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Høringssvar om endringer i solarieregelverket 

Vi viser til høringsnotat fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet av 18.12.2019. 

Norsk forening for fotobiologi og fotomedisin (NOFFOF) har vært det viktigste forum for norsk forskning 

innen helseeffekter av ultrafiolett stråling (UV) og lys de siste 35 årene. Foreningen har medlemmer fra 

en rekke fagområder og omfatter leger, forskere og bedrifter.  

Norge er blant de landene i verden som har høyest forekomst av hudkreft (1). Insidensraten av melanom 

økte med over 50% i perioden 2000-2016 (2). Dødeligheten av malignt melanom i Norge er den høyeste 

i Europa (3).  

International Agency for Research on Cancer (IARC) har klassifisert UV-stråling i gruppe 1A: karsinogent 

for mennesker. En arbeidsgruppe i IARC inkluderte solarier (UV-emitting tanning devices) som kilder i 

denne klassifiseringen i 2009 (4). 

En samlet gruppe av helsemyndigheter og norske fagmiljøer er enige om at bruk av solarium er 

kreftfremkallende og at det er en uegnet kilde til vitamin D. Dette ble beskrevet i et 

standpunktdokument våren 2019 (4). Høsten 2019 sendte de nordiske strålevernmyndighetene ut et 

felles uttalelse der de frarådet bruk av solarium på grunn av kreftrisikoen (5). 

Med bakgrunn i informasjonen ovenfor kan ikke NOFFOFs styre finne hverken noen vitenskapelig eller 

helsestrategisk grunn til å lempe på kravet om kunnskapsprøve for «ansatte med kundekontakt» hos 

tilbydere av solarier. Kunder som velger betjente solarier må forvente å få svar på spørsmål om 

relevante helseeffekter. Betjeningen må også kunne fraråde særlig utsatte kunder å benytte seg av 

tilbudet på lik linje med salg av alkohol til berusede personer i dagligvarebutikker og skjenkesteder. Å 

nedgradere krav om kunnskapsprøve til å bli like mangelfullt som for ubetjente solarier, er ikke i 

kundens eller folkehelsens interesse.  

NOFFOFs styre mener at utfordringer knyttet til hvem av flere ansatte som skal ta en kunnskapsprøve er 

underordet behovet for helseinformasjon. Det er vanskelig å forstå argumentet i høringsnotatet om at 



«…betjente solarier likevel [må] sørge for at ansatte med kundekontakt får tilpasset opplæring i 

solariebruk og relevante risikofaktorer». En slik tilpasset opplæring er jo nettopp å ta «solariumprøven» 

for å sikre faktabasert og lik informasjon. 

Når det gjelder tekniske endringer av alderskontroll har ikke NOFFOFs styre noen kommentar utover at 

DSA må sikre at alderskontrollen ikke blir dårligere enn fremvisning av fysisk legitimasjon som ved kjøp 

av f.eks. alkohol eller tobakk. 

NOFFOFs styre støtter ikke forslaget til endringer i Strålevernforskriften §38 første ledd.  
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