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1. Ordliste 

Aerosoler –partikler (se partikler) fordelt i et medie. En aerosol defineres 
således som kombinationen af partikel og medie. Mediet kan være 
luft, vand olie, alkohol mm. I forbindelse med luftforurening vil me-
diet naturligvis være luft. 

Aerosolisering – dannelse af aerosoler på baggrund af væske fx i en e-ciga-
ret. 

Akkumulation –ophobning 

Aske – den faste bestanddel, som bliver tilbage efter en forbrænding. Aske 
vil således omfatte materiale, som ikke kan forbrændes. Imidlertid 
kan der også være uforbrændt materiale i aske. Se også flyveaske. 

Atmosfærisk luft – består især af frit kvælstof (N2) (omkring 78%) og ilt (O2) 
(omkring 20%) men også mindre mængder kuldioxid og lattergas 
(N2O). Hertil kommer en lang række gasser i mindre mængder. 

CO - se kulmonooxid. 

E-cigaret – elektronisk cigaret. Dækker over en serie af produkter designet 
til at forbrænde e-væske (med eller uden nikotin) uden at forbrænde 
tobak. Består af et stålhylster med et varmelegeme, en væskebeholder 
samt et batteri. Varmelegemet varmer e-væsken i væskeholderen op, 
og brugeren indånder den producerede aerosol. 

E-væske – en flydende væske (med eller uden nikotin), som påfyldes e-ciga-
retter. Betegnes indimellem også som e-juice. 

Flyveaske – Små partikler af ikke brændbart materiale i røggas. Ofte vil fly-
veasken dog være blandet med brændbart men uforbrændt materiale. 

Forstadier til partikler – en række gasser omdannes i kemiske reaktioner til 
partikler. Disse gasser kan derfor betegnes som ”forstadier” til partik-
ler (på engelsk ”precursors”). 

Hygroskopisk – en hygroskopisk partikel er i stand til at optage vanddamp 
på overfladen. 

Ikke-hygroskopisk – en partikel, som er ikke-hygroskopisk, kan ikke optage 
vanddamp på overfladen (se også hygroskopisk). 

KOL – kronisk Obstruktiv Lungesygdom er en vedvarende (kronisk) lunge-
sygdom, hvor patienten har en irritationstilstand i lungerne. Sygdom-
men medfører hævet slimhinde i luftvejene og slim i lungerne. KOL 
kaldes populært for rygerlunger, og er ofte knyttet til tobaksrygning. 

Kondensvand – dråber af vand, der dannes ved fortætning af vanddamp fx i 
en røgfane under afkøling. 

Kuldioxid – gas der dannes ved fuldstændig forbrænding af kulstofholdigt 
materiale. Den kemiske formel for kuldioxid er CO2. 

Kulmonooxid – gas som dannes ved ufuldstændig forbrænding af kulstof-
holdigt materiale. Den kemiske formel for kulmonooxid er CO. 

Kvælstofdioxid – gas som dannes i forbindelse med forbrændingsprocesser. 
Dannelsen sker primært ud fra frit kvælstof (N2) som udgør hoved-
parten af almindeligt atmosfærisk luft. Kvælstofdioxid indgår sam-
men med kvælstofmonooxid i kvælstofoxiderne (NOx). Den kemiske 
formel for kvælstofdioxid er NO2.  
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Kvælstofmonooxid – gas som dannes i forbindelse med forbrændingspro-
cesser. Dannelsen sker primært ud fra frit kvælstof (N2) som udgør 
hovedparten af almindeligt atmosfærisk luft. Kvælstofmonooxid ind-
går sammen med kvælstofdioxid i kvælstofoxiderne (NOx). Den kemi-
ske formel for kvælstofdioxid er NO.  

Lipider – fedtstoffer, som man blandt andet kan finde i blodbanen og i blod-
karvæggen i forbindelse med åreforkalkning. 

Makrofager – hører til de hvide blodlegemer og indgår i kroppens immun-
forsvar. Makrofager sidder i blodkarenes vægge og fjerner partikler 
og andre fremmedlegemer som fx bakterier, vira, samt døde og øde-
lagte celler. Kaldes også populært for kroppens skraldemandsceller. 

Meta-studier – i denne type studier samler man resultaterne fra en række 
publicerede studier, og bestemmer relationen mellem helbredseffekt 
og eksponering på tværs af de fundne studier. I dette arbejde tages 
der hensyn til omfang og kvalitet af det enkelte studie, og der er såle-
des ikke nødvendigvis tale om gennemsnit af de fundne studier. 

Nano-meter – 10-9 meter – 1 µm = 1000 nano-meter. 

Nano-partikler – se UFP. 

PAH – Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner tilhører gruppen af tjære-
stoffer (se tjærestoffer). 

Partikler – materiale, som kan være på fast og flydende form eller være en 
kombination af disse. 

PM2.5 – massen af partikler i luften med en diameter under 2,5 µm. Betegnes 
normalt som den fine partikelfraktion. 

PM4 – massen af partikler i luften med en diameter under 4 µm. Anvendes 
inden for arbejdsmiljøundersøgelser som fraktionen af inhalerbare 
partikler. 

PM10 – massen af partikler i luften med en diameter under 10 µm. Forskellen 
mellem PM10 og PM2.5 betegnes normalt som den grove partikelfrak-
tion. 

Post-okklusionsblodgennemstrømning – nedsat blodgennemstrømning 
efter en forsnævring. 

Precursors til partikler – se forstadier 

Primære partikler – betegnelse for partikler der udledes direkte. Det kan fx 
være sod og aske fra forbrænding. Se også sekundære partikler. 

Review – En oversigtsartikel, som (systematisk) kortlægger eksisterende lit-
teratur inden for et felt/fagområde. 

Røggas – gas fra forbrænding af fossile brændsler som olie, naturgas og kul, 
samt biobrændsler som træ, halm og affald. 

Sekundære partikler – dannes ved gasfasereaktioner i luften. Et eksempel er 
reaktionen mellem ammoniak og salpetersyre som fører til dannelsen 
af ammoniumnitrat på partikelform. Se også primære partikler.  

Skraldemandsceller – populært navn for makrofagerne, som er en del af 
kroppens immunforsvar. 

Smog – kendt fra forureningsepisoder. Ordet smog blev brugt til at beskrive 
luftforureningen under den alvorlige London smog episode i 1952. 
Episoden i 1952 og en tilsvarende i 1930 i Meuse dalen i Belgien skyld-
tes udledninger af svovl relateret til industri samt boligopvarmning 
og madlavning i private husholdninger. 
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Sod – kulstofpartikler dannet ved ufuldstændig forbrænding. 

Sulfat – udledninger af svovldioxid ender som sulfat i partikler i atmosfæ-
ren. Formlen for sulfat er SO42-. 

Svovldioxid – fossile brændsler (kul, olie, benzin og naturgas) indeholder 
traditionelt svovl, der kan udledes som svovldioxid ved forbrænding. 
Formlen for svovldioxid er SO2. 

Sympatiske nervesystem – den del af nervesystemet, som ikke er underlagt 
vores personlige vilje. 

Tjærestoffer – samlet betegnelse for en række kemisk beslægtede stoffer, 
som bl.a. omfatter polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH’er). 
Tjærestoffer findes i tobaksrøg, brænderøg, biludstødning, stege-os 
mm. 

Tonus - muskelspænding 

UFP – forkortelse for ultrafine partikler (se under dette), som ind i mellem 
også kaldes nano-partikler. 

Ultrafine partikler –anvendes som betegnelse for partikler under 0,1 µm (el-
ler 100 nm). Opgøres normalt i antal partikler i luften. Normalt anven-
des partikeltællinger til at kvantificere ultrafine partikler i luften. Ofte 
medtager disse partikeltællinger også nogle af de større partikler. Tæt 
ved forbrændingskilder som fx vejtrafik har dette imidlertid kun lille 
betydning, da antallet af ultrafine partikler dominerer kraftigt.  

Vagusnerven – nerve som melder tilbage til hjernen, hvad der foregår i de 
indre organer. 

Vandpibe – pibe, som oprindelig stammer fra Indien (betegnes Shisha, 
Goza, Hookah, Narghile eller Hubble-bubble) og anvendes til at ryge 
pibetobak. En vandpibe består af en kulrist, en askebakke, et piberør, 
en kolbe til vand og en eller flere slanger med mundstykke (Sivapalan 
et al., 2016). Glødende kul anvendes til at holde piben tændt. Røgen 
føres gennem en beholder med vand. Efter vandbeholderen føres rø-
gen videre gennem et langt rør og en slange inden den indåndes gen-
nem munden.  

Vandpibetobak –Der findes mindst tre forskellige typer vandpibetobak: Ta-
bemel som indeholder 70% tobak og 70% sukkerrørsekstrakt og frugt-
essenser, Tumbak som er en ren sort tobak, og Jurak som er tobak til-
sat frugt, krydderier og urter (Sivapalan et al., 2016). 

µm – mikrometer svarende til en milliontedel meter (10-6 meter). 
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2. Baggrund 

Sundhedsstyrelsen ønsker en vidensafdækning i forhold til forbrændingspro-
cesser, røg, partikler og tobaksprodukter. Dels ønsker man en afdækning af 
en række centrale begreber og dels en oversigt over specifik viden om sund-
hedseffekter. Derfor har Sundhedsstyrelsen ved Lars Künkel Pedersen i løbet 
af sommeren 2019 rettet henvendelse til Det Nationale Center for Miljø og 
Energi (DCE) gennem Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet. I 
opgavebeskrivelsen til vidensafdækningen ønsker Sundhedsstyrelsen, at der 
i opgaven skal være fokus på udledninger relateret til forskellige tobakspro-
dukter, herunder vandpibetobak. For at sikre den nødvendige sundhedsfag-
lige vinkel i vidensafdækningen har Institut for Miljøvidenskab inddraget In-
stitut for Folkesundhed i opgaven. I opgavebeskrivelsen har Sundhedsstyrel-
sen formuleret en række specifikke spørgsmål, som man særligt ønsker be-
svaret i forbindelse med løsningen af opgaven: 

- Hvad er definitionen på aerosoler, partikler og røg? 

- Hvad er en forbrændingsproces? 

- Hvilke typer forbrænding findes der? 

- Kan man få røg uden forbrænding? 

Det foreliggende notat er resultatet af den foretagne vidensafdækning. De før-
ste kapitler i notatet indeholder en gennemgang af ovenstående spørgsmål. 
Definitionen af aerosoler, partikler og røg er således behandlet i kapitel 3 un-
der henholdsvis afsnit 3.1, 3.2 og 3.3. En beskrivelse af hvad forbrænding er 
og hvilket typer forbrænding der findes er givet i introduktionen til kapitel 4. 
Endelig er spørgsmålet om røg uden forbrænding behandlet i afsnit 3.3.  

Efter behandlingen af disse spørgsmål, indeholder notatet en række afsnit 
som præsenterer internationalt publiceret viden omkring udledninger relate-
ret til forbrændingsprocesser. I denne gennemgang af publiceret viden er der 
fokus på forskellige tobaksprodukter, herunder vandpibetobak. Endelig af-
sluttes notatet med internationalt publiceret viden omkring sundhedseffekter 
relateret til cigaretter, e-cigaretter og vandpibetobak. 
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3. Partikler, aerosoler og røg 

Dette afsnit præsenterer definitioner på begreberne aerosoler, partikler og 
røg. Disse tre begreber er blandt andet helt centrale inden for luftforurening i 
såvel inde- som udemiljø, men naturligvis også i forhold til eksponering for 
diverse former for tobaksrøg. Beskrivelserne er søgt holdt i et let forståeligt 
sprog. Tekniske begreber er søgt forklaret (igen i let tilgængeligt sprog), men 
for disse henvises ligeledes til ordlisten i begyndelsen af notatet.  

3.1 Partikler 
Luftbårne partikler er små mængder af fast eller flydende materiale i luften. I 
såvel ude- som indendørsluft kan partiklerne være fra såvel naturlige som 
menneskeskabte kilder. Naturlige kilder til partikler i luften kan fx være op-
hvirvlet jordstøv og plantedele, men det kan fx også være havsprøjt, vulkansk 
aske og pollen. Menneskeskabte kilder i udemiljøet kan fx være udledninger 
af sod og aske fra forbrændingsprocesser i bilmotorer, brændeovne, industri 
og kraftvarmeproduktion. Indendørs kan de menneskeskabte kilder være ud-
ledninger fra stearinlys, tobaksrygning, madlavning, men også slitage af ma-
terialer som møbler og tøj. De nævnte kilder udleder primære partikler. Det 
vil sige, der udledes partikler direkte i udledningerne til luften. Partikler kan 
imidlertid også dannes i luften ved reaktioner mellem forskellige gasser; disse 
betegnes sekundære partikler. Gasser som danner partikler, kan betragtes 
som forstadier til partikler (på engelsk”precursors”, se ordliste). De dannede 
sekundære partikler er meget små; de findes i fraktionen af såkaldt ultrafine 
partikler under 0,1 µm (eller 100 nano-meter) i diameter. Det er i samme frak-
tionsstørrelse af partikler, at man finder de primære partikler fra forbræn-
dingsprocesser i fx bilmotorer i udemiljøet. Imidlertid finder man også de ul-
trafine partikler i udledninger fra fx indendørs forbrændingskilder som stea-
rinlys, madlavning og tobaksrøg.  

3.2 Aerosoler  
Aerosoler er partikler opløst i et medie. Mediet kan være luft, vand, alkohol, 
olie mm, og partiklerne behøver ikke nødvendigvis at være jævnt fordelt i 
mediet. Set i forhold til luftforurening, så er aerosoler naturligvis partikler, 
som er fordelt i luft. Luftforureningsaerosoler kan være partikler fordelt i luf-
ten i vores indendørsmiljø, udemiljø eller for så vidt partikler i luften i vore 
luftveje. Partiklerne i aerosoler kan være på flydende (væske) og fast form, 
men de kan også være en kombination af disse (fx en hård kerne, hvor der 
sidder vand på overfladen). Partiklerne kan endvidere være hygroskopiske 
og ikke-hygroskopiske afhængig af deres kemiske sammensætning. De hyg-
roskopiske partikler kan optage vanddamp på overfladen, mens de ikke-hyg-
roskopiske partikler forbliver tørre i luften. Disse egenskaber (om de er hyg-
roskopiske eller ikke-hygroskopiske) har stor betydning for partiklernes 
skæbne i luften. De hygroskopiske partikler vil således vokse i fugtig luft, og 
kan tilsvarende skrumpe i tør luft. Lige som partiklerne ikke behøver være 
jævnt fordelt, så behøver partiklerne i et givet volumen luft heller ikke at være 
ens i forhold til kemisk sammensætning og egenskaber. Aerosoler i luften kan 
derfor sagtens omfatte partikler med vidt forskellig oprindelse og dermed 
også med vidt forskellig sammensætning.  



8 

3.3 Røg 
Røg opstår i forbindelse med forbrændingsprocesser. Det er således en forud-
sætning for udviklingen af røg, at der foregår en forbrænding. Røg er en blan-
ding som består af de almindelige bestanddele fra atmosfærisk luft samt gas-
ser dannet under forbrændingen. I mange tilfælde vil røgen imidlertid også 
indeholde små kulstofpartikler (sod) og flyveaske, som gør røgen mørk. Når 
røgen afkøles vil der ofte udskilles kondensvand. Kondensvand er vand-
damp, der fortættes til små dråber, og som er med til at gøre røgen synlig. 
Hvidlig røg er tegn på stort indhold af vanddamp, mens mørk røg ofte vil 
være tegn på stort indhold af sodpartikler. Fortætningen af vanddamp sker 
hurtigere i kold luft, og derfor vil en røgfane fra fx en industri eller kraft-
værksskorsten typisk være tydeligere på en kold vintermorgen end fx midt 
på en varm sommerdag.  
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4. Forbrænding og udledninger 

Forbrænding er en kemisk reaktion, hvor et materiale omdannes under ud-
vikling af lys og energi. Ved forbrændingen oxideres et brændsel i reglen i en 
reaktion med luftens ilt (oxygen). Dette sker således i de fleste tilfælde under 
forbrug af ilt fra luften. Det er velkendt, at luftforurening relateret til forbræn-
ding kan have skadelige virkninger. Det gælder i forhold til såvel eksponerin-
ger relateret til tobaksrygning som eksponeringer til andre indendørs og 
udendørs kilder. Fokus i dette notat er primært på eksponeringer relateret til 
rygning af forskellige tobaksprodukter, og derfor gives kun en kort introduk-
tion til indendørs og udendørs luftforurening, mens der i såvel dette som det 
efterfølgende kapitel om helbredseffekter er fokus på tobaksrygning – herun-
der vandpiberygning og brug af e-cigaretter. 

4.1 Udendørs og indendørs luftforurening 
Udendørs luftforurening er i stort omfang relateret til forbrændingskilder. 
Forureningsbelastningen i Danmark opgøres hvert år i rapporter fra det dan-
ske luftkvalitetsmåleprogram. Ved dette notats udarbejdelse er rapporten for 
2018 endnu ikke udgivet, men data for året er præsenteret i foredrag ved års-
mødet for Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for Miljø og Sundhed (El-
lermann et al., 2019a; Hertel et al., 2019) samt i et sammenfattende DCE notat 
(Ellermann et al., 2019b). Luftforurening debatteres kraftigt i medierne, og 
står højt på den politiske dagsorden. Måske derfor er der blandt mange bor-
gere en oplevelse af at forurening er tiltaget over de senere år, men i virke-
ligheden har luftforureningen været faldende gennem mange år. Koncentra-
tionerne af fine (PM2.5) og grovere partikler (PM10) samt kvælstofdioxid er så-
ledes faldet med ca. 25% over de seneste 10 år. I samme periode er koncentra-
tionen af elementært kulstof faldet med ca. 36%. Ozon er den eneste forure-
ningskomponent, hvor der ikke er sket et fald i årsmiddelværdien. For ozon 
ses imidlertid et fald i de højeste peak-koncentrationer, selv om årsmiddel-
værdien har været relativt konstant gennem de seneste 10 år.  

I 1980’erne gav udledninger relateret til kraft-varmeproduktion og vejtrafik 
anledning til høje koncentrationer af gasfase svovldioxid og partikulært sul-
fat. De største lokale kilder til udledning af luftforurening med partikler og 
kvælstofoxider i Danmark er således vejtrafik og brændeovne. Partikeludled-
ninger fra trafikken indeholder et stort antal partikler. Disse partikler finder 
man i den ultrafine fraktion; det vil sige partikler med en diameter under 0,1 
µm (svarende til 100 nano-meter). Partikelfiltre på dieselkøretøjer er effektive 
helt ned i den ultrafine fraktion og fjerner over 80% af partiklerne. 

4.2 Cigaretter, cigarer, cerutter og pibe 
Gennem de seneste mange årtier er antallet af tobaksrygere i Danmark aftaget 
betragteligt. I 1953 var 78% af de danske mænd således daglige rygere, mens 
antallet i 2016 lå omkring 15% (Hjerteforeningen m.fl., 2019). For de danske 
kvinder toppede antallet af daglige rygere i 1970, hvor ca. halvdelen af de 
danske kvinder røg, og i 2016 var dette tal aftaget til ca. 17% (Hjerteforeningen 
m.fl., 2019). Desværre er kurven vendt i de seneste år, og antallet af rygere er 
svagt stigende (ca. 1% hos såvel mænd som kvinder) efter ellers at have været 
faldende de seneste 20 år (Hjerteforeningen m.fl., 2019).  
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4.3 E-cigaretter 
Elektroniske cigaretter også kaldet e-cigaretter, er en bred betegnelse for de 
produkter, som er designet til at forbrænde/aerosolisere e-væske (med eller 
uden nikotin) uden forbrænding af tobak. E-cigaretter består af et stålhylster 
med et varmelegeme, en væskebeholder til e-væske samt et batteri. E-cigaret-
ter fungerer ved, at varmelegemet varmer e-væsken op og brugeren inhalerer 
en våd aerosol (damp) ned i lungerne. Lungerne har en stor overflade, hvor 
stofferne optages og herfra diffunderer videre til resten af kroppen gennem 
blodbanen (Chun et al., 2017). Aerosolen indeholder glycerol, propylenglykol, 
kræftfremkaldende nitrosaminer, flygtige organiske materialer, metaller og 
som oftest nikotin. Forskning tyder på, at flere af indholdsstofferne kan være 
skadelige at inhalere (Dinakar and O’Connor, 2016; Pisinger and Døssing, 
2014; Pisinger, 2015; WHO, 2016; Jankowski et al., 2017; Chun et al., 2017). 

4.3.1 Forekomst af e-cigaretter 

Siden e-cigaretter kom frem i 2006, har de opnået stor popularitet – både 
blandt rygere og ikke-rygere (Rowell and Tarran, 2015), og på nuværende 
tidspunkt er der flere millioner brugere verden over (Farsalinos et al., 2014). 
E-cigaretter blev introduceret på det danske marked i 2008, og brugen af e-
cigaretter blandt danskerne bliver stadig mere udbredt. Spørgeskemaunder-
søgelser har vist, at i 2018 – 10 år efter e-cigaretternes fremkomst i Danmark – 
røg 3,1% af danskerne over 15 år e-cigaretter dagligt, mens 2,3% røg e-cigaret-
ter ugentligt eller sjældnere end hver uge (Sundhedsstyrelsen m.fl., 2018). 
Dette er omtrent en 50% forøgelse sammenlignet med år 2017, hvor henholds-
vis 1,9% og 0,7% røg e-cigaretter dagligt eller ugentligt/sjældnere (Sundheds-
styrelsen m.fl., 2017). Flertallet af e-cigaretbrugerne ryger også almindelige 
cigaretter. 

På verdensplan er det særligt unge i alderen 18-24 år, som begynder at an-
vende e-cigaretter (Chun et al., 2017). Det skyldes muligvis, at e-cigaretter 
markedsføres som et ikke-skadeligt alternativ til almindelig rygning. Det skal 
bemærkes, at brugen af e-cigaretter øger risikoen for at blive cigaretryger 
(NASEM, 2018; Pisinger and Døssing, 2014). Blandt rygere markedsføres e-
cigaretter som et middel til rygestop. I Danmark er der imidlertid ingen e-
cigaretter, som er godkendt af Lægemiddelstyrelsen som rygestopmiddel, og 
indtil videre er der ikke noget som videnskabeligt har underbygget, at e-ciga-
retter er effektive og sikre som rygestopmiddel (TCC, 2019). 

4.4 Vandpiber 
Vandpiben har flere forskellige betegnelser som Shisha (arabisk), Hookah (en-
gelsk) og Nargile (tyrkisk). Brugen af vandpiber er mest udbredt i Sydøst-
asien, Mellemøsten og Nordafrika, men i de senere år er vandpiber også ble-
vet populære i vesten. Vandpiber findes i flere forskellige typer og anvendes 
til at ryge forskellige typer af tobak. Tabemel indeholder 70% tobak samt 30% 
sukkerrørsekstrakt og frugtessenser, Tumbak som er en ren sort tobak, og Ju-
rak som består af tobak tilsat frugt, krydderier og urter (Sivapalan et al., 2016). 
En vandpibe består almindeligvis af en vandbeholder samt et lodret metalrør 
med et kammer øverst til tobakken. Fra vandbeholderens side udgår et bøje-
ligt gummirør over vandniveau, som ender i et mundstykke, hvorfra man ry-
ger piben. Den fugtede tobak opvarmes med glødende kul, der lægges på kul-
risten oven på tobakken, og røgen filtreres gennem vandet og hen til munden 
via gummirøret (Qasim et al., 2019; Javed et al., 2017). Vandpibetobak er pi-
betobak, og der er som sagt ofte tilsat aromastoffer. Aromastofferne fås i 
mange varianter, så smagen er sødere og mildere end ved cigaretrygning. Rø-
gen føles ikke så ubehagelig i halsen, som følge af den søde og milde smag, 
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men også fordi vandet i piben afkøler røgen inden den indåndes. Af disse 
grunde tror mange, at vandpiberygning er mindre sundhedsskadelig end ci-
garetrygning, men undersøgelser viser, at røgen fra vandpibe indeholder li-
geså mange giftige og kræftfremkaldende stoffer som cigaretrøg (Qasim et al., 
2019; Javed et al., 2017; Pratti et al., 2019). Ligesom tobakken i cigaretter, så 
indeholder vandpibetobak nikotin, som er afhængighedsskabende. Endvi-
dere er vandpiberygning forbundet med en øget tendens til at begynde at ryge 
cigaretter (Qasim et al., 2019; Javed et al., 2017; Pratti et al., 2019). Vandpibe 
ryges ofte sammen med andre og over længere seancer, hvilket betyder stor 
variation i eksponeringen som bl.a. afhænger af antal sug og varighed (typisk 
30-90 min). På grund af den anderledes rygemetode sammenlignet med ciga-
retrygning viser studier, at indtaget af såvel nikotin som andre giftstoffer er 
højere ved vandpiberygning sammenlignet med cigaretrygning (Qasim et al., 
2019; Pratti et al., 2019). Studier viser yderligere at niveauet af giftstoffer i luf-
ten er højere i hjem, hvor der ryges vandpibe sammenlignet med cigaretryge-
res hjem, hvilket påvirker risikoen for sundhedseffekter pga. passiv vandpi-
berygning (Qasim et al., 2019).  

Flere parametre spiller ind på hvad der findes i røgen fra en vandpibe: typen 
af tobak, typen og mængden af kul samt vandpibens udformning og størrelse. 
Sammenlignet med cigaretrøg, så indeholder vandpiberøg tilsvarende eller 
større mængder af nikotin, tjærestoffer og kulmonooxid. I tillæg er der fundet 
indhold af arsenik, krom og bly i vandpiberøg.  

4.4.1 Forekomst af vandpiberygning 

På verdensplan ryger omkring 100 millioner personer vandpibe på daglig ba-
sis (Javed et al., 2017; Pratti et al., 2019). Undersøgelser af danskernes rygeva-
ner viser, at 3,8% af voksne danskere jævnligt røg vandpibe i 2016 (Sundheds-
styrelsen m.fl., 2017). I 2017 var dette tal steget til 5% (Sundhedsstyrelsen m.fl., 
2018) og i 2018 til knap 7% (Sundhedsstyrelsen m.fl. 2019). Denne udvikling 
tyder på, at vandpiberygning har opnået fornyet popularitet gennem de se-
nere år – både i Danmark og resten af verden (Javed et al., 2017). En undersø-
gelse fra 2008 har vist at næsten to tredjedele af de 16-20 årige har prøvet af 
ryge vandpibe og at henholdsvis 14% og 8% af drenge og piger i denne al-
dersgruppe ryger vandpibe mindst én gang om måneden. 
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5. Helbredseffekter 

Udsættelse for luftforurening og tobaksrøg har en lang række helbredseffek-
ter som er belyst i videnskabelige studier. Særlig fokus i denne gennemgang 
er på vandpiberygning og brug af e-cigaretter. Da helbredseffekterne af luft-
forurening og cigaretter er veldokumenteret og velrapporteret. 

5.1 Effekter af udsættelse for luftforurening inde og ude 
Helbredseffekter af udendørs luftforurening er ganske veldokumenterede, og 
de omfatter såvel korttids- som langtidseffekter. De danske studier på områ-
det omfatter >70 videnskabelige artikler i peer reviewede internationale tids-
skrifter. Disse mange danske studier er af høj international kvalitet som følge 
af de meget deltaljerede danske registeroplysninger og state-of-the-art meto-
der til bestemmelse af eksponering. Alene i de danske studier er sammen-
hænge mellem korttidseksponering i episoder og en hel række helbredseffek-
ter undersøgt. Herunder død som følge af hjerte-kar sygdom, blodprop i hjer-
tet, blodprop i hjernen, hjertestop, indlæggelse med luftvejssygdom, hvæ-
sende vejrtrækning blandt følsomme grupper samt indlæggelse for astma. Til-
svarende er der i de danske studier undersøgt sammenhæng mellem langtids-
eksponering og følgende helbredseffekter: indlæggelse og død relateret til 
hjerte-kar sygdom, indlæggelse for luftvejssygdom, udvikling og indlæggelse 
for astma, KOL, lungekræft, sukkersyge, mental sygdom samt fødselsskader. 
For specifikke referencer henvises til litteraturlisterne i Hertel et al. (2013) og 
Ellermann et al. (2014).  

Aarhus Universitet har udviklet et modelsystem ”EVA (Economic Valuation 
of Air Pollution))” til beregning af helbredseffekter og tilhørende samfunds-
omkostninger ved befolkningens udsættelse for luftforurening (Frohn et al., 
2008). I EVA systemet anvendes overvejende eksponering-effekt relationer fra 
WHO (2013) for at sikre anvendelse af internationalt anerkendte relationer. 
Dette system anvendes nu til rutinemæssige beregninger hvert år i forbin-
delse med rapporteringen af det danske luftkvalitetsovervågningsprogram. 
De seneste beregninger viser, at knapt 4.500 for tidlige dødsfald i Danmark 
årligt kan tilskrives udsættelse for luftforurening. Hertil kommer mere end 
3.000 indlæggelser for luftvejssygdom og knapt 1.000 indlæggelser for hjerte-
kar sygdom og mere end 50 lungekræfttilfælde (Ellermann et al., 2019b). 

5.2 Effekter af traditionelle tobaksprodukter 
Helbredseffekterne af tobaksrygning er belyst gennem et omfattende antal 
studier (se bl.a. beskrivelse på https://www.cancer.dk/forebyg/undga-
roeg-og-rygning/fakta-om-rygning/rygning-og-helbred/). Det er således på-
vist at tobaksrygning øger risikoen for mere end 15 forskellige kræftformer, i 
tillæg til at det øger risikoen for en række andre sygdomme. Det er således 
estimeret at 13.600 danskere årligt dør som følge af tobaksrygning. Studier 
viser, at tobaksrygning øger risikoen for kræft i lungerne, mundhule (inklu-
sive læber og tunge), næse- og bihuler, svælget, strubehoved og spiserør, ma-
ven, leveren og bugspytkirtlen, nyrerne, urinlederne, blæren, tyktarm og en-
detarm, og hos kvinder ligeledes i livmoderhalsen og æggestokkene (DHHS 
m.fl., 2014). Samtidig øger rygning risikoen for en særlig form for leukæmi 
(såkaldt akut myeloid leukæmi også kaldet CML).  
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Rygning øger også risikoen for en række andre sygdomme herunder blod-
prop, hjerneblødning, sukkersyge, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), 
lungebetændelse, astma, blindhed, gråstær, paradentose, leddegigt, hofte-
brud og fører endvidere til nedsat fertilitet hos kvinder (DHHS m.fl., 2014). 

Passiv tobaksrygning øger risikoen for en lang række af de samme sygdomme 
som gør sig gældende for rygere. Børn, gravide og ufødte fostre er særligt 
følsomme grupper. 

5.3 Helbredseffekter af e-cigaretter 
Flere studier tyder på, at dampene fra e-cigaretter gør skade på både lunger, 
hjerte og blodkar, og muligvis også øger risikoen for at udvikle kræft. 

5.3.1 Effekter på lungerne 

Studier af raske forsøgspersoner viser, at luftvejene snører sig sammen, og at 
immunforsvaret forringes selv ved kortvarig anvendelse af e-cigaretter. Store 
befolkningsundersøgelser viser endvidere, at ellers raske brugere af e-cigaret-
ter rapporterer flere lungesymptomer (såsom hoste, slim og astmatisk bron-
kitis), end personer der ikke anvender e-cigaretter (Chun 2017; ERS-TCC, 
2019). Generelt viser forskningsresultater, at e-cigaretrøg har en tilsvarende, 
men dog mindre, effekt på lungerne end tobaksrøg. 

Blandt de senest bestemte helbredseffekter af e-cigaretrygning er ophobning 
af fedt (lipid akkumulation) i lungerne. Denne effekt skyldes abnorm omsæt-
ning af de beskyttende lag i lungernes overflade. Omsætningen af disse be-
skyttende lag fører til ophobning af fedt i kroppens skraldemandsceller 
(makrofagerne) (Madison et al., 2019; Singanayagam and Snelgrove, 2019). 
Dette er dog alene påvist i dyreforsøg. Dyreforsøgene viste at dyr udsat for 
dampe fra e-cigaretter oftere udviklede lungeinfektion, sammenlignet med 
dyr, som ikke var udsat for e-cigaretdampe. Ophobning af fedt i makrofa-
gerne er beskrevet for flere rapporterede tilfælde af alvorlige lungesygdomme 
i USA efter brug af e-cigaretter i kombination med cannabisolier. I USA er der 
per 19. september 2019 rapporteret for 530 indlæggelser. Af disse indlæggel-
ser er der registreret syv dødsfald i seks forskellige stater (CDCC, 2019; CDC 
webpage). 

Talrige celle- og dyrestudier vækker også bekymring om lungehelbred ved e-
cigaret dampning. Forskning med celler har vist celledød, betændelsestil-
stand (inflammation), skade på cellernes arveanlæg (DNA) og permanente 
lungeskader (KOL-lignende skader). Dyr udsat for e-cigaret dampe udvikler 
nedsat lungefunktion, astma og permanente lungeskader, og har højere dø-
delighed relateret til infektion (Chun et al., 2017). 

5.3.2 Effekter på hjerte og kar 

I en oversigtsartikel fra 2019 af eksperimentelle studier med fokus på e-ciga-
retters effekter på hjerte og kar, finder flertallet af de inkluderede studier øget 
sympatisk nerveaktivitet ved målinger af hjerterytme, blodtryk og unormal 
variation i hjerterytme, hvilket er forbundet med øget risiko for hjerte- og kar-
sygdom (Kennedy et al., 2019). Brug af e-cigaretter gør typisk skade på hjerte 
og kar gennem mekanismer som øger risiko for blodpropper og åreforkalk-
ning. 
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I et af studierne af unormal hjerterytmevariation, har man observeret nedsat 
tonus i vagusnerven i hjertet og sympatisk respons i hjertekar-væggen efter 
brug af e-cigaretter (Kennedy 2019). Det er velkendt, at unormal hjerterytme-
variation er forbundet med øget dødelighed. 

Flere studier har fundet forhøjede niveauer af oxidativt stress – en forstyrrelse 
i balancen mellem frie radikaler i kroppen og antioxidanter – som følge af e-
cigaretbrug (Kennedy et al., 2019). Oxidativt stress er en vigtig mekanisme i 
udviklingen af åreforkalkning. En anden prognostisk faktor for åreforkalk-
ning, endothelial dysfunktion, er ligeledes fundet i flere eksperimentelle stu-
dier (Kennedy 2019; Skotsimara 2019). 

På sigt kan man således forestille sig, at e-cigaretter kan være medvirkende til 
hjertekarsygdomme såsom åreforkalkning, forhøjet blodtryk og blodpropper 
i hjertet, men dette er ikke påvist endnu. 

5.3.3 Effekter af nikotin 

Nikotin har i sig selv flere kendte skadelige helbredseffekter som (selvsagt) 
også er gældende for e-væske indeholdende nikotin. Det er velkendt at niko-
tin er afhængighedsskabende, hvilket betyder øget motivation for gentagen 
anvendelse, udvikling af tolerance over for visse virkninger og abstinenser 
ved ophør. Inhalation af nikotin føres via lungerne direkte i blodbanen, hvor 
det resulterer i en betydelig produktion af kotinin og aktivering af det sym-
patiske nervesystem, hvilket medfører øget puls og forhøjet blodtryk og i sid-
ste ende stresser hjertet (Kennedy 2019; Chun et al., 2017). 

5.3.4 Effekter af passiv damp 

Et yderligere problem er, at brugen af e-cigaretter forurener omgivelserne via 
passiv damp dvs. damp som ekshaleres af brugeren. Dette kan være et særligt 
problem for sårbare grupper, herunder børn, gravide, lungesyge og ældre, 
men formentlig også for resten af befolkningen, der frivilligt eller ufrivilligt 
udsættes for partikler og kemiske stoffer. På nuværende tidspunkt er der ikke 
tilstrækkelig evidens på området til at slå fast om passiv damp fører til ska-
delige helbredseffekter, men man ved at dampe fra e-cigaretter indeholder 
høje niveauer af skadelige stoffer – også højere end hvad der er anbefalet for 
baggrundsluften (Pisinger 2014; Pisinger (WHO) 2015; Hess et al 2016; WHO 
2016). 

5.3.5 Begrænsninger ved studier af helbredseffekter af e-cigaretter 

Evidensen vedrørende helbredseffekterne relateret til brug af e-cigaretter er 
stadig mangelfuld og flere af studierne har alvorlige begrænsninger. Sam-
menfattende om begrænsningerne kan følgende nævnes: 1) I de humane ek-
sperimentelle studier er eksponeringen ofte af kort varighed, eksempelvis 
damper brugerne på en e-cigaret i få minutter, hvilket ikke reflekterer virke-
lighedens eksponering og dermed vil man underestimere de længerevarende 
effekter. 2) En stor del af forskningen er præget af økonomiske interesser og 
kan derfor ikke betegnes som objektiv. Studierne er fx sponseret eller udført 
af producenter af e-cigaretter og/eller tobak. I reviews hvor man har sam-
menlignet studier med oplyst interessekonflikt med studier uden interesse-
konflikt, har man fundet at førstnævnte type studier i mindre grad identifice-
rer potentielle skadelige effekter (Kennedy 2019; Pisinger 2019). 



15 

En udfordring ved undersøgelser med e-cigaretter er, at det er et område i 
konstant udvikling – der findes på nuværende tidspunkt omkring 500 forskel-
lige e-cigaret brands og mere ned 8000 forskellige e-væsker (Pisinger, 2015). 
Studier af bestemte brands og e-væsker kan derfor i princippet kun anvendes 
til at vurdere de specifikke e-cigaretter og –væsker, og det er således ikke sik-
kert at fundene kan overføres til andre brands og væsker. 

Endeligt må det understreges, at der er er behov for yderligere forskning på 
området, særligt longitudinelle studier, som på sigt kan være med til at belyse 
om der er langsigtede helbredseffekter ved (kontinuerlig) brug af e-cigaretter. 
Den nuværende evidens vedrørende helbredseffekter vækker bekymring, og 
indtil der foreligger tydelig evidens af høj kvalitet, bør e-cigaretter ikke anbe-
fales som et sikkert produkt. 

5.4 Helbredseffekter af vandpiberygning 
Overordnet set er vandpiberygning associeret med mange af de samme sund-
hedsskadelige effekter som ses ved cigaretrygning.  

5.4.1 Kræft  

Vandpiberygning er signifikant associeret med lungekræft. Meta-analyser vi-
ser, at vandpiberygning er forbundet med op imod seks gange højere risiko 
for lungekræft (Qasim et a., 2019; Pratiti et al., 2019; Akl et al., 2010; Kadhum 
et al., 2015; Mamtani et al., 2017; Montazeri et al., 2017; Waziry et al., 2017) og 
mere end fire gange højere risiko for død relateret til lungekræft (Mantazeri 
et al., 2017). Desuden ses en øget risiko for en række andre kræfttyper bl.a. 
spiserørskræft (Qasim et al., 2019; Akl et al., 2010; Kadhum et al., 2015; Mam-
tani et al., 2017; Montazeri et al., 2017; Waziry et al., 2017), kræft i næse og 
svælg (Kadhum et al., 2015; Montazeri et al., 2017), blærekræft (Kadhum et 
al., 2015; Mamtani et al., 2017; Montazeri et al., 2017; Waziry et al., 2017), pro-
statakræft (Kadhum et al., 2015; Montazeri et al., 2017; Waziry et al., 2017), 
hovedhalskræft (Montazeri et al., 2017; Munshi et al., 2015), mundhulekræft 
(Pratiti et al., 2019; Waziry et al., 2017) og kræft i mavesækken (Qasim et al., 
2019; Mamtani et al., 2017; Montazeri et al., 2017; Waziry et al., 2017). 

I flere af Meta-analyserne indgår kun enkelte studier for hvert udfald, hvilket 
betyder, at associationen mellem vandpiberygning og de enkelte kræftformer 
er bestemt med stor usikkerhed. Fx estimeres risikoen for prostatakræft til at 
være syv gange forhøjet (Waziry et al., 2017). Et studie anvendt i to af sam-
menfatningerne estimererede en lavere risiko for kræft i svælget blandt vand-
piberygere (Akl et al., 2010; Waziry et al., 2017), et studie estimerer lavere ri-
siko for blærekræft (Akl et al., 2010), og et estimerer lavere risiko for hoved-
halskræft (Montazeri et al., 2017). Samlet for netop disse studier gælder, at 
estimaterne bygger på enkelte studier, og at sammenhængene ikke er stati-
stisk signifikante.  

5.4.2 Lungesygdomme 

Vandpiberygning er associeret med lungesymptomer (hosten, hvæsende vejr-
trækning, opspyt og stakåndethed) og dårligere lungefunktion selv ved min-
dre udsættelse (Qasim et al., 2019; Pratitti and Mukherjee, 2019; Akl et al., 
2010; Waziry et al., 2017). Desuden er vandpiberygning forbundet med højere 
risiko for lungesygdomme som bronkitis og KOL, samt betændelsestilstand i 
luftvejene (Pratiti et al., 2019; Waziry et al., 2017). En meta-analyse af fem stu-
dier finder, at vandpiberygning øger risikoen for KOL mere end tre gange 
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(Pratiti et al., 2019; Waziry et al., 2017). Passiv vandpiberygning er forbundet 
med en fordobling i forekomsten af luftvejssygdomme, og børn eksponeret 
for passiv vandpiberygning lider oftere af natlig hoste og hvæsende vejrtræk-
ning sammenlignet med ikke eksponerede børn (Pratiti et al., 2019; Waziry et 
al., 2017).  

5.4.3 Hjerte-karsygdomme  

Påvirkningerne af det kardiovaskulære system ved vandpiberygning kan 
sammenlignes med effekterne fra cigaretrygning (Qasim et al., 2019; Pratiti et 
al., 2019). Efter blot 15-30 minutters vandpiberygning ses højere blodtryk og 
hjerterytme. Endvidere ses en påvirkning af det perifere vaskulære system 
med øget karmodstand og nedsat blodgennemstrømning efter en forsnævring 
(post-okklusionsblodgennemstrømning) i lighed med, hvad der kendes fra ci-
garetrygning og rygning af e-cigaretter (Qasim et al., 2019; Pratiti et al., 2019).  

Blandt vandpiberygere ses en højere forekomst af en lang række hjerte-kar 
sygdomme som hyperglykæmi, hypertension, hyperlipidæmi, fedme og ab-
dominal fedt. Vandpiberygning øger ligeledes risikoen for sygdomme i koro-
nararterierne, iskæmisk hjertesygdom, hjertestop og død som følge af blod-
prop i hjertet (myokardial infarkt) og blodprop i hjernen (apopleksi) (Qasim 
et al., 2019; Pratiti et al., 2019; Waziry et al., 2017). 

5.4.4 Mund og tænder 

Vandpiberygning er foruden mundhulekræft forbundet med en række ska-
delige effekter i mund og på tænder. Risikoen for celleforandringer i mund-
hulen (oral dysplasi), paradentose, tandkødsbetændelse og svamp i mundhu-
len m.fl. øges ved rygning af vandpibe (Pratiti et al., 2019; Waziry et al., 2017). 

5.4.5 Graviditet  

For gravide vandpiberygere fordobles risikoen for at føde et barn med lav 
fødselsvægt, og risikoen for astma, lunge- og åndedrætsproblemer hos den 
nyfødte er højere. Samtidig er risikoen for at barnet udvikler luftvejsproble-
mer inden 2-års alderen 10 gange højere blandt børn, hvis mor ryger vandpibe 
under graviditeten (Qasim et al., 2019; Pratiti et al., 2019; Akl et al., 2010; 
Waziry et al., 2017).  

5.4.6 Smitterisiko 

Da vandpiberygning ofte forbindes med en social aktivitet, og mundstykket 
således deles med andre, er der ud over risikoen forbundet med røgindtaget 
også risiko for transmission af virus, bakterier og svampesporer (Qasim et al., 
2019; Kadhum et al., 2015). 
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