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 Stockholm den 28 juni 2016 
 

 

Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

S2016/01610  

 

 

 

Remissyttrande: ” En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat 

tobaksbruk” – SOU 2016:14 

 

Sveriges Tandhygienistförening, STHF önskar lämna följande synpunkter på 

utredningens förslag. 

 

Allmänt 

STHF välkomnar slutbetänkandet av Tobaksdirektivutredningen. Insatser måste 

göras för att stärka barns rätt till en tobaksfri uppväxt. De föreslagna åtgärderna 

är dessutom ytterst angelägna i ett led att uppnå regeringens uppsatta mål om ett 

rökfritt Sverige 2025. 

 

Neutrala tobaksförpackningar 

STHF stöder utredningens slutsats att neutrala tobaksförpackningar är en 

effektiv tobaksförebyggande åtgärd. STHF anser i motsats till utredningen att 

det finns möjlighet att införa neutrala tobaksförpackningar med stöd av undantag 

för reklam av tobaksvaror i tryckfrihetslagen 1 kap § 9. 

  

Tobakspaket attraherar till inköp genom lockande färg och format. 

Flera länder har redan infört neutrala paket, det finns stöd i forskning för att 

attraktionskraften till inköp minskar och effekterna av hälsovinsterna ökar efter 

införandet av neutrala förpackningar. 

 

Exponeringsförbud 

STHF stöder förslaget om exponeringsförbud. 

 

Exponeringsförbud är ett viktigt led i det tobaksförebyggande arbetet. 

Exponeringsförbudet bör omfatta alla tobaks och tobaksliknande produkter för 

att unga inte skall utsättas för marknadsföring av oreglerade tobaksprodukter. 
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Rökfria miljöer 

STHF stöder förslaget om utökat rökförbud. 

 

Passiv rökning är hälsovådlig i såväl inomhus som utomhusmiljö. Det finns ett 

starkt folkligt stöd för rökförbud i flera utomhusmiljöer, mindre synlig rökning 

minskar dessutom den sociala acceptansen. 

 

 

 

Reglering av e-cigaretter 

STHF stöder utredningens förslag gällande regleringar av e-cigaretter. 

 

Regleringen bör omfatta e-cigaretter med och utan nikotin och bör omfattas av 

samma tillståndsplikt som nu föreslås för tobak.  
 

Reglering av snus 

STHF stöder förslaget att snus och tuggtobak inte längre ska klassas som 

livsmedel och lyda under livsmedelslagen. 

 

Snus och tuggtobak är beroendeframkallande tobaksprodukter. Smaktillsatser i 

snus används framför allt till att attrahera unga konsumenter, därför bör 

hänvisning till smak och tillsatser förbjudas. 

 

 

 

 

För Sveriges Tandhygienistförening 

 

 

 

Ingela Jägestrand  

vice ordförande STHF 
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