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Healthy and safe solutions every day  

 

Dropp nikotinet for bedre 

helse!  
Nikotin fester seg til bindingssteder i 

hjernen. Da frisettes signalstoffer, som for 

eksempel dopamin, som er forbundet med 

hjernens belønningssenter. Dette gir en 

opplevelse av tilfredshet, hvilket øker 

risikoen for gjentagende bruk. Nikotin er 

sterkt avhengighetsskapende og for noen kan det være vanskelig å slutte.  

 

Snus, røyk, e-sigaretter… 
Både snus og sigarett inneholder nikotin. Sigarettrøyk transporteres til hjernen i løpet av et par 

sekunder, mens det ved snusbruk tar noe lengre tid før det når hjernen. Til gjengjeld er 

nikotintilførselen mer langvarig. E-sigarett med nikotin er forbudt i Norge per nå, fordi det 

mangler nok forskning på langtidseffekter. Selv om noe forskning har vist at e-sigaretter uten 

nikotin er mindre skadelig enn tobakksrøyking, er heller ikke dette uten skadelige helseeffekter. I 

noen studier har man funnet metaller og ulike stoffer som kan være kreftfremkallende. I vanlige 

sigaretter er det imidlertid andre stoffer enn nikotin som er de farligste. E-sigaretter har også den 

fordel at det ikke skjer forbrenningsprosesser av tobakk, og det er derfor sannsynlig at en 

tobakksrøyker vil få redusert helserisiko ved å bytte til e-sigaretter. 

Verdens helseorganisasjon har klassifisert den snusen vi bruker i Norge som kreftfremkallende, 

med økt risiko for kreft i bukspyttkjertel, spiserør og munnhule. Forskning tyder også på at snus 

kan gi økt risiko for enkelte andre kreftsykdommer og redusere overlevelse ved kreftsykdom. 

 

Mental forberedelse 
Hva er dine grunner for å slutte?  

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

Hvilke tanker har du om hvordan du skal gå fram? 

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

Hvordan lykkes? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dine helsegevinster 
20 min: Pulsen går ned 

8 timer: Blodsirkulasjonen bedres 

48 timer: Smak og luktesansen bedres 

72 timer: Lungekapasiteten øker og du er nikotinfri 

2-12 uker: kjennes lettere å være i fysisk aktivitet 

1-9 mnd.: Flimmerhårene i halsen kvikner til, det er lettere å holde seg frisk  

3-9 mnd.: Hosten avtar og det er lettere å puste 

1 år: Immunforsvaret styrkes 

10 år: Risiko for å utvikle sykdommer som lungekreft er halvert. Og risiko for å utvikle andre 

kreftformer er også betydelig redusert.  

 

Trenger du flere grunner til å slutte, eller har du allerede bestemt deg? 

www.slutta.no gir deg personlig oppfølging i hele røykesluttprosessen eller last ned gratisappen 

«slutta» for mer motivasjon og påfyll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykke til på veien mot ett friskere liv!  
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