
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

«Syklisk bruk av anabole androgene steroider: effekter på 

hjerne, kognisjon, psykisk tilstand og kardiovaskulær 

funksjon» 
 

Vi ønsker nå å invitere deg til å delta i en forskningsstudie som skal undersøke hvordan 

hormonelle svingninger assosiert med syklisk bruk av anabole androgene steroider (AAS) 

påvirker følelser, hormoner og blodomløp. Studien vil kunne gi ny kunnskap om psykiske og 

medisinske helse konsekvenser av syklisk AAS bruk. 

 

Undersøkelsene inkluderer intervju, blodprøvetaking og utfylling av spørreskjema i perioder 

der AAS inntas og i perioder uten og bruk.  

 

Mer detaljert informasjon om de ulike delene av undersøkelsen er vedlagt. Du finner også mer 

informasjon på prosjektets hjemmeside www.rusforsk.no. 

 

Forskningsstudiens undersøkelser er utarbeidet og gjennomføres som et samarbeid mellom 

flere OUS klinikker, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og med bidrag fra forskere 

ved Harvard Medical School. 

 

Hvis du er interessert i å delta, har spørsmål eller ønsker å høre mer om studien, kan du 

kontakte oss på telefon eller e-post. For å være sikre på at du har fått skrivet vårt, kommer vi 

til å ta kontakt med deg per epost eller sende et nytt brev om en stund. 
 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

 

ASTRID BJØRNEBEKK 

Prosjektleder og forsker 

Forskningsgruppe for anabole androgene steroider 

RusForsk 

Oslo universitetssykehus 

askrbj@ous.hf.no 

Prosjektmail: steroider@ous-hf.no 

Tel: 94140625 
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Syklisk bruk av anabole androgene steroider: effekter på 

hjerne, kognisjon, psykisk tilstand og kardiovaskulær 

funksjon 
 

Hva er bakgrunnen for og hensikten med studien? 
Langvarig bruk av AAS er assosiert med en rekke ulike bivirkninger, både medisinske, 

psykiske og kognitive, men de underliggende mekanismene er i stor grad ukjente. AAS 

administreres ofte i sykliske mønstre, såkalt «cycling», der brukeren har perioder med inntak 

av suprafysiologiske doser av AAS som etterfølges av AAS-frie perioder. Denne type 

administrering forårsaker store hormonelle svingninger. Mange rapporterer at de opplever 

positivt humør, mer energi, bedre selvtillit og søvnvansker når de er på kur, mens depresjon, 

irritabilitet, angst og tretthet ofte rapporteres i AAS-frie perioder. Det er veldig individuelt 

hvilke bivirkninger man opplever og hvor sterke de er.  

 

Hensikten med studien er å få ny kunnskap om hvordan hormonelle svingninger knyttet til 

syklisk AAS bruk påvirker treningsmotivasjon og humør. Vi ønsker å komme nærmere en 

forståelse av hvorfor noen er mer sårbare for bivirkninger av AAS enn andre.  

Hva innebærer studien? 

I denne studien skal vi gjøre de samme målingene av AAS-brukere ved ulike tidspunkt, «på 

kur» og «av-kur». Matchede kontroller uten AAS-erfaring undersøkes ved ett tilfelle. 

Undersøkelsen inkluderer utfylling av spørreskjemaer, intervju (opplysninger om 

helseforhold), og blodprøvetaking. Opplysningene som samles inn vil inngå i et større 

forskningsprosjekt som undersøker langtidseffekter av AAS bruk, og sammenlignes med 

tilsvarende mål fra en studie av AAS-brukere som ønsker å slutte med AAS permanent. 

For å øke den vitenskapelige og kliniske nytteverdien av prosjektet ønsker vi også å kunne 

sammenligne våre data med tilsvarende data fra norske og internasjonale studier vi 

samarbeider med. Slike studier kan inkludere data fra friske deltakere i ulike aldersgrupper, 

eller data fra deltagere med tilstander som påvirker hjerne, hjerte og aldring.  

 

Metodene som brukes innebærer ingen kjent risiko. Deltagerne vil få et gavekort på en verdi 

av 500 kr etter gjennomført undersøkelse. 

 

Hvem kan delta? 

1) Menn over 18 år som bruker AAS i sykluser (kurer), med minst to års AAS-bruk, 

derav minst 5 kurer, og som har planer om flere kurer det neste året. 

 

Menn over 18 år som bruker mye tid på styrketrening (vektløfting) og som løfter over 

100 i benkpress uten erfaring med AAS eller tilsvarende dopingpreparater 

 

Du kan ikke delta hvis: 

 du er under 18 år 

 har demens eller omfattende kognitiv svikt 

 har hatt hjerneslag eller annen alvorlig nevrologisk skade eller sykdom  

 har eller har hatt en alvorlig psykiatrisk lidelse (psykose), eller utbredt alkohol- eller 

rusmisbruk  

 tar medisiner som betydelig påvirker sentralnervesystemet                                                                   

 



Oversikt over de ulike undersøkelsene 

 

Kartlegging/Intervju, foregår ved RusForsk, Oslo Universitetssykehus, (Gaustad 

sykehusområde bygg 6, se vedlagt kart). Denne delen består av et intervju og noen oppgaver 

som undersøker kognitive og emosjonelle funksjoner, Undersøkelsen tar 1 time.  

Spørreskjema, lenker til skjema tilsendes og kan fylles ut hjemme.  

 

Blodprøver, tas ved ett eller to tilfeller ved prøvetakningsenheten C1 (Rikshospitalet). 

 

Hva skjer med informasjonen som samles inn? 

Prøvene som tas og informasjonen som samles inn vil kun brukes slik som beskrevet i 

hensikten med studien. Alle opplysninger vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer. En 

kode knytter deg til dine opplysninger og prøver gjennom en navneliste. Det er kun autorisert 

personell som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til deg. Navnelistene slettes 

i 2040. Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltdeltagere i resultatene av studien når de 

publiseres. Alle prosjektmedarbeiderne har taushetsplikt. Dette inkluderer ikke bare typiske 

helseopplysninger, men også andre personlige opplysninger som f.eks. livsstilforhold eller 

bruk av forbudte substanser. 

 

Resultatene fra blodprøvene vil bli lagret med navn og fødselsnummer i de ordinære 

pasientjournalsystemene til Oslo universitetssykehus. Bare legen som går gjennom 

prøvesvarene og medisinsk personell ansvarlig for undersøkelsene har tilgang til 

journalopplysningene. Deltagerne vil få tilsendt kopi av prøvesvarene i etterkant av deltagelse 

i studien. Kopi av prøvesvar vil ikke bli sendt til fastlege eller til lokalt sykehus med mindre 

deltakerne ønsker det. 

 

Genetiske undersøkelser  

Bruk av anabole steroider gir risiko for psykiske og fysiske lidelser. Vi ønsker å undersøke 

stoffer i blodet, såkalte biomarkører, som kan være knyttet til risiko for psykisk sykdom, 

hjerte/karsykdom, leverskade og andre fysiske lidelser/tilstander knyttet til bruk av steroider. 

Vi undersøker hvordan disse biomarkørene kan endre seg fra pågående bruk av anabole 

steroider og etter man har avsluttet bruk. Dette inkluderer at vi vil undersøke hvordan 

biomarkører reguleres, dvs. deres genetiske uttrykk og faktorer som påvirker dette i blodet, 

hovedsakelig knyttet til utvikling av hjerte/karsykdommer. Du vil ikke få informasjon om 

slike resultater fordi vi ikke har kunnskap om hvilken betydning de har for den enkelte. Det 

gjøres ikke analyser som kan påvise arvelige sykdommer eller som kan identifisere deltakeren 

indirekte. 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke 

ditt samtykke til å delta. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på 

siste side. Om du senere skulle ønske å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du 

kontakte prosjektleder Astrid Bjørnebekk på askrbj@ous-hf.no eller på prosjektmailen 

steroider@ous-hf.no. 

 

 

Ytterligere informasjon om studien finnes i Kapittel A – spørreskjema og blodprøve Kapittel 

B –  Personvern, biobank og økonomi. Samtykkeerklæring følger etter kapittel C. 

 

Det er ingen kommersielle interesser knyttet til prosjektet.  
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KAPITTEL A -  

 

INTERVJU OG SPØRRESKJEMA  
Intervju og spørreskjemaer 

 

Undersøkelsen innebærer utfylling av ulike spørreskjemaer om forhold i livet ditt, 

treningsvaner, bruk av anabole steroider og om trekk ved deg som person. I tillegg vil vi be 

deg fylle ut et kort spørreskjema hver 14. dag om hvordan du har det og relevante 

bivirkninger/symptomer. Jevnlige målinger igjennom hele AAS syklusen er viktig for å få 

gode data på sammenhengen mellom syklisk bruk og bivirkninger. Spørreskjemaene vil du få 

link til på mail.   

 

Ved intervju eller spørreskjemabesvarelser kan det komme fram ting som tyder på udekkede 

behov for psykisk helsehjelp. Vi vil da ta det opp med deg, og hvis du ønsker det kan vi bistå 

med å sette deg i direkte kontakt med helsepersonell med ekspertise på AAS-relatert 

problematikk, eller bistå med videre hjelp og rapport til din fastlege. Dersom det oppstår 

akutte behov må du ta kontakt med din fastlege eller legevakt.  

 

KAPITTEL B – BLODPRØVEUNDERSØKELSE 

 

Blodprøve:  

Totalt tilby vi blodprøvetaking ved to anledninger og vi trenger ca. 50 ml blod for å gjøre 

generelle analyser, inkludert hormonstatus, lipidstatus, blodsukkernivå, nyrefunksjon og 

leverfunksjon, og for lagring i biobank bl.a. med tanke på å gjøre analyser av ulike 

signalmolekyler og genuttrykk i etterkant.  

Bruk av AAS innebærer økt risiko for blant annet hjerte og karsykdommer, hypogonadisme, 

lever og nyre-sykdom/skade, og blodprøvesvarene kan gi informasjon om helsetilstand det 

kan være hensiktsmessig å følge opp. Vi vil i etterkant av studien sende deg et 

tilbakemeldingsskriv med blodprøvesvar, der egne verdier samt referanseområder for 

normalverdier er oppgitt. Dersom det er blodprøveresultater som bør kontrolleres eller 

undersøkes nærmere, vil det vedlegges en anbefaling om videre oppfølging. Vurdering om 

hva vi oppfordrer deltagere til å følge opp videre med fastlege, tas av kompetent medisinsk 

personell knyttet til prosjektet. Tilbakemeldingsskrivet inneholder ingen informasjon om bruk 

av AAS. 

 

KAPITTEL C – PERSONVERN, BIOBANK OG ØKONOMI 

 

Personvern 

Opplysninger som registreres om deg er svar på undersøkelser som gjennomføres i   

forbindelse med spørreskjemaer, intervju, og blodprøvesvar. Alle som får innsyn har 

taushetsplikt. Oslo universitetssykehus ved administrerende direktør er 

databehandlingsansvarlig.  

 

Biobank 

Blodprøven som blir tatt ved blodåreundersøkelsen og informasjonene utledet av dette 

materialet vil bli lagret avidentifisert i en forskningsbiobank ved Hormonlaboratoriet, Oslo 

universitetssykehus. Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også samtykke til at det 

biologiske materialet og analyseresultater inngår i forskningsbiobanken. Seksjonsoverlege Per 

M Thorsby er ansvarlig for biobanken. Biobanken planlegges å vare til 31.12.2040. Etter dette 

vil materiale og opplysninger bli destruert og slettet etter interne retningslinjer.  



 

Behandling av materiale og opplysninger hos andre  

Vi vil til enhver tid benytte de samarbeidspartnere som er mest mulig hensiktsmessige. Hvis 

du sier ja til å delta i studien, gir du også ditt samtykke til at prøver og avidentifiserte 

opplysninger oppbevares, analyseres og behandles hos våre samarbeidspartnere. Blant annet 

vil opplysningene kunne analyseres og sammenlignes med data fra prøver og spørreskjema i 

en studie av brukere av anabole steroider som ønsker å slutte permanent, der de samme 

målene inngår. Samarbeidspartnere inkluderer også andre norske universiteter eller 

forskningsinstitusjoner, samt universiteter og forskningsinstitusjoner i utlandet, også utenfor 

EU/ EØS. Kun avidentifisert informasjon vil sendes til samarbeidende institusjoner, det vil si 

at ditt navn aldri vil utleveres til disse institusjonene, og de vil ikke få anledning til å koble 

dataene til din person. De utenlandske samarbeidene institusjonene inkluderer Harvard Med. 

School i Boston, USA, University of Montreal, Montreal, Quebec, Canada, og Manchester 

Metropolitan University, Manchester, Storbritannia. Ved samarbeid med land med dårligere 

personvernlovgivning enn Norge, vil vi stille samme strenge krav til beskyttelse av 

informasjonen som i Norge.  

 

Økonomi 

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Helse Sør-Øst til prosjektleder. Ingen 

forskere i prosjektet har noen konflikt knyttet til økonomiske forhold i studien. 

 

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og sletting av prøver  

Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er 

registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har 

registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og 

opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i 

vitenskapelige publikasjoner.  

 

Informasjon om utfallet av studien 

Etter hvert som resultatene av studien publiseres, kan kopier av rapporter og artikler fås ved 

henvendelse til prosjektleder. Disse vil også legges ut forløpende på nettsiden 

www.rusforsk.no 

 

I utgangspunktet gir vi ikke individuell skriftlig tilbakemelding på utfallet av tester bortsett 

fra der det er beskrevet, men dersom undersøkelsen skulle tyde på alvorlige vansker eller 

avvik, vil vi dersom du skulle ønske det, kunne bidra med råd om hvordan man kan få hjelp 

og vi vil kunne skrive en rapport som du kan ta med til din fastlege for henvisning videre. 

 

Godkjenning 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert prosjektet, og har 

gitt forhåndsgodkjenning med saksnummer 2018/736 i REK. 

Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig Oslo universitetssykehus og 

prosjektleder Astrid Bjørnebekk et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine 

opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs 

personvernforordning artikkel 6 og 9.  

 

Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.  
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Samtykke til deltakelse i studien «Syklisk bruk av 

anabole androgene steroider: effekter på hjerne, 

kognisjon, psykisk tilstand og kardiovaskulær funksjon» 

 

Vi vil understreke at selv om du har samtykket til deltagelse i studien, har du rett til å 

reservere deg mot å delta på alt, uten at det får konsekvenser for din øvrige deltagelse i 

prosjektet. 

 

Jeg er villig til å delta i studien 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

Hvis det er aktuelt ønsker jeg å bli spurt om å delta i videre tilsvarende studier (i vår regi) 

 

JA ___  NEI ___ 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektleder eller medarbeider på studien, dato ) 

 

 
 

Astrid Bjørnebekk,  

Prosjektleder og forsker 

Forskningsgruppe for anabole androgene steroider 

RusForsk 

Oslo universitetssykehus 

askrbj@ous.hf.no & prosjektmail: steroider@ous-hf.no 

Tel: 94140625 
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