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Samfunnet vi lever i har et 
stadig større fokus på 
kropp og utseende. 
Enkelte ungdommer 
velger å dope seg for å 
nå sitt kroppsideal. Har 
samfunnet for lite 
kunnskap om farene ved 
bruk av dopingmidler?

Hva er doping?
Med dopingmidler menes stoffer, oftest 
legemidler eller hormoner, som brukes for å 
øke kroppens yteevne. Androgener er 
betegnelsen på de mannlige kjønnshormo-
nene som produseres i kroppen. Testoste-
ron er det viktigste av androgenene. 
Testosteron ble identifisert og syntetisert i 
1935. Det ble første gang brukt som 
dopingmiddel under siste verdenskrig, da 
det ble gitt til soldater for å øke deres mot 
og styrke.

Utbredelse
En undersøkelse gjort av Politihøgskolen 
(2009) viser at ungdom som bor på 
institusjon og i fosterhjem har mer 
dopingerfaring enn ungdom som bor hos 
sine biologiske foreldre. Undersøkelsen 
”Kroppspresentasjon og andre prestasjoner” 
viser at det var 2,6 prosent av de 5331 
spurte i undersøkelsen som brukte, eller 
hadde brukt doping. 

Førsteamanuensis Ståle Pallesen ved 
Institutt for samfunnspsykologi, 
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Atferd

Universitetet i Bergen, utførte en studie 
som er publisert i 2006 der 1352 elever fra 
videregående skole ble spurt om blant 
annet egen bruk av dopingmidler og 
rusmidler, og om de har opplevd angst eller 
depresjon. De ble også spurt om de kjente 
til noen som brukte anabole steroider. Hele 
en av fire svarte ja på spørsmålet.

– Ikke overraskende så er det gutter som 
utgjør flesteparten av dem som bruker  
anabole steroider. Undersøkelsen viste at 
brukerne av anabole steroider ikke er i 
idrettsmiljøet som mange antar. De som har 
brukt anabole steroider eller kjenner noen 
som har brukt det, har også ofte brukt andre 
illegale stoffer og er brukere av alkohol, sier 
Pallesen.

 
Motivasjon
Gjennomsnittsalderen på dem som var med 
i studien var 17,5 år. Ønske om å få en fin 
kropp var en viktig motivasjon for å bruke 
anabole steroider.

 Pallesen mener også at det mest 
sannsynlig er flere som bruker anabole 
steroider nå enn før, på grunn av det 

økende fokuset på kropp og utseendet som 
utspiller seg i dagens samfunn.

Dopingtelefonen påpeker at de også har 
registrert at det er en økning, noe de synes 
er beklagelig. 

– Dette speiler den verdenen vi lever i  
– vi kan kjøpe oss til tjenester og det meste. 
Da er det ikke rart at mange tenker kjappe 
løsninger, og at de kan kjøpe seg den  
kroppen som de tror kan gjøre dem mer 
lykkelige.

I min egen forskning intervjuer jeg  
28 gutter i alderen 13-20 år boende  
på barnevernsinstitusjon i Rogaland.  
Jeg undersøker om det er en sammen- 
heng mellom positive holdninger til  
bruk av anabole steroider, og et sterkt  
fokus på å fremstå med en høy 
maskulinitet. Undersøkelsen konklu- 
derer med at det er en sterk sammen- 
heng. Besvarelsene viser at flertallet av 
guttene ønsker å fremstå som svært 
mandige, og flesteparten er positive til bruk 
av steroider. De mener også de  
har mye kunnskap om anabole steroider,  
og at det er lett å stoppe å bruke det. Noe 
av det mest urovekkende med under-

søkelsen er at flesteparten av guttene svarer 
de ikke mener anabole steroider er skadelig 
å bruke.

Fakta om hormoner
Androgener er navnet på mannlige 
kjønnshormoner. De dannes i testiklene,  
og i tillegg dannes det små mengder 
androgener i binyrebarken. Hos kvinner 
dannes det også androgener. Det skjer i 
ovariene og i binyrebarken. Både hos menn 
og kvinner finnes det flere forskjellige 
androgener. De ulike androgenene har 
svært forskjellig virkningsgrad, og de deles 
ofte i svake androgener og sterke androge-
ner. Det viktigste androgene hormonet er 
testosteron.

De androgene hormonenes virkninger 
deles i to typer: androgen og anabol 
virkning. Med androgen virkning menes 
androgenes evne til å stimulere utviklingen 
av mannlige kjønnskarakterer (maskulin-
isering), og med anabol virkning menes 
androgenenes evne til å stimulere  
proteinsyntese blant annet i muskula- 
tur. Det er den anabole virkningen som  
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er årsaken til at menn har større muskel-
masse og styrke enn kvinner.

Fakta om anabole steroider
Anabole steroider er navnet på en  
gruppe syntetiske stoffer med de  
samme virkningene som androgener.  
De kalles anabole steroider. Navnet fikk de 
fordi man opprinnelig trodde at det ville 
være mulig å syntetisere testosteron-
lignende stoffer, som hadde ren anabol 
virkning. 

Erfaringen har vist at alle anabole 
steroider også har androgen virkning,  
på samme måte som at testosteron har 
androgen og anabol virkning. Det finnes 
flere ulike klasser av anabole steroider,  
og deres virkninger og bivirkninger  
varierer i betydelig grad etter kjemisk 
struktur og etter om de gis som injeksjoner 
eller tabletter. Generelt vil anabole 
steroider gitt som tabletter oftere gi 
leverskader enn anabole steroider gitt  
som injeksjoner. I medisinen brukes 
anabole steroider hovedsakelig i 
behandling av menn, som på grunn av 
sykdom ikke har egen produksjon av 
androgener.  

Androgen-anabole steroider (AAS)  
er et felles navn for androgener og  
anabole steroider. De kalles også anabole- 
androgene steroider. Grunnen til at disse 
stoffene betraktes som en felles gruppe,  
er at de i prinsippet har de samme 
androgene og anabole virkningene, selv  
om stoffenes virkningsprofil kan variere 
betydelig. 

Alvorlige bivirkninger
Bruk av anabole steroider gir en rekke 
sterke fysiske bivirkninger. En må også  
se på alvoret i den psykiske belastningen  
en utsetter seg for. Mange får en psykisk 
nedtur når de avslutter en ”kur”. 

De vanligste bivirkningene er: 
Slag og blodpropp, høyt blodtrykk og 
hjertesykdom, kvalme, oppblåsthet, 
impotens, leddsmerter, aggressiv atferd,  
økt risiko for senskader, vannlatings- og 
tarmproblemer, humørsvingninger, 
leverskader, alvorlig hudacne i ansikt og på 
rygg, hodepine, skallethet, redusert antall 
spermier, krympede innskrumpede 
testikler, forstørret prostata og utvikling av 
bryster.
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Tegn og symptomer
 Det er en rekke tegn og symptomer som 
foreldre bør være oppmerksomme på hos 
ungdom som bruker anabole steroider. De 
bør følge ekstra med dersom den unge 
begynner med styrketrening og får enorm 
appetitt. Det etterfølges gjerne med 
markant vektøkning og rask muskelutvik-
ling dersom den unge bruker dopingmidler. 

Andre tegn og symptomer er:

• Kviser
• Væskeansamlinger
• Strekkmerker i huden
•  Endringer i ansiktsform (kjevemusklene 

vokser)
• Humørsvingninger og depresjoner
• Aggressiv adferd
•  Hårtap på hodet, og økt hårvekst på 

kroppen
•  Brukerutstyr (tabletter, kanyler, bomull 

osv.)
Bruk av anabole steroider vises ikke på en 
urinprøve. Det må tas blodprøve og bruk 
kan påvises i over et år. 

Forbud og kontroll
Det er den anabole virkningen som er 
hovedårsaken til at AAS står på 
dopinglisten og er forbudt brukt i idrett. I 
Norge er det ifølge Straffelovens §162b 
ikke noe forbud mot å bruke doping. 
Sentrale politikere diskuterer nå om det 
skal bli forbudt å bruke steroider også 

utenfor idretten. En har opplevd at 
gjerningsmenn i alvorlige straffesaker har 
vært påvirket av dopingmidler, senest i den 
tragiske hendelsen på Utøya hvor 
gjerningsmannen innrømmer bruk av 
dopingmidler. 

Man kan ikke se hva som rører seg i et 
forvirret sinn, men ved å være observant på 
ytre endringer, vil man kunne få en 
pekepinn på at noe galt er i ferd med å 
utvikle seg hos en ungdom. Ved boling er 
det en del ytre tegn som bør få bjeller til å 
ringe hos foreldre. Det er derfor viktig at de 
vet hva de skal se etter kroppslig og 
atferdsmessig hos en ungdom som doper 
seg. Denne artikkelen er ment å gi foreldre 
mer kunnskap om dette alvorlige 
problemet. 
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FAKTA
Dopingtelefonen
Opplever du utfordringer med 
bruk av dopingmidler anbefales 
du å kontakte Dopingtelefonen. 

Dopingtelefonen er en gratis og 
anonym informasjonstjeneste for 
alle som har spørsmål om doping. 
Dopingtelefonen ligger under 
hormonlaboratoriet ved Oslo 
Universitetssykehus, og  
finansieres av Helse og omsorgs-
departementet. 

Dopingtelefonen holder kurs for 
helsepersonell, og har et godt 
nettverk av leger og psykologer 
over hele landet. De jobber aktivt 
for å høyne kunnskapsnivået om 
dopingmidler. 

Telefonnummeret til doping-
telefonen er 800 50 200.

FAKTA
Anabole	steroider
•  Syntetiske stoffer som er avledet 

fra testosteron som er det 
naturlige mannlige kjønns-
hormonet.

•  Stoffene brukes for å øke 
kroppens yteevne.

•  Bruk av anabole steroider gir en 
rekke fysiske og psykiske 
bivirkninger.

•  Det er en rekke tegn og 
symptomer på bruk av anabole 
steroider.

•  Stoffet er forbudt brukt i idrett i 
Norge, men ikke forbudt å 
bruke etter Straffeloven.


