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I detta nummer av Läkartidningen be
handlas dopning i ett bredare perspek
tiv än det rent elitidrottsrelaterade. 
Med all sannolikhet är användning av 
dopningspreparat vida mer omfattande 
i samhället i stort än inom före nings
idrotten. Mot denna bakgrund stiftade 
riksdagen dopningslagen (SFS 2011:112) 
för över 20 år sedan. 

Lagen omfattar syntetiska anabola 
androgena steroider, testosteron och 
dess derivat, tillväxthormon och kemis
ka substanser som ökar produktion el
ler frisättning av testosteron och dess 
derivat eller av tillväxthormon. Lagen 
anger att dessa medel inte (annat än för 
medicinskt eller vetenskapligt ända
mål) får införas till landet, överlåtas, 
framställas, förvärvas i överlåtelsesyf
te, bjudas ut till försäljning, innehas el
ler brukas. Endast ett fåtal länder har 
en så strikt och omfattande legal regle
ring av dopning.

I temanumret redogör ledande svenska 
forskare och kliniker för bl a rådgiv
ningsverksamhet, farmakologisk dia
gnostik och effekter av dopningsmedel. 
Ylva Böttiger och medarbetare beskri
ver Dopingjourens 20åriga verksam
het inom vilken man informerar och 
samlar information om självrapporte
rat missbruk i samhället samt bedriver 
forskning, utbildning och nätverksar
bete. Exempelvis beskrivs hur det själv
rapporterade samtidiga missbruket av 
dopningssubstanser och narkotika, 
främst amfetamin och cannabis, har 
ökat markant sedan 2005.   

Olika detektionsmetoder och före

komst av missbruk i olika populationer 
diskuteras i en artikel av Alexandros 
Christakopoulos och medarbetare. För
delningen av de typer av anabola andro
gena steroider som används är likartad i 
prov från idrotten, sjukvården, företag 
och kriminalvården. Intressant nog är 
andelen positiva fynd i de prov som ana
lyseras från sjuk eller kriminalvården 
ca 10 gånger högre än proven från den 
internationella idrotten.  

Anabola androgena steroider och bero
endeproblematik beskrivs av Mathias 
Hallberg och Fred Nyberg. Huruvida 
anabola androgena steroider kan anses 
vara beroendeframkallande hos män
niska i ett strikt definierat perspektiv 
är ännu ej fullt klarlagt. Ledande fors
kare inom området menar att en stor 
andel av steroidmissbrukarna utveck
lar ett långvarigt beroende, som till sin 
karaktär skiljer sig från beroende av ex
empelvis kokain eller alkohol.  

Ett nyligen utarbetat nationellt vård
program för steroidmissbruk beskrivs 
av Anders Rane och medarbetare. För 
diagnostik är det väsentligt att ha kun
skap om de mångfasetterade effekter 
steroidanvändning kan ha. En klinisk 
misstanke måste verifieras med urin
prov. 

Utöver sedvanlig anamnes är frågor 
kring träning, socialt nätverk och alko
hol och droganvändning centrala. 
Dessutom bör frågor ställas om typiska 
psykiska biverkningar såsom depres
sion och ökad aggressionstendens. En 
riktad statusundersökning är viktig. 

Vad gäller behandling är det viktigt 
att identifiera missbrukets karaktär 
och aktuella problem såsom depression 
med suicidtankar. Vid multipla sym
tom, särskilt under pågående missbruk, 
bör remiss skickas till specialist inom 
t ex endokrinologi eller invärtesmedi
cin och spe cialintresserad psykiater. n 
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dopning berör  
hela samhället
Användning av dopningspreparat är troligen långt vanli-
gare i samhället i stort än inom föreningsidrotten – trots 
att Sverige har en mycket omfattande legal reglering av 
dopning. Att tidigt upptäcka och behandla missbruk med 
dopningsmedel är en viktig aspekt i arbetet mot dopning.
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Läkartidningens teman ska förstärka det 
medicinska innehållet och ge en helhetsbild 
av aktuella medicinska områden.  
Nästa tema, i Läkartidningen nr 45, som 
utkommer den 6 november, kommer att vara 
Äldrevård1727.


