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Lars Erik Rutqvist & Freddi Lewin kritiserer vår konklusjon (1) nemlig at de to svenske
artiklene fra 1999 (2, 3) ikke frikjenner snus som kreftfremkallende for mennesker. De gir
også inntrykk av at IARC (4) i sin evaluering av snus bare har vurdert røykfri tobakk av
typer som er vanlig utenfor Skandinavia. Det er ikke riktig. Som påpekt (1) har IARC vurdert
tre epidemiologiske undersøkelser fra USA og en fra Sverige og konkluderer med at de
typer snus som er vanlig i Nord-Amerika og Vest-Europa, er kreftfremkallende for
mennesker.
I vår artikkel (1) påpeker vi at begge de svenske artiklene (2, 3) viser en økning av kreft i
munnhulen hos tidligere snusere, mens det ikke er noen påvist økning hos daglig snusere.
De e kan forklares ved at i et land med høy helseopplysning vil mange slu e å snuse når de
merker sårhet på stedet hvor snusprisen legges. De e vil oppfa es som et forvarsel på at en
mer alvorlig sykdom kan være under utvikling.
I Sverige som i Norge har det skjedd en forandring når det gjelder hvem som bruker snus
(5). I 1955 var det vesentlig eldre personer som snuste. I den yngste aldersgruppen fant man
ingen snusere. I aldersgruppen 25 – 35 år snuste omkring 10 %, mens blant 60-åringer snuste
over 30 % av mennene. Salget av snus i Sverige hadde et minimum omkring 1970. Så begynte
ungdommen å snuse, og salget gikk kraftig opp. I siste halvdel av 1980-årene var det 30 –
40 % av unge menn under 25 år som snuste, mens det blant 60-åringer bare var omkring
10 %.
De to svenske publikasjonene (2, 3) omhandler gruppen av de ”gamle” snuserne som
begynte å snuse i langt høyere alder enn dagens snusere. Vi har nå en ny gruppe snusere
som har begynt å bruke snus i ung alder. Fra mange undersøkelser vet vi at en person som
blir utsa for et kreftfremkallende stoﬀ i ung alder, har en høyere kreftrisiko. Den relative
risikoen for lungekreft er således dobbelt så stor blant dem som begynner å røyke når de er
under 15 år, sammenliknet med dem som er 20 – 24 år når de begynner å røyke. De e betyr
at dagens snusere sannsynligvis har en høyere kreftrisiko enn gruppene som ble undersøkt
i de to svenske rapportene.
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Amerikanske myndigheter klassiﬁserte snus som kreftfremkallende for mennesker i 2000
(6). En av advarselsmerkingene på snus i USA er: ”Warning: this product may cause mouth
cancer.”
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