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Detta uttrycktes av en mamma i södra Sverige, vars dotter rökte vattenpipa med tobak som doftade hallon. Citatet illustrerar den okunskap samt (miss)uppfattning om att vattenpipa är ofarligt som råder i samhället.�



1 av 5 r1 av 5 röökare bkare böörjade rrjade rööka vid 13 ka vid 13 åårs rs 
 åålder eller tidigare.lder eller tidigare.

Foto: Sudipto Sarkar
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Varför är detta en viktig fråga?
Rökning är otroligt vanligt bland unga och utöver de skadliga effekterna som gäller oavsett ålder, så är det viktigt att komma ihåg att barnets kropp fortfarande håller på att utvecklas och därför är än mer sårbar. Risken för att utveckla ett nikotinberoende är också väldigt hög just hos unga.

Fotografen: Sudipto Sarkar, www.visioplanet.org/2011/09/cigarette.html �



Bakgrund
Narghile, Shisha, Hookah, hubble 

 bubble

Ursprung – Kina och Indien, sedan 
 Persien, Turkiet och övriga 

 Mellanöstern

Vattenpipan uppfanns för att hitta 
 ett mindre farligt sätt att röka 

 tobak på
Foto:Carsten ten Brink
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Vattenpipan har flera namn: Narghile, Shisha, Hookah, Hubble Bubble..
Den härstammar ifrån Asien, men har även funnits i århundraden både Afrika och Mellanöstern.

Ursprungsidén till vattenpipan var att uppfinna ett mindre farligt sätt att röka på. Tanken var att röken på något sätt skulle renas då den passerade genom vattnet i vattenpipans skål, något som tyvärr inte stämde.

Att vattenpipan skulle vara ett hälsosammare alternativ än andra former av rökning (som cigg) är en myt som fortfarande lever kvar!�



Vattenpipans delar

Huvud

Kropp

Vas

Sugslang

Munstycke
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Vattenpipan utgörs av:
Huvud – en keramik skål i vilken tobaken placeras
Kroppen
Vasen – som fylls med vatten.
Sugslang och munstycket – genom vilka användaren inhalerar den nerkylda röken.

Hur används vattenpipan?
Tobaken/rökmassan placeras i keramikskålen (huvudet), som sedan täcks av en bit perforerad folie. Ovanpå foliet placeras ett glödande kol. Kolet hettar då upp tobaken och producerar röken, som sedan passerar genom kroppen, ner genom vattnet i vasen för att sedan inhalera genom sugslang och munstycket. När röken passerar genom vattnet kyls den ned vilket gör den lättare att dra ner i lungorna, då den inte känns lika het och stickande som cigarrettrök.

Att röka vattenpipa är en socialföreteelse och ofta sitter man flera stycken och delar på samma vattenpipa.
�



Innehåll  smaksatt tobak (ca):
‐

 
30 % tobak

‐
 

70 % honung eller melass 
(restprodukt vid sockertillverkning)

Smaksatt tobak: 
‐

 
Maasel

Tobak utan tillsatser:
‐Tumbak/ Ajrami
‐

 
Jurah

Tobaken

Det finns över 40 olika 
 smaker.
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Den tobak som röks i vattenpipa kan krasst delas in i två olika kategorier:
 Tobak utan tillsatser (Tumbak/ Arjami och Jurah)
 Smaksatt tobak (Maasel)

Maasel är mest förekommande i Sverige och mest populär bland ungdomarna.
Maasel består av ca. 30% tobak och 70% sötningmedel (honung eller melass).

Tobaken säljs i färgglada förpackningar som snarare liknar godisförpackningar än andra tobaksprodukter.

Så kallad nikotinfri tobak/rökmassa eller Örttobak förekommer också och består då i stora drag av melass, tillsatser och sötningsmedel.
�



Rökmassa

• antingen rökmassa eller örttobak
• omfattas inte av tobakslagen

OBS! omfattas dock av lagen om 
 tobaksskatt.

Nikotinfri tobak är inte 
 tobak!
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Då nikotinfri rökmassa inte klassas som tobak, då den inte innehåller nikotin, omfattas den ej av tobakslagens bestämmelser.
Kruxet är dock att den OMFATTAS AV lagen om tobaksskatt, och måste därmed skattas i enlighet med tobaksskatten.

OBS! Örttobak och rökmassa ger lika mycket skador och sjukdomar som nikotintobak, utom just den beroendeskapande effekten. Detta innebär att man fortfarande får i sig: kolmonoxid, tjära, tillsatser, tungmetaller och partiklar från kolet. Vilka effekter tillsatserna har (vid upphettning) är något som forskarna luskar i!

Bilderna är tagna från
 Hydro herbal molasses
http://www.smoking-hookah.com/product/41360001.asp
 Soex
http://www.manufacturer.com/business/search?type=SellLeads&isnew=all&keywords=Hookah&arg=&d=&o=t3
�



Tobakslagen
• Åldergräns
• Märkning

Lagen om tobaksskatt
Tobaksskatt 1560kr/kg

Foto: Archie Wong

Lagstiftning
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Tobakslagen (SFS: 1993;581)
All försäljning av tobak till personer under 18år är olaglig.
Alla förpackningar som innehåller tobak ska vara märkta med varningstext, som är tydlig och korrekt. 
Avsaknad av eller oriktiga varningstexter kan leda till straff (böter/6mån fängelse) för olovlig tobaksförsäljning.
Förpackningen får inte främja försäljningen av tobaksprodukten eller ge intryck av att tobaksvaran är mindre skadlig än andra tobaksvaror.

Lagen om tobaksskatt
Skattesatsen 2010 för tobak var 1560/kg. Detta innebär att skatten på ett paket röktobak á 250gram ska vara 390kr, moms tillkommer även!
Idag kostar ett sådant paket ca. 65kr, vilket tyder på att produkterna säljs obeskattade. �



Eller…?



Hälsoeffekter

* World Health Organization (2005), Eissenberg & Shihadeh 

 
(2009)

Foto: Ta Duc
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För att få lite konkretare siffror..
En cigarrett röks i genomsnittlig i cirka 5-7min medan en vanlig vattenpipsession vara i 20-80min.
Den stora variationen i röktid innebär att användaren hinner ta många fler bloss under vattenpipsessionen.
Flera bloss innebär även en större volym rök som inhaleras. Den totala rökvolymen inhalerad vid en vattenpipsession är cirka 49gånger större än vid rökning av en cigarett!

OBS! Det är dock viktigt att hålla i åtanke att man vid vattenpipsrökning ofta är flera som delar på en och samma vattenpipa, vilket innebär att rökvolymen fördelas på flera personer. (MEN OAVSETT ÄR DET EN MYCKET STÖRRE RÖKVOLYM ÄN CIGARETTEN!)

Sen är det även stor skillnad i hur ofta cigaretter/vattenpipan röks. Cigaretter röks ofta flera stycken dagligen, till skillnad från vattenpipa som främst röks lite då och då, t ex på helger eller enbart under sommaren.�



Skadliga ämnen
KolmonoxidKolmonoxid
5 min vattenpiper5 min vattenpiperöökning = 4 cigarretter i kolmonoxidhaltkning = 4 cigarretter i kolmonoxidhalt

TungmetallerTungmetaller
Andra cancerframkallande Andra cancerframkallande äämnenmnen
Partiklar frPartiklar fråån koletn kolet

TjTjäärara
30 min vattenpiper30 min vattenpiperöökning = 20 cigaretter i mkning = 20 cigaretter i määngd tjngd tjäärara

NikotinNikotin
Ett huvud (ca 20g) ren tobak = 70 cigaretter i Ett huvud (ca 20g) ren tobak = 70 cigaretter i 

 nikotinmnikotinmäängdngd
Ett huvud (ca 20g) smaksatt tobak = 6,5 cigaretter i Ett huvud (ca 20g) smaksatt tobak = 6,5 cigaretter i 

 nikotinmnikotinmäängng
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Fråga gärna deltagarna vad det vet om de olika ämnena!

Kolmonoxid
Kolmonoxid tar syrets plats i blodet till hjärnan och ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och kan även, vid kolmonoxidförgiftning, leda till medvetslöshet och kvarstående neurologiska skador hos individen. 

Tjära
Tjära är en ganska kladdig och seg substans som t ex används i asfalt! Tjära innehåller en mängd cancerogena ämnen, bl. a. nitrosaminer. Då röksessionerna ofta är långa i kombination med att röken kan andas in djupare i lungorna blir intaget av tjära högt.

Nikotin
Den substans i tobaksröken som skapar beroende är nikotin. Vid rökning av vattenpipa är nikotinmängden flera gånger högre än vid rökning av en cigarett (för maasel cirka 6,5 gånger högre och tumbak/ajami cirka 70 gånger högre).

Likt cigarettrök innehåller röken från vattenpipan ett flertal skadliga ämnen, däribland kolmonoxid, tjära, tungmetaller och andra cancerogena ämnen samt partiklar från kolet. Röken från vattenpipan är sval och användaren kan därför inhalera röken djupare ner i lungorna, vilket medför att skaderisken ökar, i jämförelse med cigaretter.
�



VattenpiperVattenpiperöökning kan ge allvarlig kning kan ge allvarlig 
kolmonoxidfkolmonoxidföörgiftningrgiftning

Kolmonoxid‐förgiftning av denna svårighetsgrad är ett behandlings‐
 krävande tillstånd med risk för bestående neurologiska skador.
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Kolmonoxidförgiftning av denna svårighetsgrad 
är ett behandlingkrävande tillstånd med risk för 
bestående neurologiska skador.
�



Hälsorisker

HjHjäärtrt‐‐
 

KKäärlsjukdomarrlsjukdomar

FFöörhrhööjt blodtryckjt blodtryck

Minskad fertilitetMinskad fertilitet

LLååg fg föödelseviktdelsevikt

LungcancerLungcancer
Nedsatt lungfunktionNedsatt lungfunktion
KOLKOL
TandlossningTandlossning
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De hälsorisker som är associerade med rökning av vattenpipa liknar de cigaretterökning medför:

Lungcancer - Varje år orsakar rökning cirka 10 000 cancerfall i Sverige, vilket är ca 25 procent av alla cancerfall. Att inte röka är därför det bästa sättet att förebygga cancer. (cancerfonden.se)

KOL – vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) uppkommer en inflammation i luftvägar och lungor på grund av att man andats in skadliga ämnen. Tobaksrökning är den vanligaste orsaken till sjukdomen. (KOLguiden.se)

Tandlossning - Mer än hälften av de som drabbas av tandlossning är rökare. Det beror på att rökningen försämrar immunförsvaret. (vardguiden.se)

Hjärtkärlsjukdomar – inkluderar: Hjärtinfarkt, stroke, kärlkramp. (vardguiden.se)

Högt blodtryck - ökar risken för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, försämrad blodcirkulation i benen och njursvikt. 

Minskad fertilitet – hos män. 

Låg födelsevikt - hos barn vars mor röker under graviditeten.
�



Även passiv rökning medför 
 hälsorisker

Då
 

personer som vistas 
i miljön där vattenpipan 
röks utsätts för stora mängder rök.
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Barn är speciellt sårbara, att barnet utsätts för passiv rökning kan orsaka och försvåra andningsproblem, astma samt infektion i örat (WHO, 2011).�



Sammanfattning
Vattenpipa är INTE ett mindre farligt sätt att röka på!

Nikotinfri tobak omfattas inte av tobakslagen.

Hälsoriskerna liknar de kopplade till cigarettrökning.

Rökmängden vid rökning av vattenpipa är mycket stor.

Även passiv rökning är skadligt!
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Vad har vi sagt?
�



Ökad kunskapsnivå

• Slå hål på myterna!
• Belysa hälsoriskerna
• Info material & 

föreläsningsunderlag

Fräsch? – en kampanj mot vattenpipa
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Fräsch är vår brillianta och nylanserade kampanj mot vattenpipa!�Denna föreläsning är en del av kampanjen!
Vi vill – Slå hål på myterna kring vattenpipa och informera kring dess hälsorisker! Detta gör vi genom att sprida information och forskning kring vattenpipa, för att öka kunskapsnivån gällande vattenpipa.
Vi har även ett informativt och snyggt informationsmaterial -> klicka till nästa bild!
�



Info vykortInfo vykort

PinsPins TT‐‐shirt tryckshirt tryck
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Vårt material!
Är ni intresserade av material så kontakta oss gärna!
Visa upp visnings ex!!�



TACK!
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