Til: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) fremmer i sitt høringsnotat forslag til endringer
i forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) på
vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.
I høringsnotatet kapittel 2 og 3 er det foreslått justeringer i strålevernforskriftens regulering av
solarier for å gjøre kravene til kunnskap og alderskontrollsystem enklere å etterleve.
Kunnskapskravet har vært regulert i strålevernforskriften siden 1. januar 2016. Kravet fremgår i dag
av strålevernforskriften § 38 første ledd, og innebærer at «ansvarlig for daglig drift av solarier og
ansatte med kundekontakt har bestått en kunnskapsprøve etter retningslinjer gitt av Direktoratet for
strålevern og atomsikkerhet». Forslaget innebærer at kravet om bestått kunnskapsprøve ikke lenger
vil rette seg mot ansatte med kundekontakt, men kun mot den ansvarlige for daglig drift av solarier.
NFDV finner det riktig å komme med en høringsuttalelse.
De tidligere innstrammingene i regelverket ble innført for å redusere UV-eksponeringen. I Norge er
Malignt melanom blant de kreftformene som har økt mest i løpet av de siste tiårene, og Norge er
blant de landene i verden med høyest forekomst og dødelighet av Malignt melanom. 1
Bruk av solarium øker insidensen av Malignt melanom. En norsk studie med 141,000 kvinner
konkluderte med at kvinner som hadde 30 eller mer solarium sesjoner hadde 32% økt risk for å
utvikle Malignt melanom enn de som ikke har brukt solarium2
Verdens helseorganisasjon (WHO) har i 2009 klassifisert solarium som karsinogent for mennesker.3
Konklusjon
NFDV støtter ikke forslag om at kun daglig leder skal ta solariumsprøven. Denne endringen vil gjøre
det enklere for solariumsbedrifter å drive virksomheten, med flere ansatte som har kundekontakt
men med manglende kunnskap om stråling og solarium. Det er beskrevet at ansatte skal få tilpasset
opplæring i solariebruk og relevante risikofaktorer uten at det er angitt hvordan dette skal
gjennomføres. Vi mener at en slik opplæring best skjer ved gjennomføring av solariumprøven.
NFDV anser at dette vil ha uheldige og uønskede konsekvenser når personer uten tilstrekkelig
opplæring skal gi råd og veiledning til brukere av solarium. Som ledd i kreftforebygging bør det ikke
tilrettelegges for enklere tilgang på solarium.
NFDV mener også at en 18 års adgangskontroll best sikres med betjent resepsjon i lokalet.
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