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Vad är lustgas?
Lustgas är ett läkemedel som används som 
smärtlindring inom vården och tandvården. 
Det som används inom vården är lustgas 
blandat med syrgas, gasblandningen andas då 
in genom en mask. Det är vanligt att använ-
da lustgas till exempel när man föder barn. 
Lustgas används också för att ersätta luft vid 
förpackning av livsmedel eller som drivgas i 
gräddsifoner. Icke-medicinsk lustgas finns för 
försäljning i butiker och på nätet. Det finns 
ingen åldersgräns och lustgas är inte narkoti-
kaklassat. Att andas in sådan lustgas kan orsa-
ka syrebrist, eftersom den inte är uppblandad 
med syrgas.

Lustgasen kan både köpas i små silverfärgade 
patroner och även stora blå patroner. Gasen 
inhaleras ofta direkt från patronen eller via en 
ballong. Lustgasen ger ett rus på 1–2 minuter 
som skapar avslappning och fnittrighet. Det 
kan även ge smärtlindring och hallucinationer. 

Risker med lustgas
• När gasen inhalerats direkt från gastuber 

får personen i sig en koncentrerad gas till 
skillnad mot vad man får på sjukhuset där 
gasen är blandad med syrgas.

• Den främsta risken med lustgas är  
syrebrist vid inandning. Det kan leda till 
medvetslöshet, tillfällig försvagning av 
hjärtmuskeln och att kroppens skydds-
reflexer försvagas. Till exempel dämpas 
kräkreflexen eller reflexen att ta emot sig 
vid ett fall. Dödsfall har inträffat på grund 
av den syrebrist som kan uppstå vid inand-
ning av koncentrerad lustgas.

• Riskerna med lustgas ökar när det  
används samtidigt som andra droger eller 
alkohol. Det är vanligt att kombinera med 
exempelvis alkohol eller cannabis för en 
starkare effekt.

• Det går inte att säga hur mycket man kan 
få i sig utan att det är farligt, det varierar 
från person till person samt i vilken kon-
centration man får i sig gasen.

• Koncentrerad lustgas kan vara mycket kall 
vilket kan ge skador i näsan, på läpparna, 
på stämbanden och i de övre luftvägarna.

• Långvarig, upprepad användning kan ge 
skador på nervsystemet genom att den 
mängd B12-vitamin man har i kroppen 
avaktiveras. Det kan leda till blodbrist och 
bestående nervskador.

Information om lustgas
Användningen av lustgas i berusningssyfte blir allt vanligare bland ungdomar och 
unga vuxna. Lustgas, som ger ett kortvarigt rus, är ännu inte narkotikaklassat men kan 
ändå vara farligt.

Vad kan jag göra som vuxen?
Prata med ungdomar/unga vuxna i din närhet 
om riskerna och faran med att använda lustgas. 
Var observant på om du hittar gasbehållare eller 
ballonger.

Är du orolig eller har frågor?
Är du orolig eller har frågor om lustgas, eller 
andra droger, så finns det flera olika stödfunk-
tioner som du kan vända dig till.
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