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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 24. marts 2014 stillet 
følgende spørgsmål nr. 613 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyg-
gelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane Heit-
mann (V).

Spørgsmål nr. 613:
’’Ministeren bedes kommentere artiklen ”RØG OG DAMP: Børn er vilde med 
e-cigaretter.”

Svar:
Sundhedsstyrelsen har oplyst, at der fortsat er usikkerhed om de mulige sund-
hedsmæssige konsekvenser ved brug af e-cigaretter både med og uden niko-
tin, herunder særligt i forhold til langtidseffekterne ved længere tids brug. 

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der generel faglig konsensus om, at e-cigaretter 
er mindre sundhedsskadelige end traditionelle tobakscigaretter, men også at 
der langt fra er tale om et uskadeligt produkt. 

Hertil oplyser Sundhedsstyrelsen, at der er forekommet irritation af luftveje ved 
korttidsbrug, der kan føre til allergiske reaktioner, og at stofferne propylengly-
col og glycerin, der er centrale stoffer i de væsker, der er indeholdt i e-
cigaretter såvel med som uden nikotin, er under mistanke for at kunne medfø-
re skader på luftveje ved længere tids brug. 

Endeligt oplyser Sundhedsstyrelsen, at der i udenlandske undersøgelser er 
fundet mindre mængder af kræftfremkaldende stoffer i nogle produkter, og 
specifikt i forhold til e-cigaretter, der indeholder nikotin, oplyses, at nikotin - ud 
over at være afhængighedsskabende - også er årsag til kredsløbsproblemer.

I lyset af den generelle faglige konsensus om, at e-cigaretter langt fra er et
uskadeligt produkt, er det i mine øjne bekymrende, at børn og unge bruger e-
cigaretter med jordbær-, lakridssmag og lignende. Det gælder uanset, om der 
er tale om e-cigaretter med eller uden nikotin. Jeg mener, at det i den forbin-
delse er vigtigt, at vi holder os for øje, at der er tale om produkter, som kan 
appellere til børn og unge, og som kan bidrage til at skabe interesse for ryg-
ning af traditionelle cigaretter blandt børn og unge. Derfor vil jeg tage kontakt 
til Folketingets partier med henblik på en drøftelse af, hvordan vi eventuelt kan 
sætte ind.

Med venlig hilsen
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