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NOL. Häftigt att bygga 
på sig lite muskler och 
bli större?

Vad många ungdo-
mar inte tänker på är 
konsekvenserna som 
anabola androgena 
steroider ger.

– Bieffekterna är 
galna, säger Tommy 
Moberg som har jobbat 
med behandling av ste-
roidmissbrukare sedan 
tidigt 90-tal.

Sportlife, Vakna och Ale 
kommun har sedan ett par år 
tillbaka ett upprättat samar-
bete. Torsdagens föreläsning 
med Tommy Moberg kan 
ses som en frukt av det sam-
arbetet. På eftermiddagen 
hölls en separat utbildning 
för personal från Sportlife 
och kommunen, på kvällen 
var det allmänhetens tur att 
få ta del av Tommy Mobergs 
spetskompetens inom ämnet 
doping.

– Jag har hört Tommy ett 
flertal gånger och han är helt 
suverän att lyssna på. Han 
har en oerhörd kompetens 
på området och delar med sig 
av sina kunskaper på ett sätt 
som verkligen berör, säger 
Vaknas projektledare och 

tillika Årets förebyggare i 
Sverige, Thomas Berggren.

Tommy Moberg menar 
att det flödar mer anabola 
androgena steroider än 
någonsin i landet. De allra 
flesta missbrukare är män i 
åldern 16-35 år, med några få 
undantag.

– Tullen lyckas bara ta en 
bråkdel av det som förs in i 
landet. Det har aldrig varit 
så mycket steroider i omlopp 
som det är nu. Efter alkohol 
är detta det största missbru-
ket vi har i landet.

Tommy Moberg presen-
terade forskningsresultat, 
visade skrämmande bilder av 
organ från avlidna steroid-
missbrukare och beskrev tyd-
ligt och klart vad som händer 
i såväl kropp som knopp hos 
dessa människor.

– Aggressivitet och ana-
bola steroider hänger ihop, 
så enkelt är det. Många av 
de brott vi så att säga inte 
kan förstå oss på utförs av 
steroidmissbrukare. Det är 
därför vi ofta hör föräldrar 
säga: ”Jag känner inte igen 
min son längre, han har blivit 
helt annorlunda”.

– Intag av anabola andro-
gena steroider innebär för-
ändringar i hjärnan. De som 
någon gång missbrukat ste-

roider gör klokt i att undvika 
alkohol i framtiden, beto-
nade Tommy Moberg.

Reducerad empati och 
djupa depressioner, som inte 
sällan övergår i självmords-
tankar, är vanligt förekom-
mande hos steroidmissbru-
kare. 

– Det är utöver alla de 
fysiska biverkningar som sker 
i kroppen, sade Moberg som 
också poängterade en ökad 
risk för hjärtsvikt och plötslig 

död hos missbrukarna.
Åhörarna fick komma med 

frågor och Tommy Moberg 
tog sig tid att besvara del-
tagarnas funderingar kring 
detta växande samhällspro-
blem.

– Man ska inte manipulera 
med livets finstämda system, 
klargjorde Moberg och 
skickade med en annan pass-
ning till församlingen.

– Ha ingen övertro på 
kosttillskott!

Tommy Mobergs före-

läsning på Sportlife Nol 
berörde. Antalet doping-
missbrukare uppskattas, av 
de som arbetar på resurscen-
tren i Göteborg och Örebro, 
till 100 000 personer.

– Då ska vi också komma 
ihåg att det är 2-4 nära anhö-
riga som far illa före varje 
individ som använder steroi-
der. Hur lätt är det att fung-
era på sin arbetsplats om du 
vet att din son missbrukar 
dopingpreparat?

FOTNOT. 1992 förbjöds i Sverige 
hantering, tillverkning, försäljning 
och innehav av anabola steroi-
der, testosteron (med olika deri-
vat), tillväxthormon och kemiska 
substanser som påverkar dessa 
ämnen. Från april 1999 är det 
också förbjudet att konsumera 
dessa medel.
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Doping ger galna bieffekter
– Tommy Moberg föreläste på Sportlife

I NOL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tommy Moberg berättade om dopingens fruktansvärda bieffekter.

Årets drogförebyggare, 
Thomas Berggren från Vakna, 
hälsade välkommen till 
torsdagens föreläsning på 
Sportlife i Nol.


