
Helse-og omsorgsdepartementet

Postboks8011 Dep
0030 OSLO

Deres ref.:14/1713
Vår ref.:14/6986-2
Saksbehandler:Thomas Leif Eriksen
Dato:15.09.2014

Innspill - Høring - Forslag til endring i forskrift om strålevern og bruk av stråling
(strålevernforskriften) - Betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å
håndheve aldersgrensen

Helsedirektoratetviser til høringsbrevmottatt7.7.2014 med forslagom å oppheve
betjeningskravfor solarierog alternative løsningerfor å håndheve aldersgrensen.

Det vises til at betjeningskravethovedsakeligble innførtfor å sikre at aldersgrensenble
håndhevd i praksis,men også for at kunderskullefå bedre veiledningi brukav solarier.
Direktoratetønsker innledningsviså bemerke at den støtter forslagetom å oppheve
betjeningskravfor solarier, men at dette ikke må gå utoveren forsvarlighåndhevingav
aldersgrensen,samt tilfredsstillendeveiledning. Dette forutsetterat visse kvalitative
minstekravmå liggetil grunn. Etter forslagetgis Strålevernet myndighettil å fastsette
nærmere kriterierfor alderskontrollsystem,jf. forslagtil ny § 36 annet ledd. Direktorateter
positivetil forslagetog støtter i tilleggat meldeplikteni strålevernforskriften§ 12 utvidestil
å inkludereen plikttil å redegjøre for systemfor alderskontroll.

Direktoratetmener på lik linjemed departementet at det kun bør stilleskrav om generell
veiledningtil kunderav solarium.Dette vil gi solarievirksomhetermulighettil å velge
løsningertilpassetvirksomhetensstørrelse, men innenforretningslinjerfra Statens
strålevern,jf. § 36 nyttfjerde ledd.

Etter ønske fra departementet vil Helsedirektoratetsærligvurdere hvordanden generelle
kundeinformasjonenkan styrkes,for så å gå over til å kommentere løsningerfor
alderskontrollsystem.

VIRKEMIDLER FOR Å STYRKE KUNDEINFORMASJONEN
Kunderav solariumhar behov for tilfredsstillendeveiledningi riktigbruk av solariumog om
risikoenesom følger av bruken. Strålevernetopplyserat tilsynhar vist at det ofte er
manglende informasjonpå solsentrene. Dette tilsierat informasjonspliktenstyrkes,og at
en tar i brukflere virkemidlerfor å oppnå formålet med veiledning.

Generell veiledningom risikofaktorerved solariebrukkan eksempelvisgis gjennom digitale
infoskjermer,plakateringeller annet skriftligmateriell, herunderbrosjyrerog flygeblad. Det
kan også tenkes løsningerhvor informasjonavspillesfør en kan ta solariet i bruk. Felles
for all veiledningbør være er at den tilpassesulike kundegrupper,er oppdatert,tydelig,
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tilgjengeligog lett synlig.Enkelte virkemidlervil bli kommentertmer utfyllendenedenfor.

Digitale infoskjermer:
Informasjoni dag deles i større grad gjennomdigitale løsninger.En digital infoskjermvil
kunne ha et rullerendeinnholdog vil oppdateringsmessigha et fortrinnsammenlignetmed
skriftligmateriell,ettersomflere leverandørertilbyrmulighetenfor fjernoppdatering.
Terskelen for å oppdatere relevant informasjonvil dermed kunne være lavere enn for
skriftligmateriell, og kan dermed øke kvalitetenpå veiledningen.Hvis infoskjermertas i
bruk bør de plasseresder hvorkundene ferdes mest.

Et argument mot bruk av infoskjermerer at investeringskostnadenevil kunne være
betydelighøyere enn ved plakateringog annet skriftligmateriell. På den andre siden vil
man slippegjentagende utgiftersom opptrykkav skriftligmateriell.

Plakatering:
Plakateringanses som et godt virkemiddeltil å opplyseom risikofaktorerved solariebruk.
Særlig ved plasseringpå, eller i nær tilknytningtil betalingsautomater.Direktoratetser ikke
behovet for å kommentere området nærmere fordidet allerede finnsomfattendeveiledning
knyttettil blant annet utformingog plassering.

Brosjyrerog flygeblad:
Behovetog interessenfor sliktmateriellvil antakeligvære størst ved oppstartenav et
kundeforhold.Direktoratetmener at brosjyrerog flygeblad i venteværelser sjeldenvil
skape interesse hos en gjentagende kundekrets.De vil dermed bli liggende ulest,men
antakeliger også behovet for veiledningminstfor denne gruppen. Hvis solarieter betjent
helt eller delvis bør en tilstrebeå dele ut eventueltskriftligmateriellved oppstartav et
kundeforhold.

ALDERSKONTROLLSYSTEM
Direktoratetstillerseg hovedsakeligbak departementetsvurderingerav
alderskontrollsystemer,men er uenig på ett punkt:

Direktoratetmener det ikkeforeliggernoen vesensforskjellmellomterskelen for å låne bort
nasjonale ID-kort og kredittkort.Tvert i mot er det argumenter som trekker i retningav at
det er høyere terskel for å låne bortet kort med tilhørende kredittramme,enn uten. Begge
løsningerbør derfor sidestilles.Direktoratetvurdererderfor nasjonalt ID-kort og
kombinasjonenmed forhåndskontrollog elektroniskadgangskontrollsom utilstrekkeligfor
alderskontroll.
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