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Den norske legeforening 
 
 
 
 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 
0986 Oslo 
 
 
 
 
Deres ref.: 200700937 Vår ref.: 07/2022 Dato: 6.6.2007 
  
 
 
Høring - forslag om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer på 
utsalgssteder samt enkelte andre endringer i tobakksskadeloven og 
reklameforskriften.  
 
Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 27.03.2007 om forslag om 
forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgssteder samt andre endringer i 
tobakksskadeloven og reklameforskrifter. 
 
Høringsuttalelsen er behandlet i Legeforeningens Sentralstyre. 
 
Legeforeningens vurdering 
Legeforeningen støtter aktivt tiltak som bidrar til at antall røykere i befolkningen synker. Få 
områder innen medisinsk forskning er så veldokumentert som skadevirkninger av 
tobakksbruk. I følge Verdens helseorganisasjon forårsaker røyking blant annet 33 % av 
krefttilfellene i den industrialiserte verden. Legeforeningen har derfor, blant annet gjennom 
sitt engasjement i koalisjonen Tobakksfritt, vært en pådriver for en restriktiv tobakkspolitikk 
hvor virkemidlene er opplysningskampanjer, avgifter og redusert tilgjengelighet. 
Tobakksforebygging må imidlertid videreføres, blant annet på grunn av økende bruk av snus  
 
Tobakksprodukter inneholder flere tusen kjemiske stoffer, og mange av dem er 
kreftfremkallende. Nikotinet i tobakksprodukter er sterkt avhengighetsskapende. Det er 
beregnet at ca. 7500 personer i Norge dør hvert år av sykdom som kan relateres til røyking. I 
tillegg er det beregnet at 350 til 550 dør av passiv røyking (NOU 2000:16) Redusert bruk av 
tobakk har derfor stor innvirkning på folkehelsen, og selv om antallet dagligrøykere går ned, 
må det tobakksforebyggende arbeidet videreføres. Røyking er i stor grad en atferd som man 
sosialiseres inn i. Det er derfor spesielt viktig med innsats som kan motvirke rekruttering 
blant barn og unge.  
 
Legeforeningen støtter derfor forslaget om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer 
på utsalgssteder samt enkelte andre endringer i tobakksskadeloven og reklameforskriften. 
Dette vil bidra til å redusere tobakkforbruk hos barn og unge, samt ha forebyggende effekt 
overfor unge som ikke røyker og de som ønsker å slutte å røyke. Redusert tilgjengelighet til 
tobakksprodukter vil redusere salget og dermed redusere forbruket blant barn og unge.  
 
I forbindelse med foreliggende høring finner Legeforeningen grunn til å poengtere at for å 
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forebygge rekruttering til røyking, må arenaer for barn og unge være røykfrie. Det er vårt 
ønske at det innføres regler slik at alle skoler, også videregående, er røykfrie.  
 
Videre bør det innføres bevillingsordning for salg av tobakk. Norge er blant de land i Europa 
hvor tobakk er lettest tilgjengelig. 
 
Vi finner også grunn til å påpeke at forebygging av snusbruk må intensiveres gjennom 
samme virkemidler som benyttes ved annen tobakksforebygging.   
 
 
Den norske legeforenings sentralstyre 
etter fullmakt 
 
 
Terje Vigen 
generalsekretær 
         Jorunn Fryjordet 
         avdelingsdirektør 
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