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Det vises til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 25. januar 2011
vedrørende forslag til endring i strålevernforskriften. Helsedirektoratet har følgende
bemerkninger.

Helsedirektoratet vil innledningsvis vise til vår uttalelse i forrige høringsrunde i 2009
(brev datert 25. september 2009) når det gjelder innføring av 18-års aldersgrense hvor
det uttales:

"Når det gjelder solarier vil Helsedirektoratet peke på at det, til tross for gode
behandlingsresultater og god langtidsprognose når hudkreft oppdages i et tidlig
stadium, likevel er en alvorlig sykdom med i underkant av 300 dødsfall per år.
Helsedirektoratet er derfor av den oppfatning at det bør stilles relativt strenge krav til
solarier og at det er ønskelig med virkemidler som kan redusere solariebruk, særlig
blant ungdom. Etter direktoratets vurdering er Strålevernets innstilling om 18 års
aldersgrense og betjeningskrav er egnede virkemidler."

Vårt standpunkt står ved lag, selv om vi i dag har et litt mer nyansert syn på hvilke
kreftformer det dreier seg om. Dødeligheten av hudkreft varierer sterkt avhengig av
hvilken type det dreier seg om. De mest ondartede er de såkalte maligne
melanomene. Vi vil i det videre gi noen merknader til det nåværende
endringsforslaget.

Kommentarer til de enkelte forslag

18-årsgrense

Forslaget henviser til forskning som viser at overdreven soling, også solariebruk, i ung
alder innebærer en økt risiko for kreft. Det fremgår også at for de som starter
solariebruk i tidlig alder øker risikoen for skader.

Helsedirektoratet ser viktigheten av befolkningsrettet informasjon om mulige skader
knyttet til overdreven soling eller solariebruk, men ser at dette gjerne ikke er
tilstrekkelig for å endre folks vaner. Det sies i forslaget at selv om kreftrisikoen som
følge av soling er kjent, ser man en økning i bruk av solarier blant unge. Det er
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Helsedirektoratets syn at å forskriftsfeste en aldersgrense for solariebruk vil være et
klart signal til befolkningen, særlig foreldre til barn og unge under 18 år, om den
helserisiko bruk av solarier kan medføre.

Det kan være en mulighet for at man ved å innføre en aldersgrense vil flytte unges
solariebruk over i private, uregulerte solarier. Det samme kan være tilfelle ved
innføring av et betjeningskrav, da det antas at en del virksomheter vil bli borte. En slik
forskyvning vil være bekymringsfull. Dog anser direktoratet at innføringen av en
aldersgrense kan føre til økt oppmerksomhet om de mulige helseskadene og
nødvendige forsiktighets- og forholdsregler. Dette kan på sikt være med å endre folks
kunnskap og adferd.

Betjenindskrav

Helsedirektoratet støtter forslagene om betjeningskrav og krav til opplæring. Vi vil dog
bemerke at det bør klargjøres hvilke krav som skal stilles til de ansatte for de tilfelle
hvor solariet er satt opp i tilknytning til en annen virksomhet som eksempelvis
treningsstudio, hudpleie eller frisør.

Forskriftsforsla
Helsedirektoratet støtter forslaget til ny tekst i forskriftens § 36, men vil påpeke at det i
høringsforslaget ikke klargjøres hva som menes med  "tilstrekkelig opplæring"  i
forslaget til ny § 36 tredje ledd.

Forvaltnin o tils n

Helsedirektoratet slutter seg til de vurderinger som er gitt i høringsforslaget når det
gjelder forvaltning og tilsyn.

Vi ser at betjente virksomheter vil lette tilsynsarbeidet ved at tilsynsmyndighetene
lettere vil kunne komme i kontakt med ansvarlig personell enn hva som er tilfellet med
dagens ordning. Direktoratet vil allikevel bemerke at i innføringsfasen for en ny ordning
med aldersgrense, betjening og opplæring vil det være nødvendig med en tettere
oppfølgning av virksomhetene. Dette vil kunne føre til økte kostnader/ressursbruk for
tilsynsmyndighetene i en kortere periode.

Vennlig hilsen

Ole Trygve Stigen e.f.
avdelingsdirektør
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