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Høringssvar vedr. lovudkast til lov om solarier af 23. januar 2014
Dansk Sygeplejeråd (DSR) takker for muligheden for at kommentere
ovennævnte lovudkast til lov om solarier.
DSR mener det er glædeligt, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vil indføre ny solarielov.
DSR er enige med Kræftens Bekæmpelses meget detaljerede høringssvar på alle områder, og har kun følgende kommentarer i forhold
til de to fokusområder:
• Aldersgrænse
• Bemanding, information og uddannelse
Aldersgrænse på 18 år
I bemærkningerne til lovforslaget står der følgende under punkt 2.2
”Danskerne har den fjerdestørste forekomst af nye tilfælde af modermærkekræft pr. 100.000 indbyggere kun overgået af Australien, New
Zealand og Schweiz. Danmark ligger på en førsteplads, når der ses
på unge kvinder i alderen 15-39 år.”
Det undrer DSR, at man ikke med lovforslaget gør mere for at komme
væk fra denne kedelige 1.plads, og DSR mener, at aldersgrænsen for
brug af solarier bør ligge på 18 år. Forebyggelse af kræftsygdomme
er af højeste prioriteret1 i Danmark, og det er et strategisk indsatsområde, specielt i den sidste Nationale Kræftplan, og derfor bør der sættes en aldersgrænse på 18 år. Dette begrundet i et rent sundhedsfagligt synspunkt, da forskning tydeligt viser jf. bl.a. dokumentationen fra
Kræftens Bekæmpelse, at solariestråler er skadelige for ung, lys hud,
og at risikoen for at få modermærkekræft, når man bruger solarium,
stiger jo yngre man er.
Kræftens Bekæmpelse udarbejdede i 2009 en rapport, der kortlægger
unges solarieforbrug. Ifølge rapporten har en femtedel af de 13-15-
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årige brugt solarium inden for det seneste år sammenlignet med
knapt en tredjedel af de 16-18-årige.
DSR anbefaler på baggrund af ovenstående, og i samråd med Kræftens Bekæmpelse og deres høringssvar med fakta fra internationale
anbefalinger og erfaringer, at den kommende solarielov indeholder en
aldersgrænse på 18 år for solariebrug

Obligatorisk information og bemanding af de danske solcentre
DSR støtter lovforslaget i forhold til obligatorisk bemanding, og mener
at der bør indføres restriktioner, hvis dette ikke overholdes. DSR anbefaler samtidig, at forslaget om obligatorisk bemanding udvides til at
omfatte alle typer solarier.
DSR er enige i lovforslaget om skiltning af sundhedsrisici i solarier er
et must, men at det langt fra er nok. Der bør være uddannet personale tilstede, der forstår at informere de unge om de risici der er ved
solariebrug.
DSR anbefaler, at den kommende solarielov indeholder et krav om
obligatorisk og uddannet bemanding af alle solcentre, og en plan for
hvordan man vil kommunikere og informere brugerne af solarier med
særligt fokus på at nå den unge målgruppe.

Med venlig hilsen

Grete Christensen
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