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Forslag om endringer i tobakksskadeloven med forskrifter 

Den norske tannlegeforening (NTF) takker for muligheten til å avgi synspunkter på høringsnotatet 
om Endringer i tobakksskadeloven med endringer (strengere regulering av e-sigaretter og utvidet 
røykeforbud mv). 
 
Forslagene er i stor grad et ledd i oppfølgingen av regjeringens tobakksstrategi for 2019 -2021 som 
inngår i Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn. Formålet bak forslagene er særlig å 
redusere tobakks- og nikotinprodukters tiltrekning på og tilgjengelighet for barn og unge, og å 
beskytte befolkningen, og særlig barn, mot passiv røyking. 
 
NTF har valgt å gi en generell høringsuttalelse fremfor å kommentere de respektive 
enkeltforslagene. Vi er enig i at barn og unge er spesielt sårbare for skadevirkninger av tobakk og 
andre nikotinprodukter, og tiltak som begrenser tilgjengelighet og tiltrekning er særdeles viktige 
overfor denne gruppen. Videre er NTF opptatt av at passiv røyking er svært helseskadelig og støtter 
tiltak som beskytter befolkningen mot passiv røyking. 
 
NTF støtter derfor alle de fremlagte forslagene i høringsnotatet.  
 
Folkehelse er et viktig fagområde for NTF, og helsefremmende og forebyggende arbeid er 
satsningsområder for tannhelsetjenesten. Tobakk er fortsatt den viktigste enkeltårsaken til dårlig 
helse og for tidlig død hos nordmenn, og NTF har i mange år hatt fokus på arbeidet med å redusere 
bruk av tobakk og nikotin i befolkningen. 
 
NTF støtter regjeringens tobakksstrategi som har som visjon en framtid uten tobakk. For å oppnå 
dette må det legges bedre til rette for både snus- og røykeslutt, og for å hindre at flere begynner. 
Tannhelsepersonell møter, gjennom konsultasjoner på tannklinikkene, store deler av befolkningen 
regelmessig fra tidlig alder, og deltar dermed aktivt i arbeidet med å forhindre at unge begynner å 
røyke og snuse. Tobakk har stor påvirkning på munnhelsen ved at det øker sjansen for 
tannkjøttsbetennelse, misfarging, skader på slimhinner og kreft i munnhulen. Nikotin påvirker 
blodgjennomstrømningen i tannkjøttet og øker sjansen for infeksjoner. Snusbruk fører til at 
tannkjøttet trekker seg tilbake og øker sjansen for tanntap. Tannhelsetjenesten har mye kunnskap 
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om konsekvenser av bruk av nikotin og oral helse, og vi kan enkelt identifisere om en pasient 
snuser/røyker eller ikke.  Informasjon om tobakks negative påvirkning på oral helse er inkludert i 
pasientkonsultasjonene, og tannhelsepersonell tilbyr hjelp til snus- og røykeslutt der dette er 
relevant. NTF har i lang tid arbeidet for at slik veiledning og informasjon bør være uten egenbetaling 
for pasientene også når den foregår hos tannhelsepersonell.  

Alle former for tobakksbruk fører til at brukeren får i seg nikotin, og det er bekymringsfullt at 
andelen unge snusbrukere øker. Snus er svært avhengighetsskapende, og NTF er bekymret både for 
de helsemessige konsekvensene ved bruk av snus, men også for at det kan føre til lavere terskel for å 
begynne med sigaretter, e- sigaretter og andre nikotinholdige produkter. NTF er også bekymret for 
at det har vært en økning i andelen snusbrukere uten forutgående røykeerfaring.  
 
NTF er positive til alle tiltak som kan hindre oppstart av bruk av e-sigaretter blant unge og støtter  
forbud mot smakstilsetninger, hevet aldersgrense og restriksjoner på pakningsutformingen. Det er 
viktig å sørge for at ungdom ikke begynner å bruke e-sigaretter som en inngang til andre former for 
nikotinbruk, som vanlig røyking og snusbruk. Fra et folkehelseperspektiv er det viktig å hindre at nye 
generasjoner blir avhengige av nikotin. NTF mener at det allerede i dag foreligger nok 
dokumentasjon til å innføre standardisering av pakninger fremfor en slik mellomløsning som nå er 
foreslått.  
 
NTF vil derfor igjen påpeke at vi syns at det er svært beklagelig at departementet ikke har tatt inn et 

forbud mot smakstilsetninger i snus. Snusbruk er mest utbredt blant unge. Det er meget viktig å 

hindre at barn og unge begynner å snuse. Smakstilsetninger vil ofte være rettet mot unge, og det vil 

derfor gjøre produktene mer attraktive spesielt for denne gruppen. NTF vil derfor igjen oppfordre 

departementet til å innføre et forbud også mot smakstilsetninger i snus. NTF støtter dessuten 

innføringen av minstestørrelse på snuspakninger.  

NTF deler departementets bekymring for en økning i antall spesialforretninger for tobakk og støtter 
at det er nødvendig å se nærmere på dagens regulering. Målet må være å redusere 
tilgjengeligheten, spesielt for barn og unge, og dessuten hindre markedsføring mot denne gruppen.  
 

 

 

Med vennlig hilsen 
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