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Hvad er snus?

Tobaksbaserede produkter, 
som indeholder nikotin, der 
optages gennem 
mundslimhinden:

Svensk snus 

Ikke-svensk snus (snuff) 

Tyggetobak 

Skrå

Tobakspastiller

Pulvertobak

Nikotinposer = uden tobak
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Koncentrationen af nikotin i blodet 
ved rygning og ved brug af snus 
brug
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Centrale pointer

• Snus indeholder giftstoffet nikotin

• Afhængighed af nikotin giver koncentrationsbesvær, 
irritabilitet og rastløshed

• Nikotin giver den unge hjerne kognitive forstyrrelser

• Nikotin fremmer IKKE sportspræstationer

• Snusforbrug kan være gateway til andre rusmidler

Læs mere på www.myteromsnus.dk

http://www.myteromsnus.dk/
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Præsentation af 
www.myteromsnus
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Hvem står bag?
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Hvem er målgruppen?
Forældre – skal informeres og gøres opmærksomme på 
deres rolle i grænsesætningen vedrørende snus
Medarbejdere på ungdomsuddannelser – skal have 
værktøjer til at tale med de unge om snus
Trænere og ledere i idræts- og fritidslivet – skal 
engageres til at tage ansvar som rollemodeller
Kommuner – skal understøtte røgfri ungeliv og sikre at 
der er hjælp til nikotinafvænning

ALTSÅ: MÅLGRUPPEN ER VOKSNE! 
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Josephine: 
”Jeg havde den sejeste lærer, som holdt mig fast i, at jeg skulle 
stoppe med at ryge”
Ruben: 
”Jeg ville IKKE bruge snus, men så blev jeg fuld, og så synes jeg 
lige pludselig at det var verdens bedste ide”
Patrick: 
”Hvordan kan lærerne undgå at se at den samme gruppe af 
elever hver dag går det samme sted hen? Tror de virkelig, at de 
står og øver matematiktabeller”
Camilla: 
”Jeg blev så lykkelig, da min far stoppede med at ryge”
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Ansvarlige voksne

Unge ønsker klare regler

Unge ønsker at voksne griber ind

Unge værdsætter lærere/voksne som hjælper 
dem
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Hvordan kan vi stille op som voksne?

Klare rammer og regler

Myter om snus skal præsenteres 
for forældre, ledere og trænere, 
foreningsbestyrelser, fagpersoner, 
og andre der arbejder/beskæftiger 
sig med unge

Unge skal vide, hvor de kan få 
hjælp til afvænning, fx ved at 
sende en sms til 1231 med 
teksten ‘snusfri’

Grib ind, når I ser unge tage snus 
i timerne/på gangene/til 
træningen

Grib ind fordi I gerne vil være 
omsorgsfulde. Husk at det vil de 
unge gerne have at I gør, også 
selv om de protesterer

Grib ind på en anerkendende og 
nysgerrig måde
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Gode råd til tobaksfri skoledag

• En enig ledelse skal bakke op og lærernes rolle skal 
præciseres (Tivoli-reglen)

• Der skal være tydelighed om regler og sanktioneringer

• Inddrag skolebestyrelsen og elever om bl.a. sanktioner og 
mulige aktiviteter i pauser

• Stoplinien kan hjælpe unge og bekymrede forældre

• Få hjælp fra kommunens sundhedsafdeling 
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Materialer

Hjælp til at stoppe med 
snus

App til unge, som 
ønsker at stoppe brug 
af tobak eller snus

Hjemmeside til unge om 
snus

Viden til voksne, kort og 
plakater til skolen


