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Direktoratet for arbeidstilsynet viser til høring fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt
01.07.16, vedrørende forslag til endringer i tobakksskadeloven og tobakksforskriftene.
Arbeidstilsynet erfarer at røykeloven har hatt og har en svært positiv effekt og samfunnsgevinst
for arbeidshelse. I arbeidslivet har servitører vært blant de mest utsatte, men også mange andre
bransjer og yrkesgrupper har opplevd en bedring av arbeidsmiljø.
Det ligger sterke kommersielle interesser bak ønsket om å introdusere e-sigaretter også i det
norske markedet (Leone & Ferkol 2015). Risikoen for skadelige effekter på arbeids- og
folkehelse er stor. En oppdatert Cochrane-gjennomgang av kunnskapsunderlaget bør eventuelt
avventes. Sterkere, bredere og mer entydig kunnskapsunderlag for positive effekter for arbeidsog folkehelse bør etter Arbeidstilsynets syn ligge til grunn før en eventuell introduksjon av esigaretter vedtas i det norske markedet. Den samlede effekten på arbeidshelse av e-sigaretter er
fremdeles meget usikker. Arbeidstilsynet anbefaler derfor en føre-var tilnærming, innen man
har tilstrekkelig kunnskap og får foretatt gode helserisikovurderinger. På kort sikt anbefales
derfor at man ilegger e-sigaretter samme begrensning i bruk som vanlig røyking av hensynet til
eksponering av arbeidstakere for passiv røyking. På samme bakgrunn anbefales at håndtering
av e-væske underlegges samme krav som annen håndtering av helsefarlige kjemikalier med
risikovurderinger og forebyggende tiltak mot skadelige effekter av utilsiktet inntak av e-væske,
hudkontakt og blanding av e-væsker.
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