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En ny opinionsundersøkelse viser at
det fortsatt er et overveldende flertall
av befolkningen som ønsker røykfrie
serveringssteder. Undersøkelsen er
lagt frem av organisasjonen Tobakks-
fritt. 

Opinionsundersøkelsen som ble foretatt i
februar 2002, har kartlagt befolkningens
holdninger til røykfrie barer og serverings-
steder. Den viser at 68 % av de spurte, sva-
rer positivt på påstanden «Noen har foreslått
å innføre generelt røykeforbud på alle serve-
ringssteder, men med egne røykerom der
man kan ta med seg noe å drikke». 

Den samme påstanden ble
fremmet i en tilsvarende under-
søkelse i februar 2001. Også
den gang svarte  68 % at de er
positive til røykfrie serverings-
steder. – Det er gledelig at tal-
let fortsatt holder seg høyt, sier
leder Tore Sanner i Tobakks-
fritt. Han fremholder at det vik-
tigste argumentet for røykfrihet
er hensynet til de ansattes helse
i serveringsnæringen. 

Informasjonsleder Jens Pet-
ter Hagen i Hotell- og restau-
rantarbeiderforbundet sier i en kommentar at
det er ikke noe som heter nesten forsvarlig

arbeidsmiljø når det gjelder pas-
siv røyking. – Enten har man et
forsvarlig arbeidsmiljø eller så
har man det ikke, mener han. 

Hagen sammenlikner dagens
situasjon for de som utsettes for
passiv røyking med den tidligere
diskusjonen rundt asbest og at det
i dag er utenkelig å la ansatte være
i kontakt med asbest. – Den
samme holdningen burde gjelde
passiv røyking, fremholder han.

Ellen Juul Andersen
Informasjonsavdelingen

Legeforeningen var blant arrangørene
da den første nasjonale tobakkskon-
gressen i Norge, Tobakk Norge 2002,
ble arrangert i februar.

Hovedutfordringene på konferansen på So-
ria Moria konferansesenter var å avdekke
omfanget av tobakksepidemien i Norge.
Gjennom å samle norsk kompetanse på om-
rådet, på tvers av faggrupper og miljøer, øns-
ket arrangørene å stimulere til økt informa-
sjons- og erfaringsutveksling og bedre sam-
ordning av arbeidet.

Resolusjoner fra tobakkskonferansen
Konferansen fastslo at røyking er den vik-
tigste årsak til nedsatt helse og tidlig død, og
som kan forebygges i Norge. I lys av pro-
blemets størrelse er dagens tobakksforsk-
ning, forebyggende virksomhet og forvalt-
ningsmessige regulering ikke tilstrekkelig.

Deltakerne ved tobakkskonferansen opp-
fordrer myndighetene til å styrke arbeidet
mot tobakksbruk ved bl.a.:
– å oppheve forskriften som i 12 år har unn-
tatt serveringsbransjen for tobakksloven § 6
(røykeloven), dvs. at alle serveringssteder
gjøres røykfrie.
– å innføre et system for bevilling for to-
bakksforhandlere på linje med det som alle-
rede finnes for salg av øl. Salg av tobakk til
mindreårige skal kunne føre til inndragning
av salgsbevilling for tobakk.
– å følge anbefalingen fra Verdens helseor-
ganisasjon om å bruke en sum som minst til-
svarer 1 % av tobakksavgiften til forebyg-
gende arbeid mot tobakksbruk. 
– å stimulere helsepersonell til økt interven-
sjon mot røyking gjennom bl.a. utvidet bruk
av takst 107j til bruk i strukturert røykeav-
venning i fem konsultasjoner.   

– å oppgradere opplæring i røykeavvenning
i utdanningsinstitusjonene av helsepersonell.
– å autorisere det fremlagte handlingspro-
grammet for røykeavvenning til nasjonale
retningslinjer.
– å opprette spesialistklinikker for røykeav-
venning i hvert fylke.
– å innføre røykfrie sykehus hvor helsearbei-
dere unnlater å røyke i arbeidstiden, herunder
avskaffe salg av tobakk på sykehusområdet.
– å innføre røykfrihet på ute- og inneområ-
der på alle skolearenaer fra barnehage til og
med videregående og vurdere pålegg om
røykfri arbeidstid for skolepersonale.
– å styrke atferdsforskningen om tobakk med
lønns- og driftsmidler.
– å øke avgiftsnivået på tobakksvarer gene-
relt, og på rulletobakk spesielt.   
– å øke tilgjengeligheten av nikotinerstat-
ningsprodukter.
– å gi røykere med kroniske lidelser (for ek-
sempel hjerte- og karsykdommer, obstruk-

tive lungelidelser og diabetes) en refusjons-
ordning over folketrygden for bruk av bu-
propion (Zyban).
– å innføre ensformig emballasje i form og
farge for alle tobakksprodukter. Merkenavn
påføres i henhold til felles standard uten bruk
av logo. Varierte advarselstekster over store
flater på for- og bakside ledsaget av farge-
illustrasjoner. Røyketelefonens nummer
(800 400 85) påføres alle pakker. 

Resolusjonene ble vedtatt ved akklamasjon
av konferansens drøyt 200 deltakere, som
omfattet forskere fra medisinske- og sam-
funnsvitenskapelige miljøer, leger og annet
helsepersonell, aktører fra frivillige helseor-
ganisasjoner, yrkesorganisasjoner og offent-
lige helseinstitusjoner, jurister, undervis-
ningspersonell og andre interesserte.

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen

Klar i kampen mot tobakksskader 

Professorene Tore Sanner, Inger Torhild Gram og Erik Dybing innledet om henholdsvis skadepano-
rama ved passiv røyking, fremtidig forekomst av tobakksrelatert kreft og skadepanorama ved aktiv røy-
king. Foto L.B. Johannessen

Fortsatt flertall i befolkningen for røykfrie serveringssteder

Nei til røyking på uteste-
der. Illustrasjonsfoto


