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Forslag til endringer i tobakkskadeloven - svar på forespørsel om høringsuttalelse

Folkehelseinstituttethar fått til høringsuttalelseet forslagtil endringeri tobakksskadeloven.Instituttet
har noen få kommentarertil faktagrunnlagetog en kommentartil økonomiskeberegninger,men
kommentererellersikkeforvaltningsmessigetiltaksomer foreslått.

I kapittel 2 beskrivesfaktagrunnlagetfor tobakksskadeloven,og på side 16, paragraf 2, er det
utdypet at selv røykingav bare 1-4 sigaretterdaglig fører til økt risiko for sykdomog død. Det
foreslåså endretekstentil:

Selv om risikoen for å dø av røyking er størst blant storrøykere, fant en norsk undersøkelse en
betydelig overdødelighet allerede hos den kategorien røykere som røkte 1-4 sigaretter daglig. For
ischemisk hjertesykdom var det mye større risikoøkning fra 0 til 1-4 sigaretter enn det var fra 1-4
sigaretter til 20+ sigaretter. Tilsvarende er også publisert i andre studier.]

To linjer nedenfor står det: forårsake umiddelbar skade i kroppen som kan føre til alvorlig
sykdom eller død. Detteforeslåsendrettil:

...forårsake umiddelbar skade i kroppen somfør eller senere kanføre til alvorlig sykdom eller død hos
noen individer.

I andreavsnittpå side 17foreslåsen tilleggssetning:

i hjernmet.Størrelsen på beregningene av den helsemessige betydningen av passiv røyking har
betydelig usikkerhet i seg i og med at studiene samlet viser en usikkerhet og at anslagene for
eksponeringfor passiv røyking er usikre.

I den siste setningenpå side 67 presenteresanslagpå samfunnsmessigekostnader.Det foreslåså
føyetil en setningetter ...4mrdkronerper år:

Disse økonomiske beregninger er imidlertid avhengig av en rekkeforutsetninger og antagelser, som er
nærmere beskrevet i Sælensminde og Torkildsengs rapport

Biartvert &Tverdal; Tob Control 2005;14:315-320; Doll et al.; BMJ 1994;309: 901-11; Ann Intern Med
2006;144;385
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5. I den første setningen på side 68 refereres det til rapporten fra det Svenske Folkhålsoinstitutet, som
beskriver økonomisk betydning av røyking på arbeidsplassen. Setningen foreslås endret til det som
står i rapporten:

En rapport fra det Svenske Folkhålsoinstitutet går ut fra en beregnet gjennomsnittstid for røyking på
minst 30 min. Dersom man antar at dette kommer i tillegg til andre pauser blir kostnaden per røyker
over 30000 svenske kroner. Det framgår imidlertid ikke hvor mye ekstratid røykingen vil ta.

Våre kommentarer har blant annet tatt inn/tatt utgangspunkt i synspunkter fra Åge Tverdal og Erik
Nord.
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