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Nikotinholdige e-sigaretter skal etter planen selges fritt i Norge. Vi mener skadevirkningene
av nikotin, spesielt på unge mennesker og i svangerskapet, ikke bør underkommuniseres.

Disse nye nikotinproduktene kan få stor appell også blant ungdom og kvinner i fertil alder,
som kanskje ellers ikke ville ha begynt med et nikotinprodukt. E-sigaretter regnes som
mindre farlig enn sigaretter og anbefales av enkelte forskere som skadereduserende tiltak
(1). De som trenger hjelp til røykeslutt, kan allerede i dag bruke snus eller
nikotinlegemidler med eller uten resept. Trenger vi da flere nikotinholdige produkter som
kan fremme nye grupper av nikotinbrukere?

Forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin ble opphevet av Stortinget i 2016. Før
lovendringen kan tre i kraft, forventes et nytt regelverk i løpet av 2021 med krav til innhold,
kvalitet, sikkerhet og merking av produktene, i tråd med EUs tobakksdirektiv. Nikotinfrie e-
sigaretter og nikotinfri «juice» med ulike smakstilsetninger er allerede i salg fra
spesialbutikker. Privatimport av e-sigaretter med nikotin til personlig, medisinsk bruk er
også tillatt.

Nikotinavhengighet hos ungdom
Sigarettrøykingen har vært nedadgående i mange år, også før snus ble vanlig. Få unge i
Norge begynner nå å røyke, og økningen i snusbruk blant unge voksne synes også å flate ut
(figur 1, figur 2) (2, 3). I ungdomsskolen var det i 2019 bare 2–5 % som røykte eller brukte snus.
Snusbruken var høyere på videregående skole: 19 % blant guttene og 12 % blant jentene (4).

https://tidsskriftet.no/
mailto:liv.grotvedt@fhi.no
http://www.icmje.org/coi_disclosure.pdf
http://www.icmje.org/coi_disclosure.pdf


Hvor smart er det å tillate salg av e-sigaretter? | Tidsskrift for Den norske legeforening

Figur 1 Andelen menn og kvinner i alderen 16–24 år som brukte røyk og snus daglig i perioden
1995–2019 (2, 3). Kilde: Statistisk sentralbyrå / Folkehelseinstituttet.

Figur 2 Andelen menn og kvinner i alderen 16–74 år som brukte røyk og snus daglig i perioden
1995–2019 (2, 3). Kilde: Statistisk sentralbyrå / Folkehelseinstituttet.

En åpning for salg av e-sigaretter kan gi økt bruk både blant ungdom og unge voksne, en
parallell til den økte snusbruken som først startet blant menn fra årtusenskiftet og senere
spredte seg blant kvinner (figur 1). Fra årtusenskiftet gikk røykingen parallelt ned for begge
kjønn. Mens kvinner i stor grad må ha sluttet å røyke uten bruk av snus, hadde menn
kanskje større nytte av snusen for å slutte. Mange av dem som klarte å stumpe røyken ved
hjelp av snus, fortsatte imidlertid som snusbrukere (5). Foreløpig er bruken av e-sigaretter i
Norge relativt lav, ca. 3 % i perioden 2016–19 samlet for alle aldre og for både daglig bruk og
av og til-bruk (6). Utprøving av e-sigaretter er vanlig også blant ungdom som aldri tidligere
har brukt tobakk, og som tilleggsprodukt til vanlige sigaretter (7).

Ung alder er i seg selv en risikofaktor for senere nikotinavhengighet (8). Nikotin er
psykoaktivt og avhengighetsskapende og virker direkte inn på de delene av hjernen som er
involvert i følelser og kognitiv bearbeiding (9). Derfor er det ikke uten betydning om
ungdom blir tidlig avhengig av nikotin. En kohortundersøkelse fra HUNT-studien viste at
dobbeltbruk av snus og røyking i tidlig ungdom ga vedvarende høy samlet tobakksbruk i
voksen alder (10). Ifølge denne studien synes snusbruken altså ikke å ha ført til
skadereduksjon. En klar ulempe med nye nikotinprodukter er at røyken eller snusen kan bli
erstattet med et annet nikotinprodukt i stedet for å bli kuttet helt ut. I tillegg viste en
systematisk oversikt at e-sigaretter kan føre til at flere begynner med røyketobakk (11).

Nikotin i svangerskapet
Det er dokumentert at snus i svangerskapet gir skadevirkninger (12), blant annet på
utviklingen av hjerne, hjerte og lunger hos det ufødte barnet (13). Dersom salg av



Hvor smart er det å tillate salg av e-sigaretter? | Tidsskrift for Den norske legeforening

nikotinholdige e-sigaretter blir tillatt i Norge, kan dette bidra til at vi får nye generasjoner
nikotinbrukere blant kvinner i reproduktiv alder som kanskje ellers ikke hadde brukt
tobakk.

Trenger vi flere nikotinholdige produkter som kan fremme nye grupper av nikotinbrukere?

Relativt få gravide røyker i svangerskapet, og det er få studier av gravides snusbruk i Norge.
En undersøkelse fra Sørlandet viste at én av fire snusbrukere fortsatte å bruke snus gjennom
hele svangerskapet (14). I en rapport fra Folkehelseinstituttet er risikoen ved snusbruk i
svangerskapet angitt som risikoendring per 100 000 gravide som bruker snus
sammenliknet med tobakksfrie kontrollgrupper (12). Her anslås det bl.a. 108 flere
dødfødsler, 101 ekstremt for tidlig fødte, 85 flere leppe-gane-defekter og 2 405 flere
keisersnitt per 100 000 snusbrukende gravide. Effekten på svangerskapsutfall er
sannsynligvis i stor grad knyttet til egenskaper ved nikotin og vil derfor være overførbart
også til andre nikotinprodukter. Nylig er det vist i en stor befolkningsundersøkelse fra USA
at e-sigaretter representerer en uavhengig risikofaktor for neonatale komplikasjoner og at
det ikke er et trygt alternativ til røyketobakk i svangerskapet (15).

Målrettet røykeavvenning
Ikke bare har andelen dagligrøykere vært synkende i mange år og det i dag er relativt få
unge som begynner å røyke, men også snusbruken blant unge voksne flater ut. Hvis både
røykingen og snusbruken i Norge sakte, men sikkert ebber ut, hvorfor skal vi da eksponere
hele befolkningen for nye nikotinprodukter som e-sigaretter? Vi bør ikke gjøre flere
nikotinprodukter allment og lett tilgjengelige, men heller målrette produktene til de som
trenger dem. Hvordan ungdommen i Norge vil forholde seg til at nikotinholdige e-
sigaretter kan kjøpes i butikker, vet vi ikke ennå.

Fordamperen JUUL har et høyt nikotinnivå og også et lekkert design som likner en USB-
pinne. Denne har blitt veldig populær i ungdomsmiljøer i USA, med en markedsføring som
i stor grad har foregått gjennom sosiale medier (16). EUs tobakksdirektiv tillater ikke et like
høyt nikotinnivå som i USA. Likevel er det uheldig å tillate nye nikotinprodukter med
spesiell appell til ungdom. Nikotinavhengighet og press for å slutte i svangerskapet kan bli
en tilleggsbelastning for den gravide. Det er også en tilleggsbelastning på økonomien til
unge mennesker i en fase av livet der mange har dårlig råd.

Vi bør ikke gjøre flere nikotinprodukter allment og lett tilgjengelige, men heller målrette
produktene til de som trenger dem

E-sigaretter både med og uten nikotin er et såpass nytt fenomen at den samlede
folkehelseeffekten ennå vanskelig kan beskrives. USAs Centers for Disease Control and
Prevention anbefaler en føre-var-holdning, der fordampere og liknende produkter ikke bør
brukes av ungdom eller gravide, samtidig som voksne ikke-røykere frarådes å begynne med
det (17, s. 5). Norge er blant de landene i verden med aller lavest røykeprevalens. Snus og
nikotinholdige legemidler er allerede på markedet som hjelpemidler til røykeavvenning. E-
sigaretter kan også være nyttige for noen i så måte, men tilgangen bør begrenses til voksne
tobakksbrukere.
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