
 

 

 

Andre produkter med 
nikotin 
 
Det er ikke kun cigaretter, som unge kan blive fristet af. De eksperimenterer også 
med andre produkter som vandpibe, snus og e-cigaretter. 

Nikotin er en nervegift og er særlig skadeligt for børn og unge, fordi det påvirker 
hjernens udvikling. Derudover er nikotin stærkt fosterskadeligt og kan give akut for-
giftning i høje doser. 

Vandpibe 
I løbet af de seneste ti år er vandpibe blevet populært blandt danske unge. Mere end 
hver tiende elev i 9. klasse har et regelmæssigt forbrug.  

Mange tror fejlagtigt, at vandpiberygning ikke er ligeså skadeligt som cigaretter. Det 
smager nemlig sødere og røgen bliver afkølet af vandet. Men røgen er også skade-
ligt. Det indeholder både nikotin, tjære, kulilte og mange tilsætningsstoffer. Der er 
dannes faktisk mere kulilte i vandpiber end i cigaretter. 

Til gengæld ryger de færreste unge vandpibe dagligt. Vandpiben bliver især tændt i 
sociale sammenhænge. Det er derfor i høj grad forbundet med en social trang, hvor 
de unge får lyst til at ryge, fordi vennerne gør det. Der er risiko for, at vandpiberyg-
ning udvikler sig til cigaretrygning. 

Snus 
Snus er tørret og pulveriseret tobak tilsat smagsstoffer, salt og vand. Det indeholder 
nikotin og kan give ligeså stor afhængighed som cigaretter. Man ryger ikke snus, 
men putter det direkte i munden under overlæben. Der dannes derfor ikke tjære og 
kulilte, når man ”snuser”. Snus findes i mange forskellige former, og det er derfor 
svært at sige, hvad, der er i de forskellige. Men generelt set, er der fundet omkring 25 
kræftfremkaldende stoffer i snus. Det kan øge risikoen for kræft i bugspytkirtlen, 
mundhulen og spiserøret.  
Snus er meget brugt i Sverige og Norge. I Danmark er der 3 pct. blandt drenge, der 
bruger det hver dag. Blandt pigerne er det 2 pct., der bruger snus sjældnere eller end 
hver uge.  

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

Der findes forskellige typer e-cigaretter: 1) engangs e-cigaretter, 2) e-cigaretter, hvor 
man indsætter en ’refill’ med færdigblandet væske, og 3) e-cigaretter, hvor man selv 
hælder væske på. Engangs e-cigaretter og e-cigaretter med en refill kan ligne almin-
delige cigaretter. Nogle cigaretter, hvor man selv hælder væske på, er store og ligner 
langt fra almindelige cigaretter. De kaldes også ’Mods’, fordi man selv kan modifi-
cere, hvor meget e-røg, der dannes, ved at regulere på volt, brænder, batteri, luft-
indtag m.m.  

 



 

 
 

Man kan købe e-cigaretter med sliksmag, for eksempel cola, kirsebær og chokolade. 
E-cigaretter bliver i dag markedsført på samme måde, som cigaretter blev i 
1950’erne, og producenterne bruger mange kræfter på at lokke nye og unge rygere 
til.  

I forhold til, hvor stor en andel af befolkningen er det helt klart de unge, som bruger 
mest e-cigaretter. 12 procent af de 16-25-årige bruger e-cigaretter. 3 pct. bruger 
dagligt, 4 pct. bruger ugentligt og 5 pct. sjældnere end hver uge.  

 

Skadelige konsekvenser ved e-cigaretter 

Vi ved endnu ikke meget om, hvor skadeligt det er at ryge e-cigaretter, men der er 
målt en række skadelige stoffer i e-røgen.   

For det første indeholder e-cigaretter en række smags- og aromastoffer og ofte 
også nikotin. Hos personer, der har været udsat for damp/røg fra e-rygning, kunne 
man måle nikotin i blod, spyt eller urin.  

For det andet har forskere fundet partikler, formaldehyd (kræftfremkaldende), tung-
metaller som cadmium (kræftfremkaldende), nikkel (kræftfremkaldende ved inhale-
ring), lave koncentrationer af kræftfremkaldende nitrosaminer og andre skadelige 
stoffer i dampene.  

Man ved dog endnu ikke, hvilke skadevirkninger e-cigaretrygning med disse stoffer 
kan give på længere sigt, når man dagligt inhalerer stoffer og partikler. 

Der er ikke dokumentation for, at e-cigaretter får folk til at holde op med at ryge. 
Undersøgelser tyder på, at unge, der ryger e-cigaretter, har større risiko for også at 
begynde at ryge almindelige cigaretter. E-cigaretter er nemlig en nem måde at 
prøve at ryge og øve sig i at bruge et vanedannende produkt. Børn og unge risikerer 
at blive afhængige af nikotin, og e-cigaretter kan virke som reklame for rygning af 
cigaretter. 

 
 
 
 


