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Växling av bildset och rökavvänjningsinformation 

avseende de kombinerade hälsovarningarna 

Den 20 maj 2016 höll Folkhälsomyndigheten ett möte med tillverkare och importörer med fokus 

på märkning av tobaksförpackningar med rökavvänjningsinformation, med anledning av de nya 

förskriften om märkning av tobaksförpackningar. 

 

Folkhälsomyndigheten har förstått att det råder oklarhet om en formulering i 

minnesanteckningar från nämnda möte. Det avser dels tidpunkten när bildseten ska växlas, dels 

när föreskriften om rökavvänjningsinformation ska ändras, dvs. när den frivilliga 

rökavvänjningsformationen inte längre får användas. 

 

Av Folkhälsomyndighens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars 

placering på förpackning av tobaksvaroror, HSLF-FS 2016:46, 2 kap. 14 § framgår att de 

kombinerade hälsovarningarna är uppdelade i tre uppsättningar på det sätt som framgår i Bilaga 

II i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU (lydelse enligt kommissionens 

delegerade direktiv 2014/109/EU). Varje uppsättning ska användas ett givet år och alterneras på 

årsbasis. Varje kombinerad hälsovarning som kan användas under ett givet år ska i så hög 

utsträckning som möjligt visas i samma antal på varje varumärke. 

 
1. Vad gäller växling av bildset 

Med detta meddelande vill Folkhälsomyndigheten förtydliga att det inte finns någon tidpunkt 

för växling av bildseten fastslagen i svensk lagstiftning. Det betyder att tillverkare själva 

ansvarar för att växla mellan bildseten på årsbasis. 

 
2. Vad gäller rökavvänjningsinformation till de kombinerade hälsovarningarna 

En felaktig information av utformningen av texten i den obligatoriska 

rökavvänjningsinformationen har gått ut till tillverkare och importörer av tobaksvaror. 

Folkhälsomyndigheten beslutade därför att den obligatoriska utformningen av texten på 

rökavvänjningsinformationen avseende de kombinerade hälsovarningarna ska börja gälla först 

när myndigheten i föreskriften HSLF-FS 2016:46, i den senaste lydelsen, hänvisar till bilaga 2 

även för de kombinerade hälsovarningarna. Fram tills detta har skett får tillverkaren eller 

importören välja hur texten med hänvisning till sluta-röka-linjen ska utformas, utifrån kraven i 

föreskriften, 2 kap. 13 § b. Myndigheten ser oavsett detta gärna att den korrekta texten börjar 

användas så snart som möjligt. 

 
3. Rökavvänjningsinformation 

Den korrekta rökavvänjningsinformationen lyder: 

 

Sluta-Röka-Linjen: 020-84 00 00 www.slutarokalinjen.se 
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