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Efni: Umsögn um tillogu til þingsályktunar um aðgerðaráætlun um tóbaksvarnir, 20. 
mál.

Embætti landlæknis þakkar veitt tækifæri til umsagnar um ofangreinda tillögu til 
þingsályktunar.

Almenn umsÖgn

Fram kemur í greinargerð með þingsályktunartillögunni að meginmarkmið 
aðgerðaáætlunarinnar sé að koma í veg fyrir að ungmenni ánetjist tóbaki og að minnka þannig 
nýliðun reykingamanna. Einnig að þingsályktunartillagan sé lögð fram í því skyni að fækka 
markvisst dauðsföllum vegna reykinga og auka lífsgæði. Þá er bent á að lítið hafí verið fjallað 
um rétt bama og fóstra til reyklauss og tóbakslauss umhverfis en þann rétt verði samfélagið að 
tryggja. í greinargerðinni er ennfremur komið inná það mikla fjárhagslega tjón sem reykingar 
valda samfélaginu og nemur tugum milljarða króna árlega.

Embætti landlæknis fagnar áhuga ráðamanna á tóbaksvömum og þeim væntingum sem eru til 
aðgerða á þessu sviði. Á íslandi hefur geysað faraldur sjúkdóma af völdum reykinga 
undanfama áratugi og þó að tíðni reykinga hafi lækkað þá er tíðni reykingatengdra sjúkdóma 
enn há.

Alþjóðabankinn birti skýrslu í júni 2003 árið sem bar heitib“Tobacco control ataglance” þar 
sem tilgreindar eru sex áhrifaríkustu og hagkvæmustu aðgerðir til að draga úr dauðsföílum og skaða 
sem talin er orsakast af tóbaksnotkun.

Þær eru að auka skatta og hækka verð á tóbaki, takmarka svæði þar sem reykingar eru leyfðar, 
takmarka auglýsingar á tóbaksvörum og auka fræðslu um skaðsemi íóbaksnotkunar, setja áberandi 
viðvaranamerkingar á allar tóbaksvörur og að Iokum að bjóða meðferð við tóbaksfíkn og tryggja 
aðgengi að lyfjum sem geta hjálpað í þeirri baráttu.
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Samanburður á tóbaksvarnarstarfi í Evrópu hefur verið framkvæmt byggt á þessum ráðleggingum 
Alþjóðabankans frá árinu 2004. Síðasta skýrslan var birt fyrr á þessu ári og ber heitið The Tobacco 
Control Scale 2010 in Eurove eftir Luk Joossens og Martin Raw.

ísland hefur frá upphafí þessara samanburðarmælinga verið í efstu 4 sætum Evrópuþjóða hvað 
þessa þætti varðar sem þama eru mældir. í skýrslunni í ár er m.a. sagt að á íslandi hafl verið 
innleidd heildstæð lög og reglugerðir um tóbaksvamir sem meðal annars innihalda 
sýnileikabann á tóbaki. Að á fslandi mælist nú hvað lægsta tíðni reykinga í Evrópu og að 
samkvæmt íslenskum lögum sé skylt að eyða 0,9% af brúttóverði af seldu tóbaki til 
tóbaksvama.

Niðurstöður rannsókna um áhrifaríkustu leiðir til að draga úr eða koma í veg fyrir 
tóbaksneyslu eru stjómvaldsaðgerðir sem snúa að aðgengi og verði. Þetta eru m.a. þær leiðir 
sem mælst er tií í rammaáætlunum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um tóbak. (WHO 
Framework Convention on Tobacco Control FCTQ .

Alþjóðlegar skuldbindingar

Hinn árlegi, alþjóðlegi Dagur án tóbaks var í ár helgaður Rammasamningi 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um tóbaksvamir (WHO Framework Convention on 
Tobacco Control, FCTC). Samningurinn hefur verið í gildi síðan 2005, en yfír 170 ríki hafa 
gerst aðilar að honum.

fsíand staðfesti Rammasamning Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um tóbaksvamir 
14. júní 2004. í tilefni af alþjóðlegum Degi án tóbaks var í ár haldinn morgunverðaríundur um 
tóbaksvamir en þar tilkynnti Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra ákvörðun um að ráðist 
verði í heildræna opinbera stefnumótun á sviði tóbaksvama.

Þær tillögur sem eru tíundaðar í þeirri þingsályktunartiilögu sem hér er til umsagnar enduróma 
margt af því sem er tilgreint í skýrslu Alþjóðabankans. í samanburði á tóbaksvamarstarfi í 
Evrópu nú siðast árið 2011 kom glöggt í Ijós að einn veikasti hlekkurinn í núverandi tóbaksvamarstarfí 
hér á landi er framboð og niðurgreiðsla á meðferð við tóbaksfíkn.

Undir rökstuðningi fyrir aðgerðaráætlun þingsályktunartillögunnar er kaflí sem ber 
yfirskriftina: Tóbaksvamir í öðrum löndum -  er ísland að dragast aftur úr? Þar er m.a vitnað í 
nýlega samþykkt tóbaksvamarlög í Finnlandi. f þeim er sett fram langtímastefna stjómvalda í 
Finnlandi tíl að útrýma tóbaksnotkun í landinu með áherslu á þrjá þætti, að ungmenni hefji 
ekki reykingar, framboð meðferðarúrræða aukist og að horft sé til jafnræðis meðal 
þjóðfélagshópa í árangri tóbaksvama í samfélaginu.

Von er á opinberri aðgerðaráætlun í tóbaksvamarstarfi í Finnlandi til ársins 2040.
Á alheimsráðstefnu í tóbaksvörnum sem haldin verður í apríl á næsta ári í Singapore er 
opnunarerindið tileinkað þessari stefnu Finna og ber yfirskriftina "Endgame ideas: 
Dangerously radical, visionary leadership or both?”

Það er tilefni til að gleðjast yfir góðum árangri tóbaksvama á íslandi. I Ijósi þess að hér á landi 
er tíðni reykinga orðin lægst í Evrópu þá er brýnt að vakta vel þróun tóbaksneyslu og nýta 
gagnreynd úrræði þar sem þau eiga við. Ef farið er út í aðgerðir sem þær að færa sölu tóbaks í 
apótek eða í vínbúðir, þá þarf að liggja fyrir áætlun um innleiðingu og árangursmat.
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Sölu tóbaks eru settar skorður í nær öllum löndum heims sem sjálfsagður hluti af 
tóbaksvömum en með misströngum aðgangsstýringum. Aðeins eitt tilvik er þó í heiminum 
um bann við tóbakssölu á landsvísu, þ.e. í Butan þar sem nú er bönnuð sala tóbaks en heimill 
takmarkaður eigin innflutningur. Þar var tíðni reykinga um 10% við gildistöku bannsins en 
meginneysla tóbaks var í formi reyklauss tóbaks.Bannið tók gildi á landsvísu árið 2010 og 
hefur vakið athygli en jafnframt er fylgst náið með þróun mála. Á Tóbaksvamarþingi 
Læknafélags ísiands haustið 2011 lýsti Luk Joossen gestafyrirlesari þingsins því áliti sínu að 
aðgerðir af því tagi að taka tóbak úr almennri sölu séu ekki raunhæfar fyrr en að tíðni 
reykinga væri orðin 5% eða lægri.

Sértæk umsögn

Tillagan tii þingsályktunar felur í sér aðgerðaáætlun í sjö meginþáttum sem velferðarráðherra 
er falið að standa að eða framkvæma. Hér fylgja á eftir sértækar umsagnir við hvem lið fyrir 
sig.

1. Solustöðum tóbaks fækkað, aögengi minnkað og stigu stemmt við nýjum 
neysluformum

Fyrst ber að nefna þann þátt sem miðar að því í skrefum að ísland taki tóbak úr almennri 
sölu. Það að taka tóbak úr almennri sölu og afgreiða það úr apótekum hefur ekki verið reynt 
annars staðar í heiminum.

Takmörkun á aðgengi að tóbaki er viðurkennd stjómsýsluaðgerð sem beitt er til að draga úr 
nýliðun og minnka neyslu. Hér á landi hafa lög um tóbaksvamir miðast að því takmarka 
aðgengi bama og unglinga og er í gildi nú 18 ára aldurstakmark fyrir kaupum og sölu á 
tóbaki. Tóbakssöluleyfi þarf til að heimilt sé að selja tóbak og hafa stjómvöld því verkfæri til 
að takmarka ijölda útsölustaða. Eftirlit með sölu tóbaks er á ábyrgð heilbrigðiseftirlits 
sveitarfélaga í dag og er mikilvægt að það sé virkt og að viðurlögum sé beitt við brotum. 
Leyfísgjöld tóbakssöluleyfa standa ekki undir kostnaði við eftirlit með sölu tóbaks í dag.

Það er ekki sjálfgefið að allar verslanir selji tóbak og í dag er hér á landi ein stór keðja 
matvöruverslana sem velur það að selja ekki tóbak. StjómvÖld hafa svigrúm til að takmarka 
aðgengi enn frekar en orðið er, með t.d. afmörkun á leyfilegum sölutíma tóbaks í 
tóbakssöluleyfum. Það væri æskilegt í Ijósi þess að opnunartími sölustaða tóbaks hefur lengst 
á undanfömum árum með tilkomu sólarhringsopnun verslana. Það að færa sölu tóbaks alfarið 
í apótek mun stórlega fækka útsölustöðum og minnka aðgengi. Ennfremur kunna að verða 
vandkvæði á að fá lækna til að skrifa upp á tóbakslyfseðla og lyfjafræðinga til að afgreiða 
tóbak.

Æskilegt er að stjömvaldsaðgerðir sem skerða frelsi fólks, í þessu tilviki, til að kaupa tóbak, 
séu innleiddar í ásættanlegum skrefum til að varðveita hið jákvæða viðhorf almennings á 
íslandi til tóbaksvama.

Notkun reyklauss tóbaks hefur takmarkaða dreifingu í nágrannalöndum okkar og ætti því að 
vera framkvæmanlegt að banna reyklaust tóbak.Vegna samspils milii reykinga og notkunar 
reyklauss tóbaks þurfa þó forvarnir og aðgangsstýringar fyrir neftóbak að vera samhæfðar við 
aðgerðir vegna annarra tegunda tóbaks.
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2. Enn frekari takmörk við því hvar neyta má tóbaks.

Æskilegt er að takmarka reykingar á almannafæri á svæðum á forræði opinberra aðilar og 
einkum þar sem fólk kemur saman til útivistar. Hvatning til einkaaðila um að bjóða upp á 
reyklaust umhverfi utandyra er æskileg. Reykingar undir stýri í bílum hafa ekki víða verið 
samþykktar en fræðsla uxn skaðsemi óbeinna reykinga hefur beint sjónum fólks að þessu m 
vanda. Það hefur orðið viðhorfsbreyting til reykinga almennt og hvatning til almennings um 
að virða rétt fólks til reykíauss umhverfis og að sýna tillitsemi hefur skilað góðum árangri.

3. Auglýsingar fjarlægðar og sýnileiki tóbaks minnkaður.
Viðvörunarmerkingar á sígarettupökkum og nú í seinni tíð merkingar með myndum sem sýna 
afleiðingar tóbaksneyslu eru í samræmi við ráðleggingar WHO. Mikilvæg skref hafa einnig 
verið stigin í þessa átt hér á landi með sýnileikabanni tóbaks í verslunum. Auglýsingar á 
tóbaki í erlendu efni hafa ekki verið bannaðar en það er orðið tæknilega mögulegt nú m.a. í 
hreyfimyndum. Því eru þessar tillögur vel framkvæmanlegar þó að næstu skref í þessa átt sem 
hafa verið í undirbúningi hér á iandi séu viðvörunarmerkingar með myndefni,

4. Efnahagslegar aðgerðir.

Hækkun á verði tóbaks er áhrifarík aðgerð til tóbaksvama. Það er æskilegt að hækka verð á 
tóbaki regluíega og í þrepum. Hins vegar er ekki hægt að mæla með lækkun á tóbaki aftur 
síðar jafnvel þó að sala væri komin í umgjörð með takmörkuðu aðgengi. Verð á tóbaki er ætíð 
orsakaþáttur í að halda niðri eftírspum og er sérstaklega virk forvamaraðgerð gagnvart 
unglingum og ungu fólki. f Bretlandi hafa verið sérstök meðferðarúrræði við tóbaksfíkn í 
heilbrigðisþjónustunni með kostnaðarþátttöku hins opinbera um árabil. Árangurinn er 
eftirtektarverður og áhugaverð fyrirmynd fyrir uppbyggingu meðferðarúrræða vegna 
tóbaksfíknar hér á landi.

5. Skilgreiningar og flokkun tóbaks og nikótíns að lðgum.
Mikilvægt er að allar breytingar á lagaumgjörð tóbaks og nikótíns séu gerðar með hliðsjón af 
Öðrum giidandi lögum og tii að styrkja megintilgang þingsályktunartillögunnar, þ.e. að efla 
tóbaksvamir í landinu. Ef tóbak flokkaðist sem ávana- og fíkníefni hefði það strax mikil áhrif 
enda er ekki gert ráð fyrir innflutningi slíkra efna og óljós er gagnsemi þess að tóbaksreykur 
sé flokkaður sem eiturefni enda vandséð hvemig eigi að takmarka heimildir fólks til að reykja 
umfram það sem lög um tóbaksvamir geta náð yfir.

6. Eftirlit, skípulag og valdheimildir yfirvalda í tóbaksvörnum.
Þegar rætt er um að innflutningur, framleiðsla og umsýsla tóbaks sé einungis á hendi ÁTVR 
er óljóst hvort átt er við að sjálfstæður rekstur heildsölu tóbaks verði afhumin og eínkaleyfi á 
framleiðslu munntóbaks verði sett í giidi. Það er í anda takmörkunar á aðgengi að fækka 
útsölustöðum tóbaks en óljóst hvort apótek verði reiðubúin að taka við hiutverki smásala með 
tóbak.

Lagaumhverfi með eftirliti með framkvæmd tóbakssöíu er æskiiegt að styrkja svo að 
auðveldara sé að beita viðurlögum og sönnunarbyrði brots er erfið í dag, þegar bömum er selt 
tóbak. Enginn hefur verið sviptur tóbakssöluleyfi þrátt fyrir að kannanir sýni ítrekuð brot.
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Tóbaksfíkn er einn öflugasti fyrirbyggjanlegi sjukdómavaldur í okkar samfélagi. Því er brýnt 
að forvamir og meðferð vegna hennar fái það vægi sem henni ber. Á íslandi er tíðni reykinga 
einna lægst á Vesturlöndum en að sama skapi vandaverk að viðhalda þeim árangri sem þegar 
heíur náðst og halda áfram á sömu braut Þar þarf að nýta gagnreyndar aðferðir í 
tóbaksvömum og meta árangur jafhharðan svo að ljóst sé hvemig miðar. Einkum á það við 
um breytt mynstur neyslu, hærri tíðni meðal hópa samfélagsins sem hafa minni menntun og 
aukning í notkun reyklauss tóbaks. Bæði þessi viðfangsefni krefjast sérhæfðra inngripa og 
eftirfylgni svo að árangur náist.

Sveitarfélög hafa áhrif bæði í gegnum skóiakerfið og við mótun á umgengnisreglum, t.d. með 
banni við reykingum á vöídum útivistarsvæðum. Áhugavert væri að sjá sveitarféiög gera sér 
heilbrigðisáætlanir sem tækju til tóbaksvama.

7. Aukin fræðsla, þekking og stuðningur við tóbaksvarnir.
Fræðsla vegna tóbaksvarna á sér langa sögu á íslandi og hefur þekking þorra aímennings á 
skaðsemi reykinga ieitt af sér viðhorfsbreytingu þannig að elcki þykir sjálfsagt að reykja í dag. 
Þau skilaboð þurfa að vera í stöðugri endurskoðun samhliða því að halda áfram starfi sem 
hefur gefist vel. Þar má nefna verkefni eins og Reyklaus bekkur sem hefur verið í gangi nú í 
12 ár og náð til heilla árganga ungmenna um land allt. Nýliðun í hópi ungmenna hefur verið á 
framhaldsskólastigi, en munur á tíðni tóbaksneyslu milli skóla gefur þó tilefni til bjartsýni á 
að sækja megi fram á þeim vettvangi einnig. Reykingar foreldra hafa sterk mótandi áhrif á 
börn. Ef foreldrar bama ná árangri við að hætta að reykja mótar það viðhorf bama.

Tóbaksvamir eru háðar góðri samvinnu við stjómmálamenn og samfélag og væntir embætti 
landiæknis þess að eiga áframhaldandi gott samstarf um farsæiar árangursríkar aðgerðir gegn 
þessari heiisuvá.

Virðingarfyllst,

Haraldur Briem, settur landlæknir
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