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Remissvar SOU 2021:22 Hårdare regler för nya nikotinprodukter 

 

 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, en 

ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening. Vårt syfte är att verka för förbättrad hälsa och 

sjukvård genom att främja vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. 

 

I beredningen av remissvaret har vi fått in synpunkter från Svensk Lungmedicinsk förening, se bilaga.  

 

Det övergripande målet för SLS är en god och jämlik hälsa för hela befolkningen och vi har valt att 

avgränsa remissvaret till de övergripande målen i betänkandet utan att gå in i regleringsfrågorna. 

 

SLS anser sammanfattningsvis 

 

SLS har sedan länge arbetat målinriktat med att verka för att arbetet med prevention och behandling av 

ohälsosamma levnadsvanor ska vara en integrerad del i läkarens arbete och att information och  

aktuell forskning om vård, hälsa och levnadsvanor måste spridas till hela befolkningen. SLS anser att 

prevention och främjandet av hälsosamma levnadsvanor ska baseras på vetenskaplig grund där målet 

är en god och jämlik folkhälsa. SLS anser att samhället måste investera i åtgärder för bättre och mer 

jämlik hälsa, där individer med hög risk för ohälsa ska prioriteras och att tidiga preventiva insatser i 

livet är av största vikt.  

 

SLS anser att resurser på preventiva insatser rörande hälsofrämjande åtgärder som tex. att motverka en 

ökande andel av befolkningen som blir beroende av nikotin är synnerligen viktigt. Hälso- och 

sjukvårdspersonal har ett ansvar att berätta om vilka hälsorisker en ohälsosam livsföring har även om 

varje individ ytterst har ett eget ansvar. Vi vet att människors förutsättningar till god hälsa varierar 

stort utifrån både medicinska och sociala skillnader och att människors hälsa påverkas av strukturella 

faktorer i samhället.  

 

SLS ställer sig bakom betänkandets ståndpunkt i kapitel 3 om att den svenska strategin på 

tobaksområdet bör ha som övergripande mål att begränsa så långt det är möjligt all användning av 

nikotin samt att för barn och unga som är särskilt skyddsvärda bör målet vara att förhindra alla former 

av nikotinanvändning.  

 

SLS ställer sig bakom åtgärder som syftar till att bromsa den ökande användningen av 

nikotinprodukter. Där det är särskilt viktigt att skydda barn och ungdomar som tidigare inte använt 

nikotin från att börja. 

 

För Svenska Läkaresällskapet 

 

Tobias Alfvén   Anna Kiessling 

ordförande      ordförande i kommittén för 

prevention och folkhälsa 

Bilaga: Remissvar Svensk Lungmedicinsk Förening 
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Till: Lilian Lindberg 

Svenska Läkaresällskapet 

Klara Östra Kyrkogata 10,  
Box 738, 101 35 Stockholm 
lilian.lindberg@sls.se 

 

 

 

Yttrande från Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) gällande utredningen till grund för Hårdare 

regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22): https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-202122/ 

 

 

 

Bästa Lilian Lindberg! 

 

Vi tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter gällande rubricerad utredning och tillhörande 

lagförslag. 

Svensk Lungmedicinsk Förening ser lagförslaget som ett steg i rätt riktning.  

Vi hade dock önskat att lagförslaget innefattade ett förbud att sälja tobaksfria produkter med 

smaktillsatser efter att lagen träder i kraft 2022. Vi önskar att lagen utformas på så sätt att produkter 

som redan finns eller kommer att hinna registreras på marknaden innan lagen träder i kraft 1 juli 

2022 också behöver rätta sig efter 2022-års lagstiftning. 

Vi är även av uppfattningen att tobaksinnehållande produkter borde omfattas av samma förbud och 

detta för att minska risken för vissa individer att gå från tobaksfria till tobaksinnehållande produkter 

för att upprätthålla en uppskattad smakupplevelse. 

 

 

 

 

Stockholm 2021-08-13 

Stéphanie Mindus, vice ordförande & remissansvarig för Svensk Lungmedicinsk Förening 
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