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Delbetänkandet SOU 2015:6 Mer gemensamma tobaksregler – Ett 
genomförande av tobaksproduktdirektivet 
 
 

Sammanfattning 
 
Riksförbundet VISIR, som sedan 1974 arbetar på ideell basis för att minska tobaksbruket och för att 
fler miljöer ska bli rökfria, instämmer i förslaget om förändringar i tobakslagen och tobaksförord-
ningen. Vi anser dock att en allmän hälsovarning på tobaksvarors förpackningar ska lyda ”Rökning 
dödar – Sluta nu”. Vidare bör rökavvänjningsinformationen få ett vidare innehåll.  
Regeringen bör dessutom beakta utvecklingen av alternativa nikotinprodukter.    
 
 

Avsnitt 1.2 Förslag till förordning om ändring i tobaksförordningen (2001:312) 
Avsnitt 9.3.2 Reglering av hälsovarningar 
 
(i) VISIR förordar den allmänna varningen ”Rökning dödar – Sluta nu” framför ”Rökning dödar”. På-
ståendet ”Rökning dödar” verifieras i Socialstyrelsens uppskattningar att egen rökning årligen orsakar 
12 000 svenskars död. Ur ett sådant uttalat riskperspektiv anser VISIR det som en självklarhet att cen-
trala svenska hälsomyndigheter också riktar en uppmaning till rökare i befolkningen att omedelbart 
sluta upp med sina rökvanor. Det handlar om att främja hälsa och förebygga sjukdom. 
 
VISIR vill också påpeka att den allmänna varningen enligt artikel 9.3. i tobaksdirektivet ska återges på 
en av styckeförpackningarnas mindre sidoytor. I dagsläget föreskriver Folkhälsomyndigheten att var-
ningstexten ”Rökning dödar” ska täcka minst 30 procent av utsidan av den yta på vilken texten trycks, 
det vill säga på den större framsidan av cigarettförpackningarna.  
         
(ii) VISIR anser att författningsförslaget angående rökavvänjningsinformation inte enbart ska nämna 
Sluta-röka-linjen. Sådan information finns även att få på vårdcentraler och apotek samt även på nya 
webbplatser. Ungdomsmottagningen har lanserat en sluta röka-app för unga 
(www.umo.se/fimpaaa). 1177 Vårdguiden har lanserat tjänsten Rökfri (http://rokfri.1177.se). EU-
kommissionen har lanserat iCoach för rökare i 24-35 årsåldern (www.exsmokers.eu/sv-sv/). Det pub-
liceras även en mångfald skrifter och broschyrer i ämnet.  
 
Bland de 14 kompletterande varningstexter på tobaksvaror som Folkhälsomyndigheten i dagsläget 
föreskriver (och som ska täcka minst 40 procent av utsidan av de ytor på vilka de trycks) finns ”Sök 
hjälp för att sluta röka: fråga din läkare, på apotek eller Sluta-röka-linjen 020-840000”.  
 
Den allmänna varning som VISIR förordar, ”Rökning dödar – Sluta nu”, är sett i sitt sammanhang ett 
starkt budskap som pekar mot rökavvänjning och rökstopp.  
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Nya alternativa nikotinprodukter som bör beaktas 
 
Ett svenskt företag, Nicoccino Holding AB, har utvecklat en helt ny och patentskyddad nikotinprodukt 
(www.nicoccino.se). Rökare ska snabbt och diskret kunna få i sig en en-milligrams dos nikotin var, 
och när, de helst önskar. Produktens formulering av 1 mg nikotin utgörs av en liten lövtunn film som 
till största delen består av ett derivat från en brunalg. Fäst under läppen eller på insidan av kinden 
har inom ett par minuter produkten lösts upp och nikotinet avgetts.  

Konsumentprodukten introduceras på apotek i Storbritannien men målsättningen för de kommande 
fem åren är att rekrytera en bas på 3 miljoner användare inom EU och påbörja försäljning på andra 
marknader. Till en början sker försäljning via en egen web-shop. Bolaget avser även att utveckla ett 
receptfritt nikotinläkemedel. 

Nicoccino ämnar bli världsledande på marknaden för alternativa nikotinprodukter och bland annat ta 
upp kampen mot e-cigaretter. Swedish Match fokuserar sedan 15 år på snus som ett sätt att njuta av 
nikotin. Snus och alternativa nikotinprodukter marknadsförs som ”mindre hälsofarliga produkter än 
cigaretter”. Det är väl tveklöst så att en vikande cigarettmarknad och därvid minskade vinstmargina-
ler har banat väg för utvecklingen av alternativa produkter. Förekomsten av rökvanor i Sverige och i 
många andra utvecklade länder har ju under lång tid avsevärt minskat så att en övervägande majori-
tet av befolkningen inte röker. Idag diskuteras till och med strategier om att helt fasa ut tobaksrök-
ningen.    
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