1: Min sambo gick på anabola i ett halvår. Han slutade för 3 månader
sedan och han har tappat sexlusten och förmågan helt. Hur lång tid tar
det innan allt fungerar som vanligt igen?

2: Jag går på min första kur. Dagen efter jag injicerade gjorde det ont i
låret och jag mådde illa. Efter en vecka injicerade jag igen i det andra
låret och det blev samma sak! Ska det vara så eller är det något allvarligt
så att jag bör kontakta sjukvården?
3: Har använt testosteron nästan kontinuerligt i 3 år. För 5 månader
sedan slutade jag men jag har fortfarande nedsatt sexlust. Hur länge kan
återhämtningen ta? Jag ger det ett par månader till sedan tvingas jag väl
ta testosteron igen?!
4: Jag har gått på kur i 10 veckor. De senaste dagarna har jag känt en
värkande, varm smärta runt insticksstället. Smärtan ökar och jag upplever
den inte alls som smärtan jag fick i början av kuren. Jag undrar om det
kan vara en infektion och om det finns möjlighet att kolla upp detta
anonymt? Jag har inte fyllt 18 än och skulle hellre skära av mig fingret än
berätta för mina föräldrar.
5: Jag använder testosteron och de senaste 3 injektionerna har jag fått
som en klump under huden. Det är varmt och hårt och svider i båda
axlarna och i ena låret. Kan det vara dåliga grejer? Kan det vara en
infektion? Jag har aldrig känt såhär förut.
6: Jag har kurat i 2 månader. Nu har jag börjat få gynekomasti. Det
började som en ömhet i vårtan men det har gått över. Nu är det bara en
knöl som inte växer. Kommer den vara kvar tills jag går av kuren? Ni
behöver inte förespråka att jag ska kliva av tåget, jag har legat på diverse
anabola och aldrig mått bättre.

7: Hej. Jag har blivit gravid med en man som tar ganska mycket anabola
och undrar därför om det finns risker för att barnet kan bli missbildat eller
om man kan få missfall?
8: Min mamma har hittat ampuller, sprutor och preparat på min brors
rum. Jag har länge misstänkt att han tagit någon form av hormoner, då
han blivit väldigt muskulös. Han tränar väldigt ofta och umgås med
personer som också är misstänksamt muskulösa. Vi har konfronterat
honom vid ett flertal tillfällen, men han har alltid nekat. Hur ska vi bäst
konfrontera honom kring detta?

9: Är sedan många år tillbaka tillsammans med en 32 årig man. Sedan
några veckor tillbaka har han förändrats i sitt sätt. Han är sur och grinig
och tappar lätt humöret. Dessutom så har vi problem vid sex, vilket vi
aldrig tidigare har haft. Han tränar förstås och är väldigt stor. Han var
sjuk för ett tag sedan och gick då ner mycket i vikt men nu tycker jag att
han har blivit väldigt stor snabbt! Snälla hjälp, vad kan jag göra? Har
pratat med honom men då blir han arg och undrar hur jag ens kan säga
så.
10: Jag har en vän, tvåbarnspappa och delägare i ett företag det går
mycket bra för. Han har börjat injicera anabola, och vuxit mycket i
muskler sedan han började. Hans humör är ganska aggressivt och han
ljuger om allt. Hans aggressivitet oroar mig, men behöver jag vara orolig?
Hela familjen är nu ovänner på grund av hans humör och jag oroar mig
för hans barn. Vad ska jag göra?
11: Jag har börjat förstå att min 24-årige son har börjat med dopning.
Jag har pratat med honom och sagt att jag inte accepterar att han håller
på med detta och att han förstör sitt liv för all framtid. Han säger att det
inte är några risker och att han har full kontroll. Jag säger till honom att
det säger alla missbrukare. Jag har bett honom att sluta men han
ifrågasätter mig. Han säger att han vet hur allt fungerar för det läser han

på nätet. Jag har sagt att jag aldrig kommer att rädda eller skydda honom
i detta för det är det värsta man kan hålla på med. Han säljer även
preparat till bekanta och vänner. Jag känner mig helt slut. Jag har inte
talat om det för hans pappa. Hur kan jag hjälpa honom att sluta med
denna skit innan han går förlorad? Snälla hjälp mig.
12: Jag är en kille på 19 år. Jag har tröttnat på att vara smal och liten,
men jag vågar inte heller göra något. Jag undrar jag vad jag skulle kunna
börja ta för att bli större och få en, tja, boost? Som sagt är jag rädd, så
vad skulle vara bäst för mig att ta? (förutom ingenting...) Jag vill inte bli
beroende eller liknande, men behöver hjälp.
13: Jag har använt AAS i 10 år. De senaste 6 åren utan uppehåll. Jag har
testat de flesta preparat, men har alltid haft testo som bas. Jag känner att
det är dags att sluta, men jag lyckas inte. Jag har som mest varit utan
testosteron i 3 veckor och då mådde jag riktigt dåligt psykiskt.
Jag har varit sjukskriven ett antal gånger, för ångest och andra psykiska
besvär. Vill verkligen slippa skiten. Finns det någonstans man kan få hjälp
att sluta?

