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Kan e-sigaretter bidra til
røykeslutt?
Flere klarer trolig å slutte å røyke med e-sigaretter med
nikotin sammenliknet med andre røykesluttiltak.
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Flere og større studier vil gi oss sikrere konklusjoner om
uønskede e ekter av e-sigaretter. Det viser en Cochraneoversikt.

Hva sier forskningen?
I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig
forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var
spørsmålet følgende: «Hva er e ekten av e-sigaretter hos
personer som røyker?»
Resultatene viser at

•

blant personer som bruker e-sigaretter med nikotin,
klarer trolig ere å slutte å røyke sammenliknet med å
bruke nikotinerstatning.

•

det er muligens liten eller ingen e ekt på uønskede eller
svært uønskede e ekter blant dem som bruker e-

sigaretter med nikotin sammenliknet med
nikotinerstatning.

•
•

blant personer som bruker e-sigaretter med nikotin,
klarer trolig ere å slutte å røyke sammenliknet med å
bruke e-sigaretter uten nikotin.
det er muligens liten eller ingen e ekt på uønskede eller
svært uønskede e ekter blant dem som bruker esigaretter med nikotin sammenliknet med e-sigaretter
uten nikotin.

Bakgrunn
Rundt ni prosent av den norske befolkningen røyker daglig,
og ti prosent tar seg en røyk av og til, ifølge Forebygging.no.
Andelen som røyker daglig, har blitt kraftig redusert samtidig
som at ere enn tidligere bruker snus. I det siste har det også
kommet elektroniske sigaretter (e-sigaretter). Disse esigarettene nnes både med og uten nikotin.

Røyking er sterkt avhengighetsskapende. Personer som
forsøker å slutte å røyke, må samtidig forholde seg til fysiske,
psykiske og atferdsmessige sider ved avhengigheten og
påfølgende abstinenssymptomer.
Å røyke øker risikoen for å utvikle en rekke sykdommer som
kreft, lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer, med
påfølgende økt risiko for tidlig død.

«Det nnes en rekke tiltak for røykeslutt til personer
som ønsker å slutte å røyke.»
Det nnes en rekke tiltak for røykeslutt til personer som
ønsker å slutte å røyke. De vanligste er psykologiske tiltak,
som rådgivning, medikamentelle tiltak eller ulike
nikotinerstatningspreparater. Hos Helsenorge.no får du
informasjon om all tilgjengelig hjelp for å oppnå røykeslutt.
Personer som ikke ønsker eller ikke tidligere har klart å slutte
å røyke, får ofte råd om skadereduserende tiltak som esigaretter og andre mindre farlige nikotinprodukter for å
redusere risikoen for tobakksrelaterte sykdommer og død.
Mindre farlige nikotinprodukter er for eksempel
nikotinplaster, nikotintyggegummi, snus, lavnikotinsigaretter
eller medikamenter.

Hva er denne informasjonen basert på?
Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle
forskningsdatabaser i januar 2020 og fant 50 studier, hvorav
26 var randomiserte, kontrollerte studier med til sammen 12
430 personer. Dette er en oppdatering av en eldre oversikt.

Systematisk oversikt
I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer
på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og
oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndbeskrevet fremgangsmåte.
(Les mer: Cochrane Consumer Network.)

Tillit til resultatet (GRADE)
Når vi oppsummerer studier og presenterer et resultat, er det viktig å si noe
om hvor mye tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor trygge vi kan være
på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for å
kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE vurderer vi blant annet:

•

hvor godt studiene er gjennomført

•

om studiene er store nok

•

om studiene er like nok

•

hvor relevante studiene er

•

om alle relevante studier er fanget opp
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