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Norsk Sykepleierforbund (NSF) konsentrerer vårt horingssvar om ny regulering av e-sigaretter. Vi har konkludert med at
importforbudet primært bør opprettholdes. Vi har også mindre merknader til noen av de øvrige reguleringsforslagene.

Porebygging av tobakksbruk er ett av temaene i Norsk Sykepleierforbunds folkehelsesatsing. Vi stiller oss blant annet

bak de foreslåtte tiltakene i NCD-strategient, eksempelvis det å opprettholde et høyt avgiftsnivå på tobakksvarer,
utvikling av lovverket og å styrke vernet mot passiv røyking. Norge har ratifisert den internasjonale
tobakkskonvensjonen, og er juridisk forpliktet til å følge denne. Retningslinjer og det nye tobakksdirektivet Forstås som

en hjelp til å implementere konvensjonen. Forslaget i direktivet om å tillate import av e-sigaretter innebærer slik vi ser
det en dreining i Feil retning forhold til dagens nasjonale reguleringer. NSF mener at forbudet mot import og salg bør

opprettholdes, og begrunner dette med:

•Hensynet til rekruttering av barn og unge - risikoen fordenormalisering, dvs, en senket terskel for å begynne å
røyke

•Usikker evidens i Forhold til mulige langtids skadevirkninger tilsier at føre-var-prinsippet er styrende

•Hensynet til røykesluttere og behovet for skadereduksjon kan ivaretas ved at e-sigaretter forskrives som
reseptbelagt legemiddel

Våre synspunkt utdypes i det følgende.

&JOBørdagens norske forbudoppheves?
Det finnes enda ikke studier av langtidselfekter og skadepotensiale på lang sikt (side 9) Bruken av e-sigaretter vokser
sterkt i hele verden (side 11). I Norge bruker ungdom i liten grad e-sigaretter, mens dette ser ut til å være en økende

trend i andre land i Norden og verden for øvrig. Etter år med nedgang øker nå tobakksalget i USA, og en dellorklaring

antas å være tilgang på mer «ufarlige» alternativ, som e-sigaretter. Bruken av e-sigaretter øker kraftig blanttenåringer

og unge amerikanere, følge SIPUS2 er denne økningen phmært på ikke-nikotinholdige e-sigaretter.For mange voksne

amerikanere har e-sigaretter blitt et tillegg til vanlige sigaretter i stedet for en ersÉaInin.

NCD-straiegi (2013-2017). Helse- og amsorgsdepariementet
2 Karl ErLk Lund på irokoslseminar i regi av LHL 07.01.16.
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Del sies i høringsforslaget at «Depa/rementetersæi/i# opp/all avhvi/ken effekt e-sigaretter kan w.e seg iha når àt
gyWderdetpågående arheøetmeddenonnalsen»gavrøyh»g og om o kan være en ihngangspo#til to&akksba,k for
ham og unga (sitat side 24), I Europa ser vi at burikker som selger e-sigaretter minner om rene godtebutikker, dere-
sigaretter dlbys med en rekke smaksiilsetninger og lukter. E-sigaretter markedsføres gjennom annonser og
musikkvideoer rettet mot ungdom. gjennom promotering på sportsarrangemenL og ved bruk av kjendiser.
Markedsløringsstrategiene ligner mye på de som blir benyttet ved markedsføring av vanlige sigaretter. Når vi ser at
tobakksindustrien øker omsetningen etter at e-sigaretter kom på markedet, sier det mye om markedsinteressene som
står bak ønsket om ekte eksport-Iimportmuligheter. I Norge har tobakksrøyking gått kraftig ned blant unge, men også
totalt sett. Imidlertid er det lotale tobakksforbruke stabilt, men bruken har dreid over mot snus — særlig blant de unge.
Etter at snus kom med ulike smakslilsetninger. førte dette dl en økning i snusbruk. Verken helsemyndighetene eller
andre forutså den krafdge veksten i snusbruk blant unge som vi har hatt de siste årene. Vi mener at parallellen dl e
sigaretter med smakstilsetninger er klar, og at e-sigaretter vil kunne bli en ny trend blant ungdom. Forskning tyder på at
få ikke-røykere starter med e-sigareller og går over til vanlige sigaretter. Den såkalte «gateway-effekten» er antatt å
være liten. Idag er mange barn og unge svært anti-røyk. Ungdom synes imidlertid nye produkter er spennende, og
internasjonale trender får fort fotfeste i Norge Det at e —sigaretter finnes både med og uten nikotin gjør at det er lett å
tenke seg en glidende overgang mellom ulike typer hvis de først er dlgjeng&i. Vi erkjenner at usikkerheten rundt
disse effektene er usikker pr. i dag. Å øke dlgangen til nye potensielt skadelige alternativer og å risikere at barn og unge
rekrutteres til e-sigarettbruk, mener vi ikke er en klok strategi om vi ønsker å holde tobakksbruken nede, bidra dl god
folkehelse og nå målet om ((En framtid uten tobakk»4.

Det vises til at PHE (Public Heallh England) har konkludert med at e-sigaretter er 95 % mindre skadelig enn
sigarettrøyking, men at rapporten er blitt kritisert Fra flere hold. Kritikken har gått på at man ikke kan si noe om
Iangtidseffektene av e-sigarettrøyking. og at flere av forskerne bak rapporten som PHE baserer sine anbefalinger på.
har bindinger ul tobakksindustrie&.

E-sigaretter antas å være et egnet hjelpemiddel For etablerte røykere som ønsker hjelp til røykeslutt, er langt mindre
helseskadelig enn tobakksrøyk og virker slik klart skadereduserende. De som røyker regelmessig i dag er en gruppe
som i begrenset grad nås gjennom de mer tradisjonelle påvirkningskanalene. NSF erkjenner at denne gruppen bør
sikres enkel tilgang til e-sigaretter. Vi mener imidlertid at dette kan gjøres på andre måter enn gjennom å tillate generell
import og salg. ((Det er så langt ikke mulig å slå last hvorvidt e-sigarefler er et bedre hjelpemiddel for varig røykeslutt
enn andre som allerede er tilgjengelige», sier SIRUS i sin rapport. Denne usikkerhelen mener vi ikke taler til fordel for å
åpne for generell import og salg. Regulert import forskrivning som legemiddel og salg av e-sigaretter gjennom apotek
mener vi bør kunne ivareta gruppen røykesluttere og bidra til den ønskede skadereduksjonen.

Noen forskere og miljø mener at føre-var-prinsippet er irrelevant i denne sammenhengen. NSF mener at den store
graden av usikkerhet knyttet til efFekt på røykeslutt, risikoen for denormalisering av sigarettbruk og rekruttering av
ungdom tilsier at et helsemessig føre-var-prinsipp bør være gjeldende. Om dette sier helse- og omsorgsdeparlementet
.rPøre-var-puhsØpetskal/egges tigninn nårdet fastsettes normerogstandarderforgodtfo/kehe/searbeid Detgjelo&r
Mo& ti/tak brå redusere risiko og tiltak brå fremme helse. lmange tilfeller vi/det være usikkerhet knyttet ti/forholdet
mel/om eksponenhg og helseeffekt eller/V forholdet mellom tiltak ty helseeffekt Ved fastsettk’g av normer er det
ti/strekkel at det ersannsyn%g at en eksponenhg el/er et/i/tak kan medføre fare for he/seskade. Det er ikke krav om
vilenskapekflkkemet»

NSF mener at det også er et juridisk føre-var-prinsipp som bør vektlegges. Regjeringen ønsker å knytte seg til en evt.
TTIP-avtale mellom EU og USA. NSF mener at handelsavtaler ikke skal inneholde investor-stat tvisteløsninger som

1 Nas;onal strategi tor artidet rnDt toakksskader 2013-2016. He!se og omsorgsdeparerr2nIeI
http.IMw.v
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ISDS, fordi slike kan ha negative konsekvenser blant annet for forebyggende arbeid. ISDS innebærer at store
multinasjonale selskaper kan saksøke staten, slik tobakksgiganten Philip Morris (nå Altria Group) gjorde mot Norge da
tobakk skulle fjernes fra synlige hyller i butikkene, og mot Uruguay og Australia for bla. å ha innført strengere advarsler
på røykepakkene. Slike avtaler vil også gjøre det svært vanskelig/umulig å reversere beslutninger om eks. å tillate
import av e-sigaretter, selv om ny forskning skulle dokumenlere klare helsemessige skadevirkninger.

Vi kan ikke se at departementet har entydige, gode argument for å oppheve dagens imporËforbud. Slik vi vurderer det i
dag, innebærer det å tillate generell import flere ulemper og økt helserisiko for mange og for folkehelsen, enn det
fordelene for noen relativt få kan forsvare.

614Kravom bmksanwinhig

Dette er et krav vi mener må være gjeldende også om importforbudet opprettholdes. Vedr. språkkrav til bruksanvisning
underslrekes det at opplysninger på norsk er nødvendig for en korrekt og sikker bruk av produktet. Det må imidlertid
også tas hensyn til de som bor i Norge, men som ikke behersker norsk. Bruksanvisninger må derfor tilbys på de mest
brukte språkene.

Dersom importforbudet besluttes opphevet
Skulle importforbudet bli opphevet, har NSF kommentarer til noen av forslagene i høringen. Prinsipielt mener vi at e
sigaretter skal omfattes av det samme regelverket som i dag gjelder for andre tobakksprodukter.

612 Pors/agel om rt&Æll»gsp/M-tstøttes. I veiledning til produsenUimportør bør det fremgå hva som legges i
((vesentlig endring av produktet)).

615 Forslag til merkfrig og embal/asft- med foreslått helseadvarsel ((Dette produktet inneholder nikotin som er et
svært avhengighetsskapende stoff» støttes.

619 T/#eggsregu/en»ger

Vi mener det ikke bør gjøres unntak for oppstillingsforbudet for e-sigaretter. Det bør heller ikke gjøres unntak fra forbud
mot bilder og utfyllende produktinfo for internettbutikker.

620/nk/udea»gaves/garetter/rgyte/b&jdet - forslaget med aktuelle lovendringer støttes.

621 Tisyn

Vi er spørrende til om en deling av tilsynsansvar og -oppgaver på fire ulike instanser (Legemiddelverk, Helsedirektorat
Arbeidstilsyn og kommuner) er hensiktsmessig og rasjonelt.

liNje tohakksprodukter

NSE mener primært at dagens forbud mot nye former for tobakks- og nikotinholdige produkter bør opprettholdes.
Subsidiært bør det etableres en godkjenningsordning.

Med vennlig hilsen
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