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Frank Tinmannsvik 
synes det er stigmati-
serende at dampere 
nå er likestilt med røy-
kere, ifølge loven.  

Marie LytoMt NoruM 
desk@oblad.no

VESTBY: Frank Tinmannsvik 
(59) har røyket i 43 år, og han 
kunne røyke opptil 90 sigaret-
ter om dagen.

– Jeg begynte å røyke da jeg 
var tretten år. Den gangen syn-
tes jeg det var tøft, vi visste ikke 
at det var skadelig da, sier han.

I flere år prøvde han å slutte, 
og testet ut både hypnose og ni-
kotinerstatninger, men ingen-
ting fungerte.

– Sønnen min planla å bygge 
et hus, og fortalte meg at han 
skulle bygge sokkeletasjen uten 
dørstokk. Da jeg spurte om 
hvorfor han måtte det, fortalte 
han motvillig at det var fordi 
det måtte være enkelt for meg å 
gå med surstoff-apparat på sta-
tiv. Da de planla alderdommen 
min som et sykt menneske, fikk 
et jeg spark i hodet. Jeg ville 
være i live til å se barnebarna 
mine, forteller han.

En dag møtte Tinmannsvik 
tilfeldigvis en mann med en e-
sigarett, og spurte han om 
hvordan det fungerte.

– Etter fjorten dager med e-
sigaretter smakte jeg på en van-
lig røyk igjen, og da smakte det 
grusomt. Jeg tenkte at jeg aldri 
skal røyke igjen.

Fem prosent mindre 
skadegrad
Knut Erik Lund er leder for to-
bakksforskningen på Folkehel-
seinstituttet. Han har selv for-
sket på utbredelsen av e-siga-
retter, og følger nøye med på 
forskningen om helserisiko og 
de ulike lands lovgivning. Han 
forteller at skadegraden fra e-
sigaretter antas å utgjøre kun 
fem prosent av skadegraden til 
vanlige sigaretter.

– Risikoforskjellen mellom 
røyk og e-sigaretter er enorm. 
E-sigaretter er ikke et risikofritt 
produkt, og vi vet ennå ikke 
langtidseffektene, men det er 
positivt hvis tidligere røykere 
bytter over til et skadereduse-
rende produkt, mener han.

1. juli 2017 ble e-sigaretter, 
uavhengig av nikotininnhol-
det, omfattet av røykeloven. 
Dette betyr at det nå er forbudt 
å dampe på steder hvor det er 
forbudt å røyke, i tillegg til at 
det er reklameforbud og forbud 
mot synlig oppstilling. Hoved-
grunnen er at eksponering fra 
damp kan medføre ubehag og 
reaksjoner hos sårbare grupper.

– Aerosolen som pustes ut fra 
damperne er lite farlig, men 
lukten kan sjenere og aktivere 
fysiologiske reaksjoner hos ast-
matikere og allergikere, fortel-
ler Lund.

– e-sigaretter er ikke 
risikofrie
En annen årsak til at e-sigaret-
ter kommer inn under røykelo-
ven, er at myndighetene ikke 
ønsker at unge skal begynne å 
bruke e-sigaretter.

"
Etter fjorten da-
ger med e-siga-
retter smakte jeg 

på en vanlig røyk igjen, og 
da smakte det grusomt.
Frank tinmannsvik
Tidligere storrøyker

– E-sigaretter brukes nesten 
utelukkende av røykere og tid-
ligere røykere. Blant damperne 
er det under tre prosent som 
ikke har røyket tidligere. E-si-
garettene ser ut til å komme 
istedenfor, og ikke i tillegg til, 
tobakken, informerer Lund.

Lund mener at myndighete-
ne bør være villige til å tilrette-
legge bedre for overgangen fra 
røyk til e-sigaretter, og ikke be-
handle e-sigaretter som om de 
er like farlige som sigaretter.

– Vi bør følge proposjonali-
tetsprinsippet, og regulere de 
ulike nikotinproduktene etter 
deres skadegrad. Rundt 5000 
mennesker dør av røyking 
hvert år. Ved å få røykerne over 
på e-sigaretter kan tobakkspro-
blemet være løst i løpet av en 
generasjon. Men da bør beskat-
ningen være lav. Vi må infor-
mere om, og ikke tåkelegge, 

den enorme skadeforskjellen til 
tobakkssigarettene. Internasjo-
nalt, blant annet i England og 
New Zealand, ser vi en større 
vilje til å behandle produktene 
ulikt.

Utfordringen, påpeker Lund, 
er å friste kommende og eksis-
terende røykere til et nikotin-
opptak med lavere skadegrad, 
uten å gjøre det fristende for 
ikke-røykende ungdom.

– E-sigaretter er ikke risiko-
frie, sier han.

Føre var-prinsippet
Statssekretær i Helse- og om-
sorgsdepartementet, Lisbeth 
Normann, forteller at siden fol-
kehelseinstituttet ennå ikke vet 
sikkert hva skadevirkningen av 
e-sigaretter kan være, ønsker 
de å være på den sikre siden.

– Folkehelseinstituttet kan 
ikke utelukke skadevirkninger 
av e-sigaretter, og det vil ta en 
del år før vi finner ut av det. Vi 
vil sikre at de som kan ha ska-
devirkning ikke får det så tidlig 
som mulig, og unngå at folk ek-
sponeres for dampen, sier hun.

I dag er det forbudt å selge e-
sigaretter med nikotin i Norge, 
men dette forbudet vil opphe-
ves i 2018.

stigmatisering
Tinmannsvik synes det er stig-
matiserende at e-sigaretter nå 
har blitt lagt under røykeloven. 
I tillegg mener han at den nye 
loven som tillater å selge e-siga-

retter med nikotin har for 
strenge restriksjoner, noe som 
frastøter potensielle røykere til 
å begynne med e-sigaretter i 
stedet.

– Dette er et skadereduseren-
de nytelsesprodukt. Folk slut-
ter med røyking på grunn av e-
sigaretter, og derfor kan det 
berge livet til flere tusen men-
nesker. Helsefordelene med e-
sigaretter er at jeg lever. Jeg har 
bedre syn og kroppen min fun-
gerer bedre. I tillegg ser jeg bed-
re ut, huden min har ikke de 
samme gråtonene som før, me-
ner han.

Han legger til at han gjennom 
dampingen har fått mange nye 
venner, og at de pleier å arran-
gere sosiale sammenkomster.

– Tidligere møttes vi en gang i 

måneden på en café for å dam-
pe, men det kan vi ikke gjøre 
lenger på grunn av røykeloven.

e-sigaretter
 ■ Tilgjengelig på det 
internasjonale marked fra 
2007

 ■ I Norge er det 50 000-70 
000 som bruker e-sigaretter

 ■ Fra 1. juli 2017 er e-sigaretter, 
med og uten nikotin, 
omfattet av røykeloven, slik 
at det blir forbudt å dampe 
alle steder hvor det nå er 
forbudt å røyke. 

 ■ I 2018 vil forbudet mot 
å selge e-sigaretter med 
nikotin i Norge oppheves.

Byttet ut 90 sigaretter om dagen med damp

reddet av e-sigaretter

avsLaPPenDe: Frank Tinmannsvik forteller at han blir rolig av å ha noe i hendene. – E-sigaretter opprettholder røykemønsteret. Når du har 
røyka i 43 år er det en vane, sier han. 

stOrt UtvaLg: Frank Tinmannsvik har flere ulike dampere å 
velge mellom, og bruker e-juice med lemonadesmak.


