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Høringssvar: Vs: Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger 

 
Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter departementets forslag til endringer i tobakkspolitikken.  

Tobakksforebygging er et viktig tema for NSF. Vi har i tidligere høringssvar til tobakksskadeloven 

(Landsgruppen av helsesøstre NSF 19.04.12) pekt på behovet for særlig å begrense barn og 

ungdoms tilgang til tobakksprodukter, og etterlyst flere virkemidler.  

 

Standardiserte tobakkspakninger  

NSF støtter forslaget om innføring av påbud om standardiserte tobakkspakninger. Påbudet bør 

omfatte alle typer tobakk. Dette innebærer også at vi støtter de foreslåtte endringene i 

tobakkskadeloven, merkeforskriften og reklameforskriften. 

Vi mener at standardiserte tobakkspakninger særlig vil kunne ha effekt på nyrekruttering blant 

barn og unge. I Norge har vi sett at snusbruk blant unge har økt kraftig de senere årene, og det 

er rimelig å anta at designpakninger har vært en sterkt medvirkende årsak til denne økningen. Ut 

fra dette mener vi det er behov for ytterligere standardisering av snusbokser og snusporsjoners 

størrelse, slik det bes om synspunkter på. Erfaringer fra Australia viser at kombinasjonen 

“debranding” (bortfall av reklame) og større grafiske helseadvarsler har gjort tobakk mindre 

attraktivt blant unge. Tobakkspakkene har fått et langt mindre positivt image blant ungdom.  

 

Det kan innvendes at staten her legger opp til en detaljert styringsgrad som kan innebære økt 

byråkrati og ressursbruk for å kontrollere overholdelse av påbudet. Vi mener imidlertid at 

effekten et slikt påbud kan ha for den enkelte og særlig for folkehelsen, veier langt tyngre enn 

mulige negative konsekvenser. 

 

Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 

Tobakkskonvensjonen er ratifisert av 179 land – deriblant Norge, og av EU. NSF mener at Norge 

i større grad enn i dag bør konkretisere oppfølgingen av retningslinjene til artikkel 5.3. Åpenhet 

og transparens i forhold til tobakksindustriens strategier, markedsføring og påvirkningsarbeid må 
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være sentrale prinsipper. Vi har i denne omgang ikke tatt stilling til konkrete forslag. Tiltak vi 

mener bør utredes nærmere er lovregulering av myndighetenes forhold il tobakksindustrien, 

lobbyregister, utvidet rapporteringsplikt og evt. lisens/registrering av aktører og produkter. Vi vil i 

denne forbindelse peke på at NSF mener at handelsavtaler ikke skal inneholde investor-stat 

tvisteløsninger som ISDS, fordi slike kan ha negative konsekvenser blant annet for 

forebyggende arbeid. ISDS sees som svært uheldig da store multinasjonale selskaper kan 

saksøke staten, slik tobakksgiganten Philip Morris gjorde mot Norge da tobakk skulle fjernes fra 

synlige hyller i butikkene. 

  

Merknad 

NSF har ingen direkte eller indirekte bindinger til tobakksindustrien, samarbeid med eller 

finansiering fra tobakksindustrien. 
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