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N
ikotin

H
jernen er først fæ

rdigudviklet, når den er om
kring 25-30

 år gam
m

el. O
g 

indtil da er den sæ
rligt følsom

 over for påvirkninger udefra. Blandt andet 

over for rusm
idler som

 for eksem
pel nikotin, der kan skabe perm

anente 

skader i den unge hjerne. D
e tre prim

æ
re skadende virkninger, nikotin kan 

have på den unge hjerne er: afhæ
ngighed, nedsa

t koncentra
tionsevne og 

psykisk sygdom
.
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N
ikotin m

edfører en øget følsom
hed 

over for stresspåvirkninger, og m
an får 

en større risiko for a
t få depression eller 

angst.

N
år m

an har brugt nikotin

i læ
ngere tid, er der risiko for, a

t m
an 

får varige koncentra
tionsproblem

er, 

selv læ
nge efter a

t m
an er  stoppet.

N
ikotin er lige så afhæ

ngigheds-

skabende som
 kokain, så m

an kan ikke 

bare stoppe, når m
an vil. N

ikotin øger 

også risikoen for a
t blive afhæ

ngig af 

andre rusm
idler, og hvis m

an har brugt 

det som
 ung, vil det falde én m

ere 

na
turligt resten af livet a

t søge 

rusm
idler.
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N
år børn og unge bruger nikotin, kan det skabe perm

anente skader på deres hjerne. 

D
erfor er det yderst bekym

rende, a
t der kom

m
er flere og flere nikotinprodukter på 

m
arkedet, og a

t de bliver m
ere og m

ere populæ
re hos børn og unge, hvis hjerner 

stadig er i udvikling.
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Sådan skader nikotin
børn og unges hjerner


