
VENNLIGST ADRESSER POST TIL KREFTREGISTERET OG IKKE TIL ENKELTPERSONER 

Postadresse:  Kontoradresse:  Telefon: 22 45 13 00 E-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no Org:  993 467 049 
PB 5313 Majorstuen Ullernchausseen 64  Internett: www.kreftregisteret.no Bankkonto: 8601.72.25032 
0304 Oslo  

 
 
 
 
 

 
 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 
BP 329 Skøyen 
0213 Oslo 
Att. Therese Søvde Bakkemoen 
 
 
 
Deres ref.: 19/01464 Vår ref.: 17/232 GU/TER     Dato: 16.03.2020 

 

Kreftregisterets svar til høringsnotat om «endringer i solarieregelverket» fra 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet  
 

Data fra Kreftregisteret viser at forekomsten av melanom og plateepitelkarsinom i hud har økt 
dramatisk på 2000-tallet, og for melanom er Norge er i verdenstoppen både når det gjelder 
forekomst og dødelighet. Ultrafiolett (UV) stråling fra sol er etablert som den største risikofaktoren 
og forårsaker 50-90% av disse krefttilfellene. I tillegg er UV-stråling fra solarium klassifisert som 
karsinogent og bruk av solarium er vist å øke risikoen for all hudkreft, særlig når man eksponeres i 
ung alder. 
 
For å redusere solariebruk særlig hos unge, har man i mange land innført restriksjoner; totalforbud 
(Australia og Brasil) eller aldersgrenser for bruk (flere stater i USA og mange land i Europa). I Norge 
innførte vi 18-års aldersgrense fra 1. januar 2012. Krav om alderskontroll trådte i kraft 1. januar 
2017, med systemer for adgangskontroll. Dagens regelverk omfatter også et kunnskapskrav 
(solarieprøven) for ansvarlige og ansatte i solarium-virksomhetene for å sikre kunder informasjon 
om risikoer ved solariebruk.  Kreftregisteret mener disse tiltakene har vært viktige.  
  
Kommentar til punkt 2 Justering i kunnskapskravet 
Strålevernforskriftens §38 første ledd sier om solarievirksomheter at «Virksomheten skal sørge for at 
ansvarlig for daglig drift av solarier og ansatte med kundekontakt har bestått en kunnskapsprøve etter 
retningslinjer gitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Bestått prøve har en gyldighet på fem 

år». Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) foreslår nå en justering i kunnskapskravet 
(solarieprøven) til bare å gjelde for ansvarlige for daglig drift.  
 
Bakgrunnen for forslaget er likebehandling av betjente og ubetjente virksomheter. Ifølge 
høringsnotatet er det «problematisk å håndheve» kunnskapskravet fordi man ikke har en klar 
definisjon på hvem som har kundekontakt, særlig i virksomheter som driver annen primærnæring 
(f.eks. treningssenter, svømmehall, frisør).  
  
Kreftregisteret er bekymret over forslaget. Hensikten med «solarieprøven» er å sikre kunder 
informasjon om risikoer ved bruk av solarier. Det virker derfor meningsløst å kreve at bare den som 
er ansvarlig for daglig drift, og ikke de som faktisk har kundekontakt, skal ha bestått 

http://www.kreftregisteret.no/


kunnskapsprøven. Hvem skal formidle informasjon til kunder? Her foreslår DSA å lempe på et krav 
for at virksomheter skal kunne tilby en kreftfremkallende tjeneste, istedenfor å forby virksomheter 
som ikke etterlever kunnskapskravet å tilby solarium. DSA påpeker at betjente solarier likevel må 
sørge for at «ansatte med kundekontakt får tilpasset opplæring i solariebruk og relevante 
risikofaktorer». Det er rimelig å spørre hvordan virksomhetene skal kunne sørge for at disse faktisk 
får opplæring uten den standardiserte «solarieprøven». Dette vil i praksis bli enda vanskeligere å 
etterleve, og ikke minst å kontrollere ved tilsyn. Denne endringen vil dessuten ikke sikre 
etterlevelse av kravene i strålevernforskriften §16 om internkontroll eller til kompetanse hos 
ansatte. 
 
Kreftregisteret støtter ikke forslaget til endring, og vil advare om at endringen kan medføre økt bruk 
av kreftfremkallende solarier, også blant mindreårige. 
 
Kommentar til punkt 3 Justering i kravet om alderskontrollsystem 
Strålevernforskriften § 37 stiller krav om alderskontroll ved bruk av solarier, og første ledd bokstav 
b viser til at «videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter» anses som tilfredsstillende 
løsning for system for alderskontroll. Dette er bare en av flere mulige løsninger for adgangskontroll. 
Virksomhetene velger selv det system som passer for dem. 
    
DSA foreslår at forskriften justeres, slik at det ikke lenger er krav om dokumentleser, men kun at 
løsningen består av «videokamera tilknyttet kundesenter». I følge høringen har det i praksis vist seg 
at solariebransjen ikke benytter løsningen med videoautomat og dokumentleser. Videokamera med 
god oppløsning og kvalitet knyttet til kundesenter anses som tilfredsstillende kontroll alene, og krav 
om dokumentleser fremstår derfor overflødig.  
 
Krav om systemer for adgangskontroll er innført for å sikre at personer under 18 år ikke gis adgang 
til solarium. Det vesentlige er at systemene fungerer. Dersom videokameraet som anvendes, er av 
en slik kvalitet at både identifikasjon og ansiktet til kunden kan leses og ses tydelig, og systemet 
fungerer i henhold til hensikten, har Kreftregisteret ingen innsigelser mot denne foreslåtte 
endringen.  
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