
IIMIVF.R AV

Helsedepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Deres dato: Deres referanse:
Terje Kili 01.10.2009 te/200913933 29.06.2009 200902457-NM
Innvalgsnr. 142

HØRINGSSVAR, UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM STRALEVERN OG BRUK AV
STRALING (STRALEVERNFORSKRIFTEN)

Vi viser til høringsnotat datert 29. juni 2009 med høringsfrist 1. oktober samme år.

Høringsnotatet tar opp en rekke forhold som i varierende grad berører spørsmål av
forbrukerpolitisk art. Ikke alle spørsmålene er slik vi ser det like relevante for
Forbrukerrådet å uttale seg om.

Vi er i hovedsak enig i det forslag til forskrift som her legges frem da vi tro at utkastet
kan bidra til å klargjøre hva som ligger innenfor forskriften, jf. det som står under § 2
(s. 3).

Forbrukerrådet vil likevel peke på det som står om Strålevernets forslag om å
vurdere 18 års aldersgrense for bruk av solarium og krav om betjening. Det vises her
til at bruk av solarium øker risikoen for føflekkreft eller annen type kreft, samt kan
forårsake øyeskader og svekket immunforsvar. I notatet står å lese følgende:
"Forskning viser en markant og konsistent økning i risiko for føflekkreft for dem som
startet solariebruken i tenårene eller tidlig tyveårene". Det vises ellers til at Frankrike,
Australia, Skottland og Tyskland har innført 18 års grense for bruk av solarium.
Tyskland har i tillegg innført krav om betjening.

Til tross for dette finner HOD det ikke aktuelt å foreslå å innføre 18 års grense eller
krav om betjening. Konklusjonen trekkes uten noen vidtgående drøfting utover å vise
til at en har "foretatt en avveining av behovet for lovregulering sett opp mot de
konsekvenser et slik forslag innebærer".

Etter Forbrukerrådets mening er dette noe snaut. Bakgrunnen for dette synspunktet
er internasjonal forskning hvor en kanskje klarere enn tidligere er tydelig på risikoen
for kreft knyttet til bruk av solarium. Det britiske NHS viser på sin hjemmeside til
undersøkelser hvor en antyder at bruk av solarium før 35 år øker risikoen for
malignant melanoma med 75 %.
http://www.nhs.uk/news/2009/06June/Pages/Sunbedrisksfortheyoung.aspx

Det samme sies av lederen av det australske Kreftrådet (Cancer Council SA),
professor Brenda Wilson, som på rådets hjemmeside er sitert på følgende:
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Comprehensive international and Australian research shows that the use of a solarium
before the age of 35 increases a person's risk for developing melanoma by
more by more than 75 per cent.

Det vises i same uttalese til at WHO nå har plassert solarium på listen over "the most
cancer causing substances" og det blir hevdet at kreftrisikoen knyttet til bruk av
solarium "is now considered equal to that of smoking or asbestos exposure and
needs to be regulated as such".
http://www.cancera.org.au/aspx/news_article.aspx?id=461

Vi viser også til Cancer ResearchUK, en av verdens største organisasjoner for
forskning på kreft, som er helt klare på anbefalingene om at unge under 18 ikke bør
bruke solarium (You should NEVER use a sunbed if you are under 18), og går derfor
også inn for at det bør innføres 18 års grense og krav om betjente salonger.
http://info.cancerresearchuk.org/healthyliving/sunsmart/

Forbrukerrådet erkjenner at organisasjonen ikke er eksperter på spørsmål knyttet til
forholdet mellom bruk av solarium og risiko for kreft. Vi er likevel, på bakgrunn av det
vi ser av ulike anbefalinger internasjonalt og ulike politiske vedtak knyttet til
aldersgrense, noe undrende til de vurderinger som departementet legger til grunn for
sitt forslag mht. dette spørsmålet.

For Forbrukerrådet er det viktig at de produkter og de tjenester som selges eller ytes
til forbrukere i Norge er trygge og at det eksisterer et regelverk som klart tydeliggjør
leverandører av produkter og tjenester ansvars for informasjon knyttet til bruk av
disse tjenestene/produktene. Forbrukerrådet kan ikke se at denne type informasjon
er tydeliggjort i tilstrekkelig grad.
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