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som røyking. Snus inneholder kreft-
fremkallende stoffer, og øker risikoen 
for flere alvorlige kreftformer. Det er 
også holdepunkter for at snus i gravidi-
teten kan føre til dødfødsel, lav fødsels-
vekt, og pustestans etter fødselen, slik 
vi ser ved røyking. Vi vet at kje-
misk påvirkning i svangerskapet kan gi 
alvorlige følger for barna på lang sikt, 
også i voksen alder, sier overlege Tom 
Grimsrud i Kreftregisteret.

Han viser til en ekspertgruppe ved 
WHOs kreftforskningssenter 
(IARC) som i 2009 gikk i gjennom alle 
publiserte vitenskapelige studier om 
snus og kreft. Gruppen fant tilstrekke-
lige holdepunkter til å fastslå at snus 
øker risikoen for kreft hos mennesker, 
både i munnhulen, bukspyttkjertelen 
og spiserøret. Spiserørskreft var da ny 
på listen over kreftformer med klart økt 
risiko. Kreftfaren gjelder også de typene 
snus som brukes i Nord-Europa.

– Disse kreftformene er alvorlige 
sykdommer som gir lav overlevelse for 
dem som rammes. Det er en utbredt 
misforståelse at konklusjonene fra 
WHO er tilbakevist i senere studier. Vi 
fraråder derfor alle å bruke snus, spesi-
elt unge kvinner.

– Nikotin omdannes i menneske-
kroppen til kreftfremkallende stoffer. 
Undersøkelser tyder på at bruk av snus 
gir dårligere prognose for dem som 
rammes av kreft og andre sykdommer. 
Man ser at nikotin forstyrrer kroppens 
normale overlevelsesmekanismer både 
hos dyr og mennesker.

Tannhelsereiser til Polen

Det vakte oppsikt i tannlegekretser på 
Vestlandet da Haugesunds Avis i et 
stort oppslag tidligere i år skrev om en 
tannhelsesekretær fra Odda som ville 
etablere et firma for å ta med pasienter 
fra Vestlandet til Gdansk. Dette er ikke 
så oppsiktsvekkende i seg selv, men det 
som ble lagt merke til, var at firmaet 
var innstilt til økonomisk støtte fra 
Odda kommune. Firmaet hadde søkt om 
etableringsstøtte på 50 000, og råd-
mannens forslag til vedtak i Odda kom-
munes næringsfond lød på 33 000 kro-
ner.

Nå er tannhelsetilbudet i kommu-
nene fylkeskommunens ansvar, men 
oppslaget skapte en del spekulasjoner 
rundt hvordan kommunene så på sin 
rolle i denne sammenhengen.

Søknaden ble behandlet i utviklings-
komiteen i Odda kommune, som er et 
politisk sammensatt organ. Etter en 
prinsipiell diskusjon om hva som tjener 
næringslivet i kommunen, ble forslaget 
enstemmig avslått. Avslaget er ikke 
meldt i lokalpressen, så vidt Tidende 
har kunnet bringe på det rene.
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UT – på tur

Har du smarttelefon eller nettbrett og 
liker å gå tur på nye steder?

Den norske turistforening og NRK 
har gått sammen om appen UT.no. 
Målet er å lage Norges største og beste 
turguide, og de er langt på vei.

Her kan du finne turforslag og hytter 
i nærheten av deg eller, søke blant 
900 000 steder i hele Norge. Du kan 
finne fram med detaljerte turkart med 
alle Turistforeningens stier, løyper og 
hytter. Kartene kan lastes ned slik at du 
har dem når du ikke har nettilgang, på 
telefon eller nettbrett.

UT.no er sosialt på den måten at du 
kan dele dine beste turforslag og kom-
mentere turløyper og hytter.

God tur!

Du kan også følge oss på
Facebook og Twitter.

Navnet er Tannlegetidende

Tidende er
tilpasset håndholdte medier

www.tannlegetidende.no
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Klokka 0000 på
utgivelsesdato

www.tannlegetidende.no
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