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Sundhedsstyrelsen 

Til: CFF@sst.dk 

Cc: SHH@sst.dk, Steen Hartvig Hansen 

 

 

Østerbro, den 31. januar 2011 

 

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om grænseværdier, målemetoder, mærkning, varebetegnel-

ser m.v. for tobaksvarer  

 

Danmarks Lungeforening takker for muligheden for at afgive svar på denne høring.  

 

Vi støtter op om Kræftens Bekæmpelses høringssvar. Vi er helt enige i, at det er glædeligt – og 

meget relevant – at ministeren bruger sin ret til at indføre advarsler i kombination med billede.  

 

Vi opfordrer lige som Kræftens Bekæmpelse til, at ministeren anvender de muligheder for initia-

tiver, der allerede er retsgrundlag for at indføre, og snarest muligt implementerer dem i praksis 

med fokus på: 

 

- Kontrol ved måling af deklarationen af tjære, nikotin og kulilte 

- Fastsætte grænseværdier for tjære, nikotin og kulilte i andre tobaksprodukter end 

cigaretter uden at disse deklareres på produktet, men oplyses til myndighederne. 

- Give en klar definition på en tobaksvare, og dermed hvad der er omfattet af lovgivning-

en med mulighed for kontrol af nye produkter. 

- Grænseværdier for andre stoffer end tjære, nikotin og kulilte. 

- Begrænse tilsætningsstoffer som øger afhængighed. 

- Kontrol af brugen af advarselstekster samt navn, logo mm. på pakker. 

- Indføre kontrol og forbud mod nye tobaksprodukter 

 

I forhold til billedmaterialet har vi følgende overordnede kommentarer: 

1. Det er fortsat yderst vigtigt at arbejde på at ramme målgruppen mere præcist. 

Billedmaterialet skulle gerne understøtte, at vi har med en gruppe rygere at gøre, som vi 

ved, har kortere uddannelse og social slagside og derfor ofte ikke lader sig fange af tung 

tekst. Vi vil som patientforening gerne hjælpe med denne opgave, da vi har et godt 

kendskab til kernen af svært rygeafhængige mennesker 

 

2. Generelt så vi gerne, at billedteksterne var mere direkte i deres sprogbrug og på den 

måde involverede målgruppen bedre, f.eks. ved at skrive ”du” og ”din” 

 

Helt specifikt har vi følgende input til billedoplægget: 

1. Rygning nedsætter levealderen: Her ville vi vælge billede 3 af en fod og skrive: ”Rygning 

nedsætter din levealder” 
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2. Rygning forårsager dødelig lungekræft: Her er vi enig i billedvalget, men vi ville skrive: 

Du kan få lungekræft af at ryge. 

 

3. Rygning er stærkt vanedannende: lad være med at ryge: Her ville vi vælge billede 3 af en 

mand bag cigarettremmer og skrive: ”Lad være med at begynde. Rygning er stærkt va-

nedannende!” Eller hvis vi skal tale til de unge: ”Du bliver hooked af at ryge. Lad være 

med at begynde.” Det valgte billede taler ikke til unge mennesker. 

 

4. Hold op med at ryge, hvis du vil nedsætte risikoen for dødelige hjerte- og lungesyg-

domme: Her ville vi vælge et billede, som f.eks. viser en midaldrende KOL-patient med 

iltapparat og rollator. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil vi pege på billede 3 fra billed-

serie til ”Rygning kan medføre en langsom og smertefuld død” af en mand i hospitals-

seng, og vi ville skrive: ”Nedsæt din risiko for dødelige hjerte- og lungesygdomme. Hold 

op med at ryge.” 

 

5. Rygning kan medføre en langsom og smertefuld død: Her ville vi vælge billede to af en 

mand med kræftsvulst på halsen, og vi ville skrive: ”Rygning kan gøre din død langsom 

og smertefuld.” 

 

6. Rygning ælder huden: Her ville vi vælge billede 1 af et æble og skrive: ”Rygning ælder 

din hud” 

 

7. Rygning kan beskadige sæden og nedsætter frugtbarheden: Her ville vi vælge billede 3 af 

en kvinde med en tom klapvogn, da det taler meget bedre til målgruppen, og vi ville 

skrive: ”Rygning nedsætter din sædkvalitet og din frugtbarhed” 

 

8. Rygning kan nedsætte blodgennemstrømningen og medfører impotens: Her ville vi 

vælge billede 3 af en krum cigaret og skrive: ”Rygning kan give dig problemer med po-

tensen” 

 

9. Røg indeholder benzen, nitrosaminer, formaldehyd og cyanbrinte: Her ville vi vælge bil-

lede 2 af et tandsæt og skrive: ”Røg indeholder 2999 giftige stoffer” 

 

10. Hvis du er gravid, skader rygning dit barns sundhed: Vi ville vælge billede 2 af et foster 

og skrive: ”Rygning skader dit barns sundhed hele livet” 

 

11. Beskyt børn mod tobaksrøg: de har ret til selv at vælge: Enige i valg af billede 1 og 2 

samt teksten. 

 

12. Din læge eller din apoteker kan hjælpe dig med at holde op med at ryge: Her ville vi 

vælge billede 2, da vi mener, det er vigtigt at få budskabet ud omkring, at man ikke skal 

være bange for at bede om hjælp 
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13. Få hjælp til at holde op med at ryge: Her ville vi vælge billede 2 med to hænder, der gri-

ber efter hinanden. 

 

Vi håber, at I kan bruge ovenstående inputs, og I er meget velkomne til at kontakte os, hvis vi 

skal uddybe noget. 

 

Venlig hilsen 

   
Anne Brandt   Matilde Rømer 

Direktør   Direktionsassistent 
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