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• Androgen: mannlige kjønnstrekk og utvikling av kjønnsorganer
• Anabol: økt muskelvolum og styrke

Testosteron har to hovedeffekter:





Inntaksmåter

Oralt:

Tabletter, kapsler og 

smeltetabletter

Intramuskulære injeksjoner:

Hetteglass & ampuller



• Muskelsvake etter store operasjoner, ulykker og lignende.
• HIV & AIDS
• Blodmangel
• Vekstforstyrrelser
• Forsinket pubertet
• Prevensjonsmiddel
• Kjønnsskifte
• Hypogonadisme

Medisinsk blir anabole steroider brukt i behandling av:



• En kur er en måte å ta anabole steroider på. Syklisk i perioder fra 
6 til 14 uker for at kroppen skal kunne normalisere seg før man 
eventuelt tar en ny kur

• Noen bruker steroider året rundt uten pauser

Hva er en kur?



• Aggresjon (spesielt i kombinasjon 
med rusmidler)

• Søvnproblemer
• Asosial atferd
• Angst/sosial angst
• Paranoia
• Kroppsbildeforstyrrelser
• Depresjoner
• Humørsvingninger
• Permanente 

personlighetsforandringer

• Selvopptatt 
• Egoistisk
• Sykelig sjalusi
• Konsentrasjonsvansker
• Dårlig hukommelse
• Selvmedisinering med narkotiske 

stoffer
• Rusavhengighet
• Selvmordstanker

Psykiske bivirkninger, begge kjønn:



Strekkmerker



Abscess



…du kan ikke dø av kviser!



• Maskulinisering:
• Dypere stemme
• Økt hårvekst
• Ansiktet blir firkantet/mandig
• Mindre fett
• Uteblivelse av menstruasjon
• Problemer med å bli gravid i fremtiden
• Håravfall etter mannlig mønster
• Forstørret klitoris
• Skader på foster ved graviditet

Fysiske bivirkninger, jenter:





Øst tyske Heidi ble Andreas

Heidi dopet seg til mann

Full av anabole steroider vant 
Heidi Krieger kulegull for DDR 
i 1986. Hun skiftet kjønn i 
1997. Nå krever Andreas 
Krieger (40) erstatning for et 
ødelagt liv.

Kilde: Dagbladet 



















Insulin



Melanotan II

Melanotan er et 
syntetisk hormon, et 
melanocortin, som 
ble utviklet på 
midten av 80-tallet i 
Arizona for å oppnå 
pigmentering uten 
soleksponering. På 
denne måten skulle 
Melanotan kunne gi 
beskyttende 
brunfarge uten at 
vinterblek hud måtte 
eksponeres for 
stråling fra vårsol. 



Paper-Bol



Efedrin



Aftonbladet 11 mai 2002







Takk for oppmerksomheten!

• Dere må gjerne anbefale meg til andre som kunne hatt nytte
av et lignende foredrag…☺
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