse. Samtidig
omhandler disse studiene i liten grad hva som har blitt gjort for å behandle de bakenforliggende årsakene til
selve bruken av anabole steroider. Dette funnet underbygger påstandene som har blitt fremsatt om at det er
mange flere som oppsøker helsevesenet for å få hjelp med skadene knyttet til steroidebruk, enn det er personer
som får behandling for selve bruken. Forfatterne mener det vil være nyttig for kunnskapsgrunnlaget og
utviklingen av bedre tjenester til denne brukergruppa om artikler med fokus på skader knyttet til dopingbruk i
større grad enn det som er og har vært vanlig også tok for seg selve bruken av anabole steroider og andre
dopingmidler. De mener også at framtidige intervensjoner må ta høyde for brukergruppens heterogenitet, og at
tilnærmingene og intervensjonen blir så målrettede og tilpassede som mulig for å nå personer ut i fra deres ulike
aldre, kjønn og eventuelle subkulturell tilhørighet.
Link til artikkel her:
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Steroidebruk blant ruspasienter i Norge
Ingrid Amalia Havenes har sammen med Marie Lindvik Jørstad, Jim McVeigh, Marie-Claire Van Hout og Astrid
Bjørnebekk skrevet artikkelen The anabolic androgenic steroid treatment gap: a national study of substance use
disorder treatment. Bakgrunnen for studien er indikasjoner på at bruk av anabole androgene steroider er mer
utbredt blant personer som bruker narkotiske stoffer enn den er i den generelle befolkningen. Målet med studien
er å anslå hvor mange som bruker eller har brukt anabole steroider blant personer som mottar rusbehandling i
Norge, se om det finnes noen forskjeller mellom de i denne pasientgruppen som bruker anabole steroider og de
som ikke gjør det, og til slutt se om bruk av anabole steroider er et tema innenfor rusbehandlingen i Norge.
Totalt deltok 563 personer i studien. Rundt to tredjedeler av deltagerne var menn og en tredjedel kvinner. Åtti
prosent var innlagt på en behandlingsinstitusjon og 20 % fikk poliklinisk behandling. Totalt oppga 28,3 % av
deltagerne i studien at de minst en gang i livet hadde brukt anabole steroider. Blant mennene i studien hadde
35,6 % brukt anabole steroider, mens 8 % kvinnene hadde gjort dette. Pasientene som oppga bruk av anabole
steroider var yngre, hadde mindre utdannelse, gikk oftere på medisiner og hadde en høyere sannsynlighet for å
trene regelmessig enn pasientene som ikke oppga slik bruk. Steroidebrukerne hadde også debutert tidligere
med narkotiske stoffer enn de som ikke brukte dette. De hadde også tidligere blitt diagnostisert med en
ruslidelse. Blant de som ikke brukte anabole steorider var det foretrukne rusmiddelet alkohol, mens det blant
steroidebrukerne var stimulerende stoffer (amfetamin, kokain o.l.) det foretrukne rusmidlet. Gruppen som brukte
anabole steroider hadde også større sannsynlighet for å bruke heroin og andre opioider, benzodiazepiner,
kokain og amfetamin ukentlig. Blandingsbruk var også vanligere blant steroidebrukerne enn det var blant de
som ikke brukte dette. Samlet sett hadde de som brukte anabole steroider en alvorligere og mer kompleks
rushistorie enn de som ikke brukte anabole steroider. Kun en tredjedel av alle ruspasientene hadde blitt spurt
om nåværende eller tidligere bruk av anabole steroider under rusbehandling. Av de som hadde blitt spurt om
dette opplevde 14,7 % at behandlerne hadde kompetanse på dette området, 42,2 % at behandlerne manglet
slik kunnskap mens 41,3 % var ikke sikre på behandlernes kunnskap eller at slik kunnskap ikke ble sett på som
relevant. Forfatterne mener dette er en indikasjon på at det ikke finner sted en systematisk kartlegging og
tilnærming til bruk av anabole steroider innenfor rusbehandlingen i Norge, og de konkluderer med at
kunnskapen om dopingbruk bør økes blant de som arbeider med rusbehandling i Norge.
Link til artikkel her:

Artikkel om behandling av steroidebrukere i Sverige
Sara Ljungdahl og hennes samarbeidspartnere har skrevet artikkelen Patients who Seek Treatment for AAS
Abuse in Sweden: Description of Characteristics. Substance Pattern and Mortality Rate. Artikkelen beskriver de
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102 første som søkte seg til en endokrinologisk avdeling på et sykehus i Gøteborg som ble opprettet som et
tilbud til personer som brukte eller hadde brukt anabole androgene steroider. Majoriteten av pasientene kom dit
på eget initiativ for å gjennomgå en medisinsk undersøkelse. Noen pasienter ble henvist dit på grunn av
hypogonadisme, forstørrede bryster, depresjon eller symptomer på ulike hjertelidelser. En tredjedel av
pasientene hadde vært involvert i trafikkulykker som hadde resultert i enten hjernerystelser eller
whiplashskader, eller bruddskader. En del andre ulykker som resulterte i fysiske skader ble også registrert.
Over 40 % av pasientene hadde begått kriminelle handlinger som voldsforbrytelser, vinningskriminalitet og
narkotikasalg. Tre fjerdedeler av pasientene brukte flere ulike substanser som andre hormoner eller
prestasjonsfremmende midler, eller narkotiske stoffer. Blant andre hormoner som ble brukt var veksthormon,
insulin og thyroidhormon. De vanligste narkotiske stoffene var amfetamin, GHB og kokain. Det ble også funnet
en ti ganger høyere dødelighet blant disse pasientene enn i den generelle befolkningen. De vanligste
dødsårsakene var hjerterelaterte sykdommer og dødsfall knyttet til bruk av narkotiske stoffer. Blant pasientene
var det også mange som kom fra familier preget av rusmisbruk, og problemer knyttet til utdanning og arbeid.
Forfatterne mener disse resultatene illustrerer det farlige miljøet og den risikable livsstilen steroidebrukere ofte
representerer.
Link til artikkel her.

Artikkel om steroideavhengighet og hjerneskader
I artikkelen Anabolic androgenic steroid dependence is associated with executive dysfunction undersøker Lisa
E. Hauger, Lars T. Westlye og Astrid Bjørnebekk sammenhengen mellom avhengighet av anabole steroider og
nedsatt eksekutiv eller utførende funksjon i hjernen. Forfatterne skriver at blant personer som bruker anabole
steroider utvikler rundt 30 % en avhengighet. Denne avhengigheten kjennetegnes av abstinenssymptomer og
fortsatt bruk til tross bivirkninger og en negativ påvirkning på forholdet til andre mennesker. For å undersøke
denne sammenhengen ble det gjort en studie av totalt 174 mannlige vektløftere. Dette utvalget ble delt inn i tre
grupper: En gruppe besto av 58 menn som hadde en avhengighet av anabole steroider, den andre gruppen
besto av 38 menn som brukte eller hadde brukt anabole steroider men som ikke var avhengige, og den tredje
gruppen besto av 78 menn som ikke brukte eller tidligere hadde brukt anabole steroider. Resultatene viste at
gruppen med avhengige steroidebrukere kom dårligst på de fleste parameterne. Denne gruppen hadde lavere
IQ enn de to andre gruppene. Sammenlignet med gruppen av brukere som ikke var avhengige hadde gruppen
med avhengige steroidebrukere begynt å bruke anabole steroider i yngre alder, de hadde brukt over lengre tid
og den ukentlige bruken var høyere. Når det gjaldt problemer knyttet til eksekutive funksjoner i hverdagen var
disse størst hos gruppen av avhengige steroidebrukere. Forskerne fant ingen signifikante forskjeller mellom den
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ikke-avhengige gruppen som brukte anabole steroider og gruppen som ikke brukte. Den avhengige gruppen
scoret dårligere på de nevropsykologiske testene som hadde blitt utført enn gruppen som ikke brukte anabole
steroider. I gruppen av avhengige brukere ble det rapportert om et høyere nivå av både angst og depresjon.
Forskerne skriver at selv om avhengighet av anabole steroider har flere likhetstrekk med avhengighet av
alkohol og narkotiske stoffer så finnes det også forskjeller som er viktige å ta hensyn til når behandlingsopplegg
skal utarbeides for steroidebrukere. Forskerne konkluderer med at personer som er avhengige av anabole
steroider ser ut til å utgjøre en særlig sårbar populasjon der problemer knyttet til den eksekutive funksjonen kan
være en av flere faktorer som er knyttet til utviklingen og vedlikeholdelsen av en avhengighetstilstand.
Link til artikkel her.
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