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Da jeg startede med at bruge den, 
syntes alle, at det var da smart, og 
det var fornuftigt. Men i dag har 
folk travlt med at fortælle, at nu 
er der kommet ny forskning, der 
siger sådan og sådan.” 

Louise, 33 år

“
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Resumé

TRE VIGTIGE POINTER FRA INTERVIEWENE

”Jeg ryger sådan lidt hele tiden” 
I modsætning til almindelige cigaretter, der tændes, ryges og skoddes, er det med e-cigaretter ikke tydeligt, hvornår man 
er færdig med at ryge. Man kan konstant tage et sug på e-cigaretten, lidt ligesom man kan med en cola med skruelåg. Det 
gør, at e-cigaretter giver et andet rygemønster end almindelige cigaretter.

”Jeg ryger dem alle steder” 
E-rygerne har i høj grad taget reklamernes påstande til sig om, at e-rygning ikke forurener omgivelserne. De ryger dem 
indendørs, hvor de ellers ikke ville have røget tobak. 

”Fordi jeg nu selv kan styre, hvornår jeg vil ryge en rigtig cigaret, så vil jeg også tillade mig selv at 
gøre det engang imellem” 
Flere e-rygere ryger også almindelige cigaretter. De oplever at have kontrol over deres rygning og fortsætter med  
tobakken.

E-cigaretter er en ny måde at ryge og indtage nikotin på.  
Den 7. juni 2016 blev e-cigaretter med nikotin tilladt på 
det danske marked, selv om der endnu mangler viden om 
helbredskonsekvenserne ved at ryge dem, eller ved at blive 
udsat for e-røgen. Samtidig er der mange forskellige typer 
e-cigaretter og e-væsker, og der kommer hele tiden nye 
til. Der mangler viden om brugen af e-cigaretter i en dansk 
kontekst. Denne rapport giver et indblik i, hvilke tanker 
forskellige danskere gør sig om deres brug af e-cigaretter.

 
METODE
Denne rapport er baseret på 19 semistrukturerede kvalitative 
interviews suppleret med tal for danskernes rygevaner og 
relevant litteratur. 

RESULTATER
E-cigaretten ryges alle vegne også indendørs – i hjemmet, på 
restauranter, arbejdspladsen, i butikker mm. Der er en ud-
bredt opfattelse af, at e-cigaretten ikke forurener og generer 
omgivelserne, og det gør, at e-cigaretten også bliver røget 
foran og i nærheden af selv små børn. E-cigaretten bruges 
også til at omgå rygeforbud og ryge i det skjulte. 

Rygemønstret er anderledes for e-cigaretter end for alminde- 
lige cigaretter. I modsætning til almindelige cigaretter, der 
ryges og skoddes, er det med e-cigaretter ikke tydeligt, 
hvornår man er færdig med at ryge. Samtidig er e-cigaretten 
hele tiden tilgængelig, idet den ligger fremme eller hænger i 
en snor om halsen. Den kræver ikke lighter eller tændstikker, 
og fordi de fleste e-rygere også ryger indendørs, kommer de 
nemt til at ryge lidt hele tiden. 

Ønsket om at stoppe med at ryge tobak var for flere af  
brugerne den vigtigste grund til at begynde at bruge e- 
cigaretter. Nogle har helt droppet tobakken, men det har ikke 
været lige nemt for alle. Flere ryger nu både e-cigaretter og 
almindelige cigaretter. For mange af de interviewede spiller 
e-cigaretten en rolle i særlige stemninger og situationer, som 
kan gøre det svært for dem at slippe e-cigaretten. Nogle bru-
ger e-cigaretten til at håndtere stress, andre bruger den, når 
der skal hygges eller til at opnå en fælleskabsfølelse. Enkelte 
bruger den som en erstatning for søde sager. 

Der er en udbredt opfattelse af, at det må være bedre at 
ryge e-cigaretter end almindelige cigaretter, men mange er 
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tydeligvis også ambivalente i forhold til e-rygningen. På den 
ene side føles e-cigaretten som et skridt i den rigtige retning. 
På den anden side er der en bekymring over de stoffer, der 
inhaleres ned i lungerne, og nogle har oplevet bivirkninger. 
Flere giver udtryk for, at e-cigaretten er blevet en ny afhæn- 
gighed. De, der er stoppet helt med at ryge almindelige 
cigaretter, er stolte og lettede, men flere vil gerne nedtrappe 
nikotinkoncentrationen eller på sigt droppe e-cigaretten helt.

Sundhedsmedarbejderes udtalelser om e-cigaretter tillægges 
stor vægt. Flere oplever, at deres læge direkte eller indirekte 
blåstempler deres e-rygning. Hvis sundhedspersonale ikke 
spørger til e-cigaretter eller rådgiver om udtrapning, kan det 
opfattes som accept af e-rygningen. Vil man vide, om en 
patient eller en borger ryger e-cigaretter, skal man spørge 
specifikt til e-cigaretter. Det er ikke nok at spørge til rygning 
generelt. 

PERSPEKTIVER
Interviewene i denne rapport giver et indblik i brugernes 
adfærd og tanker om e-rygning. Af interviewene fremgår 
det at mange af brugerne vurderer, at e-cigaretter er mindre 
skadelige end almindelige cigaretter. For dem har det derfor 
givet god mening at udskifte tobakken med e-cigaretter. 
Men set fra et overordnet folkesundhedsperspektiv er der 
mange andre forhold, som er på spil i fht. e-rygningen. 
Eksempelvis om e-cigaretter gør børn og unge fortrolige med 
rygning, så de senere begynder at ryge tobak? Om e-røgen 
udgør en sundhedsrisiko for omgivelserne? Og hvilken 
betydning har det for det tobaksforebyggende arbejde, når 
e-cigaretter ryges synligt alle steder, hvor det ellers ikke er 

normen eller tilladt at ryge? Hvad er helbredsrisikoen ved 
at ryge e-cigaretter? Og hvad rolle spiller det, at e-ciga-
retfirmaer overtages af tobaksindustrien – en industri som 
lever af at fastholde og rekruttere nye rygere? Med dette 
overordnede folkesundperspektiv for øje mener Kræftens 
Bekæmpelse, at det ikke bør være tilladt at sælge e-væsker 
med smag af slik, frugt og sodavand. E-rygning bør desuden 
sidestilles med tobaksrygning og være omfattet af rygeloven. 
Kræftens Bekæmpelse anbefaler også, at de tobaksrygere, 
der ønsker at stoppe med at ryge, benytter godkendte og 
velafprøvede metoder til rygestop.
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FORMÅL
Med interviewene i denne rapport har vi ønsket at give et 
indblik i, hvilke tanker en række forskellige danskere gør sig 
om deres brug af e-cigaretter, hvordan de bruger dem, og 
hvorfor. Udtalelserne er suppleret med faktabokse, f.eks. tal 
om e-cigaretter fra de årlige undersøgelser af danskernes  
rygevaner. Rapporten er tænkt som et bidrag til viden om 
brugen af e-cigaretter i en dansk kontekst. Vi håber, at 
rapporten kan være med til at give rygestoprådgivere, sund-
hedspersonale og andre fagfolk flere nuancer og et bedre 
grundlag for at rådgive og oplyse om e-cigaretter. 

BAGGRUND
E-cigaretter er et forholdsvis nyt produkt, og med dem er 
der skabt en ny måde at ryge på. De første e-cigaretter kom 
på markedet omkring 2006, og i dag findes der flere tusinde 
forskellige e-cigaretter og utallige varianter af e-væsker. 
Teknologien er i stadig udvikling, og der kommer hele tiden 
nyt udstyr og e-væsker til. 

Der mangler svar på vigtige spørgsmål om  
e-cigaretter
I modsætning til tobaksrygning er der endnu ikke nok forsk-
ning i e-cigaretter til at videnskaben entydigt kan konkludere, 
hvilken helbredsrisiko, der er forbundet med e-rygning. Det 
gælder både for e-rygerne selv, men også for de, der bliver 
udsat for partikler og stoffer fra andres e-rygning. Der mang-
ler viden om kortidseffekter. Og fordi e-cigaretter har været 
på markedet så kort tid, ved man endnu ikke om e-rygning 
øger risikoen for sygdomme, der kan tage flere årtier om at 
udvikle sig, som f.eks. kræft. Foruden helbredsrisikoen ved 
at ryge e-cigaretter påpeger WHO, at der mangler viden om, 
hvordan e-cigaretter påvirker arbejdet med at forebygge 
tobaksrygning og bevare røgfrie miljøer, og hvorvidt e-ciga-
retter kan bruges som hjælp til rygestop.   

Samtidig er der fra industriens side blevet reklameret massivt 
for e-cigaretter med påstande om uskadelighed, hjælp til 
rygestop og ingen passiv e-rygning. Tobaksindustrien har 
investeret massivt i e-cigaretter.4 En række af de videnskabe-
lige undersøgelser, der omhandler e-cigaretter, er betalt af 
industrien, eller forskerne har modtaget midler eller støtte fra 
e-cigaret-, tobaks- eller medicinalindustrien.5

 Tal for e-rygning i Danmark

  Børn og unge

   •    15 % af de 15 årige har røget e-cigaretter  
          inden for den seneste måned.1

   •    38 % i gymnasiet har prøvet e-cigaretter, 
          5 % bruger dem regelmæssigt/dagligt.2  
   •    56 % på erhvervsskolerne har prøvet e-cigaretter,  
          15 % bruger dem regelmæssigt/dagligt.2

 

    Voksne

   •    18 % har prøvet at ryge e-cigaretter.3

   •     4 % ryger e-cigaretter hver dag eller af og til

1  Statens Institut for Folkesundhed. Skolebørnsundersøgelsen 2014.
2 Statens Institut for Folkesundhed. Ungdomsprofilen 2014.
3 TNS Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening: Danskernes rygevaner, 2015.
4 Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control: Electronic nicotine delivery systems - Report by WHO, Sixth session  
   Moscow,    Russian Federation, 13–18 October 2014 Provisional agenda item 4.4.2 FCTC/COP/6/10 Rev.1 1 September 2014.
5 Pisinger et al. A systematic review of health effects of electronic cigarettes. Prev Med. 2014. 

Formål og baggrund
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6 Sundhedsstyrelsen. Notat om e-cigaretter, januar 2015.
7 McNeill et al. E-cigarettes -  an evidence update. A report by Public Health England, 2015.
8 The Lancet. E-cigarettes: Public Health England’s evidence-based confusion (editorial), The Lancet, 2015. 
9 McKee et al. Evidence about electronic cigarettes: a foundation built on rock or sand? BMJ, 2015. 
10 TNS Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. Danskernes Rygevaner 2015.

I Danmark er sundhedsmyndigheder, forbrugerorganisa-
tioner og en række sundhedsorganisationer generelt enige 
om at fraråde brugen af e-cigaretter pga.  forsigtigheds- 
princippet. Kræftens Bekæmpelse fraråder e-cigaretter, 
fordi der er fundet kræftfremkaldende stoffer i e-væsker og 
e-røg. Kræftens Bekæmpelse finder også e-cigaretter med 
sliksmag problematiske, fordi de risikerer at gøre børn og 
unge fortrolige med rygning. I forhold til brug ved rygestop, 
anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke e-cigaretter, fordi der 
ikke er videnskabelig dokumentation for, at de er effektive.6  
Kræftens Bekæmpelse fraråder generelt brug af e-cigaret-
ter til rygestop fordi de ikke er godkendt af Lægemiddel-
styrelsen som medicinsk hjælp til rygestop. 

Men internationalt er der meget forskellige holdninger til 
e-rygning. I England anbefaler Public Health England (et 
institut under den engelske sundhedsstyrelse) e-cigaretter til 
rygestop og har meldt offentligt ud, at e-cigaretter er  
95 % mindre skadelige end tobak.7 Denne udmelding er 
blevet kritiseret voldsomt af bl.a. de ansete lægevidenskabe-
lige tidsskrifter The Lancet8 og British Medical Journal9 pga. 
manglende evidensgrundlag. 

Den manglende viden om e-cigaretter, manglen på evidens 
og uafhængig forskning, den massive markedsføring, heftige 
debat og de forskellige synspunkter kan gøre det svært for 
den enkelte forbruger at vurdere, hvad der er op og ned i 
forhold til e-cigaretter, og hvad man skal basere sine valg på.

HVAD ER EN E-CIGARET?

E-cigaretten
Overordnet består e-cigaretter af 1) et batteri, 2) en brænder (atomizer), der opvarmer væsken og omdanner den til en 
aerosol (luftbårne partikler – ligesom hårspray), og 3) en beholder med e-væsken. E-cigaretten aktiveres, når man suger på 
den eller trykker på en knap.  

Forskellige typer e-cigaretter
Der findes e-cigaretter til engangsbrug, e-cigaretter, hvor man indsætter en ’refill’ med færdigblandet væske, og e-cigaret-
ter, hvor man selv hælder væske på. Engangs e-cigaretter og e-cigaretter med en refill ligner ofte almindelige cigaretter. 
Nogle e-cigaretter, hvor man selv hælder væske på, kan være ret store og ligner typisk ikke almindelige cigaretter. De 
kaldes også ’Mods’, fordi man selv kan modificere, hvor meget e-røg der dannes, ved at regulere på volt, brænder, batteri, 
luftindtag m.m. 

E-væsker er ikke bare e-væsker
E-væsker består bl.a. af propylenglykol (PG) og glycerol/glycerin (VG), der giver e-røgen fylde og får den til at ligne 
tobaksrøg. Men væsken indeholder også en lang række andre stoffer, f.eks. smags- og aromastoffer som tobak, men-
tol, cola, jordbær, vingummi, kaffe, te, chokolade m.m. E-væsken kan indeholde nikotin i forskellige koncentrationer. 
E-væskerne findes i utallige varianter og med mange forskellige kemiske blandinger, da brugerne selv har mulighed for at 
blande og dosere de forskellige kemikalier. 

De fleste fylder selv væske på
 69% anvender e-cigaretter,  hvor de selv fylder væske på, og 83 % bruger rygevæsker med nikotin.10 
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Denne rapport er baseret på 19 semistrukturerede kvalitative 
interviews suppleret med tal for danskernes rygevaner og 
relevant litteratur. 

Det kvalitative interview er en velegnet metode til at få 
indblik i de interviewedes livsverden, idet spørgsmålene er 
åbne, og de adspurgte dermed har mulighed for at udtrykke 
synspunkter og holdninger med egne ord. Interviewet er 
fokuseret på bestemte temaer, men er samtidigt åbent for 
flertydighed og kompleksitet modsat spørgeskemaunder- 
søgelser. Metoden er derfor velegnet til at beskrive og forstå 
centrale temaer med afsæt i de interviewedes synspunkter 
erfaringer og adfærd.

For at opnå så stor variation som muligt mht. de interview- 
edes alder, køn og beskæftigelse m.m. er de rekrutteret via 
forskellige kanaler - f.eks. Kræftens Bekæmpelses medlems-
blad, arbejdspladsundersøgelser, rekruttering på gaden, 

via netværk m.m. Interviewene blev gennemført i perioden 
marts 2014 til marts 2015, og bestod hovedsageligt af 
telefoninterviews, men også enkelte face-to-face interview. 
Interviewene varede 30-90 minutter. 

Interviewene blev optaget og delvis transskriberet efter-
følgende. Transskriptionerne blev derefter gennemgået 
og interviewene blev gennemlyttet flere gange for at finde 
gennemgående temaer og mønstre i de interviewedes syns- 
punkter, tanker, adfærd og erfaringer med e-cigaretter.      

I denne rapport fremstår citater i anførselstegn og kursiv. 
Hvis der i et citat står […], betyder det, at citatet er forkortet.

OM INTERVIEWPERSONERNE
De interviewede er alle mellem 17 og 70 år, og har røget 
e-cigaretter i mellem 3 måneder og 8 år. Mht. uddan-
nelsesniveau, beskæftigelse og livssituation er de meget 

Metode
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11 TNS Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. Danskernes Rygevaner 2015. 

Oversigt over interviewpersoner

Fiktivt navn Alder (år) Rygestatus

Bente 54 Ryger både almindelige cigaretter og e-cigaretter. 

Camilla 33 Ryger e-cigaretter, men af og til også almindelige cigaretter. 

Ditte 41 Har tidligere røget e-cigaretter.

Erik 62 Har tidligere røget almindelige cigaretter, ryger nu e-cigaretter. 

Helle 48 Er stoppet med almindelige cigaretter. Har prøvet e-cigaretter et par gange.

Henning 70 Har tidligere røget almindelige cigaretter, ryger nu e-cigaretter.

Inger 52 Ryger e-cigaretter.

Julie 22 Ryger e-cigaretter.

Jytte 57 Har tidligere røget almindelige cigaretter, ryger nu e-cigaretter.

Kasper 30 Har både røget alm. cigaretter og e-cigaretter. Ryger ikke længere nogen af delene.

Kristian 38 Har tidligere røget almindelige cigaretter, ryger nu e-cigaretter.

Kurt 70 Har tidligere røget pibe, ryger nu e-cigaretter.

Leif 70 Har tidligere røget almindelige cigaretter, ryger nu e-cigaretter.

Louise 33 Ryger e-cigaretter, men af og til også almindelige cigaretter.

Mathias 17 Har aldrig røget almindelig cigaretter. Ryger e-cigaretter.

Mikkel 30 Ryger både almindelige cigaretter og e-cigaretter. 

Morten 35 Har tidligere røget almindelige cigaretter, ryger nu e-cigaretter. 

Oliver 17 Ryger e-cigaretter, men af og til også almindelige cigaretter.

Torben 61 Har tidligere røget almindelige cigaretter, ryger nu e-cigaretter.

forskellige.  
De har beskæftigelser som bygningskonstruktør, socialpæ- 
dagog, ergoterapeut, sælger, programmør, folkeskoleelev, 
gymnasieelev, frisørelev, pensioneret farmaceut, pæda-
gogmedhjælper, pensioneret maskiningeniør, arbejdsløs, 
førtidspensionist m.m. 

Vi har forsøgt at interviewe en så bred skare af e-cigaret 
brugere som muligt. Men interviewene er ikke repræsen-
tative for alle de danskere, der bruger e-cigaretter. Der 
mangler f.eks. nogle flere af de stemmer, der repræsenterer 
de 73 % af e-rygerne, som også ryger almindelige cigaret-
ter.11 Det skal også bemærkes, at vi har fornemmet, at nogle 
af interviewpersonerne har været motiveret for at lade 

sig interviewe, fordi de ønskede at overbevise Kræftens 
Bekæmpelse om deres syn på e-cigaretter. Eksempelvis viste 
det sig, at der var én, der selv forhandlede e-cigaretter. På 
andre fornemmede man, at de var motiveret af at fortælle om 
deres succesoplevelse med at kvitte tobakken ved hjælp af 
e-cigaretten. Omvendt kan det ikke udelukkes, at det, at  
intervieweren kom fra Kræftens Bekæmpelse, har fået 
nogle af de interviewede til ubevist at reflektere mere over 
helbredsbekymringer og sygdom, end de måske ellers ville 
have gjort. 

Alle de interviewede er anonymiserede men har i denne 
rapport fået tildelt et fiktivt navn. 
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Bortset fra én af de adspurgte, ryger de alle e-cigaretter in- 
dendørs. Dette til trods for, at flere at dem ellers havde 
vænnet sig til kun at ryge udendørs. De vurderer, at 
e-cigaretterne hverken lugter eller forurener, og det bliver 
begrundelsen for at genindføre gamle rygevaner og ryge 
e-cigaretterne indendørs i hjemmet, på restauranter, på 
arbejdspladsen og i fly, m.m. 

I PRIVATLIVET
Mange af interviewpersonerne ryger således e-cigaretter in-
dendørs derhjemme til trods for, at de aldrig kunne drømme 
om at ryge almindelige cigaretter indendørs, og heller ikke vil 
have, at deres gæster ryger tobak i hjemmet:

Med e-cigaretten er gamle rygevaner tilsyneladende blevet genindført.  E-cigaretten ryges indendørs og 
alle vegne – i hjemmet, på restauranter, arbejdspladsen, i butikker mm. Der er en udbredt opfattelse af, at e- 
cigaretten ikke forurener og generer omgivelserne. På den måde er der på e-cigaretområdet i dag ligheder 
med de holdninger og forhold, som der var på tobaksområdet inden ’rygeloven’ blev indført i 2007. Inter-
viewene viser også, at e-cigaretten bruges til at omgå rygeforbud og ryge i det skjulte.

Hvor bruges e-cigaretten?

Argumentet for at ryge e-cigaretter indendørs bunder 
tilsyneladende i en udbredt opfattelse af, at e-røgen ikke 
forurener og generer omgivelserne: ”Da jeg røg pibe, røg 
jeg altid udenfor, men jeg damper indenfor, for den afsætter 
ikke nogen spor – og min kone er heller ikke generet af det.” 
(Kurt, 70 år) 

Andre mener også, at deres e-rygning ikke generer omgivel- 
serne, og fordi de sammenligner e-røgen med tobaksrøg, 
oplever de deres e-rygning som et udtryk for hensynsfuld-
hed: ”I øjeblikket er det primært derhjemme jeg damper, og 

det er egentligt mest af hensyn til min kæreste. Det lugter 
jo ikke så godt, når man har røget cigaretter.” (Mikkel, 30 år, 
ryger både e-cigaretter og almindelige cigaretter).  Største- 
delen af de interviewede ryger også e-cigaretter i deres bil, 
selvom de ikke tidligere har røget almindelige cigaretter i 
bilen.

Passiv e-rygning

Undersøgelser viser, at nikotinen kan måles i blod, 
spyt og urin, hvis man har været udsat for  
aerosoler fra e-cigaretter (passiv e-rygning).12, 13

“Jeg ryger dem også indendørs”

12 Flouris et al: Acute impact of active and passive electronic cigarette smoking on serum cotinine and lung function. Inhal Toxicol, 2013.
13 Ballbé et al: Cigarettes vs. e-cigarettes: Passive exposure at home measured by means of airborne marker and biomarkers. Environ Res, 2014.

Vi ryger begge e-cigaretter 
indendørs herhjemme, men der 
er ikke nogen, der får lov at ryge 
cigaretter her mere, efter vi ikke 
selv gør det.

Jytte, 57 år

“
BLANDT ANDRE I DET OFFENTLIGE RUM
Også ude blandt andre i det offentlige rum, hvor det ikke er 
tilladt (eller normen) at ryge tobak, bliver der røget e-ciga-
retter. Og igen er der en opfattelse af, at der vises hensyn 
til omgivelserne. Torben, der er 61 år, siger eksempelvis: 
”Jeg ryger dem alle steder. Jeg har en ret god fornemmelse 
af, hvor jeg kan ryge dem og hvor jeg ikke kan ryge dem. 
Hvis det er et sted hvor jeg ikke kender folk, kan jeg jo bare 
spørge. Men hvis jeg f.eks. sidder på en bedre restaurant, 
hvor ingen ryger, går jeg bare udenfor ligesom rygerne.  
Jeg tænker, at nogen måske ville føle sig generet af det.” 

Hvis vi f.eks. går på McDonald’s, 
sidder jeg også og damper.  
Der er ikke en eneste, der siger 
noget.

Leif, 70 år

“
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Også de yngre e-rygere oplever, at de tager hensyn: ”Jeg 
ryger den alle mulige steder. Lad os sige, at jeg røg den på 
en perron med en masse mennesker, så plejer jeg at tage 
hensyn, fordi jeg ved, at der er nogle bivirkninger.”(Oliver, 17 
år). Flere af de interviewede opfatter sig tilsyneladende som 
hensynsfulde, fordi de enten spørger om lov før de ryger – 
eller fordi de ser omgivelsernes manglende reaktion som en 
tavs accept af e-rygningen: ”Jeg ryger dem også indendørs, 
men jeg spørger altid om lov. Hvis der er børn tilstede, vil jeg 
selvfølgelig ikke udsætte dem.” (Oliver, 17 år)

E-RYGNING I DET OFFENTLIGE RUM
Generelt accepterer de interviewede, når rygeregler på 
offentlige steder også omfatter e-cigaretter: ”Jeg synes det er 
helt fint. Jeg tror det er fordi, det sender nogle signaler om, at 
rygning eller at dampe er ok. Nogen kan også blive forvirre-
de og kan ikke se forskel på, om det er cigaretrøg eller damp. 
Og så tænker jeg, det er for at beskytte dem, der ikke bryder 
sig om det.” (Louise 33 år). En anden siger: ”Jeg overholder 
selvfølgelig de restriktioner, der er rundt omkring. Det, synes 
jeg, er helt fint.” (Kurt 70 år)

Enkelte brugere sidestiller e-cigaretterne med tobaksrygning 
og har en klar holdning til, at alle former for rygning skal 
foregå udendørs i det offentlige rum: ”Jeg kunne heller aldrig 
finde på at gå med den indenfor i et indkøbscenter. Det gør 
man jo ikke mere, man ryger jo ikke indenfor mere.” (Ditte, 
41 år).

Jytte fortæller, at hun ikke bruger e-cigaretten ”steder hvor 
der er rygeforbud. For mig er den helt ligestillet på den 
måde.” (Jytte 57 år). Hun uddyber: ”Det skal ikke være tilladt 
at bruge e-cigaretter, hvor det ikke er tilladt at ryge. For jeg 
mener vi skal tobaksrygning til livs, så meget som det er 
muligt. Det er ikke noget, der skal appellere til børn og unge 
og så er det ikke fair, overfor folk der er holdt med at ryge, 
eller kæmper for det […] Jeg synes det skal være sidestillet, 
fordi det appellerer til tobaksrygning”.

Jeg må ikke ryge og dampe på 
arbejdet – synes det er fint, at man 
sidestiller rygning og damp på det 
punkt. Hvis man ikke må ryge, må 
man heller ikke dampe. Sådan er 
det.

Erik, 62 år

“
14 TNS Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. Danskernes Udsættelse for Tobaksrøg 2015. 
15 Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control: Electronic nicotine delivery systems - Report by WHO, Sixth session Moscow,  
      Russian Federation, 13–18 October 2014 Provisional agenda item 4.4.2 FCTC/COP/6/10 Rev.1 1 September 2014.
16 Danskernes Udsættelse for Tobaksrøg 2015.TNS Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. 

Udsættelse for e-røg på arbejdspladser

13 % af de danskere, der er i arbejde, er udsat for røg/
damp fra e-cigaretter indendørs på deres  
arbejdsplads.16

E-RØG INDENDØRS PÅ ARBEJDSPLADSEN
En gennemgang af interviewene viser, at flere af de ad-
spurgte ryger e-cigaretter indendørs på deres arbejde. 
Nogen arbejder et sted, hvor der er klare regler for e-rygning 
og andre arbejder et sted, hvor der er uklare eller manglende 
regler.

WHO: Rygeforbud bør også gælde 
e-cigaretter 

WHO anbefaler, at e-rygning ikke tillades indendørs, 
og at e-cigaretter omfattes af samme rygeregler som 
tobak. ’Dampen’ er ikke bare vanddamp, men en aero-
sol, der udsætter omgivelserne for skadelige stoffer og 
partikler.15

E-røg på restauranter

Hver femte dansker er udsat for røg/damp fra e-ciga-
retter indendørs på restauranter og caféer og 27 % er 
udsat på værtshuse og barer.14

Arbejdspladser med klare regler for  
e-rygning

De interviewpersoner, som arbejder et sted, hvor e-rygning 
er forbudt indendørs, giver udtryk for, at de overholder 
reglerne. Nogle udtrykker også forståelse for reglerne, selv- 
om det begrænser deres e-rygning. På Bentes arbejdsplads 
må der f.eks. ikke ryges e-cigaretter indendørs. Hun er per-
sonligt lidt ærgerlig over beslutningen, men kan godt forstå 
den: ”Selvom jeg var rigtigt glad for at ryge dem indendørs 
på mit kontor, kan jeg jo godt forstå, at man gør det pga. sig-
nalværdien. Og så ved man jo heller ikke, hvor skadelige de 
er. Så selvom jeg ville ønske, jeg kunne fortsætte med at ryge 
dem på arbejdet, kan jeg jo sagtens forstå, at jeg ikke må.”
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Holdning til e-rygning på arbejdet

•    67 % af danskerne mener, at e-cigaretter bør  
       være omfattet af rygeregler på arbejdspladser.
•    17 % er imod
•    15 % ved ikke17

17 TNS Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. Danskernes Udsættelse for Tobaksrøg 2015. 

Det siger loven om e-rygning på  
arbejdspladser

På skoler, børneinstitutioner og nogle ungdomsuddan-
nelser er det ikke tilladt at ryge e-cigaretter indendørs. 
På øvrige arbejdspladser er der lovgivningsmæssigt 
ikke forbud mod at ryge e-cigaretter indendørs. Her 
skal reglerne for brug af e-cigaretter besluttes på den 
enkelte arbejdsplads. 

Udtalelser fra Morten (35 år) illustrerer, at manglende regler 
kan føre til, at det bliver op til de enkelte medarbejdere at 
sige fra over for e-røgen. Han har prøvet, at kollegaer sagde 
fra over for hans e-røg. ”Der er ikke nogen regler på min 
arbejdsplads [...] I starten kunne jeg godt ryge på kontoret, 
men så var der nogen, der ikke synes det var en god idé.   
Jeg synes, man er lidt hysterisk, men respekterer det selvføl-
gelig, så nu går vi ud på gangen.” Udtalelsen indikerer også, 
at de manglende regler kan skabe dårlig stemning og gnid-
ninger mellem medarbejderne. Det fremgår også, at Morten 
selv opfatter det som hensynsfuldt, når han ikke bruger 
e-cigaretten lige ved siden af sine kolleger, men i stedet går 
ud på gangen.  
Tilsvarende giver Louise udtryk for, at hun ryger e-cigaretter 
indendørs på arbejdet, med mindre kollegaerne siger fra: 
“På arbejdet damper jeg ude på toilettet. Der er endnu ikke 
nogen, der har kommenteret at det lugter, men jeg må også 
godt ryge dem i vores personalestue. Vi har den aftale, at 
hvis nogen føler sig generet af det, så er det ok at de siger 
det. Der er ingen andre, der damper på mit arbejde.”  (Lou-
ise, 33år).
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En anden af de interviewede er dog direkte imod, at e-ciga-
retter omfattes af samme rygeregler som tobak. Han mener, 
at den manglende viden om helbredkonsekvenserne, er et 
argument for, at e-cigaretter ikke skal omfattes af samme 
rygeregler som tobak: ”Jeg synes det er forkert at sidestille 
det med cigaretter, så længe man ikke ved, om det er skade-
ligt. Så skulle man være mere konsekvent, så man heller ikke 
tillod kage på arbejdet eller andre usunde ting. Jeg synes, at 
folk selv skal have lov at bestemme” (Kasper, 30 år).

Vi er ikke så mange på kontoret,  
så der må jeg gerne dampe  
indenfor. 

Mikkel, 30 år
“

Arbejdspladser uden regler for e-rygning
Fordi der ikke er lovgivningsmæssigt er forbud mod e-ryg-
ning indendørs på arbejdspladser, er det op til ledelsen på de 
enkelte arbejdspladser at beslutte, om e-rygning skal være 

tilladt indendørs. Af nogle af interviewene fremgår det, at når 
ledelsen ikke træffer en beslutning om hvorvidt der må ryges 
e-cigaretter indendørs eller ej, bliver det op til tilfældige 
medarbejdere at vurdere, hvad der er passende. F.eks. 
begrunder Mikkel sin e-rygning indendørs med, at de ikke er 
så mange medarbejdere: 
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Der, hvor jeg er bevidst om ikke at 
bruge den, er, når jeg er på  
arbejde i børnehaven. Der tager 
jeg den, når jeg skal på toilettet.

Louise, 33 år

“

EN MÅDE AT OMGÅ RYGEFORBUD OG RYGE 
I DET SKJULTE
Flere af de interviewede fortæller, at de bruger e-cigaretten 
på steder, hvor der ellers er indendørs rygeforbud. En kvin-
de, som ryger e-cigaretter, men også almindelige cigaretter 
af og til, beskriver, at hun på arbejdet kan ryge e-cigaretten i 
det skjulte: ”Fordelen er, at jeg ikke lugter. Der er ingen, der 
ved det. Jeg kan gøre det fuldstændig skjult.” (Camilla, 33 år) 

Jeg damper næsten alle steder. 
Jeg spurgte engang i en flyver om 
jeg måtte sidde og dampe lidt på 
den. Så sagde han: ’Hvis der er 
nogen, der klager over det  
generer dem, bliver du pålagt 
at stoppe øjeblikkeligt. Hvis du 
sidder stille og roligt med den, så 
er der jo ikke nogen der opdager 
det.’ Så jeg havde den der foran 
mig, hvor bladene også er, og så 
tog jeg et sug ind imellem.

Leif, 70 år

“
Uklare regler på mange arbejdspladser

•   31 % af de danskere, der er i arbejde, ved ikke, om     
       e-cigaretter er omfattet af rygereglerne på deres  
       arbejdsplads
•   20 % svarer, at der ikke er regler for e-rygning på  
      deres arbejdsplads. 
•   49 % svarer at e-cigaretter er omfattet af de  
      samme regler som anden rygning.18

På den måde er der på e-cigaretområdet ligheder med de 
holdninger og forhold, der var gældende for tobaksrygning 
indendørs på arbejdspladser inden rygeloven blev indført i 
2007. Her var det ofte op til den enkelte at sige fra over for 
tobaksrøgen.

18 TNS Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. Danskernes Udsættelse for Tobaksrøg 2015. 

Inger, der arbejder på kontor, fortæller først i interviewet, 
at hun ikke ryger indendørs på arbejdet, men lidt efter sup-
plerer hun: ’Vi er faktisk fem, der damper inde på arbejdet, 
når vi ikke har gæster.’ Det at e-cigaretten er nem at skjule, 
og at rygeregler dermed nemt kan omgås, bekræftes af de to 
yngste interviewpersoner. Oliver på 17 år fortæller eksem-
pelvis, at der på hans skole er forbud mod at ryge e-cigaret-
ter, men: ”Vi har fundet et sted indenfor, hvor de ikke kan 
opdage det. Så der mødes vi i frikvarterne, eller også ryger 
jeg på toilettet”. 

Leif fortæller også, at når han er ude at købe ind: ”der har jeg 
den også med ind i butikken. For det er sket nogle gange, så 
skal jeg lige have et drøn og så tager jeg den op og tager et 
drøn, og stopper den ned i lommen igen.”
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Det siger loven om e-rygning i det  
offentlige rum

Ifølge ”Lov om e-cigaretter mv.” er e-rygning ikke 
tilladt i kollektive transportmidler og taxaer. Andre 
steder i det offentlige rum er der ikke forbud mod 
e-rygning f.eks. i indkøbscentre, butikker, frisører, 
sportsklubber, biografer, caféer og på hospitaler. Her 
bliver det op til det enkelte sted at beslutte om e-ryg-
ning skal forbydes. 
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Flere af de adspurgte har gjort sig tanker om børn og e-ciga- 
retter f.eks. i forhold til at ryge synligt foran børn og unge, 
hvad omgivelserne tænker, når man ryger foran sine børn, 
børns udsættelse for passiv e-rygning eller risikoen for, at 
børn ved et uheld får fat i de nikotinholdige e-væsker.

SIGNALVÆRDIEN
Nogle af de adspurgte giver udtryk for, at det at ryge 
e-cigaretter foran børn ikke er noget godt signal at sende. 
Camilla på 33 år er således påpasselig med, at fremmede ikke 
ser hende ryge foran sine børn: ”Her hvor vi bor, og hvor vi 
kender folk, er det fint nok. Der kan jeg godt have den med 
i lommen, hvis jeg er ude at gå med mine børn. Men hvis 
jeg er et sted, hvor jeg ikke er hjemmekendt, ville jeg ikke 
gøre det  -  slet ikke hvis jeg går med mine børn.” På den ene 
side kan hun altså ikke helt lade være med at bruge e-ciga-
retten, når hun er sammen med sine børn, og på den anden 
side, er hun bange for, at andre vil tænke dårligt om hende. 
Ambivalensen kommer også til udtryk på et andet tidspunkt i 
interviewet: ”Jeg kan huske, den største engang sagde: ’Når 
jeg bliver stor, vil jeg også ryge!’ Hvorefter jeg sagde, at det 
skulle han aldrig begynde på. Han spurgte: ’Hvorfor gør du 
det så?’ Og det er jo svært at svare på, ikke? Det er også det, 
der gør, at man gerne vil stoppe helt. Det er jo råddent at 
gøre foran sine børn!” (Camilla, har børn på henholdsvis 1, 4 
og 7 år)

En anden kvinde giver også udtryk for, at det ikke er pas-
sende at ryge foran børn. Hun gjorde det i starten, men efter 
at hun har oplevet, at hendes børnebørn er nysgerrige og 
føler sig tiltrukket af e-cigaretten, har hun og hendes mand 
taget konsekvensen og ryger ikke længere i nærheden 
af børn: ”Jeg vil ikke sidde med den, når der er børn. Og 
vi bruger den heller ikke, når der er børn i vores hjem, så 
går vi enten ud eller ned i kælderen. For det første dufter 
det godt, og vi har prøvet, når vi har været ude at gå med 
børnebørnene, at de lige skulle ind i slipvinden for: ’Uhhh, 

Der bliver røget e-cigaretter i nærheden af selv helt små børn. Men nogle er ambivalente og tænker, at det 
er et dårligt signal at sende, eller at de ikke vil udsætte børnene for e-røgen. Enkelte har derfor taget kon-
sekvensen og ryger ikke e-cigaretter i nærheden af børn. Mange mener, at det er en god idé at forbyde salg af 
e-cigaretter til børn og unge. En enkelt begrunder det med, at for børn og unge kan e-cigaretter være første 
skridt til at ryge tobakscigaretter. 

Tanker om e-rygning og børn

det duftede godt og dejligt’ – og det er jo ikke slik. Og det 
synes jeg er frygteligt, hvis de får den oplevelse, at det er helt 
okay og harmløst, for det er det jo ikke!” (Jytte, 57 år). 
I tråd med at nogle kommer ind på signalværdien, er der 
andre som kommer ind på, at for børn og unge kan e-cigaret-
terne måske føre til, at de begynder at ryge tobak, og at det 
derfor er en god idé at forbyde salg til børn og unge.  

En af de ældre mænd, som selv har røget e-cigaretter i otte 
år, udtrykker det således: ” Det skal forbydes… Selvfølgelig 
ryger børn i smug, hvis de vil ryge, men hvis det er for at 
spille smart i skolerne med forskellige tyggegummismage og 
karamel og hvad ved jeg - hvad der nu er kommet på mar- 
kedet ... Det er stadig glykol, og det er stadig ikke sundt at 
få ned i lungerne  -  det tror jeg ikke. Og børn er jo nok mere 
sensible over for det, end voksne er. Og det kan også være 
starten til at ryge en rigtig cigaret, og så sidder de på krogen. 
Det er min mening om det.” (Leif, 70 år) 

“Den yngste kan godt finde på at tage den og lege,
  at han damper”

Jeg synes absolut ikke, man skal 
markedsføre det på en måde, som 
børn synes er interessant. Men 
man skal også passe på ikke at 
blive hysterisk. Det kommer man 
ingen vegne med.

Kristian, 38 år

“

Flertal: Forbyd sliksmag i e-cigaretter

 • 66 % af danskerne går ind for at forbyde e-cigaretter  
     med smag af frugt, slik og sodavand. 
 •  19 % er imod.

 •  15 % ved ikke.19

19 TNS Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. Danskernes Rygevaner 2015. 
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SYN PÅ E-RYGNING I NÆRHEDEN AF BØRN
Interviewene viser, at der er forskellige tanker om e-rygning i 
nærheden af børn. En af de yngste siger: ”Hvis der er børn til 
stede, vil jeg selvfølgelig ikke udsætte dem.” (Oliver, 17 år). 
En anden bemærker: ”Jeg puster ikke dampen ud i hovedet 
på børnene, for de synes, at det er klamt, og at den lugter.”  
(Louise, 33 år, har børn på 8 og 12 år)

En enkelt giver udtryk for, at det er i orden at ryge e-ciga-
retter i nærheden af sit barnebarn, fordi hun vurderer, at 
det er mindre skadeligt, end at udsætte ham for tobaksrøg. 
Inger forklarer således, at hun gik over til at ryge e-cigaret-
ter, fordi hun havde læst, at der ikke var nogen skadelige 
stoffer i ’dampen’ fra e-cigaretten: ”Vi havde fået dette bette 
barnebarn, som havde astma, og så ville jeg ikke udsætte 
ham for alle de der 4000 stoffer, som der er i en cigaret. Og 
så undersøgte jeg det meget, hvad der var i de her væsker, 
og der var ikke noget skadeligt. Det var alt sammen e-numre 
man putter i mad… også de der smagsstoffer man putter i 
[...], så derfor turde jeg godt bruge det i nærheden af ham.” 
(Inger, 52 år).

Den yngste kan godt finde på at 
tage den og lege, at han damper.

Louise, 33 år

OPBEVARING AF E-VÆSKER
Enkelte er meget bevidste om at opbevare rygevæskerne 
utilgængeligt for børn. F.eks. fortæller én af de inter-
viewede, at e-væskerne altid opbevares i kælderen, hvor 
børnebørnene ikke har mulighed for at få fat i dem. Men 
generelt tegner der sig et billede af, at de færreste gør sig 
overvejelser omkring opbevaringen af e-væskerne i hjem-
met. I flere hjem opbevares rygevæskerne derfor tilgængeligt 
for familiens børn: ”Jeg opbevarer det i et skab inde i stuen, 
som er frit tilgængeligt, hvis man vil, men nu er mine børn 
også så store, så jeg ved, at de ikke piller ved det. Jeg har et 
vennepar, som har meget små børn og har det meget højt 
oppe i et skab. De har haft et uheld, hvor barnet tog en tår og 
røg babu afsted og skulle op og spise kul. Hun har det hel-
digvis rigtigt fint i dag. Det var en tanketorsk. De havde en 
flaske stående på bordet, hvor låget ikke var skruet ordentligt 
på.” (Louise, har børn på 8 og 12 år).

Den afslappede holdning til nikotinvæsken illustreres også af 
en af de andre: ”Jeg har 30 og 10 ml beholdere, som jeg op-
bevarer det i, med en børnesikret prop. Det er jo helt almin-
delig snusfornuft. Selvfølgelig skal det ikke stå i en krukke et 
sted, men jeg vil også sige, at har man en gang prøvet at få 
nikotinvæske i munden ved et uheld, så ved man godt at det 
ikke er rart. Og det vil børn også hurtigt spytte ud, selvom 
om det dufter godt.” (Kristian, 38 år, har en søn på 3 år)

“
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GIFTLINJEN: BØRN BLIVER FORGIFTEDE AF SELV SMÅ DOSER NIKOTIN
Ryge- eller dampervæske, som indeholder nikotin, udgør en akut forgiftningsrisiko, hvis væsken drikkes eller 
hvis den kommer på huden, da nikotin kan optages gennem huden.

Især børn er i risiko for alvorlig forgiftning, hvis de får åbnet en flaske med nikotinholdig ryge-/dampervæske. 
Selvom flasken er børnesikret, er det set, at børn alligevel kan skrue proppen af.

Hos børn ses forgiftningssymptomer ved indtag af mere end 0,5 mg nikotin pr. kg legemsvægt, eller helt ned 
til under 1 ml nikotinvæske af de mest koncentrerede produkter. Derfor bør nikotinholdig ryge-/dampervæske 
placeres uden for børns rækkevidde.

Hvis nikotinvæsken kommer på huden, skal den vaskes af så hurtigt som muligt. Kommer den i munden  
spytter man ud, skyller munden, drikker lidt vand og ringer til Giftlinjen for råd om risiko og behandling.20

SYMPTOMER PÅ NIKOTINFORGIFTNING
Kan være brændende fornemmelse i mund og hals, opkastninger, diarré, mavesmerter, spytflåd, hjertebanken, 
uro, hovedpine, svedeture, syns- og høreforstyrrelser, svimmelhed. Ved alvorlige forgiftninger ses nedsat puls, 
kramper, nedsat blodtryk, koma og død.21, 22

20 Bispebjerg Hospital: Giftlinjen. E-cigaret og nikotinvæske, 2016. 
21 US Department of Health and Human Services: Nicotine Addiction – a report by the Surgeon General, 1988. 
22 US Department of Health and Human Services: Nicotine in: The Health Consequences of Smoking, 50 years of progress – A report of  the Surgeon General, 2014.
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Det træder tydeligt frem i interviewene, at e-cigaretten ryges 
på en anden måde end almindelige cigaretter: 

Rygemønstret er anderledes for e-cigaretter end for almindelige cigaretter. I modsætning til almindelige  
cigaretter, der ryges og skoddes, er det med e-cigaretter ikke tydeligt, hvornår man er færdig med at ryge. Det 
gør, at e-rygerne nemt ryger lidt hele tiden.

E-cigaretten ligger fremme og er klar til brug, hænger om 
halsen i en snor, eller kan tages op af lommen og hurtigt ak-
tiveres ved tryk på en knap. Der skal ikke bruges lighter eller 
tændstikker og i modsætning til tobak bruges e-cigaretten 
alle vegne, også indendørs. Det gør e-cigaretter meget mere 
tilgængelige end tobak. Der tages måske nok færre sug ad 
gangen, men mange har en mistanke om, at de ryger oftere, 
end de ville have gjort med en almindelig cigaret. 

Jeg ryger sådan lidt hele tiden.

Torben, 61 år“
Jeg vil tro, jeg damper cirka 100 
gange i timen.

Kristian, 38 år“
En kvinde, som tidligere har røget e-cigaretter, husker 
tilbage: ”Den lå altid på køkkenbordet, så der tog man lige 
et sug, når man gik forbi. Så gik man lige forbi 10 minutter 
senere og tog et sug mere, så jeg tror faktisk, at jeg røg mere, 
end da jeg kun røg cigaretter.” (Ditte, 41 år). En anden udtal-
er tilsvarende: ”Det er nok mere, end jeg tror, for man tænker 
jo ikke rigtigt over det.” (Morten, 35 år)

Et ændret rygemønster bekræftes af en anden kvinde: ”Vi 
har snakket om, at det var godt med e-cigaretten i stedet for 
cigaretten, for når man ryger, så ryger du tit en hel cigaret, 
selvom du egentlig ikke har brug for den. Med e-cigaretten 
lægger du den fra dig; der er nogle hiv, du ikke får. Proble-
met er bare, at du går ikke udenfor nu. Nu ligger den der 

hele tiden, så du også nemmere kan komme til at suge i den. 
Så spørgsmålet er, om det ikke er værre i sidste ende? Det 
gør også, at du ikke rigtigt har en fornemmelse af dit møn-
ster.” (Camilla, 33 år)

Der er lidt det med e-cigaretten, at 
man har lyst til at gå og patte lidt 
mere på den, end man gjorde med 
cigaretten.

Louise, 33 år

“

En enkelt har dog været meget bevidst om at fastholde de ry-
geritualer, han havde, da han røg almindelige cigaretter. I dag 
ryger han hverken e-cigaretter eller almindelige cigaretter, 
men han husker: ”Jeg røg kun udendørs ligesom almindelige 
cigaretter. Vel ca. hver anden time […] Det var vigtigt for 
mig, at det var en erstatning for cigaretten og ikke noget, jeg 
skulle have i hånden hele tiden, ligesom min svigerfar, der 
går med den i lommen og damper konstant.” (Kasper, 30 år)

Hvordan bruges e-cigaretten?
”Jeg ryger sådan lidt hele tiden”
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Ønsket om at stoppe med at ryge tobak var for flere af brugerne den vigtigste grund til at begynde at bruge 
e-cigaretter. En del havde en intention om helt at droppe tobakken, men det har ikke været lige nemt for alle. 
Flere ryger nu både e-cigaretter og almindelige cigaretter. 

ØNSKE OM AT STOPPE ELLER NEDTRAPPE 
BRUGEN AF ALMINDELIGE CIGARETTER
For flertallet af de interviewede, har bekymringen for deres 
helbred spillet en afgørende rolle for, at de begyndte at 
ryge e-cigaretter. De har haft et ønske om at stoppe med at 
ryge tobak eller i det mindste at nedtrappe deres forbrug. 
En af interviewpersonerne, som tidligere har røget tobak, 
men som nu kun ryger e-cigaretter, fortæller: ”Det var pga. 
den oplysning, der har været om rygning, og så gik jeg efter 
virkningen af nikotin. Og eftersom jeg gik efter nikotins 
virkning, var det en bedre måde at få det på – det var for at 
slippe for tjæren.” (Kurt, 70 år)

WHO: Manglende evidens for at  
e-cigaretter er effektive til rygestop

Der er endnu så få undersøgelser af e-cigaretter og 
rygestop, at man ikke samlet kan konkludere, hvorvidt 
de er effektive til rygestop.23

E-cigaretter er ikke godkendt til  
rygestop i Danmark

For at et produkt med nikotin kan markedsføres 
til rygestop i Danmark, skal det være godkendt af 
Lægemiddelstyrelsen, som kræver dokumentation for 
virkning, sikkerhed og kvalitet. Indtil videre har ingen 
e-cigaretproducenter søgt om en sådan godkend-
else.24

Den 7. juni 2016 trådte en ny lov i kraft, så e-cigaret-
ter med op til 20 mg/ml nikotin lovligt kan sælges i 
Danmark, hvis de er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen. 
Men det er ikke tilladt at markedsføre e-cigaretter 
som hjælp til rygestop med mindre de er godkendt af 
Lægemiddelstyrelsen, der kræver dokumentation for 
sikkerhed, effektivitet og bivirkninger.

Jeg prøvede i starten udelukkende 
at dampe, men der gik ikke ret lang 
tid, før jeg gik tilbage til at ryge 
almindelige cigaretter i mange sam-
menhænge.

Mikkel, 30 år

“

Flere fortæller om forgæves forsøg med nikotinprodukter, og 
mange har flere rygestopforsøg bag sig: ”Jeg havde prøvet 
forskellige plastre osv., der ikke virkede for mig. Jeg så det 
her som en ny mulighed for at stoppe med at ryge. Selv om 
det selvfølgelig ville være bedst hverken at ryge eller dampe, 
tænker jeg, at e-cigaretter er bedre end cigaretter.” (Morten, 
35 år). En anden startede med e-cigaretten i forbindelse med 
et rygestopforsøg. Hun fortæller: ”Jeg tog en kold tyrker, og 
var ved at gå fuldstændig amok. Så sagde min kæreste, at jeg 
skulle prøve min mors e-cigaret, og den gav ligesom det, den 
skulle, så jeg ikke behøvede at ryge cigaretter. Så efter da 
begyndte jeg at ryge e-cigaretter hver dag.” (Julie, 22 år).

For Leif på 70 år var det en kræftdiagnose, der fik ham til at 
indse, at det var nødvendigt at stoppe med at ryge tobak. 
I stedet for at holde helt op med at ryge valgte han at gå 
over til e-cigaretter: ”Jeg fik et chok, da jeg fik kræft, og jeg 

har hele tiden vidst, at det var farligt at ryge cigaretter. Jeg 
kunne se folk døde som fluer omkring mig, så det var en god 
anledning til at prøve en anden form for rygning. Alternativet 
skulle have været, at da jeg blev opereret, skulle jeg have 
holdt helt op.” (Leif, 70 år)

Flere ryger både e-cigaretter og tobak
Selvom flere af interviewpersonerne er stoppet med at ryge 
almindelige cigaretter, er der også en del som nu både ryger 
e-cigaretter og almindelige cigaretter: 

23 Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control: Electronic nicotine delivery systems - Report by WHO, Sixth session Moscow,   
     Russian Federation, 13–18 October 2014 Provisional agenda item 4.4.2 FCTC/COP/6/10 Rev.1 1 September 2014.
24 Lægemiddelstyrelsen: E-cigaretter – spørgsmål og svar. Januar 2015, tilgået marts 2016.

Motivation for at ryge e-cigaretter
”Jeg så det her som en ny mulighed for at stoppe 
 med at ryge”
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Tre ud af fire e-rygere ryger også almin-
delige cigaretter

I Danmark ryger 73 % af e-rygerne også almindelige 
cigaretter.25

WHO: Stadig høj sygdomsrisiko for 
e-rygere, der ikke kvitter tobakken helt

I stedet for at stoppe helt med at ryge tobak vil mange 
e-rygere blive ved med at ryge almindelige cigaretter 
sideløbende med e-cigaretten – de vil blot ryge færre. 
Men de skadelige virkninger af tobak afhænger i 
højere grad af, hvor mange år man har røget, frem for 
antallet af cigaretter om dagen.26 
E-rygere, der samtidig ryger almindelige cigaretter, 
vil derfor fortsat have en høj risiko for tobaksrelateret 
sygdom – selvom de ryger færre cigaretter.

25 TNS Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. Danskernes Rygevaner 2015. 
26 Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control: Electronic nicotine delivery systems - Report by WHO, Sixth  
     session Moscow, Russian Federation, 13–18 October 2014 Provisional agenda item 4.4.2 FCTC/COP/6/10 Rev.1 1 September 2014.
27 Schane et al.: Health effects of Light and intermittent smoking: A review. Circulation, 2010. 

”Der er mange i min omgangskreds, der ryger e-cigaretter, 
men der er ingen der er stoppet helt med at ryge cigaretter. 
Jeg tror ikke, det er noget der gør, at man stopper med at 
ryge. Jeg tror bare, at man ryger dem i stedet. Jeg kender i 
hvert fald ikke nogen, der er stoppet helt.” (Bente, 54 år).

Der er forskellige årsager til, at ryge begge dele. For nogle 
er brugen af e-cigaretten knyttet til en oplevelse af at have 
kontrol over, hvornår de ryger almindelige cigaretter: ”Jeg 
har det lidt sådan, at fordi jeg nu selv kan styre, hvornår jeg 
vil ryge en rigtig cigaret, så vil jeg også tillade mig selv at gøre 
det engang imellem. Før var jeg så dybt afhængig – der var 
det ikke noget, jeg selv kunne bestemme, men det kan jeg 
nu!” (Louise, 33 år).

Årsagen til, at mange supplerer e-rygningen med tobak, kan 
– ud over en følelse af kontrol – også være, at e-cigaretten 
ikke opfylder det helt samme behov som tobakken. Flere af 
de interviewede foretager tilsyneladende et aktivt valg om 
at tillade tobakken i udvalgte situationer: ”Jeg startede med 
næsten kun at ryge e-cigaretter. Det var intentionen, men 
jeg gjorde det kun kort – et par måneder. Hvis jeg f.eks. er 
presset, ryger jeg almindelige cigaretter, og så ryger jeg mest 
dem. Det svarer lidt til at spise henholdsvis bradepandekage 

og gåsebryst – der er cigaretten sådan en ekstra ’treat’, når 
jeg skal være god ved mig selv, eller det er synd for mig.” 
(Bente, 54 år)

Selv få cigaretter skader

Selv ved et dagligt forbrug på 1-4 cigaretter er risikoen 
for hjertesygdom tredoblet og risikoen for lunge- 
kræft er 3-5 gange så stor for henholdsvis mænd og  
kvinder.27
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En af de andre forklarer, at han ligeledes tilvælger tobak-
ken i bestemte situationer: ”Når jeg går ud for at tage en 
rygepause på arbejdet, ryger jeg almindelige cigaretter. Jeg 
kunne jo egentlig ligeså godt dampe, men der kan jeg godt 
lide at få en rigtig smøg. Jeg kan ikke helt sige, hvad forskel-
len er. For mig tror jeg, det handler om situationer og er en 
psykologisk ting.”(Mikkel, 30 år)
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JEG VILLE GODT TAGE HENSYN 
I modsætning til mange af de andre interviewede, så fortæller 
to af kvinderne, at for dem var det ikke bekymringen for 
deres eget helbred, der var den væsentligste årsag til, at 
de begyndte at ryge e-cigaretter. Det var derimod et ønske 
om ikke at udsætte børn for tobaksrøgen. For Inger, var den 
primære motivation for at gå over til e-rygning som tidligere 
nævnt, at hun ønskede at tage hensyn til sit barnebarn: ”Vi 
havde fået dette bette barnebarn, som havde astma, og så 
ville jeg ikke udsætte ham for alle de der 4.000 stoffer, som 
der er i en cigaret. Og så undersøgte jeg det meget, hvad der 
var i de her væsker, og der var ikke noget skadeligt [...], så 
derfor turde jeg godt bruge det i nærheden af ham.” (Inger, 
52 år).

En anden kvinde fortæller, at da hun blev gravid, gik hun 
over til at ryge e-cigaretter for at stoppe med at ryge tobak.

OPMÆRKSOMHED OG NYE VENNER
En af de helt unge interviewpersoner – Oliver på 17 år – 
skiller sig væsentligt ud af fra alle de andre. Han fik lyst til at 
prøve e-cigaretter efter at have set et videoklip på YouTube: 
”Jeg røg vandpibe på det tidspunkt og så på YouTube, hvad 
du kunne opnå med en e-cig… få de store skyer. Så jeg tog 
med nogle venner ned i en butik for at prøve det. Der var 
nogle af de andre, der havde prøvet det før. Og så købte jeg 
sådan én… (Oliver, 17 år). Han fortæller videre at han bruger 
e-cigaretten til at tiltrække sig opmærksomhed, fordi han er 
blevet god til at lave visuelle tricks: ”Folk bliver fascinerede af 
det, og det er det, der giver den positive feedback. […] I dag 
er jeg f.eks. blevet stoppet syv gange på gaden, fordi folk har 
været nysgerrige, fordi de aldrig har set noget lignende. Jeg 
synes, det er super fedt.”

Hvis jeg f.eks. står og  
venter et sted, står jeg altid og 
øver nogle tricks. Særligt i offent-
ligheden, hvor jeg får vildt meget 
opmærksomhed på det, fordi jeg 
er så god til det.

                       Oliver,  17 år      

“

E-cigaretter mindsker chancen for at 
slippe tobakken

En metaanalyse viser, at cigaretrygere, der også bruger 
e-cigaretter, har mindre chance for at blive fri af to-
bakken sammenlignet med de cigaretrygere, der ikke 
bruger e-cigaretter.28

28 Kalkhoran & Glantz: E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis, Lancet Respir Med 2016.
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HÅNDTERING AF STRESS
Nogle bruger e-cigaretten til at håndtere stress og belast-
ninger. Eksempelvis er der en af kvinderne, der fortæller, at 
hun kan stå i en situation, hvor hun tænker: ”Nu er jeg godt 
nok presset, der må jeg lige have noget at styrke mig på.” 
(Jytte, 57 år). En af de yngste informanter beskriver tilsvaren-
de, at e-cigaretten giver ham ”afstresning. De er gode til at få 
mig til at slappe af.”. På spørgsmålet om, hvad der kunne få 
ham til at slappe af, inden han brugte e-cigaretter, svarer han: 
”Før brugte jeg meget musik til at stresse af med eller løb mig 
en tur.” (Mathias, 17 år).

For mange af de interviewede spiller e-cigaretten en rolle i særlige stemninger og situationer, som kan gøre 
det svært for dem at slippe e-cigaretten. Nogle bruger e-cigaretten til at håndtere stress, andre bruger den 
som belønning, når der skal hygges eller til at opnå en fælleskabsfølelse. Enkelte bruger den som en erstat-
ning for søde sager.

Jeg har to forskellige, den ene er 
lidt mere feminin end den anden. 
Det er den, jeg bruger til fester. 
Det betyder noget for mig, at den 
ser lidt smart ud” 

Bente, 54 år

“

ERSTATNING FOR SØDE SAGER
Af interviewene fremgår det også, at nogle bruger e-ciga-
retten som en bevidst erstatning for søde sager: ”Min kone 
har tabt 15 kilo. Hun ville gerne tabe sig […] Så når hun er 
lækkersulten og har lyst til søde sager, så suger hun lidt i 
dampmasken i stedet for, så tager det lige trangen […] – for 
damp det feder ikke, uanset hvordan man ser på det.” (Kris-
tian, 38 år). En anden fortæller tilsvarende, at han oplever, 
at e-cigaretten har nedsat hans trang til hyggespisning: 
”Dengang jeg ikke dampede, var jeg nok ude i køleskabet 
6-7 gange i løbet af en aften og nu er det måske 2 gange, for 
jeg kan stadig godt lide søde sager.” (Erik, 62 år). 

TIL HYGGE OG FEST  
E-cigaretten bruges også som belønning, eller hvis noget 
skal være rigtig hyggeligt: ”Hvis jeg skal sidde og hygge mig 
med noget strikketøj, kan jeg godt finde på at ryge e-cigaret i 
stedet for almindelige cigaretter, for det lugter noget bedre.” 
Og hun fortæller videre: ”Når jeg går tur til stranden, kan 
jeg godt finde på at have den om halsen, så jeg kan sidde 
dernede og ryge og hygge mig.” (Bente, 54 år). Hun er også 
bevidst om selve e-cigarettens udseende og signalværdi: 
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E-cigaretten bruges i mange  
forskellige situationer
”Jeg ryger sådan lidt hele tiden”



24

For mig er det faktisk også en hob-
by. Jeg sammenligner det meget 
med piberygning. Det er sådan 
lidt en hyggeting, du kan sidde og 
pusle med og optimere.”

Kristian, 38 år

“

Jeg har brugt ret meget tid på at 
lave research. […] Man finder hele 
tiden på nye måder at opnå mere 
– det kan være ny smag eller mere 
damp. I det hele taget kan du hele 
tiden udvikle noget nyt med en 
e-cig. Det kan du ikke med en 
smøg.”

Oliver, 17 år

“

EN HOBBY
For enkelte af de interviewede bliver e-cigaretten en slags 
hobby. Det drejer sig ofte om dem, der ryger de mest avance-
rede e-cigaretter. 

De er fascinerede af selve elektronikken og mødes med andre 
ligesindede. Kristian fortæller eksempelvis om sig selv og sin 
kone: ”Vi går til damptræf ind imellem. 1-2 gange om året, 
hvor vi deler tricks og tips og hygger os med det.” (Kristian, 
38 år).

NOGET AT VÆRE FÆLLES OM
Det sociale element spiller også en rolle for nogle. E-rygning 
bliver noget man samles om, ligesom man samles om tobak- 
rygning. Mathias på 17 år har f.eks. aldrig røget almindelige 
cigaretter. Han startede med at ryge e-cigaretter, da han gik 
på efterskole, fordi han havde set andre på skolen ryge dem. 
Han så det som en måde at komme i kontakt med de andre 
elever på: ”Det er jo lidt svært i starten på en efterskole, og så 
var der noget at snakke om.”  Han fortæller videre: “Og så røg 
vi dem sammen på hinandens værelser. Det var ret hyggeligt, 
og hvis der så var en, der havde fået en ny smag, så skulle vi 
jo alle sammen prøve den osv.” (Mathias, 17 år). Han fortæller 
videre, at nogle af de andre elever på efterskolen røg e-ciga-
retter, fordi det var forbudt at ryge almindelige cigaretter.
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Der er en udbredt opfattelse af, at det må være bedre at ryge e-cigaretter end almindelige cigaretter, men 
mange udtrykker også ambivalens i forhold til e-rygningen. På den ene side føles e-cigaretten som et skridt 
i den rigtige retning. På den anden side er der en bekymring over de stoffer, som inhaleres ned i lungerne. 
Nogle har oplevet bivirkninger. De færreste gør sig overvejelser omkring håndteringen og opbevaringen af 
nikotinvæsken.

INGEN SKAL BILDE MIG IND, AT DET IKKE 
ER BEDRE END AT RYGE…
Blandt de interviewede er der en udbredt opfattelse af, at 
det må være bedre at ryge e-cigaretter end almindelige 
cigaretter: ”Jeg er ikke i tvivl om, at det ikke er godt for 
kroppen, men ingen skal bilde mig ind, at det ikke er bedre 
end at ryge, for det er det. I hvert fald for min krop” […] ”Min 
lungekapacitet var nede på 68-69 og nu er den oppe over 
80. Jeg hoster ikke og går mellem 5-10 km hver dag uden at 
være forpustet, og det er fordi jeg er stoppet med at ryge, og 
selv om jeg damper.” (Jytte, 57 år) 

Der mangler viden om helbredsrisiko 
Da e-cigaretter er så nye på markedet og findes i 
mange forskellige varianter, har videnskaben ikke 
noget entydigt svar på, hvordan e-rygning påvirker 
helbredet. Det kan tage mange år, før man kan se, om 
e-rygere har større risiko for at få kræft end ikke-ry-
gere. F.eks. kan lungekræft være årtier om at udvikle 
sig. Der mangler også undersøgelser af, om e-rygning 
øger risikoen for lunge- eller hjertesygdomme. 

En af de ældre mænd giver også udtryk for, at for ham har 
e-cigaretten været et godt alternativ til tobakken. Hans egne 
erfaringer og hans alder taget i betragtning spiller en større 
rolle for ham end udmeldinger fra sundhedsmyndigheder og 
fagfolk: ”Når de skriver, at der er acetone og alt muligt andet 
i… kræftfremkaldende stoffer, så gør jeg mig selvfølgelig 
mine overvejelser […] Men altså, jeg er 70 år og det må trods 
alt være bedre end at få 4000 skadelige stoffer. Og er vi så 
nede på 40 i e-cigaretten… Det er jo én promille. Hvorfor så 
ikke bare ryge videre? […] Jeg har det 100 gange bedre, end 
da jeg røg. Jeg har meget mere energi.” (Leif, 70 år) 

Jeg tænker at det er bedre end al-
mindelige cigaretter, men selvføl-
gelig ved jeg godt, at det, der 
inhaleres ned i lungevævet, nok 
ikke er helt godt.” 

Mikkel, 30 år

“

Jeg tænker helt sikkert, at det er 
hammer usundt. Der er bare nogle 
andre ting i, som der ikke er i en 
cigaret. Men jeg tænker, at det er 
godt, at man ikke får tjæren ned, 
der sætter sig på lungerne.”

Julie, 22  år

“

AMBIVALENS
Selv om mange af de interviewede vurderer, at det er mindre 
skadeligt at ryge e-cigaretter end almindelige cigaretter, så 
er de også ambivalente omkring deres e-rygning. På denne 
ene side oplever de, at e-cigaretterne er et skridt i den rigtige 
retning, og på den anden side er der flere, der udtrykker 
forbehold i forhold til e-cigaretterne. Morten, der har røget 
e-cigaretter i fem år, udtaler eksempelvis: ”Det bliver tit blæst 
op, at det er skadeligt, selvom man ikke rigtigt ved det, men 
jeg er sikker på, at det er bedre end cigaretter.” Senere i in-
terviewet siger han dog: ”Det var da meget bedre, at jeg ikke 
dampede, og jeg skal også holde op en dag. Det er bare ikke 
lige nu. Det er jo nemmere sagt end gjort.” (Morten, 35 år) 

Tanker om helbredsrisikoen
”Jeg tænker, at det er bedre at dampe på den her”
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Jeg tænker, det er bedre at dampe 
på den her end at ryge, fordi der er 
noget, man undgår. Men man kan 
jo også tænke på, hvad de forskel-
lige smagsstoffer gør ved én. Det 
ved man jo heller ikke …”

Camilla, 33 år

“

Kemi i e-cigaretterne

Der er målt mange forskellige stoffer og partikler i 
e-væsker og e-røg, for eksempel:29

•    Formaldehyd*
•    Cadmium*
•    Tobaksspecifikke nitrosaminer*
•    Tjærestoffer – PAH.*
•    Bly
•    Krom
•    Acetone
•    Acetaldehyd 
•    Acrolein
•    Nikotin i væsker, som blev solgt som nikotinfri

       *Kræftfremkaldende

Smagsstoffer i e-cigaretter

Flere producenter og forhandlere promoverer deres 
smagsstoffer som sikre, fordi de er godkendt til brug i 
fødevarer. Men da de kun er godkendt til brug i føde-
varer, ved man ikke, hvordan de påvirker lungevævet, 
når de inhaleres. Derfor har den amerikanske branche-
forening for forhandlere af smags-og tilsætnings- 
stoffer udsendt en erklæring, hvori de skriver:  
’Enhver påstand om, at smagsstoffer, der er godkendt 
til brug i fødevarer, også er sikre at bruge i e-cigaretter, 
er usand og vildledende.30

Ambivalensen kommer også til udtryk hos en, som husker, at 
han på et tidspunkt læste en artikel om de skadelige stoffer, 
man har målt i e-cigaretterne: ”Så, tænkte jeg, av min arm, og 
så går der lige et par timer, hvor man ikke suger på den der 
elektroniske, fordi jeg har haft kræft osv. – man stoler jo på 
videnskaben. Så lader jeg den ligge, men så kommer trangen 
og så tænker jeg: Nå ja, hva´ faen – du er jo 70 år og en gam-
mel dreng, og så suger jeg igen.” (Leif, 70 år)

Der var et tidpunkt, hvor mine 
arme begyndte at klø, hvor jeg 
undersøgte, om der kunne være 
en sammenhæng, og fandt ud af, 
at det godt kunne skyldes propy- 
lenglykol” 

Kurt, 70 år

“
På et andet tidspunkt i interviewet udtrykker han bekymring 
over glycerinen i e-væsken: ”Glycerin er jo ikke beregnet til 
at skulle ned i lungerne, så om den på nogen måde sætter sig 
mere eller mindre permanent i lungerne, det er da noget, der 
står som et spørgsmålstegn, jeg godt kunne tænke mig blev 
undersøgt. Jeg kunne aldrig drømme om at anbefale nogen, 
der ikke ryger, om at dampe.” En anden mand er blevet op-
mærksom på, at e-cigaretterne ”godt kan virke dehydreren-
de. Jeg er begyndt at drikke ekstremt mere væske.” (Erik, 62 
år). Han kommer i tanke om, at nogle af hans bekendte også 
har oplevet bivirkninger: ”Der var én, der synes, det ikke var 
rart i halsen… Også nogen, der mærkede det i tænderne, 
eller at det ligefrem kunne bløde fra tandkødet.” (Erik, 62 
år). En anden fortæller: ”Min kone har ikke rigtigt kunnet 
tåle propylenglykol, så hende laver vi en tyndere væske til, 
som har mere vegetabilsk glycerin […] Hun synes det var for 
krads at inhalere i lunger og luftveje.” (Kristian, 38 år). En 
af de interviewede er holdt op med at ryge e-cigaretter. Da 

MINE ARME BEGYNDTE AT KLØ …
Bivirkninger ved at bruge e-cigaretter bliver nævnt af flere af 
de interviewede. En erindrer:

29 Cheng. Chemical evaluation of electronic cigarettes, Tob Control 2014.
30 FEMA GRAS ™: Safety assessment and regulatory authority to use flavors: Focus on e-cigarettes. 2015.
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Nikotinforgiftning

Nikotinholdig væske til e-cigaretter kan medføre 
forgiftning, hvis voksne eller børn spilder væsken på 
huden.31, 32

JEG ER SLET IKKE BEKYMRET 
Blandt de interviewede er der nogle, der giver udtryk for, at 
de ikke er bekymrede over at ryge e-cigaretter. En udtaler: 
”Jeg er slet ikke bekymret for nogen helbredskonsekvenser, 
men nu følger jeg jo også rigtig meget med i, hvad der er 
lavet af studier, og ud fra dem kan jeg ikke se, at der skal 
være noget at bekymre sig om. Det kan jeg simpelthen ikke.” 
(Kristian, 38 år). En anden bemærker: ”Der er ingen giftstof-
fer i – det er der ikke,” og senere siger hun: ”Jeg har ingen 
dårlig erfaring med det – det har jeg ikke.” (Inger, 52 år). En 
af de yngste sammenligner e-røgen med vanddamp, og som 
han siger: ’Det får man også i lungerne, når man er i bad.” 
(Mathias, 17 år). 

’RYGER’ ELLER ’DAMPER’? 
Nogle af de interviewede gør meget ud af at understrege, at 
de ’damper’ på e-cigaretten: 

En anden mener, at det er misvisende eller et udtryk for uvid-
enhed, hvis brugen af e-cigaretter omtales som rygning, som 
han forklarer: ”Det kalder jeg selvfølgelig at dampe, for det 
har jo ikke noget at gøre med at ryge. […] Det er fuldstændig 
tåbeligt, at det hedder en e-cigaret – det har jo ikke noget 
med en cigaret at gøre.” (Erik, 70 år). Senere taler han om, at 
der godt kan ske en form for forbrænding i e-cigaretten, hvis 
væsken bliver varmet meget op: ”Det er jo der, det bliver 
farligt, hvis du får brændt af ved for høj temperatur og afgiv-

Det er meget bevidst, at jeg 
kalder det damper, for det er 
jo noget andet end at ryge. Jeg 
begyndte med at dampe for at 
holde op med at ryge, så det 
betød noget, at jeg kunne kalde 
det noget andet - at jeg ligesom 
var kommet et skridt videre.” 

Morten, 35 år

“

Jeg bruger ikke handsker, det er 
lige hysterisk nok, så skulle jeg 
jo også bruge udstyr, for at und-
gå luftforurening, når jeg går på 
gaden.” 

Morten, 35 år

“

er nogle af de farlige stoffer. Så jeg må holde øje med ikke at 
køre for højt op i watt, […] så jeg ikke brænder skidtet.” (Erik, 
70 år). Andre går ikke så meget op i, om det omtales som det 
ene eller det andet: ”Jeg kalder det både ryger og damper, 
det går jeg ikke så meget op i.” (Torben, 61 år). Andre op-
fatter deres brug af e-cigaretter som rygning: “Jeg er stadig 
ryger, for det handler om nikotinafhængighed – så om det er 
almindelige cigaretter eller e-cigaretter, så er det for mig at 
ryge.” (Bente, 54 år).

HÅNDTERING AF E-VÆSKERNE
De færreste af de interviewede giver udtryk for, at de har 
gjort sig overvejelser omkring håndteringen af rygevæsken. 
En af de få som har gjort sig overvejelser, blander selv 
smagsstoffer i sin rygevæske, og hun forklarer: ”Jeg bruger 
ikke handsker, men jeg har en tragt for ikke at få det ud over 
det hele, og gør det nede i vasken og vasker hænder bage-
fter. Jeg køber en base, hvor der er tilføjet nikotin, for det er 
noget giftigt stads, jeg ikke har lyst til at rode med.” (Louise, 
33 år). 

Nogle synes, at det er nemmest at købe de færdigbland-
ede væsker, og enkelte har bevidst fravalgt selv at blande 
væskerne: ”Selvom jeg er halvt uddannet laborant, så vil jeg 
ikke eksperimentere med at blande væskerne selv.” (Leif, 70 
år). 

31 US Department of Health and Human Services: Nicotine Addiction – a report by the Surgeon General, 1988. 
32 Cameron et al. Variable and potentially fatal amounts of nicotine in e-cigarette nicotine solutions. Tobacco Control 2013.

Jeg har oplevet, at der er nogle 
smage, man godt kan få ondt i  
hovedet af.”

Mathias, 17 år
“

han røg e-cigaretter, lagde han mærke til, at når han spillede 
squash og svedte meget, så ”lugtede det helt parfumeret. 
Det siger også lidt om, at det nok ikke er helt godt.” (Kasper, 
30 år)

Jeg har indimellem haft problemer 
med, at den lækker. Det er tit, hvis 
man skal have skiftet brænderen, 
og den skal man jo skifte hver 4.- 
5. uge.”

Julie, 22 år

“
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Flere giver udtryk for, at e-cigaretten er blevet en ny afhængighed. De, der er stoppet helt med at ryge almin-
delige cigaretter, er stolte og lettede, men flere kunne godt tænke sig at nedtrappe nikotinkoncentrationen 
eller på sigt droppe e-cigaretten helt. 

PSYKISK OG FYSISK AFHÆNGIGHED
Flere af de adspurgte giver udtryk for, at e-cigaretten er 
blevet en ny form for afhængighed: “Jeg er dybt afhængig af 
den lige nu” (Louise, 33 år).De oplever at være enten fysisk 
eller psykisk afhængige af e-cigaretten. Torben, der er 61 år, 
beskriver den psykiske afhængighed: ”Halvandet år efter jeg 
var startet på e-cigaretten, ville jeg prøve at lægge den væk, 
men det kniber det med. Der er jo nogle børn, der er svære 
at vænne fra sutten, og sådan har jeg det i realiteten. Hvis 
jeg kommer hjemmefra uden den her e-cigaret, så bliver jeg 
helt panisk og kan ligeså godt vende om og gå hjem og hente 
den. Og så tager jeg den i lommen og bruger den slet ikke, 
der hvor jeg nu måtte være taget hen.” (Torben, 61 år) 

Andre er mere opmærksomme på den fysiske afhængighed: 
”Så kommer jeg ind i bilen og skal køre hjem, og så hænger 
den lige i et lille stativ på hylden, så tager jeg den ud og tager 
et ordentligt drøn og det var så det. Så kan der gå nogle tim-
er, inden trangen kommer igen, og det må være nikotinen, 
ik’?” (Leif, 70 år)

En anden taler ikke direkte om afhængighed, men bemærker, 
at med e-cigaretten ”har du jo mulighed for at fastholde alle 
de ritualer omkring cigaretten, du er glad for.” Senere uddy-
ber han: ”Man kan også bevare alle de ritualer man  savner 
fra rygningen f.eks. morgensmøgen eller hvis man

Mit bedste udtryk er, at det er 
en narresut. Det er jo en psykisk 
krykkestok, ligesom mine cigaret-
ter var.

Jytte, 57 år – ryger   
e-cigaretter uden nikotin

“
ØNSKE OM AT TRAPPE NED I DOSIS
Skiftet fra almindelige cigaretter til e-cigaretter har fået flere 
af de adspurgte til at sætte sig et nyt mål: Enten overvejer 
de at nedtrappe nikotinmængden, eller også har de et mål 
om, at de helt vil droppe e-cigaretten. På den måde opleves 
e-cigaretten som et skridt i den rigtige retning. 
 
Henning, der er 70 år, er en af dem, der har gjort sig tanker 
om at gå ned i dosis: ”Jeg startede med 18 mg, og efter en 
månedstid tænkte jeg: ’Gad vide om jeg kan trappe ned i 
nikotindosis?’ - for man ved jo ikke helt, hvor skadeligt det 
er. Men jeg var sluppet af med tjærestofferne og alt det der, 
og det i sig selv var jo en hjælp og beroligelse”. Han giver 
således også udtryk for en vis ambivalens i forhold til at 
trappe ned i nikotindosis, da han egentlig er meget godt til-
freds med, at det er lykkedes ham at gå over til e-cigaretterne 
frem for de almindelige cigaretter. Det opleves i sig selv som 
en forbedring og lettelse. 

Jeg har den med overalt. Man går 
jo næsten i panik, hvis man ikke har 
fået den med, eller den er løbet tør 
for strøm eller væske.”

Camilla, 33 år

“

Mit mål er at ryge med mindre og 
mindre nikotin og så helt trappe ud 
af den.” 

Julie, 22 år“

lige har brug for en pause, kan man lige gå ud og dampe lidt, 
og det betyder meget. Det er svært at undvære, når man har 
de vaner.” (Kristian, 38 år)

En ny afhængighed  
”Hvis jeg kommer hjemmefra uden e-cigaretten, bliver jeg
 helt panisk”
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Andre har taget skridtet til at trappe ned i dosis, og to af de 
adspurgte er trappet så langt ned, at de ikke længere bruger 
nikotinholdig væske: ”Jeg startede med 24 mg, men efter 
kun 14 dage så var jeg nede på 18 og hurtigt var jeg nede på 
8 og 3. Og så snakkede jeg med en anden, der ikke kunne 
forstå, at jeg brugte noget, for der var ikke nogen virkning af 
nikotin, sagde han, når man dampede med så lidt. Og så prø-
vede jeg at ryge uden, og det fungerede fint.” (Erik, 62 år)  

ØNSKE OM AT DROPPE E-CIGARETTEN
Flere af de adspurgte fortæller, at de ikke kun har som mål at 
trappe ned i nikotinen, men at de gerne vil skille sig helt af 
med e-cigaretten. En forklarer, at på en periode på 5 måned-
er har han gradvist trappet ned fra 18 mg til 0 mg ”… uden at 
mærke nogen forskel på tilfredsstillelsen […] Men jeg ved jo, 
at den skal lægges væk, så nu har jeg sat mig det mål, at hvis 
den går i stykker, så vil jeg ikke købe en ny. Og nu er der gået 
to år til juni, og det ville passe mig godt, hvis det bliver inden 
da. Det er den tanke, jeg går og pusler med.” (Torben, 61 år). 

Jeg har hele tiden haft det sådan, 
at jeg skulle skille mig af med den 
på et tidspunkt. Jeg har bare ikke 
været klar. Jeg ved faktisk ikke, 
hvornår jeg bliver klar – synes det 
er svært at se så langt ud i frem-
tiden.” 

Julie, 22 år

“

Andre af de adspurgte har også en ambition om at stoppe 
med at ryge e-cigaretter på et tidspunkt, men er ambivalente 
i forhold til at stoppe. Ambivalensen kommer eksempelvis til 
udtryk hos en af de ældre mænd: ”Mit mål var at gå ned på 6 
mg. Og så gå ned på nul, og så kunne det være lige meget, 
så kunne jeg kaste den i skraldespanden og blive helt uaf-
hængig af det. Det er virkelig mit mål. Men der er også noget 
andet inde i kasketten på mig, der siger, at nu er du blevet 
70, så hvorfor ikke nyde det, hvis du har det godt med det, 
og det tager ikke min kondition eller noget som helst. Jeg er 
frisk som en havørn, så hvorfor ikke dampe?” (Leif, 70 år, har 
brugt e-cigaretter i 8 år)  

Ambivalensen omkring på den ene side at ønske sig fri af 
afhængigheden og på den anden side at være tilfreds med, 
at man i det mindste ikke længere ryger almindelige cigaret-
ter, er i spil hos flere. En af de kvindelige interviewpersoner 
udtaler om e-cigaretterne: ”Det er et nødvendigt onde. Det 
er en erstatning. Jeg ryger dem for ikke at ryge tobak.” Hun 
fortæller, at hun flere gange har forsøgt at lægge e-cigaret-
ten på hylden, men ligesom med cigaretten oplever hun, at 
belastninger medvirker til, at hun får tilbagefald. Samtidig 
siger hun: ”…men der er jeg egentlig stolt af, at det ikke er 
cigaretterne jeg er faldet tilbage på.” (Jytte, 57 år). 

Nogle er meget bevidste om, at de på nuværende tidspunkt 
ikke har overskud eller føler sig klar til at lægge e-cigaretten 
på hylden: ”Tidspunktet skal være det rigtige, og det er ikke 
lige nu. Man skal have overskud til det.” (Louise, 33 år) 
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En anden fortæller, at han direkte har spurgt sin læge om 
brugen af e-cigaretter: ”Min læge sagde også, at det var 
godt. Jeg spurgte ham faktisk: ’Hvad synes du om det?’, 
hvor han sagde: ’Det synes jeg er en glimrende idé, det skal 

Sundhedsmedarbejderes udtalelser om e-cigaretter tillægges stor vægt. Flere oplever, at deres læge direkte 
eller indirekte blåstempler deres e-rygning. Hvis sundhedspersonalet ikke spørger til e-cigaretter eller råd- 
giver om udtrapning, kan det opfattes som accept af e-rygningen. Vil man vide, om en patient eller en borger 
ryger e-cigaretter, skal man spørge specifikt til e-cigaretter. Det er ikke nok at spørge til rygning generelt.

En gennemgang af interviewene viser, at e-rygerne lægger 
stor vægt på, hvordan ”de hvide kitler” – sundhedsperso-
nale og især læger – forholder sig til e-cigaretter. Lægers 
udmeldinger kan derfor også have betydning for, om nogen 
begynder at ryge e-cigaretter, eller om de bliver ved med at 
bruge e-cigaretter frem for at trappe ud af dem. Det gælder 
både, når læger har udtalt sig i medierne, og når det er en 
personlig snak med ens egen læge. En af de kvindelige 
interviewpersoner, der både ryger e-cigaretter og alminde-
lige cigaretter, har lagt mærke til, at der i den offentlige debat 
er stor uenighed om risikoen ved at ryge e-cigaretter. Hun 
fortæller: ”Jeg ved, at Kræftens Bekæmpelse fraråder brug 
af dem. Men jeg har også bidt mærke i, at en overlæge på 
Gentofte eller Glostrup fra Lungemedicinsk afdeling sagde, 
at hvis bare halvdelen af alle cigaretrygere gik over til e-ciga-

retter, ville vi se så og så mange færre hjerte-kar-sygdomme 
og kræfttilfælde om året. Det hæftede jeg mig meget ved, for 
det er jo noget, der er godt for mig. 

Jeg hæfter mig jo mest ved det, 
der er positivt omkring den”

Louise, 33 år“

Sundhedspersonalets rolle 
”Det med e-cigaretter spørger de ikke til”
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Nikotin er særdeles fosterskadeligt

WHO fraråder e-cigaretter til gravide. Nikotin er sær-
deles skadeligt for både graviditet og fosterudvikling: 
det øger bl.a. risikoen for, at fosteret dør, for tidlig 
fødsel, dødfødsel, og det påvirker fosterets udvikling 
af lunger og hjerne.34, 35WHO: Brug godkendte rygestopmetoder

Ifølge WHO bør mennesker, der ryger, opfordres til 
at stoppe ved hjælp af godkendte effektive metoder. I 
tilfælde, hvor den enkelte ryger forgæves har forsøgt 
at blive røgfri ved hjælp af de gængse metoder til 
rygestop, kan e-cigaretter måske støtte op om et nyt 
forsøg på rygestop.33

33 Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control: Electronic nicotine delivery systems – Report by WHO, Sixth session   
     Moscow, Russian Federation, 13-18 October 2014 Provisional agenda item 4.4.2 FCTC/COP/6/10 Rev.1 1 September 2014
34 Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control: Electronic nicotine delivery systems – Report by WHO, Sixth session  
      Moscow, Russian Federation, 13-18 October 2014 Provisional agenda item 4.4.2 FCTC/COP/6/10 Rev.1 1 September 2014.
35 US Department of Health and Human Services: The Health Consequences of Smoking, 50 years of progress – A report of the Surgeon General, 2014.

du da gøre. Når du er sluppet af med alt det andet, så kan 
du altid finde ud af, hvad du så gør.” (Henning, 70 år). Af 
interviewet fremgår det ikke klart, om lægen har lagt op til, 
at e-cigaretten skulle være en midlertidig løsning, der på sigt 
skulle trappes ud af, eller om lægen generelt har sagt god for 
e-rygningen. 

En af de kvindelige interviewpersoner har ikke direkte talt 
om e-cigaretter med sin læge. Alligevel har hun ud fra en 
konsultation med sin læge, hvor de generelt snakkede om 
rygestop, fået en fornemmelse af, at lægen sagde god for 
e-rygningen: ”I forbindelse med mit KOL sagde min læge, at 
han var fuldstændig ligeglad med, hvad jeg gjorde, bare jeg 
holdt op med tobaksrygning. Han har også hele tiden sagt, 
at hvis det er nikotin, du har brug for, så tyg alt det nikotin, 
du kan […] bare du holder dig fra tobaksrygning, så var han 
ligeglad.” (Jytte, 57 år)

En kvinde har bemærket, at hendes læge ikke har nævnt, 
hvorvidt hun også bør forsøge at trappe ud af e-cigaretterne: 
”Da jeg stoppede med cigaretter, sagde jeg det til min læge 
og fortalte, at jeg er begyndt at bruge denne her. Så sagde 
hun, at det er jeg rigtigt glad for at høre, og bare du gør alt 
andet end at ryge. Hun snakkede ikke om, at det også var 
en god idé at trappe ud af e-cigaretterne på et tidspunkt.” 
(Louise, 33 år)

Det er ikke alle interviewpersonerne, der har en opfattelse 
af, at deres læge siger god for brugen af e-cigaretter: ”Jeg 
tror, hun ville synes, det er åndssvagt, at jeg ryger dem, men 
det er ikke noget, vi har snakket om. I forbindelse med min 
graviditet har hun spurgt, om jeg ryger, og der har jeg svaret 
nej, og så var det godt. Det med e-cigaretter spørger de ikke 
ind til.” (Camilla, 33 år). Udtalelsen illustrerer, at der blandt 
læger og andet sundhedspersonale ikke nødvendigvis er den 
tilstrækkelige opmærksomhed omkring brugen af e-cigaret-
ter. Og den tydeliggør, at hvis læger og andet sundhedsper-
sonale ikke spørger specifikt ind til e-cigaretter, så er det ikke 
sikkert, at patienten oplyser, at han/hun ryger e-cigaretter. 
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Perspektiver på e-rygning 

E-cigaretter er så nyt et produkt, at forskning, lovgivning, 
kultur og normer omkring e-rygning endnu er under 
udvikling. Det betyder, at der endnu er mange ubesvarede 
spørgsmål. 

Interviewene i denne rapport illustrerer, at e-rygning på 
mange måder minder om tobaksrygning, men der er også 
mange forskelle. Og der er forskellige perspektiver på 
e-rygning afhængigt af, om man betragter e-rygning fra 
den enkelte persons synspunkt eller i forhold til, hvad 
e-rygning betyder for folkesundheden og på samfunds- 
niveau.  

Set fra den enkeltes synspunkt giver det umiddelbart god 
mening at skifte fra tobak til e-cigaretter ud fra en formod-
ning om, at e-cigaretter er mindre skadelige.

Men ud fra en overordnet folkesundhedsvinkel er der 
andre forhold og perspektiver i spil. Eksempelvis om e-cig-
aretter medfører, at flere børn og unge begynder at ryge 
tobak, og i hvilket omfang e-rygning udgør en helbredsri-
siko. Det er endnu uvist, hvordan e-rygning påvirker det 
tobaksforebyggende arbejde, når e-cigaretter markeds-

Passiv e-rygning

HelbredsrisikoAppellerer til børn  
og unge

Brug af både  
e-cigaretter og  

tobak Synlighed - 
e-rygning alle  

steder

Tobaksindustriens  
rolle

Rygestop?

36 Statens Institut for Folkesundhed. Skolebørnsundersøgelsen 2014
37 Statens Institut for Folkesundhed. Ungdomsprofilen 2014
38 Wills TA et al: Longitudinal study of e-cigarette use and onset of cigarette smoking among high school students in Hawaii. Tob Control. 2016 Jan 25.
39 Leventhal AM et al: Association of Electronic Cigarette Use With Initiation of Combustible Tobacco Product Smoking in Early Adolescence. JAMA. 2015 Aug 18;314(7):700-7 
40 Primack BA et al: Progression to Traditional Cigarette Smoking After Electronic Cigarette Use Among US Adolescents and Young Adults. JAMA Pediatr. 2015 Nov;169(11):1018-23 
41 US Department of Health and Human Services: The Health Consequences of Smoking, 50 years of progress – A report of the Surgeon General, 2014

føres som et smart livsstilsprodukt, der er meget synligt på 
steder, hvor det ellers ikke længere er tilladt eller normen at 
ryge tobak. Nogle problemstillinger ved e-rygning er derfor:

E-CIGARETTER APPELLERER TIL BØRN OG 
UNGE
E-cigaretter sælges med smag af vingummi, cola, frugt og 
andre smagsstoffer, der appellerer til børn og unge. 15 % af 
de 15 årige36  har røget e-cigaretter inden for den seneste 
måned og henholdsvis 38 % og 56 % af gymnasie- og  
erhvervsskoleelever har prøvet e-cigaretter.37 Børn og unge 
er særligt sårbare over for nikotin og andre kemiske stoffer i 
e-røgen, fordi deres hjerne og organer endnu er under  
udvikling. Desuden ser det ud til, at børn og unge, der 
bruger e-cigaretter, har større risiko for at begynde at ryge 
tobak.38, 39, 40, 

HELBREDSRISIKO
Der mangler viden om, hvad mange daglige inhalationer af 
de nikotinholdige aerosoler gør ved lungevæv og helbred- 
et generelt. Nikotin medfører afhængighed, påvirker 
hjerte-kar-systemet, kan medføre nikotinforgiftning og er 
skadeligt for graviditet og foster.41 Der er fundet kræft-
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fremkaldende stoffer som formaldehyd og tungmetaller i 
e-røgen.42  Og der kan være skadelige effekter af partikler, 
smagsstoffer og andre indholdsstoffer i e-røgen.43

PASSIV E-RYGNING
Fordi e-cigaretter ikke er omfattet af rygeloven (Lov om 
Røgfri Miljøer), risikerer folk at blive udsat for e-røgen på 
cafeer, i indkøbscentre, sportsklubber, biblioteker, hospitaler 
og på deres arbejdsplads. Det fremgår af interviewene, at 
e-cigaretter ryges alle vegne – også indendørs i hjemmet og 
i nærheden af små børn. Undersøgelser har vist, at hvis man 
er udsat for andres e-rygning, optager man nikotinen, der 
kan måles i blod, spyt og urin.44, 45

RYGESTOP?
Som det også fremgår af interviewene i denne rapport, er der 
en række personer, der oplever, at e-cigaretter har hjulpet 
dem til at holde op med at ryge. WHO påpeger, at i tilfælde, 
hvor den enkelte ryger forgæves har forsøgt at blive røgfri 
ved hjælp af de gængse metoder til rygestop, kan e-ciga-
retter måske støtte op om et nyt rygestopforsøg. Men der 
er endnu så få undersøgelser af e-cigaretter og rygestop, 
at man ikke samlet kan konkludere, hvorvidt de er effektive 
til rygestop.46  En metaanalyse viser, at cigaretrygere, der 
også bruger e-cigaretter, har mindre chance for at blive fri af 
tobakken end cigaretrygere, der ikke bruger e-cigaretter.47

BRUG AF BÅDE E-CIGARETTER OG TOBAK
73 % af de danske e-rygere ryger også tobak.48 Nogle af 
interviewpersonerne tænker, at de med e-rygningen har 
mindsket deres helbredsrisiko, fordi de har skåret ned på 
tobakken. Men de risikerer stadig tobaksrelaterede sygdom-
me, da det i højere grad er antallet af år, man ryger, der øger 
sygdomsrisikoen frem for antallet af daglige cigaretter.49  
Det er endnu uvist, om det medfører øget risiko for skadelige 
effekter, hvis lungevæv udsættes for både e-røg og tobaks-
røg. Det er også uvist, om e-røgen påvirker cellernes evne til 
at reparere skader efter tobaksrygning. 

SAMMENLIGNING MED TOBAK
Reklamer og markedsføring for e-cigaretter sammenligner 
ofte e-cigaretter med tobak med påstande om: ”I stedet for 

skadelig røg, inhalerer du vanddamp”. Industrien har en 
interesse i dette, da de fleste rygere er bekymrede over 
deres tobaksrygning og ønsker at holde op. Samtidig vil de 
fleste produkter falde positivt ud, når de sammenlignes med 
tobak, da en ud af to rygere, dør af deres rygning og det 
er vanskeligt at finde et mere skadeligt forbrugerprodukt. 
Interviewene viser, at e-rygerne har taget markedsføringens 
budskaber om mindre skadelighed til sig. De sammenligner 
den potentielle helbredsrisiko ved deres e-rygning med 
risikoen ved tobaksrygning- også selv om de måske ikke er 
stoppet helt med tobakken.

SYNLIGHED – E-RYGNING ALLE STEDER
Det er uvist, hvordan det påvirker børn og unge  -  og synet 
på rygning i samfundet generelt  -  at der ryges e-cigaretter 
synligt mange steder, hvor børn og unge kommer, og at 
e-cigaretter markedsføres som smarte elektroniske gadgets. 
At der ryges e-cigaretter på steder, hvor det ikke længere er 
normen eller tilladt at ryge tobak, risikerer at underminere 
det tobaksforebyggende arbejde ved på ny at gøre rygning 
til en normal del af børns og unges hverdag og livsstil.

”RYGER” ELLER ”DAMPER”
Ordet ”damper” anvendes bevidst og konsekvent af  
forhandlere, e-cigaretindustrien og dedikerede e-rygere, 
der ikke ønsker at e-cigaretter sidestilles med tobak.  I inter-
viewene kommer der flere nuancer frem: Flere bruger ordet 
”damper” fordi de mener, at de ved at skifte til e-cigaretter 
er kommet et skridt videre og væk fra tobakken. Nogle bru-
ger ordet ”ryger”, fordi de mener at e-rygning i bund og  
grund er det samme som tobak – samme rygeadfærd, 
samme afhængighed. Andre er mindre bevidste og bruger 
”ryger” eller ”damper” i flæng, når de omtaler deres e-ryg-
ning. 

TOBAKSINDUSTRIENS ROLLE
Tobaksindustrien har investeret massivt i e-cigaretter, og de 
store tobaksfirmaer er i dag også i e-cigaretbranchen.49 Der 
er derfor meget på spil for industrien. De har interesse i at 
tiltrække nye unge rygere og fastholde eksisterende rygere 
i enten e-rygning eller tobak. Det er også i industriens in-
teresse at gøre rygning attraktivt og normalt i samfundet og 
modarbejde restriktioner for markedsføring og lovgivning 
om røgfrie miljøer.  
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KRÆFTENS BEKÆMPELSE ANBEFALER 

Beskyt børn og unge 
Det bør ikke være tilladt at sælge e-væsker med smagsstoffer, der appellerer til børn og unge, som f.eks. smag af vin- 
gummi, jordbær og cola og med design og udtryk, der appellerer til børn og unge. Salg af e-cigaretter fra slikbutikker bør 
heller ikke være tilladt.

Beskyt omgivelserne mod udsættelse for passiv e-rygning 
E-cigaretter bør ikke ryges indendørs. E-rygning bør sidestilles med tobaksrygning og omfattes af rygeloven (Lov om 
røgfrie miljøer). 

Spørg specifikt til e-rygning 
Sundhedsmedarbejderes udtalelser om e-cigaretter tillægges stor vægt. Vil man vide, om en patient eller en borger ryger 
e-cigaretter, skal man spørge specifikt til e-cigaretter. Det er ikke nok at spørge til rygning generelt. Hvis sundhedsperso-
nale ikke spørger til e-cigaretter eller rådgiver om udtrapning, kan det opfattes som accept af e-rygningen.

Brug godkendte og velafprøvede metoder til rygestop 
For de rygere, der ikke stopper spontant, anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at man benytter sig af velafprøvede og aner- 
kendte metoder, herunder rådgivning evt. i kombination med nikotinplaster. Kræftens Bekæmpelse fraråder generelt brug 
af e-cigaretter, da der i modsætning til godkendte nikotinprodukter ikke er dokumentation for effektivitet, sikkerhed og 
bivirkninger. 
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Jeg opfatter mig selv 
som ryger, men det 
er fordi, jeg har de 
samme rygevaner 
som før i tiden.”

Julie, 22 år

“
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Jeg tænker, at det er 
bedre end almindelige 
cigaretter, men selvføl-
gelig ved jeg godt, at 
det, der inhaleres ned 
i lungevævet, nok ikke 
er helt godt.” 

Mikkel, 30Mikkel, 30 år

“


