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Hvad er en elektronisk 
cigaret? 



Hvad er en elektronisk cigaret? 

• Nyt nikotinholdigt produkt  

• Elektroniske-cigaretter, e-cigaretter, 
dampcigaretter, electronic nicotine 
delivery system (ENDS)  

• Over 460 forskellige mærker 

• Opfundet i 2003 af Hon Lik, Kina 

 

 

 

 



Historie 

• De første år: 

– solgt på internettet 

– små producenter i Kina 

• De seneste år: 

– aggressiv markedsføring 

– eksplosiv stigning i salget 

– tobaksindustrien dominerer: 
• Lorillard (Skycig) 

• British American Tobacco (Vype) 

• Reynolds (Vuse) 

• Imperial Tobacco (Fontem) 

• Philip Morris (MarkTen) 

– stort set ureguleret, globalt marked 

Salg af e-cig 



Sex 
Glamour 
Frihed 
Uafhængighed 
Livsnydelse 

Sikkerhed  



”Eurobarometer” 
Ca. 1000 personer spurgt i hvert EU-land 
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Vardavas C et al. TC Online First, published on June 16, 2014 as 10.1136/tobaccocontrol-2013-051394 

% ”Nogensinde brugt dem” 



Hvad er en e-cigaret? 

Patron med 
væske 

Batteri + forstøver:  
Når man suger aktiveres et batteridrevet 
varmelegeme i  forstøveren, og væsken fordamper 

3. generation. 
Bedre og bedre til at levere nikotin 



Indholdet af en e-cigaret 

• Røgdannende stoffer 

– Propylenglycol og glycerin 

• Duft- og aromastoffer 

– Kanel, mentol, æble 

• ±Nikotin 

• Vand 

• Alkohol  

• Kemiske tilsætningsstoffer 

– fx tadalafil 

http://e-cigarete.eu/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=6&zenid=db3fd0435e52659825dbe20a55ed4dc7


Vigtigste indholdsstof  
Propylenglycol 

• Næsten 90% af e-væske 

• Synlig damp/”røg” 

• Optages meget hurtigt gennem inhalation 

– Brugt i lægemiddler (inhalatorer og forstøvere) 

– “Teaterrøg” – tilfælde af akutte lungereaktioner 

 

 

* Burstyn I. Peering through the mist. Technical Report. July-August 2013 



Dampning 

• En anderledes inhalation 
end ved cigaretter 

• Længere og dybere 
“sug/puff” 

• En daglig damper vil typisk 
tage 100-300 sug/dag 

• 150 sug = 10 almindelige 
cigaretter 



Er det et sikkert produkt? 
 



Den gode nyhed 

• Ingen forbrænding af tobak  

• Ingen inhalation af kræftfremkaldende  stoffer 
dannet ved forbrænding 

• Mindre helbredsskade forventes 





Evidens  

• 76 studier er fundet ved systematisk review 

• Typer af studier: 

1. Indholdet af væske eller damp (n=34) 

2. Eksperimentelle undersøgelser med mennesker (n=21) 

3. Rapporter om bivirkninger (n=20) 

4. Eksperimentelle undersøgelser med dyr (n=1) 

 

 

C. Pisinger, M. Døssing. A systematic review of health effects of electronic cigarettes.  

Prev Med. Sep 2014, revision being resubmitted 



Generelle fund 

• Mange metode problemer 

– Fund gælder kun for det pågældende mærke og batch 

– Experimenter: e-cig naïve frivillige, udsættelse i meget 
kort tid 

• >1/3 af undersøgelser: conflict of interest 

• De fleste studier sammenligner med 
cigaretter/rygning 

• Ingen studier om langtidsvirkninger 

 

http://www.bt.dk/sites/default/files-dk/node-images/65/65546-spkone-viste-vej-til-dd-kvinde--.jpg


1. Studier der undersøger indhold af 
væske/damp 

• Vildledende/ingen oplysninger om indhold 

• Dårlig overensstemmelse mellem det faktiske nikotinindhold 
og det angivne 

– Produkter “uden nikotin” indeholder nikotin – nogle gange i høj 
koncentration 

Hadwiger ME et al. J.Chromatogr.A  2010; 1217:7547-7555 

Goniewicz ML et al. Nicotine.Tob.Res. 2013; 15:158-166 

 



Nikotin 

• Næsten alle bruger e-cig med 
nikotin 

 

• Farmakologisk effekt: 

• Centralnervesystemet: frigivelse af 
neurotransmitorer og hormoner, 
“belønningssystemet” 

• Perifert:  

– Øget frigivelse af adrenalin 

– Stigning i blodtryk og puls 

• Dyrestudier viser: 

– Apoptose (programmeret celledød) 

– Accelereret tumorvækst  

– Accelereret åreforkalkning… 

 

 

 

German Cancer Research Center. Electronic Cigarettes- An Overview. Vol 19, 2013 

 
Svært 

afhængigheds 
skabende 

 



1. Studier der undersøger indhold 
af væske/damp 

Skadelige stoffer:  
• Fine/ultrafine partikler 
• Skadelige metaller  

• Kræftfremkaldende 
tobaksspecifikke 
nitrosaminer 

• Kræftfremkaldende 
carbonyler 

• Organiske 
opløsningsmidler 

• Polycycliske aromatiske 
hydrocarbons  

  

 

Modstridende 
resultater:  

– Nogle finder stofferne 
i de fleste samples, 
andre i få/ingen 

– Nogle i høj 
koncentration, andre i 
meget lav/”spor” 

 



Ofte: lave niveauer fundet i væsker 

Men: 

• Kronisk eksponering: et “sikkert” niveau i væske 
reflekterer ikke sundhedseffekten af 300 daglige inhalationer 
igennem årtier  

• Sikkerheden i kombitationen af stoffer er ikke blevet 
undersøgt 

• Opvarmning=> nye kemiske stoffer 

• Inhaleret damp gennemgår forandringer i lungerne 

 



Vigtigste indholdsstof  
Propylenglycol 

• Den største bekymring vedr. e-cig: Propylenglycol 

“…estimated levels of exposure to propylene glycol and glycerin are 
close enough to threshold-limit values to warrant concern 
and that the threshold-limit values are based on uncertainty 
rather than knowledge”  

 

 • Burstyn I. Peering through the mist. Technical Report. July-August 2013 

• Intern rapport bestilt og betalt af e-cig sælgere og damperforeninger 



1. Studier der undersøger indhold af 
væske/damp 

• Cytotoxisk effekt på hjertemuskel celler, 
embryonale celler, neonatale stamceller, 
lungefibroblaster 

• Associeret med smagsstoffer, ikke nikotin 

• Sign. mindre cytotoxiske end alm. cig. 

  

 

 

 

 

 

Farsalinos K. et al. Int J Environ Res Public Health. 2013, 10, 5146-5162 

Bahl V et al. Reprod.Toxicol. 2012; 34:529-537 

 

http://www.safesigns.com.au/images/Cytotoxic-Waste-THZ20.jpg


1. Studier der undersøger indhold af 
væske/damp 

Eksperiment: 

• Lungeepitel celler med speciel 
mutation  

• findes hos rygere med høj risiko 
for lungekræf 

• Celler udsat for e-damp viste 
samme mønster af “gen-
udtryk” (gene expression) som 
celler udsat for tobaksrøg  

 

 

Park SJ et al. Clinical Cancer Research Conference: 3rd 

AACR-IASLC Joint Conference on the Molecular Origins of 

Lung Cancer San Diego, CA United States Conference, June 

2014 



2. Forsøg med mennesker 
 

Akut effekt på hjertet 

• Store metode problemer 

• Modstridende resultater: 
– Påvirkning af puls? 

– Øget blodtryk? 

– Nedsat iltmætning? 

• Ingen effekt på blodtælling 

• Ingen effekt på hjertefunktionen 

 

Battista Let al. Circulation Conference: American Heart Association 2013  

Czogala J et al. Przegl.Lek. 2012; 69:841-845  

Tsikrika S et al.Tobacco Induced Diseases Conference: 11th Annual Conference 2013  

Eissenberg T et al. Tob.Control 2010; 19:87-88  

Flouris AD et al. Food Chem.Toxicol. 2012 

etc…. 



2. Forsøg med mennesker 

Lungerne 
• Store metode problemer 

• Sunde e-cig-naïve frivillige (rygere): effekter der minder 
om effekter ved rygning (svagere) 

• Patienter med astma/KOL: øjeblikkelig signifikant 
luftvejsmodstand 

Marini S et al. Toxicol Appl Pharmacol 2014; 278(1):9-15 

Flouris et al. Inhal.Toxicol. 2013; 25:91-101 

Vardavas et al. Chest 2012; 141:1400-1406 

 



2. Forsøg med mennesker 

Schober et al. Int J Hyg Environ Health 2014; 217(6):628-637. 

• Et nedbrydningsprodukt dannet i 
forbindelse med forbrænding, acrolein, 
potentielt kræftfremkaldende stof er 
fundet i urin hos dampere 

 

https://daneke.files.wordpress.com/2014/11/urine-man.jpg


3. Studier der rapporterer bivirkninger 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• Symptomer fra alle 
organsystemer 

• Case reports: 
lungesygdomme og 
atrieflimmer 

 

 

 

 

 

 

 

• Ingen alvorlige 
bivirkninger i 
prospektive studier 

• Færre 
lungesymptomer og 
bedre alment helbred 

 Selektions 
 bias 

Modstridende 

resultater 
 

http://teamgohappy.com/start/network-marketing-den-sikreste-vej-til-blive-selvstaendig/button/
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Not_facebook_not_like_thumbs_down.png


Det er ikke tilfældigt hvem der 
deltager i undersøgelserne 

• Bivirkninger 
selvrapporteret i 
online  chat fora:  
– Nye dampere som 

oplever negative 
symptomer spørger andre 
dampere om bivirkninger 

• Bivirkninger 
rapporteret af folk, 
der jævnligt bruger e-
cigaretter: 
– Dampere som tåler e-

cigaretter godt 

– De der har bivirkninger er 
holdt op med at bruge e-
cigaretter 



 
4. Forsøg med dyr 

 

• Mus der fik sprøjtet e-cig 
væske ind i luftrøret: 
astmatisk reaktion og 
inflammation 

 

 

 

Lim HB, Kim SH. Inhallation of e-Cigarette Cartridge Solution Aggravates Allergen-induced Airway 

Inflammation and Hyper-responsiveness in Mice. Toxicol Res 2014; 30(1):13-18. 

http://aldf.org/article.php?id=2325


Studier om “passiv-dampning” 

• Få studier 

• Stigende evidens for at 
man udsættes for passiv 
dampning 

 

• Cotinin (nikotin-
nedbrydningsprodukt) 
fundet i ikke-damperes 
blod, når de udsættes for 
passiv dampning 

– Samme niveau som ved 
rygning 

Flouris et al. Inhal Toxicol 2013 Feb;25(2):91-101 

Czogala et al. 2014 

Ballbè et al, Environ.Res. 2014 Sept; 29:76-80 

 



Konklusion - helbredseffekt 

• Mange metodeproblemer 

• Langtidseffekt ukendt 

• Få, ofte små studier 

– Ofte modstridende resultater 

• >1/3 af undersøgelser: interessekonflikt 

• Vi kan ikke drage stærke 
konklusioner 

- Kan næppe kaldes sikre/uskadelige 

 

 • Svært afhængighedsskabende 
• Mindre skade end ved cigaretter (?) 
• Anden skade end ved cigaretter (?) 



Er e-cigaretter et effektivt 
rygestopmiddel? 



Øget sandsynlighed for rygestop 

• Nogle prospektive studier var meget lovende og 
viste at mange rygere holdt op eller skar ned 

 

 

• En nylig ‘real-life’ undersøgelse viste at e-cig 
øger rygestopraten mere end ingen hjælp til 
rygestop/nikotinprodukter købt i håndkøb  

Caponnetto P et al. Int.J.Environ.Res.Public Health 2013; 10:446-461 

Kotz D et al. Addiction 2014; 109(3):491-499. 

http://www.londoncognitivehypnotherapy.co.uk/site/wp-content/uploads/2011/08/Patrick-Lilley-Hypnotherapist-helping-you-stop-smoking-now.jpg


Ny meta-analyse: mindsket 
sandsynlighed for rygestop 

• Meta-analyse baseret på befolkningsundersøgelser:  
e-cig brugere havde signifikant lavere 
sandsynlighed for at blive røgfri  

 

39% 
lavere 

Grana R, Benowitz N, Glantz SA. E-cigarettes: a scientific review. Circulation 2014; 129(19):1972-1986. 



Kræftpatienters brug af e-cigaretter 

• 1074 kræftpatienter, New York 

• Deltog i rygestopprogram 

• E-cig brugere: mere afhængige, flere rygestopforsøg bag sig 

• Opfølgning: mellem 6 og 12 mdr. 

• Der blev i analyserne taget højde for forskelle i 
nikotinafhængighed, tobaksforbrug, kræftdiagnose osv. 

• Resultater:  

– Komplette tilfælde: ingen forskel i røgfrihed 

– Intention-to-treat analyser (dobbelt så mange e-cig brugere 
blev tabt ved opfølgning): fordoblet  sandsynlighed for at 
e-cig brugere røg (odds ratio, 2.0; 95% confidence interval, 
1.2-3.3) 

Borderud S. et al. Electronic Cigarette Use Among Patients With Cancer. Cancer, Article first 

published online: 22 SEP 2014.DOI: 10.1002/cncr.28811 

 

  



Real life 
Spørgeskema undersøgelse  

blandt 208 e-cig brugere 

1% 

19% 

16% 64% 

Hjalp mig til at holde
op permanent

Hjalp mig til at holde
op midlertidligt

Hjalp mig til at
reducere, men ikke

holde op

Hjalp mig ikke til at
holde op

Betalt af e-cig firma. Men omtales aldrig 
Heavner K, Dunworth J, Bergen P, Nissen C, Philips CV. Electronic cigarettes (e-cigarettes) as 

potential tobacco harm reduction products: Results of an onliner survey of e-cigarette users. In: 

tobaccoharmreduction.org. 2010. 



Den eneste randomiserede 
rygestopundersøgelse 

 

• 657 rygere med ønske om 
at holde op med at ryge 

• 3 arme: 

– Nikotin plaster 

– E-cig med nikotin 

– E-cig uden nikotin (placebo) 

• Efter 6 mdr.: ingen 
signifikant forskel i 
rygestop 

 

 

Bullen C et al. The Lancet 2013  Sep 9 
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   Light-cigaret katastrofen 

1/3 af deltagerne i e-cig 
gruppen brugte stadig e-cig 

Bullen C et al. The Lancet 2013  Sep 9 
 



Er det kun voksne rygere der 
bruger e-cigaretter? 



Børn lærer hurtigt 

http://scribbledigit.files.wordpress.com/2011/04/kids-are-fast-learners.jpg
http://chadhyams.files.wordpress.com/2012/08/business-man-with-superman-shadow.jpg


Appellerer til unge 

• Billige  

• Smager af slik 

• Sælges uden kontrol af 
alder 

• Møder ikke lige så stor 
modstand fra voksne 
som rygning 

• Kan lide at 
eksperimentere 

• Berømtheder bruger 
dem 

 



Unges eksperimenteren 
med e-cigaretter 

• Brug spredes til børn/unge 

• Eksperimentel brug er 
fordoblet indenfor et år  

• Også ex-rygere og aldrig 
rygere  

• Selv børn ned til 12 år 

• Dobbelt brug er mest 
almindeligt 
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Camenga DR et alAddict Behav 2014; 39(1):338-340. 

Goniewicz. Pediatrics 2012;130;e879 

US Centers for Disease Control and Prevention. United States, Weeky Report - September 6, 2013 

http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport_e-cigarette_VF_1.pdf, page 113, France 

 

http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport_e-cigarette_VF_1.pdf
http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport_e-cigarette_VF_1.pdf
http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport_e-cigarette_VF_1.pdf
http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport_e-cigarette_VF_1.pdf
http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport_e-cigarette_VF_1.pdf


De unge ‘first movers’ 
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http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport_e-cigarette_VF_1.pdf, page 116, experimentation with e-cig 

Smoking prevalence: Danish National Health Profile 2010, daily smoking 

http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport_e-cigarette_VF_1.pdf
http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport_e-cigarette_VF_1.pdf
http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport_e-cigarette_VF_1.pdf
http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport_e-cigarette_VF_1.pdf
http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport_e-cigarette_VF_1.pdf


Drømmen om rygestop 

EC til 
rygestop 

Rygestop Tilbagefald  
EC + 

almindelige 
cigaretter 



Polen: brug 5-doblet på tre år 

Steget fra 
24% til 
38% 

Steget fra 
6% til 
30% 

Goniewicz ML, Rise in Electronic Cigarette Use Among Adolescents in Poland. J of Adolescent 

Health,  2014, 5 (5) Pages 713–715, November 2014  

Steget fra 
4% til 
22% 

    Har prøvet at ryge   Har prøvet e-cig     Ryger           Bruger e-cig      Både ryger og    

               bruger e-cig   

 

 



http://www.google.dk/url?url=http://ink361.com/app/users/ig-517904978/atomicvape/photos&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Kbx-VLHrGoS9ygPmioGYCA&ved=0CBQQ9QEwADg8&usg=AFQjCNFYEVuDoplhky0Qse93ROQCN2UhpA


Gratis e-cigaretter til elever 



E-cigaretten: en ven eller 
fjende? 



Vi kan ikke kun fokusere på rygerne 

Betydning for folkesundhed= 

toksicitet/risiko × antal 

 personer eksponeret 

http://contemplativelife2.files.wordpress.com/2013/02/sihlouette.jpg
http://www.google.dk/url?url=http://blogs.dickinson.edu/ecofeminism/tag/toxic-cosmetics/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iKZpVLE2x__LA9PygegB&ved=0CCEQ9QEwBQ&usg=AFQjCNFQUltXLYYGg9GFVEyLXkywOKM9Ew


Kan fordele opveje ulemper? 

Helbredsgevinst: 
skift til EC (?) 

Øget risiko: ikke-
rygere bruger EC 

Øget risiko: skifter til 
EC i stedet for 
rygestop 

Risiko for re-
normalisering af 
rygning i samfundet 

Øget risiko: dobbelt 
brug (EC + rygning) 

Helbredsgevinst: 
rygestop ved EC  

Øget risiko: ex-
rygere bruger EC 

Helbredsgevinst: 
rygereduktion ved 
EC (?) 

EC: Electronic cigarettes 

 



Negativt impact på 
folkesundheden Denmark 2034 

Rygning E-cig - scenarie 1 E-cig - scenarie 2
10% dampere 
Risiko 10 

20% rygere 
Risiko 100 

Skade på folkesundheden 

5% dampere 
Risiko <1 

Harm reduction perspektiv 



Negativt impact på      
folkesundheden Denmark 2034 

Rygning E-cig scenarie 2 E-cig scenarie 3 E-ci scenarie 4 E-cig scenarie 5

50% dampere 
Risiko 10 

60% dampere 
Risiko 25 

20% dampere 
Risiko 5 

5% rygere 
Risiko 100 

30% dampere 
Risiko 10 

Public health perspektiv 

Skade på folkesundheden 
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Industriens syn på sagen 

http://www.utahvapers.

com/testimonials/ 



Case 



Case 

• En 19-årig kvinde 

• Røget siden hun var 13  

• Ryger 20 cigaretter om 
dagen 

• Har prøvet at stoppe flere 
gange  

– brugt viljestyrke og prøvet 
nikotintyggegummi 

• Lægen har konstateret let 
astma 

• Veninden er skiftet til e-cig 
og har fået det meget bedre 

• Vil du anbefale et skift 
til e-cigaretter? 



Case: Strategier (forslag) 

• E-cig bør ikke anbefales 
af sundhedspersonale 

• Rygestop er altid målet 

• Tilbyd altid 
evidensbaseret 
rygestopstøtte 

• Professionel 
rygestoprådgivning 
(fx 6-8 gange) + 
rygestopmedicin 

 

• fx: 

– Prøv med 2 nikotinplastre og 
kombiner med nikotin inhalator, 
sugetablet eller spray 

• Gentag 

• Gentag 

– Ved tilbagefald: prøv Champix 

– Ved tilbagefald: prøv Zyban  

– ((Hvis intet virker: prøv evt. e-
cig i 2-3 mdr. til rygestop)) 


