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Inhalator/ 
vätskebehållare

Ampull
”Filter”

Förångare

Batteri/elektronik

Lysdiod
Simulerar glöd

En ny klass nikotinprodukter; inhalationssystem 

för nikotin & kemikalier med hjälp av ett batteri

Batteriladdare
USB och/eller 230 V
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Hur marknadsförs EC?

Marknadsförs som

• en hjälp att sluta röka

• ett hälsosamt alternativ för rökare

• ett glamoröst sätt för den som vill njuta av nikotin 

• ett billigare alternativ för rökare 

• ett alternativ på platser där rökning inte är tillåtet
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EC läkemedelsklassat

Säljs främst på Internet men även öppet i butiker

Läkemedelsverket har läkemedelsklassat EC med nikotin. Ingen sådan 
produkt är godkänd i Sverige. 

Vitesföreläggande överklagat, industrin förlorade, men har överklagat 
till högre instans. 

British American Tobacco har fått en EC godkänd som läkemedel i UK -
Voke.
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Många olika typer
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E-shisha, e-hookah

• Attraherar unga
• Marknadsförs ofta som nikotinfria
• Tyskland: 70 % av ”nikotinfria” produkter innehöll nikotin



E-joint

• Man kan få cannabissmak på sin e-cigarett

• Man kan köpa cannabis/marijuana och röka i sin e-cigarett
vilket demonstreras i filmer på YouTube

http://www.e-njoint.com/en

Ett projicerat cannabis löv 
lyser upp när man röker
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”Tredje generationen”
En liten digital processor ger dig en dos nikotin, låter dig ta emot 
telefonsamtal och lyssna på musik samtidigt…



Det lovordade världspatenterade originalet
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Vad innehåller EC?

• Nikotin (finns nikotinfria sorter), men inte tobak

• Rökbildande ämnen

• I huvudsak propylenglykol (PG) och/eller 
glycerol (G), båda tillåtna i mat, mediciner 
- PG är luftvägsirriterande

• Smakämnen

• Andra substanser
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Många smaker

• 7 000 smaker, många godis, som kola, popcorn med smör, kakdeg
• Man kan beställa sin egen smak-mix och t.ex. lägga till alkohol
• Många förpackningar gjorda för att locka unga



Nikotin

• Starkt beroendeframkallande

• Mycket giftigt i ren form

• Man doserar ofta själv, och det tycks vara det rökarna gillar 

• Tillverkning av egna rökvätskor vanligt 

• Risk för överdosering

• Risk att barn kommer åt flaskorna 
(10 ml innehåller nikotin som kan döda ett barn; flaskor upp till 100 ml)

• Kan påverka hjärta, lungor och centrala nervsystemet på foster.
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Andra substanser
Man har även funnit andra hälsovådliga och cancerogena ämnen

• Nitrosaminer
• Formaldehyd 
• Acetaldehyde
• Acrolein
• Arsenik
• Dietylenglykol
• Silikat
• Nickel
• Krom
• Bly
• Tenn
• Silver
• Järn
• Aluminium
• Tenn www.psykologermottobak.org

10 ml

100 ml



Kvalitet

• Läckande e-cigaretter och flaskor ger risk för oavsiktligt intag av 
rökvätskor. Giftinformationscentralen har haft ett 30-tal 
förgiftningsfall 2013.

• Innehållet kan variera kraftigt  i förhållande till vad som 
deklarerats, det kan tex vara nikotin i ”nikotinfria” produkter

• Kunden vet inte vad hon köper

• Explosion har förekommit i många fall
ibland med allvarliga skador
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Rökavvänjning

Flera longitudienella befolkningsstuder tyder på att EC-rökare lyckas sluta röka
i mindre utsträckning.

De flesta använder EC och konventionella cigaretter parallellt. 

Minskad rökning minskar inte hälsoeffekterna så mycket som människor tror
och är svår att upprätthålla.

EC i nuvarande form är mindre tillfredsställande än konventionella cigaretter.
Vissa får i sig nikotin i nivå med rökning - beror på rökteknik. 

Adkinson 2013, Vickerman 2013, Grana 2014, Popova 2013
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There is consistent evidence from population-based studies 
that smokers who use e-cigarettes 
are about one-third less likely to quit smoking.

Stanton Glantz, professor, University of California, oktober 2014



Kontrollerad studie

Det finns bara en kontrollerad studie.
657 personer slumpades till tre grupper.

Efter 6 månader (ej signifikant) 
• 7,3 % e-cigarett med nikotin
• 5,8% nikotinplåster
• 4,1%  e-cigarett utan nikotin

I den grupp som fick EC med nikotin:
• 38% av de som lyckade sluta röka fortsatte med EC
• 30%  av de som inte lyckades sluta började använda EC parallellt

EC-användare är yngre och tillhör högre socioeconomiska grupper än de som
använder läkemedel

Bullen C, Howe C, Laugesen M et al. (2013). Electronic cigarettes for smoking cessation: a randomised controlled trial. Lancet. 2013 Sep 9. 



De flesta som använder EC regelbundet tros vara rökare
men oroväckande många har inte tidigare rökt vanliga cigaretter 

Sverige 2013 - 15-18 år som provat EC
• 20 % < 12 månaderna
• 30 %  av de yngsta (9:e klassarna) hade aldrig rökt

USA 2012 - middle/high school-elever som provat EC
• 7 % = ca 2 milj. ungdomar
• 10 % hade aldrig rökt 

Farhågor
• Initiation av cigarettrökning
• EC är kopplat till högre risk att börja

röka vanliga cigaretter
• Nikotin påverkar hjärnans utveckling negativt

Inkörsport för ungdomar?

Dutra LM, Glantz SA. Electronic Cigarettes and Conventional Cigarette Use Among US Adolescents A Cross-sectional Study. JAMA Pediatr. Published online March 06, 2014. 



”Passiv rökning”

• EC avger ultrafina vätskepartiklar, nikotin och cancerogena ämnen i inomhusluft.

• Allergiker, lungsjuka, barn påverkas extra mycket.

• Ökad acceptans för rökning i samhället? 

• WHO och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att  e-cig förbjuds 
i rökfria miljöer.
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Lagreglering behövs  
EU:s Tobaksproduktdirektiv mars 2014

WHO publicerade rekommendationer i augusti 2014

Minimum regulering
• Ska regleras som läkemedel om man påstår att de ökar chansen att sluta röka 
• Max-nivå av nikotin (<20 mg/ml) som levereras på en konstant nivå
• Reklamförbud
• Hälsovarningar
• Bruksanvisningar
• Innehållsdeklaration
• Förbud mot tillsatser som antyder hälsa, energi och vitalitet
• Barnsäkra förpackningar skyddade mot läckage

Frivillig reglering
• Förbud för försäljning till ungdomar under 18 
• Förbud för smaker som attraherar barn och ungdomar
• Förbud mot EC i rökfria miljöer 
• Regering även av nikotinfria e-cig



Vad händer nu?
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Utredning har tillsatts för att komma med förslag på hur 
EU:s tobaksproduktdirektiv ska integreras i svensk lag, 
inklusive e-cigaretter. Ny lagstiftning måste vara i kraft 20 maj 2016.

Ska EC klassas som läkemedel eller ”tobaksprodukt”?
Direktivet förordar läkemedel, och de flesta länder tycks gå den vägen.

Första delbetänkande 1 februari 2015.

Slutbetänkande 1 september 2015.



Ge några enkla råd

1. Rekommendera att sluta röka/snusa

2. Råd att 
-Sätt ett datum
-Kasta allt den dagen
-Använd gärna nikotinläkemedel vid behov

3. Tala om vad det finns för hjälp
-Tobaksavvänjning i tandvården/vårdcentral
-Sluta röka-linjen 020-84 00 00
-Sluta-röka-app:ar Fimpaaa! (för ungdomar) eller Rökfri (för vuxna)
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