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Tóbaksvarnanefnd 1996-2003
Þorsteinn Njálsson formaður

• Nefndarmenn:
• Sveinn Magnússon læknir
• Helgi Guðbergsson læknir
• Þorsteinn Blöndal læknir
• Guðbjörg Pétursdóttir hjúkrfr.
• Guðlaug B. Guðjónsd framkvstj
• Þorvarður Örnólfsson framkvstj
• Gunnar Sigurðsson læknir
• Ástrós Sverrisdóttir Hjartavern
• Jón Steinar Jónsson læknir
• Starfsmenn: ÞÞ og Viðar 

Jensson 

• Áherslur TVN:
• Forvarnir í fararbroddi
• Virkja grasrótina
• Lesa þjóðfélagið og bregðast 

hratt við
• Einkenni TVN
• Hugrekki til að hrista upp í 

landanum með sláandi 
auglýsingum

• Samheldni
• Yfirveguð áræðni
• Ígrunduð dirfska
• Faglegt þor
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Þróun laga um tóbaksvarnir

1993: Bann við reykingum í Evrópuflugi, reglugerð.
Reglugerð um tóbaksreykingar í skipum.       

1994: Kvikmyndahúsin reyklaus 1. desember.
1995: Bann við reykingum í ÖLLU atvinnuflugi. 

Reglugerð um viðvörunarmerkingar á tóbaki.
1996: Bann við tóbakssölu yngri en 18 ára. Upplýsingar 

um tjöru- og nikótíninnihald á sígarettupökkum.
Bann við fínkorna neftóbaki og öllu munntóbaki að 
skrotóbaki undanskildu. Algjört bann við 
reykingum í skólum og heilbrigðisstofnunum. 7%   
brúttósölu tóbaks til tóbaksvarna.

2001: Bann við jákvæðri umfjöllun í fjölmiðlum. Tóbak 
má ekki vera sýnilegt á sölustöðum. 18 ára og 
yngri mega ekki selja tóbak. Smásöluleyfi á 
tóbakssölu. Hert lög varðandi reykingar á 
veitinga- og kaffihúsum. 0,9% brúttúsölu tóbaks 
varið til tóbaksvarnastarfs.

2003: Nýjar viðvörunarmerkingar á sígarettupökkum.
Upplýsingar um tjöru-, nikótín- og 
kolsýringsinnihald fest í lög.

1969: Fyrsta lagáákvæði sem miðar að því að draga úr   
tóbaksreykingum. Viðvörun á sígarettupökkum um 
skaðsemi reykinga.

1971: Tóbaksauglýsingar bannaðar í fjölmiðlum og     
utandyra.

1972: Samstarfsnefnd um reykingavarnir (1972-1977).
1977: Allar tóbaksauglýsingar bannaðar. Samstarfsnefnd 

um reykingavarnir (1977-1980).
1979: Fyrsti reyklausi dagurinn.
1984: Reglugerð um bann við reykingum í atvinnuflugi. 

Tóbaksvarnanefnd skipuð til fjögurra ára í senn. 
Takmarkanir á tóbaksreykingum í afgreiðslu- og
þjónusturými, í ýmsum heilbrigðis- og uppeldis-
stofnunum, vinnustöðum og almenningsfarar-
tækjum. Algjört auglýsingabann ítrekað. Bann við    
tóbakssölu yngri en 16 ára. Víða takmarkanir á 
tóbaksreykingum. Regluleg fræðsla um skaðsemi  
tóbaks. 2% af brúttósölu tóbaks til tóbaksvarna.

1985: Reglur um tóbaksvarnir á vinnustöðum.
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Skólafræðslan
• Breytingar áttu sér stað frá 

1997-1999. Nú eru allir 
grunnskólar með sérstök 
kennslugögn (möppur) fyrir 
hvern aldurshóp fyrir sig. 

• Skólafræðslan er bundin við 
lög en kannanir sína að 
eingöngu um 70% 
grunnskóla- nemenda fá 
fræðslu um skaðsem tóbaks.

• Krabbameinsfélag Reykjavíkur 
sér um fræðsluna en 
Lýðheilsustöð greiðir.
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REYKLAUS BEKKUR
Smokefree Class Competition 

Evrópusamkeppni meðal nemenda í 7. og
8. bekk. 16 Evrópuþjóðir taka þátt.
Tæplega 7000 nemendur á Íslandi
tóku þátt skólaárið 2003-2004, 367 bekkir 
frá 140 skólum. 70% allra nemenda á 
landinu í þessum tveimur árgöngum taka
þátt. Hver bekkur þarf að staðfesta 
reykleysi sex sinnum á skólaárinu.
Um 5-8% bekkja falla úr keppni hér á
landi sökum þess að einhver byrjar að
reykja. ÖLL árin hefur Ísland 
verið með bestu þátttökuna og minnsta
,,drop-out”. Reykingar í aldurshópnum 
12-16 ára hafa minnkað um 43% 
(1998-2002) frá því Reyklaus bekkur hófst
á Íslandi og skólafræðslan varð 
markvissari. 
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Smoking in Iceland 1994-2002
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Reykingar 12-16 ára
grunnskólanema í Reykjavík
Kannanir héraðslæknis og Krabbameinsfélagsins
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Reykingar
12-16 ára grunnskólanema

Kannanir héraðslækna og Krabbameinsfélagsins
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ANDAÐU LÉTTAR
QUIT & WIN – don´t start

• Evrópusamkeppni meðal 15-25 
ára. Annars vegar fyrir þá sem 
hafa aldrei reykt og hins vegar fyrir 
þá sem reykja en vilja hætta. Átta 
þjóðir tóku þátt árið 2003.

• Alls 4000 þátttakendur á Íslandi 
árið 2003. 

• Næsta keppni fer af stað á Íslandi
í október 2004.

• Markmiðið að hvetja fólk til að lifa 
heilbrigðu lífi í reyklausu 
umhverfi.

• Evrópusambandið endurgreiðir 
kostnað að hluta.
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Dæmi um samstarfsaðilar 

• Knattspyrnusamband Íslands
• Reyklausar stúkur
• Ráðgjöf í reykbindindi
• Læknar gegn tóbaki
• Flestar ráðstefnur sem varða tóbak
• Rannsóknir t.d. Sigrúnar Aðalbjarnard.
• Ungfrú Island.is
• Fegurðarsamkeppni Íslands
• Ford- og Elite- keppnin
• Samstarf við ÍTR (Reykjavíkurborg) 

v/tóbaksstölu til ungmenna.
Úr 58% niður í 14% árið 2002

• Samfés – víðtækt
• Skíðalandsmótið: Dalvík, Ólafsfjöður, 

Austfirðir, Bláfjöll, Hlíðarfjall
• Tóm tjara, Jóhann G. Jóhanns
• Gallup könnun vegna Fjölskyldu og 

húsdýragarðsins. 81% hlynnt banni
• Fjöldi bola gefinn, með slagorðum

• Krabbameinsfélagið
• Leikrit í skólum – Á kafi
• Dómarar í körfu- og handbolta
• SÍUNG - banabókahöfundar
• Winstonmaðurinn -- heimsókn
• Næsta haust kemur – Insider 
• Simon Chapman prófessor
• Auglýsingar í framhaldskólablöðum, 

borgum ekki reikninga ef sígarettur 
sjást í blöðunum.

• Samstarf við framhaldsskóla
• Íþrótta- og Ólympíusambandið – bann 

við notkun tóbaks á íþróttasvæðum
• Tannlæknafélagið -- munntóbak
• Heimsóknir í sveitarfélög
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AUGLÝSINGAR
• Sláandi auglýsingar í fjölmiðlum, 

sbr. áströlsku auglýsingarnar
• Tapaðar vinnustundir
• Skotsár á barni
• Ríða eða reykja
• Stendur þér á sama
• Getuleysið í framhaldsskólum

15-19 ára karlar, úr 22,5% í  
14,7% á árunum 2002-2003

*    Útgáfa 32 síðna blaðs sem hefur 
verið dreift með Morgunblaðinu á 
reyklausa daginn
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Óbeinar reykingar 
• LÖG UM TÓBAKSVARNIR
• I. kafli. Markmið, gildissvið og stjórn. 1. gr.

• Markmið laga þessara er að draga úr 
heilsutjóni og dauðsföllum af völdum 
tóbaks með því að minnka 
tóbaksneyslu og vernda fólk fyrir 
áhrifum tóbaksreyks.

• Virða skal rétt hvers manns til að 
þurfa ekki að anda að sér lofti sem 
er mengað tóbaks reyk af völdum 
annarra.

• Þeir sem bera ábyrgð á barni skulu 
stuðla að því að það njóti réttar skv. 2. 
mgr., einnig þar sem reykingar eru 
ekki bannaðar skv. III. kafla þessara 
laga.

• Bráðalungnabólgan varð um 1000 
saklausum einstaklingum að bana.

• Fuglaflensan lagði rúmlega tug 
saklausra að velli.

Yfirvöld í heiminum lögðu líklega tugi 
milljarða í að stoppa faraldurinn.

400.000 manns deyja árlega af völdum 
óbeinna reykinga.

Á milli 30-40 manns á Íslandi.

Eðlilegur fórnarkostnaður?
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Reykingar á opinberum stöðum!

• 75% fólks er andvígt reykingum á 
veitinga- og kaffihúsum.

• 86% fólks færi jafn oft eða oftar á 
veitinga- og kaffihús ef þau væru 
reyklaus.

• Könnun TVN sumarið 2002 sýndi 
að 39 af 40 veitingastöðum í 
Reykjavík, sem leyfðu reykingar, 
fóru ekki að lögum. Aðeins 8% 
gesta reyktu á kostnað 92% 
reyklausra.

• Engin rök fyrir því að leyfa reykingar á 
veitinga- og kaffihúsum sem og 
skemmtistöðum frekar en á öðrum 
opinberum stöðum.

• STUÐNINGUR VIÐ BANNI:
• Almenningur
• Læknafélagið
• Læknar gegn tóbaki
• Hjúkrunarfræðingar gegn tóbaki
• Vinnueftirlitið
• Tannlæknafélagið

• EKKI SVARAÐ:
• ASÍ
• Efling
• Umhverfisstofa
• Samtök ferðaþjónustunnar



24

Hvað virkar í forvörnum??

• Skólafræðsla?
• Reyklaus bekkur?
• Sláandi auglýsingar?
• Jákvæð skilaboð?
• Fyrirmyndir?
• Boð og bönn?
• Erfitt aðgengi að tóbaki?
• Verðhækkun?
• Foreldrar sem fyrirmynd?
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FRAMTÍÐARSÝN
2004 * Reykingar bannaðar á ÖLLUM opinberum 

stöðum.
* Notkun tóbaks bönnuð á íþróttasvæðum,

utanhúss.
2005 * Afnema vísitölutengingu tóbaks.

* Sígarettupakkinn kostar 699 kr.
*  Nikótínvörur niðurgreiddar.
*  Markviss fræðsla um skaðsemi tóbaks 

skyldugrein í læknisfræði, hjúkrunarfræði  
og tannlæknadeild.

*  Markvisst forvarnarstarf í framhalds- og  
sérskólum. Þegar bundið í lög.

2006 * Reykingar bannaðar við akstur.
* Reykingar bannaðar í bílum ef börn eru  

farþegar.
* Innihaldslýsingar tóbaks á pökkum.

• 2007 * Sölustöðum tóbaks fækkað.
56% fólks hlynnt fækkun sölustaða  
(Hagvangur 1999). 20% andvígt  
fækkun.  20% hvorki né.

*  Tóbakssölu hætt í fríhöfninni.
2008 *  Tóbak flokkað sem eiturefni en ekki 

neysluvara og það meðhöndlað sem 
eiturvara.

*  Yfirlýsing ríkisstjórnar um að 
innflutningur á tóbaki verður lagður  
af árið 2020.

2010 *  Íslandi leiðandi á heimsvísu í því að   
framleiðsla á tóbaki verði bönnuð.
(Eins og Landlæknir Bandaríkjanna
hefur lagt til)

Staðeynd: Á 7 sekúndna deyr einhver af 
völdum tóbaksnotkunar. 
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Bestu forvarnirnar?
• Unglingur með sterka 

sjálfsmynd, skýr 
markmið og heilbrigða 
hugsun er BESTA 
forvörnin.

• Það læra börnin sem fyrir þeim er 
haft og börnin taka meira á mark á 
því sem við fullorðna fólkið gerum 
en það sem við segjum. 

• Ábyrgðin er okkar allra.
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