
                                                                             
 

 
Plager og helserisiko ved snusbruk 

 
• Man blir fort avhengig av snus. Nikotinet blir ført raskt opp til hjernen via slimhinnene i munnen. Snus 

medfører høyere konsentrasjoner av nikotin i blodet over lengre tid enn det røyking gjør. 
 

• Snus fører til en umiddelbar økning i puls og blodtrykk, og dette varer så lenge du beholder snus i 
munnen. 

 
• Snus inneholder en rekke helseskadelige stoffer, deriblant arsenikk. I alt består snus av over 2500 

kjemiske stoffer. 
 

• Mange av de som slutter med snus rapporterer om sterke abstinensreaksjoner, søvnforstyrrelser, 
uro, kaldsvette, svimmelhet, hodepine, hjertebank, konsentrasjonsvansker, irritasjon, engstelse og 
depresjon. 

 
• Det ser ut til at snus har liten betydning ved utvikling av hjerte- og karsykdommer, men noen studier 

har vist økt risiko for hjerteinfarkt ved bruk av snus. På dette feltet er det behov for mer forskning. 
 

• Det er forsket lite på sammenhengen mellom snusbruk og kreftutvikling. Det tyder imidlertid på at 
snusbrukere har en svakt økt risiko for å få kreft i munnhule og bukspyttkjertel. 

 
• Noen studier har funnet at snusing gir økt risiko for å utvikle type 2 diabetes, men 

kunnskapsgrunnlaget er for svakt til å trekke sikre konklusjoner. 
 

• Snus kan føre til at tannkjøttet kan trekke seg tilbake der du plasserer snusen. Konsekvensen kan bli 
lange tannhalser og ising i tennene. Snusen kan også etse direkte på festet for tennene og i verste 
fall føre til at tennene løsner. 

 
• Slimhinnen kan bli tykk og hvitaktig der du plasserer snusen. Etter hvert kan den bli rynkete, gulbrun 

og få sprekker. Om du da fortsetter å snuse kan du få en såkalt ”snuslomme”, som er en fortykkelse i 
slimhinnen. I følge Wikipedia får mellom 40 og 70 % av de som snuser en snuslomme. 

 
• Snusing kan føre til gule tenner. Mange snusere får også dårlig ånde. Dette skyldes i hovedsak 

ammoniakk som er den sterke og stramme lukten som du kan kjenne i nærheten av snusere. 
 

• Noen studier indikerer at gravide som snuser øker risikoen for lav fødselsvekt og fødsel før termin, 
som igjen øker risikoen for flere helseplager blant barna, deriblant type 2 diabetes. 

 
• Snusing kan øke faren for impotens fordi det kan redusere blodtilførselen til penis. 

 
• Det kan tyde på at snus kan påvirke stoffskiftet og dermed øke risikoen for overvekt. 

 
• De som snuser kan merke at det føles tyngre å yte maksimalt under trening og konkurranser. 

Nikotinet i snusen gjør at blodårene trekker seg sammen og øker motsanden for blodstrømmen. 
Hjertet må dermed arbeide hardere og du får dårligere kondisjon. 

 
• Det kan tyde på at snusing øker sjansen for skader på muskler og skjelett. På grunn av redusert 

blodtilførsel vil slike skader også leges saktere. 
 
 
 
I motsetning til røyking er det forsket lite på snus. Derfor er det vanskelig å konkludere med hvilke 
helseplager som kan oppstå som en følge av snusing. 
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