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Abstract 
Introduction: Since invented in 2003, the electronic cigarette has become more and more 

popular. With or without nicotine it is marketed as a smoking cessation aid, as a more healthy 

alternative to smoking conventional cigarettes or as an option in smoke free environments. It 

has been discussed whether it is safe for persons who suffer from ischemic heart disease 

(IHD) to use them. 

Objective: This study identified the prevalence of e-cigarette smokers among patients with 

IHD at the cardiology clinic at Örebro University hospital who are or used to be conventional 

smokers, as well as their e-cigarette smoking habits. 

Method: 67 questionnaires were, during five months, collected from patients at the cardiology 

clinic at Örebro University hospital, from which the data then was compiled. 

Result: 6% of the subjects (n=4) had used e-cigarettes. They had used it one time each and it 

was more than four weeks ago. One of the subjects used a nicotine-free e-cigarette as smoking 

cessation aid, while the other three subjects tried e-cigarettes, not knowing whether it was 

nicotine-free or not. 

Conclusion: The 6% prevalence can possibly show that the use of electronic cigarettes is low 

among patients with IHD at Örebro University hospital. 

 

Inledning: Sedan den uppfanns 2003 har den elektroniska cigaretten (härefter kallad e-

cigarett) vunnit alltmer mark. Med eller utan nikotin marknadsförs den som ett hjälpmedel för 

att sluta röka, ett hälsosammare alternativ till vanliga cigaretter och ett alternativ i miljöer där 

vanliga cigaretter inte får användas. Det har diskuterats huruvida e-cigaretter kan anses 

riskfritt att använda för människor som lider av kranskärlssjukdom. 

Syfte: Kartläggning av hur många av de patienter på kranskärlsmottagningen på Örebro 

universitetssjukhus, som är eller har varit rökare och som lider av kranskärlssjukdom, som 

använt e-cigaretter samt hur deras bruk av dessa ser ut. 

Metoder: 67 enkäter samlades, under fem månader, in från patienter på kardiologiska kliniken 

på Örebro universitetssjukhus, från vilka data sedan sammanställdes. 

Resultat: 6% (n=4) av studiedeltagarna hade någon gång provat e-cigarett. De hade använt det 

en gång var och det var mer än fyra veckor sedan för samtliga. En av deltagarna hade använt 

en nikotinfri e-cigarett vid tobaksavvänjning, de andra tre hade provat e-cigaretter och ingen 

av dem visste om dessa innehöll nikotin eller ej. 

Slutsatser: Prevalenssiffran på 6% kan tänkas spegla att användningen av e-cigaretter är låg 

bland patienter med kranskärlssjukdom på Örebro Universitetssjukhus. 
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1. Bakgrund 
Sedan den uppfanns 2003 har den elektroniska cigaretten (härefter kallad e-cigarett) vunnit 

alltmer mark. Den globala ökningstakten fram till 2011 var ca 30% per år, och bedöms 

fortsätta i liknande takt i Sverige och världen [1]. Med eller utan nikotin marknadsförs den 

som ett hjälpmedel för att sluta röka, ett hälsosammare alternativ till vanliga cigaretter och ett 

alternativ i miljöer där vanliga cigaretter inte får användas  [2]. En tidigare prevalenssiffra för 

Sverige visar att 12,4 % av befolkningen någon gång har provat e-cigaretter  [3]. 

 

1.1 E-cigaretten - hur den fungerar och vad den innehåller 

En e-cigarett består av ett munstycke som är kopplat till en förångare med ett värmeelement, 

ett batteri och en behållare med rökvätska. Vid inandning aktiveras förångarens värmeelement 

och förångar vätskan till aerosoler vilka sedan kan inhaleras av användaren. Vid utandning 

uppkommer en rökliknande puff [2]. 

Vätskan som inhaleras består till största delen av propylenglykol, och ibland substitueras 

denna av glycerol. Vätskan finns att få i en mängd smaker, såsom frukt, tobak och choklad. 

De flesta e-cigaretter innehåller nikotin i varierande mängd [2]. Om inte annat nämns kommer 

hädanefter att syftas till e-cigaretter innehållande nikotin. 

Utseendet på e-cigaretten kan variera stort. Vissa ser ut som en konventionell cigarett 

medan andra ser ut som pennor, eller är dekorerade med t.ex. strasstenar. Vissa sorter slängs 

när vätskan tagit slut, men det finns även påfyllbara varianter. Dessa har ibland utbytbara 

vätskeampuller och ibland fylls vätskan på ur en flaska direkt i e-cigarettens vätskebehållare 

[2]. 

 

1.2 Kranskärlssjukdom 

Kranskärlssjukdom är ett begrepp som innefattar ett antal syndrom som uppkommer då 

hjärtats muskulatur inte får tillräcklig syretillförsel genom sina blodkärl, de så kallade 

kranskärlen. I de flesta fall beror detta på långt gången ateroskleros med plackbildning i 

kärlen, vilket gör dem stela och trånga och medför ischemi i olika grad. Syndromen som 

tillhör begreppet kranskärlssjukdom är kärlkramp (angina pectoris), hjärtinfarkt, plötslig 

hjärtdöd och kronisk ischemisk hjärtsjukdom med hjärtsvikt [4]. I denna studie har patienter 

med instabil angina pectoris, hjärtinfarkt eller patienter som genomgått en koronar by pass-

operation inkluderats.  
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Angina pectoris kan delas in i stabil och instabil. De båda varianterna innebär ischemi 

som ger smärta, men som ej leder till myocytdöd och uppkommer vid olika nivå av 

ansträngning. Den stabila anginan uppkommer vid förväntade tillfällen och viss nivå av 

ansträngning, medan den instabila anginan uppkommer vid oväntade tillfällen och vid en 

lägre nivå av ansträngning, kanske till och med i vila. Symtomen kan bero på långsamt 

tillväxande aterosklerotiska plack, eller ruptur av plack, vilket leder till trombosbildning i 

kärlet [4]. 

Hjärtinfarkt är en akut lesion till följd av allvarligare eller längre ihållande ischemi, som 

leder till myocytdöd. Infarkten beror oftast på trombosbildning i kärlet till följd av ett rupterat 

aterosklerotiskt plack [4]. 

En koronar by pass-operation görs för att leda blod förbi förträngningar i hjärtats 

kranskärl. Man använder sig av ett transplantat av patientens egna kärl från exempelvis låret, 

som flyttas till hjärtat. Det förbättrar blodcirkulationen till hjärtmuskulaturen och kan göras 

både vid angina pectoris och vid risk för hjärtinfarkt [5]. 

 

1.2.1 Nikotin och kranskärlssjukdom  

Tobaksrökning är en av de största riskfaktorerna för kranskärlssjukdom  [6]. Tobaksröken, 

och till stor del dess innehåll av nikotin [7], leder till en mängd effekter som i sin tur bidrar till 

bildning av ateroskleros, som ökar risken för bland annat kranskärlssjukdom [8]. 

 Nikotin är ett mycket giftigt och starkt beroendeframkallande ämne. För en vuxen anses 

dosen 5 mg/kilo kroppsvikt, eller möjligen lägre vara dödlig [1], medan det hos ett barn kan 

räcka med totalt 6 mg [2]. Ämnet påverkar neurotransmittorer i hjärnan och ger en känsla av 

välbefinnande, vilket med tiden kan leda till ett fysiskt och psykiskt beroende [9]. Nikotin 

påverkar kroppen på en mängd sätt vilka leder till höjt blodtryck, ökad hjärtfrekvens, hämmad 

aptit, ökad basal metabolism, ökad tarmmotilitet, sänkt urinproduktion, ökad 

koagulationsförmåga hos blodet, ökad smärtkänslighet samt kan ge illamående och 

kräkningar [10]. 

 Nikotin fungerar som riskfaktor för ateroskleros och kranskärlssjukdom genom ett flertal 

mekanismer: 

1. Stimulering av sympatiska nervsystemet, vilket leder till ökad hjärtfrekvens och ökad 

slagvolym hos hjärtat. 

2. Stimulering till adrenalininsöndring från binjuremärgen, vilket leder till ökad 

hjärtfrekvens samt indirekt till höjning av blodtryck genom konstriktion av små kärl. 
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3. Stimulering till insöndring av antidiuretiskt hormon (ADH) från hypofysen, vilket ger 

ökad hjärtfrekvens och indirekt höjning av blodtryck på grund av vätskeretention. 

4. Koagulationsstimulering av blodet vilket ger ökad risk för trombos [10]. 

 

1.3 Potentiella hälsorisker vid användning av e-cigaretter 

Nikotin: Få undersökningar har gjorts på området, men de som finns vittnar om att rökning av 

e-cigaretter leder till åtminstone några av effekterna nämnda i föregående stycke. E-cigaretter 

som innehåller minst 10 mg/ml nikotin kan leda till en höjning av hjärtfrekvens från 73,2 slag 

per minut till 78 slag per minut under de första fem minuterna under rökning, visar forskning 

av Vansickel et al. [11]. En ökning av hjärtminutvolym efter två minuters rökning och höjning 

av diastoliskt blodtryck och medelartärtryck efter fyra minuters rökning har påvisats av 

Battista et al. [12].  

 Propylenglykol: ämnet är i EU godkänt för att användas i livsmedel samt i 

hudvårdsprodukter. Det används även i bilars kylarvätska för att denna inte skall frysa [2]. Få 

studier har gjorts i avseendet inandning av propylenglykol, vilket är aktuellt när det kommer 

till e-cigaretter [2]. De undersökningar som gjorts visar på att ämnet kan irritera hals, 

luftvägar och ögon på kort sikt [13], samt att barn som utsätts under en längre tid lättare 

utvecklar astma [14]. 

 Glycerin: även detta ämne är godkänt för att användas i livsmedel i EU [2]. Få studier har 

gjorts men försök på möss visar att ämnet kan ge luftvägsirritation [15]. Även ett samband 

mellan inhalation av glycerin och utveckling av lipoid pneumoni har visats i en fallstudie 

[16]. 

 Cancerogena ämnen: i e-cigaretter har man funnit ämnena formaldehyd, acetaldehyd, 

nitrosaminer, acrolein, nickel och krom [2], vilka är klassificerade som cancerogena av 

International Agency for Research on Cancer (IARC) [17]. 

 

1.4 Säkerhet och kontroll av e-cigaretter 

Man anser att det idag finns för lite forskning på området för att kunna sätta upp ett för EU 

gemensamt regelverk kring produkterna i fråga om innehåll, nikotinmängd, rekommenderad 

användning osv., vilket gör att man heller inte kan anse att det i nuläget är en säker produkt 

[2]. I Sverige i dagsläget är e-cigaretter med nikotin att betrakta som läkemedel, såsom andra 

nikotinprodukter (tuggummi, plåster etc.) och måste då uppfylla vissa krav från 
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läkemedelsverket. I nuläget finns inga godkända e-cigaretter med nikotin i Sverige och sådana 

får alltså inte säljas [18]. 

Man har hos befintliga e-cigaretter på marknaden funnit en mängd variationer, både 

mellan sorter och inom sorter, i fråga om storlek och densitet på aerosolerna som bildas [19] 

och hur mycket nikotin som når aerosolerna från vätskan [20]. Man har även hittat brister i 

uppgivet innehåll samt nikotinmängd i ett stort antal e-cigaretter. Nikotinmängden har 

påvisats vara både högre och lägre än uppgivet, samt nikotin har hittats i produkter som påstås 

vara nikotinfria [21]. Defekter i förpackningar och felaktig användning kan ge överdos av 

nikotin. Då nikotin inte bara kan absorberas via lungorna, utan även via 

matsmältningskanalen, munnens slemhinna eller huden kan olyckor ske både vid byte eller 

påfyllning av vätska som spills på huden, eller om ett barn stoppar en vätskeampull i munnen 

[2]. I Danmark, där man uppskattar att det för närvarande finns ca 150 000 användare av 

elektroniska cigaretter, får motsvarigheten till den svenska Giftinformationscentralen två till 

tre förfrågningar per vecka när det gäller barn eller vuxna som fått nikotinhaltig vätska i 

munnen beroende på defekta elektroniska cigaretter eller på felaktig användning [1]. 

 

1.5 Syfte 

Syftet med undersökningen var att kartlägga hur många av patienterna vid 

kranskärlsmottagningen på Örebro universitetssjukhus som använt e-cigaretter, samt hur deras 

bruk av dessa ser ut. Patienterna hade haft hjärtinfarkt eller annan akut kranskärlssjukdom. 

Studien begränsades till patienter som använder eller tidigare har använt tobak. Vi ville även 

titta på tobaks- och nikotinproduktsbruket i resten av denna grupp. Denna typ av 

undersökning har inte tidigare gjorts i Sverige, vilket innebär att detta är en pilotstudie där vi 

ser en möjlighet att upprepa studien efter ett antal år för att se om det skett en ökning av e-

cigarettanvändandet i den population vi undersökt. 

Sekundärt syfte var att prova och utvärdera enkäten som vi tagit fram, för att se om den 

kan användas för liknande studier i andra populationer. 

 

2. Material och metod 

2.1 Material 

Samtliga inkluderade var patienter på kranskärlsmottagningen på kardiologiska kliniken, 

Örebro universitetssjukhus. Studietiden var juni-november 2015, och ett konsekutivt urval 

gjordes. Alla patienter på mottagningen under den perioden tillfrågades och samtliga svarade 
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ja på att vara med i studien. Studiedeltagarna hade alla vårdats på avdelningen och 

återbesöket då enkäten ifylldes ägde rum 7-10 dagar efter vårdperioden alternativt på ett 

återbesök ett år efter vårdperioden. Patienterna hade vårdats för instabil angina pectoris, 

hjärtinfarkt eller hade genomgått en koronar by pass-operation. Alla studiedeltagare hade 

någon gång använt tobak. 

För att få information om hur studiepopulationen såg ut användes registerdata från 

avdelningens kvalitetsregister för hjärtinfarkt. Dessa data visade under perioden för studien en 

könsfördelning på 75% män och 25% kvinnor, och en åldersfördelning med 34% under 60 års 

ålder och 66% mellan 60 och 75 års ålder. 

 

2.2 Metod 
Undersökningen var en tvärsnittsstudie som baserades på en enkät. Då inga tidigare enkäter 

på området fanns att tillgå utformades en ny sådan [appendix 1]. Som grund användes 

FinEsS-enkäten, en enkät för tobaksbruksundersökningar med validerade frågor som använts i 

tidigare epidemiologiska studier [22]. 

Studiedeltagarna tillfrågades av studieansvarig specialistsjuksköterska om de någonsin 

använt tobak, och inkluderades i studien om de svarade ja på frågan. Patienten fick då vidare 

frågor om hur hens tobaksbruk ser ut idag och hur det sett ut tidigare i livet. Patienten fick 

även frågan om hen någonsin använt e-cigaretter och en rad följdfrågor på detta område, 

såsom hur många gånger hen använt e-cigaretter, hur ofta hen använt dem, om de innehöll 

nikotin och vad anledningen var till att hen röker/har rökt e-cigarett. I enkäten ombads även 

sjukvårdspersonal att fylla i vad patienten hade för diagnos samt för hur länge sedan patienten 

insjuknade. 

Datan bearbetades främst manuellt, men även med hjälp av programmet Microsoft Excel. 

 

2.3 Etiska överväganden 

Alla studiedeltagare fick muntlig information och gav på samma sätt sitt samtycke till att delta 

i studien innan enkäten ifylldes. På sättet studien var utformad kommer identifiering av 

enskilda individer inte vara möjlig. Deltagarna var helt anonyma och frågorna behandlade 

endast tobaks- och e-cigarettvanor samt sjukdomen patienten vårdats för, medan uppgifter om 

köns- och åldersfördelning togs från avdelningens kvalitetsregister. Vi bedömde därför att en 

etisk prövning inte behövde göras. 
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3. Resultat 

Totalt delades 87 enkäter ut under insamlandet av material. 67 studiedeltagare kom till sist att 

ingå i studiepopulationen. Detaljer om inklusion och exklusion i studien ses närmare i figur 1. 

 
 

 
Figur 1: Urval av studiepopulation 

 

 

Den vanligaste diagnosen i studiepopulationen var hjärtinfarkt, motsvarande 91% (n=61) av 

diagnoserna. Detta ses i tabell 1. Sextiosex procent av studiedeltagarna (n=44), hade nyligen 

sjukhusvårdats för sin kranskärlssjukdom, d.v.s. haft återbesök 7-10 dagar efter vårdtiden. 

Resterande studiedeltagare (n=23) var på återbesök ett år efter sjukhusvård på grund av sin 

kranskärlssjukdom. 

 

 

 
Figur 2: Diagnosfördelning i studiepopulationen, n=67 

91%3% 6%

Diagnosfördelning

Hjärtinfarkt, n=61 Instabil angina, n=2 Koronar by pass, n=4
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Av den totala studiepopulationen, vilka alla någon gång använt tobak, använde fortfarande 

30% tobak eller andra nikotinprodukter. Om man i denna population även räknade in de 

studiedeltagare som slutat använda tobak eller andra nikotinprodukter den senaste månaden 

uppgick de till 37%. Se ytterligare detaljer i tabell 1. Av de som fortfarande använde tobak 

eller annan nikotinprodukt, eller hade slutat med detta den senaste månaden (n=25), hade 64% 

(n=16) nyligen sjukhusvårdats för sin kranskärlssjukdom, d.v.s. haft återbesök 7-10 dagar 

efter vårdtiden. Resterande studiedeltagare som fortfarande använde tobak eller annan 

nikotinprodukt eller hade slutat med detta den senaste månaden (n=9), var på återbesök ett år 

efter sjukhusvård på grund av sin kranskärlssjukdom. 

 

 

Tabell 1: Nuvarande tobaksvanor i studiepopulationen 
 Totalt (n=67) Hjärtinfarkt 

(n=61) 
Instabil angina 
(n=2) 

Koronar by pass 
(n=4) 

Använder 
tobak/nikotinprodukt 
(n) 

20 (30%)1 18 (30%) 1 (50%) 1 (25%) 

Använder 
tobak/nikotinprodukt 
eller slutat senaste 
månaden (n) 

25 (37%)2 23 (38%) 1 (50%) 1 (25%) 

1 7 cigaretter, 9 snus, 1 cigaretter + snus, 1 pipa + nikotinprodukt, 2 nikotinprodukt/-er 
2 10 cigaretter, 9 snus, 1 cigaretter + snus, 1 cigaretter + tuggtobak, 1 cigarr, 1 pipa + nikotinprodukt, 2 nikotin-
produkt/-er 

 

  

Av 67 studiedeltagare hade 4 stycken provat e-cigarett, vilket betyder ca 6%. De hörde alla 

till gruppen som fått diagnosen hjärtinfarkt. Alla som provat e-cigarett var nuvarande eller 

före detta cigarettrökare. Två av de fyra e-cigarettbrukarna hade slutat använda tobak för över 

ett år sedan, de andra två e-cigarettbrukarna använde det fortfarande. De hade alla provat e-

cigarett en gång var, ingen av dem de senaste fyra veckorna. En av e-cigarettbrukarna hade 

inhandlat en e-cigarett för att ersätta andra nikotinprodukter vid rökstopp, de andra tre hade 

provat en väns e-cigarett. Närmare karaktäristika för de fyra e-cigarettbrukarna ses i tabell 2. 
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Tabell 2: Karaktäristika hos de fyra studiedelatagarna som provat e-cigarett  
 Person A Person B Person C Person D 
Nuvarande tobaks-/ 
nikotinbruk 

Nej Nej Ja, snus Ja, cigaretter 

Tidigare tobaks-/ 
nikotinbruk 

Ja, cigaretter, 
nikotinprodukt 

Ja, cigaretter Ja, cigaretter, snus, 
nikotinprodukter 

Ja, cigaretter 

Tid sedan tobaks-/ 
nikotinbruk 

> 1 år, < 5 år > 5 år - - 

Anledning till e-
cigarettbruk 

Rökstopp, ersätta 
nikotinprodukter 

Ville prova, lånade 
av en kompis 

Ville prova, lånade 
av en kompis 

Ville prova, lånade 
av en kompis 

Antal gånger e-
cigarettbruk 

1 gång 1 gång 1 gång 1 gång 

Tid sedan e-
cigarettbruk 

> 4 veckor sedan > 4 veckor sedan > 4 veckor sedan > 4 veckor sedan 

Nikotininnehåll i e-
cigarett 

Nej Vet ej Vet ej Vet ej 

Inköpsställe för e-
cigarett 

Internetbutik Vet ej Vet ej Butik utomlands 

Tid sedan 
hjärtinfarkt 

1 år 7-10 dagar 7-10 dagar 7-10 dagar 

 
 

4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Då tobaksrökning är en av de största riskfaktorerna för kranskärlssjukdom [6], och det främst 

är tobaksrökare eller före detta tobaksrökare som använder sig av e-cigaretter [3,23-25], kan 

möjligen vår studiepopulation vara någorlunda representativ för rökare eller före detta rökare i 

åldersgruppen 50-75 år i Sverige idag. I en amerikansk studie hade 4,7% av de som någon 

gång använt e-cigarett aldrig tidigare rökt vanliga cigaretter [23] och för EU-länderna 

gemensamt var denna siffra så låg som 1,2% [3]. Med i beräkningen får man ha att dessa 

siffror representerar alla åldrar, och att e-cigarettbruket är allra störst bland yngre [3,23-25]. 

Vi bedömde det därför som osannolikt att svenska icke-rökare i den aktuella åldersgruppen 

skulle ha testat e-cigaretter och valde därför att inte samla in data från denna grupp. 

Genom att jämföra vår prevalenssiffra för den aktuella åldersgruppen med 

prevalenssiffror från andra länder kan man se att de rör sig om likvärdiga siffror för att någon 

gång ha använt e-cigarett för vår studiepopulation (6%, 50-75 år) [3] och USA (6,3%, 65 år 

och äldre) [23]. Något lägre siffror ses för Kanada (3,7%, 45 år och äldre) [25] och för Korea 

(3,5%, 60 år och äldre) [24]. Vi fann inga åldersgruppsspecifika siffror för Sverige eller andra 

europeiska länder, men den totala prevalenssiffra för alla åldrar i EU på 20,3% [3] kan 

jämföras med den totala prevalensen i Sverige för alla åldersgrupper på 12,4% [3]. Detta 
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innebär gissningsvis att även för åldersgruppen vi undersökt är siffran något lägre i Sverige än 

i resten av Europa. 

Det är inga alarmerande höga siffror vi finner i vår studie, men det finns ändå 

socioekonomiskt likvärdiga länder som har lägre siffror. Låg användning av e-cigaretter i 

denna patientgrupp är sannolikt eftersträvansvärt i väntan på mer vetenskapliga data om 

riskerna. Om framtiden är det svårt att sia och det finns anledning att bevaka prevalensen av 

e-cigarettanvändning fortsättningsvis. 

 

Då tobaksrökning är en av de största riskfaktorerna för kranskärlssjukdom [6], är det sannolikt 

att även andra nikotinprodukter kan påverka hjärt-kärlsystemet ogynnsamt. Åtminstone bör 

nog försiktighetsprincipen gälla i väntan på mer forskning. Vid rökning av e-cigaretter ses ett 

maximalt plasma-nikotinvärde på 10-15 ng/ml [11], vilket är något lägre jämfört med vanliga 

cigaretter, där det maximala plasma-nikotinvärdet är 18-43 ng/ml [26]. Den höjning av 

plasmanivå av nikotin som ses vid e-cigarettbruk kan sannolikt ge påverkan på 

hjärtkärlsystemet. Få studier har gjorts på området, men förändringar i både hjärtfrekvens 

[11], diastoliskt blodtryck och hjärtminutvolym [12] har noterats vid rökning av e-cigaretter. 

 Att det inte finns en lagstiftning runt innehållsförteckning etc. gör frågan än mer 

problematisk, inte minst då innehållet i ett stort antal testade e-cigaretter inte stämmer med 

vad som uppges från tillverkaren [2]. 

 Då få deltagare i denna studie hade provat e-cigarett, och dessutom inte i några långa 

perioder, kan man inte anse att användande av e-cigaretter är ett reellt problem bland 

kranskärlspatienter i Örebro i dagsläget. Vid ett större och längre användande är det tänkbart 

att e-cigaretter kunde bidra till recidiv av hjärtsjukdom.  

 

Den person som köpt en egen e-cigarett gjorde detta för att ha denna som hjälpmedel för att 

sluta röka. Då denna var utan nikotin får man anta att det inte var nikotinsubstitution som 

efterfrågades utan kanske en hjälp att förändra den fysiska vana som ett cigarettbruk leder till. 

Personen hade lyckats sluta röka för över ett år sedan, och då personen uppgivit att den även 

använt en nikotinprodukt för över ett år sedan får man anta att även denna använts i samband 

med rökstopp. Det finns inga studier som på populationsnivå visar på nyttan av att använda e-

cigaretter, varken med eller utan nikotin, som hjälp vid tobaksavvänjning, men det finns på 

populationsnivå personer som uppger att de blivit hjälpta av det [2]. Huruvida e-cigaretten 

hjälpte personen i vår studie att sluta röka vet vi inte, men då endast en e-cigarett inhandlades 
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och då bruket endast var under en relativt kort period pekar detta på att personen inte fastnade 

i en ny rökvana som avlöste den gamla. 

 De tre personer som endast provade en väns e-cigarett verkar inte heller ha utvecklat ett 

beroende, då de provade för mer än fyra veckor sedan och inte själva har skaffat någon e-

cigarett under den tid som förflöt innan de inkluderades i studien. Två av dessa använder idag 

tobak i någon form, snus respektive cigaretter. Personen som använder cigaretter får nikotin 

och den fysiska rutinen genom dessa och personen som använder snus har redan blivit av med 

sin cigarettvana och får sitt nikotin genom snus. 

 Den enda person (A) som använt e-cigarett vid rökstopp var även den enda som var på 

återbesök ett år efter sitt insjuknande i hjärtinfarkt, medan de andra tre fick sin hjärtinfarkt för 

7-10 dagar sedan. A uppger att hen slutade med tobak för över ett år sedan, men mindre än 

fem år sedan, vilket gör att A kan ha slutat i samband med sin hjärtinfarkt. 

 

4.2 Enkätutvärdering 

Enkäten som togs fram gav oss en prevalenssiffra över e-cigarettanvändningen i populationen. 

För att kunna använda den i andra populationer behöver vissa tillägg göras, inte minst att 

studiedeltagarna får fylla i ålder och kön. Man kan även tänka sig ett tillägg med frågor som 

”Har du någonsin kommit i kontakt med e-cigaretter?”, samt attitydfrågor såsom ”Vad är din 

uppfattning om e-cigaretter?”, ”Tror du att du skulle kunna använda e-cigaretter som hjälp vid 

tobaksavvänjning?”, ”Har du tänkt sluta använda tobak inom den närmsta tiden?” och liknade, 

för att få djupare information. 

 

4.3 Studiens svagheter 
Studien saknar basala uppgifter som ålder och kön på individnivå. En tydligare 

åldersfördelning, t.ex. tioårs-intervall hade varit fördelaktigt. Namn och personnummer på 

studiedeltagarna hade krävts om man velat samla in ytterligare data eller göra djupintervjuer. 

Identifiering på individnivå hade dock krävt ett etiskt godkännande av en 

etikprövningsnämnd, vilket det inte fanns tid till. 

En större studiepopulation hade varit önskvärd för att få en säkrare prevalenssiffra. Då tiden 

för studien var begränsad var detta inte möjligt. Att även tillfråga de patienter som aldrig 

använt tobak om e-cigarettbruk hade också kunnat vara aktuellt. Med ett större material hade 

även statistiska beräkningar kunnat göras, och jämförelser mellan olika grupper hade varit 

möjligt. Man hade kunnat klargöra t.ex. om det är vanligare med fortsatt tobaksbruk efter 
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diagnosticerad hjärtinfarkt jämfört med angina pectoris, eller om det är fler som provat e-

cigarett som drabbas av hjärtinfarkt. 

Siffrorna från kvalitetsregistret som vi använde oss av var endast baserat på 

hjärtinfarktspatienter. Dessa utgjorde 91% av studiedeltagarna, så en osäkerhet finns här 

angående procentsatserna för köns- och åldersfördelning. 

Att ha prevalenssiffror för andra europeiska länder för aktuell åldersgrupp att jämföra vårt 

resultat med hade varit önskvärt, men detta kunde inte hittas i litteraturen. Därav jämförelse 

med länder med befintlig data: USA, Kanada och Korea. 

Utformningen av fråga 1b i enkäten [appendix 1] hade kunnat ha ytterligare 

svarsalternativ mellan svaren ”Den senaste månaden” och ”Det senaste året”. Då vi främst var 

ute efter aktuella tobaksvanor (i vilket vi inräknade tobaksanvändning den senaste månaden) 

var det ingen begränsning för denna studie, men kan vara bra att lägga till inför kommande 

studier. 

 

5. Slutsats 
Enkätstudien visade en låg prevalenssiffra (6%) vad gäller e-cigarettanvändning bland hjärt-

kärlsjuka patienter på kranskärlsmottagningen på Örebro Universitetssjukhus. Det var i de fall 

e-cigarett användes endast fråga om sporadisk användning. Studien kan alltså tänkas spegla 

att användningen av e-cigaretter är låg bland patienter med kranskärlssjukdom på Örebro 

Universitetssjukhus. 

 Den aktuella studien innehåller inga uppgifter på individnivå om ålder och kön, vilket är 

en stor begränsning. Själva metoden, att via sjuksköterskor på en hjärtmottagning inhämta 

uppgifter, tycks dock vara en lämplig metod för att följa användningen av e-cigaretter i denna 

population. Om framtida studier ska göras med denna enkät som underlag bör man se till att 

det finns etikkommittés godkännande av registrering på individnivå. 
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Appendix 1 

 
	

KANDIDATARBETE OM ANVÄNDANDET AV E-CIGARETTER 
1a. Har du någonsin använt tobak eller annan nikotinprodukt? (flera svar är möjliga) 

Nej       Ja, nikotintuggummi 
Ja, cigaretter  Ja, nikotinplåster 
Ja, snus Ja, annat: __________ 
Ja, vattenpipa 
 

1b. Om ja: när använde du senast tobak eller annan nikotinprodukt? 
Idag                              Det senaste året  
Den senaste veckan  För mer än ett år sedan  
Den senaste månaden  För mer än fem år sedan  
 

2. Använder du tobak eller nikotinprodukt nu? (flera svar är möjliga) 
Nej       Ja, nikotintuggummi 
Ja, cigaretter  Ja, nikotinplåster 
Ja, snus Ja, annat: __________ 
Ja, vattenpipa 

 
3a. Har du någonsin använt e-cigarett? 

Nej       Ja 
 

3b. Om ja: hur många gånger har du använt e-cigarett? 
1 gång      > 10 gånger 
2-10 gånger 
 

3c. Om > 10 ggr: hur ofta använder/använde du e-cigarett? 
Dagligen      Flera gånger om året    
Flera gånger i veckan Mer sällan 
Flera gånger i månaden 
 

4. Har du använt e-cigarett de senaste fyra veckorna? 
Nej       Ja 
 

5. Innehåller dina e-cigaretter nikotin? 
Nej       Ja 
Varierande                                            Vet ej 
 

6. Vad är/var din anledning att använda e-cigaretter? 
Ersätta andra nikotinprodukter, i samband med rökstopp             
Ersätta andra nikotinprodukter, i samband med försök till rökstopp 
Ersätta andra nikotinprodukter, då jag befinner mig i rök-/snusfri miljö 
Ersätta andra nikotinprodukter, då jag vill minska ned på rökning 
Annat: __________ 
 

7. Var köper/köpte du dina e-cigaretter? 
Affär i Sverige      På internet 
Affär utomlands                                    På annat vis: __________ 
 

Nedan ifylles av sjukvårdspersonal: 
Patientkategori:           Instabil angina         Infarkt           Koronar by-pass 
 
Återbesök:                   7-10 dagar         1 år 

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	

	

	
	
	

	
	
	

	 	

	 	

	 	
	

	
	

	

	 	

	 	
	 	

	
	
	

	 		

	 	

	 	
	 	

	
	


