


Dopingjourens verksamhet

• Medicinsk rådgivning
missbrukare  33 %, anhöriga 23 %,  

hälso- och sjukvården 9 %

• www.dopingjouren.se

• Forskning

• Utbildning

• Projektarbeten

• Nätverk



Hur upplever ni angående empati med steroider? Personligen är jag 
ganska kall och tråkig av mig dessa dagar. Förmodligen är jag bitter då 
jag inte kan fortsätta köra som jag gjort innan och det tär på mig 
psykiskt. Sjukt svårt att ersätta detta. 

Det känns som allting saknar meningen i livet, allting har en början 
och ett slut. Jag ser bara den jobbiga delen med allting nu och vet 
vad man måste gå igenom för att sedan påbörja något nytt. Svårt 
att förklara men nånting är fel, drivet är totalt väck.
Det är synd då jag skrattar inte mycket längre heller. Jag antar man 
fick sitt straff för allt man tryckt i sig. 

Jag ångrar mitt val inom sport. Skulle jag kunna gå tillbaka i 
tiden skulle jag aldrig börjat med BB men nu är man fast i det. 
Men jag har en märklig kärlek till det . Älskar att lyfta vikter , 
miljön, ensamheten. 
Olja i blodet har man fått så man nästan hostat upp lungorna 
o nästan tuppat av, ox-hjärta. 

För egen del, va det ett antal år (minst 12år) sen som jag preppade
(men preppade då relativt tungt, till och från i tio år ). Lider fortfarande 
utav panik attacker, konstiga stickningar i bröstkorg och konstanta 
tankar runt AAS osv, som om det blivit en manisk del i mitt tänkande.

Vissa behöver ju även börja sälja privat för att både vardagen 
och ens eget bruk behöver finansieras. Så då har man kommit 
till den punkt där man inte bara riskerar sin hälsa utan även 
riskerar att åka in för doping brott, smuggling brott m.m. Nu 
är det inte bara våran hälsa som våra nära och kära behöver 
tänka på utan även oron av att man ska behöva åka in, förlora 
sitt jobb och att sätta sin partner/familj i en jobbig situation.

De flesta jag känner som varit i kontakt med doping en 
längre tid och slutat (cold turkey på alla typ) super mestadels 
nu. Antar att många inte erkänner hur man egentligen mår 
psykiskt.

FlashbackFan, jag har gått igenom tankarna "vad fan gör jag egentligen" så 
fruktansvärt många gånger. Jag har åkt på flertal biverkningar, jag lever 
med biverkningar dagligen och varje dag jag vaknar pustar jag ut och är 
lyckligt att jag överlevde natten.



Vad är AAS?

• Anabola Androgena Steroider -
syntetiska och kroppsegna manliga 
könshormoner

→ Anabol effekt = vävnadsuppbyggande

→ Androgen effekt = maskulinisering

→ Psykiska effekter

• Testosteron

→ 7mg/dag

→ Testiklarna/Äggstockarna

→ Receptorer finns överallt

→ Puberteten



• Man (DJ 99 %, RF 97 %)

• 17-35 år
• Blandmissbruk (före, under, efter)
• Ostabil bakgrund
• Utbildningsnivå
• Äta-Träna-AAS-Sova
• Alla tränar inte…



AAS - ett samhällsproblem

• Beslag tull + polis: + 234 %

• Anmälda dopningsbrott: + 396 %

• Sjukvården + företag: 16 %*

• Polis - 33 % AAS-pos*

• Anstalter - 12 % AAS-pos*

• 10 000-50 000 i Sverige?

• Livstidsprevalens häktade 26 % (Lundholm 2010)

• Kreditkort och Google…

* vid screening





• Extremt effektivt 

• Stödjande kulturell bakgrund

• ↓ Självförtroende/självbild

• ”Det händer inte mig”

• Media/Ideal

• Positiv förstärkning

• Nyfikenhet

Orsaker till missbruk



Hej,

Jag är 15 år, 181 cm lång och väger ca 65 kg. Jag hade tänkt 
att börja en kur och köra D-Anabol 25, jag skulle gärna vilja 
ha lite information om just denna steroiden och dess 
vanligaste bieffekter. De bieffekter jag är mest orolig för är 
gynos och håravfall, hur pass stor är risken för att få dessa 
bieffekter? Hur mycket hjälper Nolvadex för att motverka 
gynos? 
Jag skulle egentligen inte vilja ta steroider men jag känner 
mig otroligt liten i muskelmassa och klen i jämfört med alla 
andra! Hur ska jag göra när kuren är över för att få gång 
testo-produktionen igen?



Suprafysiologiska doser av AAS

Plac               Testo              Plac+Ex               Testo+Ex
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Bernardino, 1691 Füssli, 1778



Hormonell nedreglering

Hypothalamus

Hypofysen

Testiklar +

+
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GnRH

LH och FSH
AAS



Biverkningar kvinnor

• Ökad kroppsbehåring 
• Skäggväxt
• Mörkare röst
• Klitorisförstoring
• Förminskade bröst 
• Menstruationsrubbningar
• Fosterskador

OFTA IRREVERSIBLA



Mentala faser

I början av kuren
• Energi ↑
• Motivation ↑
• Självförtroende ↑
• Sexlust ↑
• Minskat sömnbehov
• Kropps/träning/kostfixering
• Extrem fysisk utveckling

Efter ett tag

• Humörsvängningar

• Irritation - aggression

• Svartsjuka

• ”Man är med familjen för att vara artig”

• Empatistörning

• Impulskontrollförlust

• Misstänksamhet

• Extrem fysisk utveckling
Efter kur

• Självförtroende ↓

• Sexlust ↓
• Apati
• Ångest
• Nedstämdhet/depression
• Koncentrationssvårigheter
• Orkeslöshet

• Ger inte ett direkt rus
• Långsammare belönings- och bieffekt
• Abstinens i form av ångest och depression
• Vissa biverkningar är individuella!
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AAS

Narkotika

Amfetamin

Kokain

Cannabis

Alkohol Läkemedel

(Fysiskt)

Efedrin

Opiater

Klenbuterol

Insulin

Diuretika

(Psykiskt)

Bensodiazepin

Antidepressiva

Sömnmedel

Viagra

PCT

hCG

Antiöstrogen

Aromatas-
hämmare

Blandmissbruk

• 60 % polisen (Lood)

• 73 % Sahlgrenska (Rosén)

• 73 % + narkotika (Gårevik)

• 17 % Dopingjouren



Behandling

• Ingen evidensbaserad behandling idag

• Medicinsk rådgivning: Dopingjouren

• Huddinge, Örebro, Göteborg

• Diverse preventionsprojekt i Sverige

• Hösten 2012 - vårdprogram för AAS

”Eftersom det inte finns någon behandling i samhället 

kanske inte biverkningarna är så svåra?”



joel.lundholm@karolinska.se
dopingjouren.se

@dopingjouren

Tack!
Frågor? 


