Sundheds- og Ældreministeriet

Den 18. februar 2020

Høring over Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om
elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love

Dansk Sygeplejeråd

Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar i
forbindelse med regeringens forslag til udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning.

mandag-torsdag 9.00-16.00
fredag 9.00-15.00

Dansk Sygeplejeråd mener, det er positivt at opmærksomhed på tobaksforebyggelsen i Danmark bliver skærpet, og særligt i forhold til visionen om, at ingen børn og unge ryger i 2030.
Dansk Sygeplejeråd mener, at det er vigtigt at sætte ind med fokus
særligt mod børn og unges rygning, da sundhedsfremmende tiltag
mod børn og unges rygning kan nedsætte risikoen for udvikling af
livsstilssygdomme.
Specifikke kommentarer
Alle former for tobak bør inkluderes i lovgivningen
(Lov om tobaksvarer m.v., Lovforslag § 14 stk. 5, og § 21a stk. 2)
Dansk Sygeplejeråd mener, at det er uhensigtsmæssigt, hvis ikke alle
former for tobak inkluderes i lovgivningen, da vi ønsker at sikre, at
børn og unge ikke blot skifter til former for tobak, der ikke inkluderes i
lovgivningen.
Røgfri matrikel og røgfri skoletid bør gælde for alle uddannelser
med optag af unge under 18 år (Lov om Røgfrie miljøer m.v., Lovforslag § 7 stk. 1)
Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at røgfri matrikel og røgfri skoletid bør
gælde for alle skoler, institutioner m.v. med optag af børn og unge under 18 år, og derfor bør benævnelsen fortrinsvis fjernes fra forslaget
om røgfri matrikel.
Mentolsmag bør også omfattes af reglerne om smagsstoffer
(Lov om tobaksvarer m.v., Lovforslag § 14)

Sankt Annæ Plads 30
DK-1250 København K

Tlf: +45 33 15 15 55
Fax: +45 33 15 24 55
www.dsr.dk
dsr@dsr.dk

Da mentolsmag appellerer til børn og unge og mildner røgen for nye
rygere, anbefaler Dansk Sygeplejeråd, at forbuddet mod smagsstoffer
inkl. mentol udvides og ikke kun omfatter cigaretter og rulletobak,
men at forbuddet også omfatter smagsstoffer i vandpibetobak og rygetobak.
Klare definitioner på tobaksvarer (Bekendtgørelse af Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år § 1, stk. 2,
nr. 1 og 2 og Bekendtgørelse af Lov om forbud mod tobaksreklame
m.v. § 1, nr. 1 og 2)
Dansk Sygeplejeråd mener, at definitionen af tobak, som produkter
der ”... ryges, indsnuses, suttes eller tygges”, er for smal, da den ikke
nødvendigvis favner alle fremtidige tobaksprodukter. Vi mener, det er
nødvendigt, at der i loven benyttes en bred definition af tobak af hensyn til fremtidssikring af lovgivningen.
Effektiv alderskontrol
(Bekendtgørelse af Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til
personer under 18 år)
Dansk Sygeplejeråd støtter positivt op om forslaget om elektronisk
validering via betalingskort og lignende, for derved at begrænse salg
af tobak til mindreårige.

Med venlig hilsen
Grete Christensen
formand
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