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Fylkesmannen i Oppland viser med dette til ovennevnte høring med frist 6. august 2009.

Dato 29.07.2009

Det anses som en sentral folkehelseoppgave å bidra til å forebygge røykestart kombinert med å
kunne tilby ulike former for røykeslutt til aktuelle målgrupper. Å redusere antall dødsfall som kan
tilskrives røyking er også viktig. Effekten av å innføre kombinasjonsadvarsler (tekst og bilde) på
tobakkspakningene er veldokumentert gjennom ulike studier og erfaringer internasjonalt. En slik
innføring er også aktuell med basis i gjeldende lovgivning på området.

Fylkesmannen i Oppland støtter derfor Helse- og omsorgsdepartementets forslag til å innføre et
påbud om at tobakksvarer skal være merket med helseadvarsel som kombinerer fargefotografier og
tekst. At kombinasjonsadvarsel i hovedsak reguleres ved endring i merkeforskriften §§ 10 og 15 er
akseptabelt. Det er også svært positivt at Røyketelefonens nummer fremkommer som en del av
kombinasjonsadvarselen.

Når det gjelder billedbruk anbefales det at bildene fremstår som saklige og kan relateres til den
skriftelige advarselen som benyttes. Effekten av å benytte bilder som kan virke unødvendig
provoserende eller skremmende, bør vurderes. I første omgang vil det nok virke avskrekkende for
deler av målgruppen, slik at noen ønsker hjelp til røykeslutt. Imidlertid kan det diskuteres om bildene
reelt når "hard core" røykerne.

Bildene vil også bidra til å skape debatt. Utfallet kan bli positivt, men det kan også medføre at en del
av befolkningen, herunder profesjonelle aktører innen helsesektoren, oppfatter dem som unødvendig
støtende og useriøse. Da kan det bli vanskelig å få støtte fra potensielle samarbeidspartnere i det
videre tobakksforebyggende arbeidet.
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