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Flestir vel bragðbættir 

Mikilvægt að rannsaka niótínpúða sem hluta 
af tóbaksvörnum, stjórnarstefnu og praxís



Villandi markaðssetning (BMJ, Des 2020)
● Tóbaksframleiðendur markaðssetja nikótínpúða sem “tóbaks-lausa” vöru þrátt fyrir að sumir viðurkenna að nikótínið komi 

frá tóbaksplöntu.
● Innihaldsefni

○ Nikótín. Á sumum sölustöðum stendur “pharmaceutical-grade” (læknisfræðilegir skammtar)
○ Bragð- og gervisætuefni (maltitol, gum arabic, acesulfame K, aspartam)
○ Mýkingarefni fyrir augnþurrk (hydroxypropyl cellulose)
○ Gefa rúmmál (micro crystalline cellulose)
○ Hreinsiefni/sýkladrepandi (sodium carbonate) - pH 11-12
○ Matarsódi (sodium bicarbonate) - pH 8-9

● Kemur í ýmsum bragðtegundum þar á meðal ávaxtabragði
● Getur notað hvar sem er!
● Minni hætta! ...þrátt fyrir skort á rannsóknum
● Falla undir reglur um reyklaust tóbak í Bandaríkjunum.



Brú yfir í sígarettur (Nature BDJ, Jan 2021)
● Vantar reglugerðir í Evrópusambandinu

● Víða auglýst sem tóbaks-frír valkostur

● Engar heilsuaðvaranir

● Brú yfir í hefðbundnar reykingar og önnur fíkniefni (líkt og við sáum með 

rafsígaretturnar)

● Eigum að krefjast rannsókna sem eru vel útfærðar, óháðar og áreiðanlegar

● Þurfum að bregðast strax við og einhuga, svo við endurtökum ekki sömu 

mistökin

● Tóbaksfyrirtækin með kænsku sinni lúmskuleg og ræna ungt fólk heilsunni



Notkun nikótíns meðal ungmenna að 



Taugaeitur í poka

● Nikótín er eitur sem 

nikótínplantan framleiðir til að 

verja sig gegn skordýrum. 

● Notað sem skordýraeitur til 

2009 í EU

● Hreinsiefni

● Eitt hættulegasta eitrið, getur 

valdið öndunarstoppi



Eitrunareinkenni

● Ógleði og uppköst

● Niðurgangur og kviðverkir

● Mikil munnvatns framleiðsla

● Hraður hjartsláttur og hár blóðþrýstingur

● Hröð öndun

● Höfuðverkur og svimi

● Föl húð

● Truflanir í heyrn eða sjón

● Sviti

● Mjög hægur hjartsláttur

● Lágþrýstingur

● Svefnhöfgi og rugl

● Yfirlið, krampar og öndunarstopp 

● Dauði





Tóbaksframleiðendur / Nikótín iðnaðurinn 

● Tóbak drepur árlega yfir 8 milljónir manna 

(WHO, 2020)

● Barnaþrælkun hefur verið viðloðandi 

● Keyptu rafsígarettu framleiðslufyrirtækin

● Núna nikótínpúða

● Aldrei gefið út yfirlýsingu um að útrýma 

nikótínfíkn



Tóbakslaus bekkur? 



Skilaboð 

frá 

nemanda



Meira nikótín -> meiri fíkn og fyrr háður

● Fæst nálægt skólalóðum. 

● Hátt í 10-falt meira nikótín en hörðustu 

reykingamenn fá keypt í apótekum.

● 20-falt sterkara en nikótíntyggjó á almennum 

markaði. 

● 1 niótínpúði <=> 3 sígarettur







Heilinn undir áhrifum nikótíns

Mynd frá: Benowitz NL, Nicotine Addiction (2010) N Engl J Med



Hversu ört koma fráhvörf fram?



Heilinn ekki búinn að taka 
út þroska fyrr en 25 ára



Jákvæð áhrif nikótíns sem sóst er efti

● Eykur einbeitingu og athygli

● Dregur úr spennu og kvíða

● Minnkar matarlyst

● Léttir lund og gefur vellíðun

Áhrif þessi MINNKA með tímanum og 

snúast upp í andhverfu sína. Photo by Swenico on Unsplash

https://unsplash.com/@swenico?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@swenico?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/nicotine-pouch?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/nicotine-pouch?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


“Svo fenginn að hafa 
orðið háður 
nikótíni”

Enginn



Taugafrumur 

táningsheila ekki 

full víraðar



Mynd frá: FACING ADDICTION IN AMERICA The Surgeon General’s Report on Alcohol, Drugs, and Health

Þrjú stig í fíkn



Ójafnvægi milli boðefna í heilanum



Táningsaldurinn viðkvæmari
● Langflestir ánetjast nikótíni á táningsaldri. 
● Gríðarlegt þroskastökk í heilanum á aldrinum 12-17 ára, en allt til 25-30 ára, þegar 

taugatengingar styrkjast (hvíta efnið). 
● Truflar taugaþroska framheilans sem er síðastur til að taka út þroska (rökhugsun og 

dómgreind). Mest áberandi ef nikótínnotkun byrjar snemma. 
● Ungt fólk hvatvísara, líklegra til að prófa.



Það sem við vitum frá dýrarannsóknu
● Óþroskaður heili er viðkvæmari fyrir nikótíni en 

fullorðinn. 
○ Verður fyrr háður (10-falt minni styrkur til að 

ræsa umbunarkerfið). 
○ Notar meira. 
○ Varanlegar breytingar á taugakerfinu: 1) 

umbunarkerfið áfram óþroskað að hluta til og 
næmara fyrir umbun af völdum lyfja (Líklegri til 
að nota í framtíðinni. ); 2) Gráa svæðið og sum 
hvítu svæði minni. 



Skerðing á lífsgæðum
● Almenn lífsánægja fer að snúast um að hafa nikótín 

nálægt.
● Nikótín lækkar streituþröskuldinn. 
● Mandlan verður ofurnæm, leiðir til tilfinninglegt 

ójafnvægi og minni ánægja frá dags daglegu lífi. 
● Eykur bólgu í heilanum (gegnum microglia). 
● Eykur líkur á kransæðasjúkdómi og háþrýstingi. 
● Sannfæra ungt fólk að forðast nikótín til amk 25 

ára. 



Brú yfir í önnur efni: 4-falt líklegri til að reykja sígarettur

“Nikótín er nær alltaf fyrsta 

fíkniefnið og notkun þess byrja  

oftast á barnsaldri”

Valgerður Rúnarsdóttir, yfirlæknir S



● Ef móðir neytir nikótíns á meðgöngu getur h  

barnsins orðið fyrir varanlegri þroskaskerðingu, ásamt 

því að líkur aukast á bæði fyrirburafæðingu og 

andvana fæðingu.

● Nikótín mælist í 3-falt hærri styrkleika í brjóstamjólk.

Getur skaðað ófædd börn og ungbörn

Photo by Swenico on Unsplash

https://unsplash.com/@swenico?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@swenico?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/nicotine-pouch?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/nicotine-pouch?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


11 milljarða dollara í auglýsingar 2021 í US



Skilaboðin eru alltaf þau sömu - að 
þér muni líða betur með nikótíninu



● 8 þúsund nikótínpúðar á dag eð   

milljónir á ári (2020)

● Hagnast um 65 milljónir árið 2020

https://www.visir.is/g/20202040068d

https://www.visir.is/g/20202040068d


24mg/g og engar 
upplýsingar um 
aukaverkanir

Til að árétta mikilvægi stjórnvaldsaðgerða





Lífshættulegur skammtur skv Bandaríska 
heilbrigðiseftirlitinu 60 mg fyrir fullorðinn einstakling.
Aðrir segja 1-13 mg/kg líkamsþyngdar
Ekki ráðlagt að taka meira en 100 mg á dag fyrir fullorðinn



“...Oftast börn á leikskólaaldri. Eru að sjá að 
fullorðnir að gera þetta og vilja prófa líka” 

„Nú eru þessi efni í dag bragðbætt. Þannig þau eru 
ekki að stoppa inntöku á sama hátt og gömlu efnin,“ 
„Margir átta sig ekki á að nikótín er hættulegt efni 

og getur reynst börnum banvænt.“

Ragnar Bjarnason, yfirlæknir á bráðamóttöku barna







Tóbaks-fríir nikótínpúðar? 

Skilgreining á tóbaki

● Lyfja- eða efnablanda sem búin til er úr 

blöðum af plöntum úr ættkvísl Nicotiana, 

sérstaklega N. Tabacum.

● Nikótínpúðar sem innihalda nikótín sem unnið 

er úr þessum laufum geta því flokkast 

réttilega sem tóbak. 



Allt sama tóbakið?



● Skaðlaust? 

● Betra en að reykja? 

Ungdómurinn vs. reykingamenn









Verið að fella nikótínpúða undir 
sömu gölluðu lögin? 



Fellur undir reglur 
um reyklaust tóbak í 

Bandaríkjunum



Lög og reglulegðir eru nauðsynlegar

1. Reynslan af almennri sölu rafsígaretta sýnt að of margir söluaðilar fylgja ekki reglum

2. ALLT NIKÓTÍN falli undir lyfja- eða tóbaksvarnarlögtil að vernda börn og unglinga

3. Verðstýring, skattlagningog auglýsingabann- allt mikilvægar forvarnir (>75% vs. 24%

4. Umbúðir hafi varúðarmerkinguog barnalæsingu 

5. Banna bragðefni

6. Háar sektir til þeirra sem selja nikótín til barna undir lögaldri 

7. Í hinum fullkomna heimi væri25 ára aldurstakmark



Forvarnir

● Allir þurfa að taka höndum saman, þ.m.t. foreldrar, 

bæjarfélög, þingmenn, heilbrigðisstarfsfólk, kennarar 

og aðrir sem vinna með og hugsa um ungdóminn  



Hlutverk foreldra, skóla og heilbrigðisstarfsfólks

● Bæjarfélög setji eigin reglur. San Francisco bannaði rafsígarettur með háum nikótín   

bragðefnum, til að koma í veg fyrir að unglingar verði háðir nikótíni. “Hefði ekki þur     

unnið vinnuna sína” Einungis tvær tegundir leyfðar. 

● Skólar geta farið fyrir núll-umbyrðarlyndi (zero-tolerance) stefnu fyrir hversk  

tóbaksnotkun. - Vísindamenn skrifa í NEJM.

● Foreldrar mæti á skólaviðburði, eru vakandi fyrir neyslu og ræði reg     
○ Hafa sýnt fræðslu í skólum lítinn áhuga, sama í USA. 



Að ræða við unglinga
● Fræða þau um hve skaðlegt nikótín erí hvaða formi sem er og að unglin    

mestri hættu því heilinn hefur ekki tekið út þroska, þ.e. amk fy     
○ Landlæknisembætti Bandaríkjanna er með eyðublað til stuðnings (Parent Tip  

● Gera þeim ljóst að þú sért alfarið á mótiþví að hann/hún noti tóbak af hva  

tegund sem er, þ.m.t. nikótínpúða, bæði núna og í framtíðinni. 

● Ef þú hefur sjálf/ur notað nikótín þá geturðu lýst þínum barningi við nik  



• Þekktu staðreyndir, til að geta miðlað 
réttum upplýsingum. 

• Hlustaðu með þolinmæði og athy  
Forðastu gagnrýni en hvettu held   
opinna samræða. 

• Markmiðið er að skapa samræðu    
vera með fyrirlestur. 

• Samtalið þarf ekki allt að gerast á  
tíma. 



• Finndu rétta tímann, til dæmis ef berst í tal 
að einhver hafi notað nikótínvöru. Getur byrjað 
samræður með að spyrja hvað barninu finnst 
um þetta. 

• Sýndu þeim yngri gott fordæmi með því að 
taka ábyrgð á eigin heilsu. 



Unglingar sem tilraunadýr (Guinea pig
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