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Høring av forslag om innføring av et forbud mot synlig oppstilling av 
tobakksvarer på utsalgssteder, samt enkelte andre endringer i 
tobakksskadeloven og reklameforskriften 
 
Det foreliggende forslag er viktig, og gis full støtte. 
Men tobakksproblemet er så stort, at det kreves betydelig større innsats. 
  
Tiltak mot tobakk er det viktigste vi kan gjøre for å forebygge sykdom og for tidlig død. 
Tobakk dreper 22 mennesker hver dag i Norge. Langt flere blir syke og utsettes for store 
lidelser. Tobakk angriper alle organer i kroppen. Passiv røyking er langt farligere enn  
tidligere antatt. Selv lave røykkonsentrasjoner i korte tidsrom kan forårsake akutt 
hjerteinfarkt og hjerneslag. Barn/fostre skades.  
Tobakk er også en ”innfallsport” til andre narkotiske stoffer. De avhengighetsskapende 
mekanismer er av lignende type. Lungekreft er 7-doblet hos 40-årige kvinner.  
Barn og barnebarn av røykere skades også via ødelagt genetisk arvemateriale. 
 
Tross dette ser vi rundt oss at stadig nye unge begynner å røyke. Røyken synes å være en 
naturlig del av ”påkledningen” til unge jenter/ kommende mødre.   
Voksne er forbilder. Signaleffekten er sterk, ”dette er et attraktivt produkt”. Tross 
merkingen, ”tobakk kan ikke være så farlig, siden det er i vanlig salg”.  
 
Det er åpenbart helt nødvendig å legge opp et fast og raskt avviklingsprogram for salg av 
tobakk. Trinnene i en slik plan er beskrevet for mange år siden av WHO-ledelsen.  
 
Nå må det virkelig satses for å løse vårt største helseproblem. Norge har ressurser til 
dette.  Det er laget flere planer gjennom de siste 20 år. Men gjennomføringskraften har 
vært for liten og resultatene altfor dårlige. Slik vil det også høyst sannsynlig fortsette, 
dersom en bare følger de relativt forsiktige tiltak og delmål som angis i strategiplanen.  



 
Konklusjon:  
Det er nødvendig med et raskt avviklingsprogram for salg av tobakk. Tiltak og delmål  i 
strategiplanen må forsterkes betydelig.  Sikring av røykfritt miljø overalt er like viktig. 
 
Det bør opprettes et eget aksjonssenter for detaljutforming og gjennomføring av 
strategiplanen. Dette bør være åremålstype.  
Samarbeid med alle de frivillige organisasjoner må styrkes. 
 
Vi har særlig kompetanse når det gjelder konkrete erfaringer med skader av aktiv og 
passiv røyking, samt forvaltning i praksis, og vil gjerne medvirke i den videre 
planleggingen. 
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