
Bruk av anabole steroider er forbundet med sinne, aggre-
sjon og vold, men det er store individuelle forskjeller:
• Noen opplever ikke endring i emosjoner og adferd 

ved bruk av anabole steroider
• Noen beskriver at steroidbruk gir mindre sinne og 

aggresjon. 
• Noen beskriver at pågående bruk av anabole steroi-

der med eller uten samtidig rusbruk gir økt sinne og 
aggresjon

• Noen beskriver at tiden etter avsluttet bruk kan gi lav 
selvfølelse, depresjon og sjalusi som for noen kan gi 
økt risiko for aggresjon i noen situasjoner. 

Definisjon aggresjon/sinne
Mens aggresjon er innrettet på å påføre, eller tru-
sler om å påføre, et annet individ fysisk skade eller 
smerte, «så er sinne først og fremst en emosjonell 
reaksjon som ikke forutsetter et annet individ som 
offer» (Bjørkly, 2001).

Kartlegging av interpersonlig vold
Kartlegg evt tidligere voldsadferd i samtale med pasienten:
• Hvilken type vold
• Hvem var voldsoffer – nære relasjoner/bekjent/ 

fremmed
• Konsekvenser av vold
• Situasjonsfaktorer – ruspåvirkning, bruk av anabole 

steroider, triggersituasjoner?

Om mulig, innhent også opplysning fra pårørende 
eller andre relevante, og anmeldelser, eventuelt dom 
i straffesak dersom du får tillatelse fra pasienten.

Definisjon interpersonlig vold
WHO definerer interpersonlig vold som forsettlig 
bruk av, eller trussel om, fysisk makt eller tvang, 
rettet mot enkeltpersoner eller en gruppe. Volds-
begrepet inkluderer fysisk vold, seksuelle og psy-
kiske overgrep rettet mot et annet individ som er 
familie/partner, bekjent eller fremmed.

Påvirkning av psykisk tilstand og adferd:
I voldstilfellene – opplever pasienten (og pårørende) at 
bruken av anabole steroider og/eller rusmidler førte til:
• Redusert empati?
• Sjalusi – alvorlighetsgrad?
• Mistenksomhet – paranoiditet?
• Økt impulsivitet?
• Kort lunte?
• Sinne?
• Aggresjon? 
• Dempende virkning
Oppleves dette doseavhengig eller preparatavhengig? 
Noen opplever å bli mer aggressive eller sinte ved høye 
doser eller ved bruk av de mest potente anabole ste-
roidene (eks Trenbolon). Endres adferd/følelser/psykisk 
tilstand ved bruk av alkohol/amfetamin/kokain/andre 
rusmidler/anabole steroider – hver for seg eller i kom-
binasjon?

Hvilke faktorer kan knyttes til voldsrisiko?
Vi deler voldsrisiko inn i statiske og dynamiske faktorer. 
Det er de dynamiske faktorene som kan påvirkes gjen-
nom behandling.

De statiske er historiske faktorer vi ikke kan endre – som 
tidligere vold, vold i ung alder, tidligere begått kriminalitet, 
utsatt for vold/traumer, antisosial personlighetsforstyrrelse. 

De dynamiske variablene forandrer seg over tid og kan 
være symptomer på alvorlig psykisk lidelse, sosioøkon-
omisk livssituasjon, konflikter, rusmiddelbruk/ruslidelse, 
bruk av anabole steroider og psykisk tilstand. Noen 
dynamiske variabler er relativt stabile, mens andre kan 
gi rask endring. Der bruk av anabole steroider med eller 
uten samtidig bruk av rusmidler øker voldsrisiko, vil et 
viktig voldsrisikoreduserende tiltak være å behandle 
avhengighet av- eller skadelig bruk av anabole steroider 
og eventuelt rusmiddelbruk.
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