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Høringssvar – Rapport fra den Tværministerielle Arbejdsgruppe om Solarier

Dansk Solarie Forening har med interesse gennemlæst rapporten og ønsker at kommentere følgende:

• I afsnit 1.1. ”Baggrund” fremgår det, at ”Brug af solarier er forbundet med en sundhedsmæssig risiko...”

For objektivitetens skyld bør det præciseres, at UV-stråling, uanset kilden, frembyder både helbredsmæssige
fordele og ricisi. 

Uafhængige forskere har konstateret flere helbredsmæssige fordele ved solbadning i solarier, f.eks.: Øget 
knoglemassedensitet [Tangpricha et al., 2002], nedsat risiko for brystkræft [Yang et al., 2011], nedsat risiko for 
livmoderkræft [Epstein et al., 2009], nedsat risiko for blodpropper [Lindqvist et al., 2009], og nedsat risiko for 
diabetes [Lindqvist et al., 2010]. 
Solariebrug stimulerer dannelse af D-vitamin. Få minutters solbadning i et moderne solarium kan stimulere 
dannelsen af 10,000-20,000 IU D3-vitamin [Holick, 2002; Moan et al., 2009; Porojnicu et al., 2008]. 
De konstaterede helbredsmæssige fordele skyldes med stor sandsynlighed dannelse af D3-vitamin.

– I en systematisk gennemgang af alle offentliggjorte studier af sammenhængen mellem kræft, UV-stråling
og D-vitamin konkluderer artiklen1, at flere og flere beviser udpeger UV-stråling som en beskyttende
faktor i forhold til flere typer kræft.

– En norsk undersøgelse2 argumenterer for, at UV-stråling og D-vitamin produceret deraf, samlet set giver
en positiv effekt, der overstiger de kendte negative effekter.

Ved ethvert indgreb der begrænser danskernes adgang til UV-stråling, bør de forventede sundhedsmæssige 
fordele sammenholdes med risikoen for forringelser af folkesundheden.

• I afsnit 1.2. ”Den seneste viden på området” fremføres det, at EU-komissionens Scientific Committee on
Consumer Product i deres rapport anbefaler, at den effektive bestråling ikke overstiger 0,3 W/m2.  

Ovenstående udsagn er ikke korrekt. 
SCCP rapporten anbefaler en effektiv strålegrænse på 0,7W/m2. 

– Der henvises bl.a. til SCCP rapportens artikel 4. ”Conclusion” spm. 5:
 ”A sunbed session should be no less than 5 minutes to minimize errors of timing and therefore
inadvertent burning. This period should deliver less than 1 minimal erythema dose (MED) for a sun-
sensitive skin type (i.e. I or II), which is equivalent to an erythemally weighted irradiance of 0.7W/m2, or
25 standard erythema doses (SED) per hour.”
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EU-standardens (EN 60335-3-37) betydeligt lavere grænse på 0,3W/m2 er et kompromis, der skulle imødegå
indsigelser fra enkelte medlemslande.
Uanset UV-typemærkningen har solarier, der produceres i.h.t. EN 60335-3-37 således en betydeligt 
lavere UV-intensitet og dermed højere sikkerhedsmargin end EU-komissionens videnskabelige komités 
anbefaling. 

• I afsnit 1.2. ”Den seneste viden på området” fremgår det af tabel B, at regelefterlevelsen tilsyneladende er
faldende i 2012.

– Det anføres, at tallene ikke er direkte sammenlignelige, idet besøg i 2011 er foretaget efter forudgående
varsel og besøg i 2012 er foretaget uden forudgående varsel.

– Dansk Solarie Forening har fra et af vore medlemmer fået oplyst, at Sikkerhedsstyrelsen i 2012 indtil nu,
hovedsagelig har rykket ud på baggrund af anmeldelser, hvilket i så fald bør oplyses.

– Vi har den 3. oktober 2012 i en e-mail til Sikkerhedsstyrelsen bedt Sikkerhedsstyrelsen redegøre for dette.
Sikkerhedsstyrelsen har i en mail modtaget den 12 oktober 2012 svaret: ”...andelen af anmeldelser udgør
ca. 45 % af de samlede kontrolbesøg som vi har foretaget indtil nu i 2012.”

Idet det må formodes, at antallet af betydelige fejl er større i anmeldte solarier end i vilkårligt udvalgte, er 
det vores vurdering, at tallene i tabel B ikke kun er ”ikke-sammenlignelige”, men i snarere direkte 
misvisende og derved tegner et forkert billede af den generelle regelefterlevelse.

Det skal samtidig understeges, at Sikkerhedsstyrelsens udmøntning af standarden EN 60335-2-27, hvor SIK
i praksis kun blev tillader at benytte solarier mærket med UV-type 3, og hvor der udstedes påbud til ejere af 
solarier, der både er CE mærket og har en maksimal erythmal effekt inden for grænseværdien (0,3W/m2) - 
også bidrager til at forvanske billedet af regelefterlevelse, eftersom ejerne af disse CE-mærkede solarier har
benyttet dem i god tro og i overensstemmelse med gældende EU-standard og producenternes anvisninger.

• I afsnit 1.4.1. refereres Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige vurdering af forskellige (UV) typer solarier, der
vurderer, at type 1 og 2 solarier vil give færre forbrændinger end type 3 solarier. Sundhedsstyrelsen mener
derfor, at brugerne derved kan foranlediges til at benytte type 1 og 2 solarier i længere tid. 

– SCCP rapporten konkluderer i afsnit 4 ”Conclusion” sp.m. 5, at den biologiske effekt har langt højere
sundhedsmæssig relevans end den specifikke fysiske energi i forskellige bølgelængder, som den gamle
typebetegnelse knytter sig til. 

– SCCP rapporten anbefaler derfor en behandlingsvejledning, der tager højde for strålingens biologiske
effekt, defineret som max. 25 erythema (SED) enheder pr. time – og ikke som det fremføres i den
Tværministerielle rapport; 11 erythema enheder pr. time, der senere blev resultatet i EN 60335-2-27

– SCCP rapportens Annex beskriver, hvorledes den vægtede erythem effekt beregnes. 
– Behandlingsvejledningen, der benyttes af DSF certificerede centre, er udarbejdet på baggrund af EN

60335-2-7 figur 101 ”UV-Action Spectrums” med en maksimal vægtet erythem effekt på 0,3W/m2
svarende til 11 SED og altså klart under den i SCCP rapporten anbefalede grænse på 25 SED.

Som det fremgår af rapportens afsnit 1.4.1. skaber de gamle UV-type betegnelser i høj grad forvirring, idet 
to begreber sammenblandes; fysisk energi og UV-spektrum kontra biologisk effekt af en given dosis. 
Sundhedsstyrelsens vurdering indikerer et måske manglende kendskab til, hvorledes man solbader i et 
solarium, for i modsætning til solbadning i solen, hvor mange først afbryder solbadet, når hudrødme viser 
sig, har man i et solarium på forhånd valgt og betalt for en behandlingstid baseret på hudtypevejledningen, 
der er udarbejdet på baggrund af standardens grænseværdi. Derfor må frygten for, at den solbadende 
foranlediges til at forlænge opholdet i et offentligt/professionelt type 1 og 2 solarium siges at være højst 
teoretisk, idet det i praksis vil betyde påklædning, køb af ny tid og afklædning igen...
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• Afsnit 1.5. ”Hvad gør man i andre lande”: ”Arbejdsgruppen har i sin analyse set på, hvordan de omkringliggende
lande lovgiver på området og fremmer regelefterlevelsen.”

– Arbejdsgruppen bør redegøre for hvorledes og hvorfor man har udvalgt netop disse lande, hvor kun
Holland, i rækken af lande, er uden egentlig lovgivning på området.

– Man benævner dem ”omkringliggende” og medtager Spanien og Portugal men ikke Østrig, Ungarn, Polen,
Tjekkiet eller Schweitz. Ligeledes omtales lovgivningen på Island og i Norge, mens f.eks. EU-landende i
Baltikum ikke nævnes...

– I afsnit 3.4.2.6. ”Opsummering andre lande” kan man kun få den opfattelse, at Sverige har specifik
lovgivning mod unge under 18 år i solarier. I afsnit 3.4.4.2. ”Sverige” står der derimod: ”I Sverige er der
ikke forbud mod, at unge under 18 år bruger solarier”- hvilket er korrekt. Derimod har man påbudt
information i form af en plakat, der bl.a. påbyder unge under 18 år ikke at benytte solarier. Det samme har
vi praktiseret i Danmark siden 20083+4

Det er naturligvis helt legitimt at lade sig inspirere af andre landes regler og love, især hvis de er 
umiddelbart sammenlignelige. I Danmark har forbrugerne en klar præference for at betjene sig selv i 
forbindelse med solbadning i solarier. I Danmark er uddannelsesniveauet højt og over OECD- 
gennemsnittet5 og danskernes evne til at forstå information må vurderes som høj. Det samme gælder evnen 
til at vurdere sundhedsbudskaber og handle i overensstemmelse hermed. Specielt unge er modtagelige iflg. 
Kræftens Bekæmpelses kortlægning af danskernes solarievaner i 2010, der viser en halvering af 
solarieforbruget blandt 15-19 årige kvinder fra 2009 til 20106  - som følge af Kræftens Bekæmpelses og 
TrygFondens ”Sluk Solariet” kampagne.

Påtænkt lovgivning bør derfor i højere grad tage udgangspunkt i danske forhold, frem for hvad man gør i 
f.eks. Portugal og Spanien eller i lande uden for EU.

• I afsnit 2.1.6.1. ”UV-typer og grænser for effektiv strålingsintensitet” kan man læse følgende: ”UV-type 1 og
UV-type 2 apparater er påtænkt til brug i solcentre, skønhedsklinikker og lignende under tilsyn af behørigt
uddannede personer. UV-type 3 apparater kan anvendes af lægfolk, fx i ubemandede solcentre.”

– Standarden EN 60335-2-27 nævner intet om ubemandede solcentre i beskrivelsen af UV-type 3. Dette er
Sikkerhedsstyrelsen frie fortolkning af teksten: ”UV type 3 appliances may be used by unskilled persons”.

At kræve uddannet personale ved solariet i 2007, hvor standarden trådte i kraft, ville være ulogisk og
nærmest en teknisk handelshindring, eftersom arbejdet med at standardisere en sådan uddannelse først
blev iværksat i 2011 og ikke forventes færdig før tidligst i 2014.

Det er DSF's og andre eksperters helt klare vurdering, at det ikke er personale i solcenteret, der tænkes
på, når der i standarden står ”under tilsyn af behørigt uddannet personale”, men derimod de teknikere
og montører, som producenten uddanner og autoriserer til at installere, vedligeholde og reparere de
solarier, der benyttes professionelt, f.eks. i solcentre.

• Afsnit 3.3.3. ”Analyse og fremadrettede overvejelser” nævner IARC's klassificering af solarier og konkluderer
”sikker evidens for, at eksponeringen er kræftfremkaldende for mennesker”.

– International Agency for Research on Cancer (IARC) er en del af Verdenssundhedsorganisationen (WHO),
som blandt andet beskæftiger sig med at klassificere stoffer som carcinogene (kræftfremkaldende) eller
ikke-carcinogene.

– Solarier er blevet kategoriseret i “gruppe 1”.  “Gruppe 1” betyder, at der er sandsynlighed for, at brugen af
solarier kan øge risikoen for hudkræft. Dette skaber på ingen måde en ny opdagelse, da sollys og andre
UV-lyskilder befinder sig i samme kategori, som solarier gør nu.

– Solen har f.eks. været i gruppe 1 siden 1992.
– Rapporten medtager undersøgelser, der omhandler personer med hudtype 1, der anbefales ikke at solbade i

hverken sol eller solarium og derfor retteligt ikke bør medtages i studiet.
– IARC's rapport er ikke en ny undersøgelse, men en evaluering af en afhandling fra 2006, som i sig selv var
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en gennemgang af 23 undersøgelser, hvoraf nogle går tilbage til begyndelsen af 1980′erne. Disse
undersøgelser indeholder en lang række resultater. Mange af undersøgelserne er imidlertid problematiske:

– Ud af de 23 undersøgelser:
– blev 5 udelukket pga. ubrugelige data.
– 6 havde resultater, der antydede, at solarier faktisk kan reducere faren for hudkræft.
– 16 havde resultater inden for den statistiske fejlmargen, men blev alligevel lagt til grund.

Det, at noget befinder sig i “gruppe 1”, siger intet om omfanget af risikoen, idet skadelig dosis ikke vægtes. 
Visse ting i kategorien er meget farlige, f.eks. arsenik og sennepsgas. Andre substanser i gruppe 1 
indebærer kun en meget lille kræftfare, f.eks. rødvin, øl og fisk.

En meta-analyse [Grant, 2009] af IARC rapportens påståede forbindelsen mellem solariebrug og 
modermærkekræft kan ikke bekræfte nogen sammenhæng, hvis respondenternes hudtype og geografisk 
placering (breddegrad) behandles statistisk korrekt.7

BRANCHENS ANBEFALINGER:

– Rapporten omtaler konsekvent ”solcentre” og bekræfter vores opfattelse af, at den hidtidige indsats
hovedsageligt har været rettet mod solcentre, men retteligt bør regler, eventuelle love og kontrol omfatte
alle solarier med offentlig adgang, dvs. også solarier i fitnesscentre, klinikker, hoteller, hos frisører og
kosmetologer, i svømme- og idrætshaller samt i offentlige virksomheder.

– Dansk Solarie Forening støtter, med udgangspunkt i ovenstående, den anbefalede registreringspligt.
Registrerede solarier skal være lette at identificere for forbrugerne.

– Dansk Solarie forening støtter ligeledes anbefalingen af en service-logbog.

– Dansk Solarie Forening ønsker højere kvalitet af kontrollen med offentlige solarier og anbefaler
obligatorisk kontrol i faste intervaller. Kontrol kan udføres af myndighed eller akkrediteret organ.

– Dansk Solarie Forening støtter forslaget om standardiseret information. Den standardiserede information
skal ophænges ved alle offentlige solarier uanset behandlingsform; betjening, bemanding, selv-betjening.

– Dansk Solarie Forening anbefaler, at der udarbejdes standardiseret information baseret på den europæiske
standard EN 60335-2-27. Den nordiske plakat er efter DSF's opfattelse et klart tilbagskridt. Især vil den
forsimplede hudtypebeskrivelse kunne øge risikoen for fejlbehandling (overeksponering). 

– Dansk Solarie Forening anbefaler, at det bør overvejes, at gøre behørig uddannelse af ejer/operatør samt
eventuelt personale obligatorisk, når indholdet og kravene til en sådan uddannelse er vedtaget i den
kommende EU-standard.

– Som det fremgår af dette høringssvar deler Dansk Solarie Forening, i lighed med en række
sundhedsfaglige eksperter, ikke den Tværministerielle rapports vurdering af solarier som generelt
sundhedsskadelige, men vi anerkender den eksisterende uenighed i fortolkningen af statistiske data - og
har den opfattelse, at forbrugerne skal oplyses om uenigheden, informeres om konstaterede ricisi og
vejledes med sikker margin. 

– Med udgangspunkt i vores faglige viden, offenliggjorte undersøgelser samt SCCP rapportens konklusion,
mener vi ikke, der er grundlag for at vurdere solarier med UV-type 1 og 2 som hverken mere eller mindre
”farlige” end UV-type 3 solarier. I praksis vil alle tre typer, inden for grænserne, tilstræbe et UV-spektrum
(fordeling af UV-A og UV-B) sammenligneligt med solens, idet man jo ønsker samme kosmetiske effekt.

UV-type 3 solarier er oprindeligt tiltænkt brug i private hjem, hvor lægmand uden forudgående instruktion 
kan benytte og vedligeholde solariet. 
Et moderne professionelt solarium produceret i.h.t. EN 60335-2-27 er ofte en kombination af de tre UV-typer 
(1,2 og 3) med et variabelt spektrum inden for den vægtede grænseværdi på 0,3W/m2 og kan benyttes sikkert i 
offentligt regi under behørigt tilsyn fra operatør/ejer, producentens repræsentant og kontrollerende myndighed.
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Dansk Solarie Forening opfordrer til, at man i forbindelse med påtænkte regel/lovændringer ikke 
skaber en situation, hvor danskernes solbadning reguleres væk fra et offentligt miljø, hvor der er 
adgang til standardiseret information, kvalificeret vedligeholdelse samt myndighedernes kontrol, 
til private former, f.eks. i hjemmet, på kollegier, i klubber og i private virksomheder, hvor der ikke 
er lovhjemmel til at vejlede og kontrollere. 

På vegne af Dansk Solarie Forening 

Henrik Marx
formand 

1. Sunlight, vitamin D and the prevention of cancer: a systematic review of epidemiological studies
Tidsskrift: European Journal of Cancer Prevention (Eur J Cancer Prev. 2009 Aug 26)
Forfattere: Han Rhee, Jan Coebergh og Esther Vries

2. Solar Radiation, Vitamin D and Cancer Incidence and Mortality in Norway
Tidsskrift: Anticancer research (Anticancer Res 2009;29:3501-3509)

3. Bilag: Sol med omtanke – Vigtig Information
Kilde: DSF – Dansk Solarie Forening 

4. Bilag: Sol med omtanke – Hudtypebestemmelse
Kilde: DSF – Dansk Solarie Forening 

5. Education at a Glance 2007
Kilde: OECD / Universitets- og Bygningsstyrelsen

6. Danskernes solarievaner 2010
Kilde: Kræftens Bekæmpelse / TrygFonden

7. Critique of the IARC’s meta-analyses of the association of sunbed use with risk of cutaneous malignant melanoma
Kilde: Dermato-Endocrinology 1:6, 1-7; November/December 2009
Forfatter : William B. Grant
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      Sol med omtanke

Vigtig information

Bestråling af huden fra solen eller fra solarier 
kan medføre sundhedsskader.

Overdreven soldyrkelse kan føre til akut for-
brænding og kan over længere tid føre til, 
at huden ældes hurtigere.

Ultraviolet lys fra solen og solariet kan skade 
huden, og med ultraviolet bestråling øges
risikoen for hudkræft.

 Sollys direkte i øjnene kan give ”svejseøjne”
eller ”sneblindhed”, og kan over længere tid 
føre til svækket farvesyn.

 Enkelte mennesker, fx. albinoer, er særligt
følsomme over for sollyset og bør udvise ekstra 
forsigtighed ved ophold i såvel sollys samt
solarielys.

Nogle lægemidler og kosmetiske produkter
kan øge hudens følsomhed over for sollyset,
og dermed øges risikoen for sundhedsskader.

Personer, der er i medicinsk behandling, bør 
konsultere lægen herom.

                     VIGTIGE

Forholdsregler
• Brug altid beskyttelsesbriller.

• Bestem din hudtype før brug af solarium.

• Følg de anbefalede behandlingstider.

•  Vent 48 timer mellem første og anden 
behandling og undgå solbadning i den
naturlige sol på de dage du solbader
i solarium.

• Afrens huden grundigt for kosmetik.

• Beskyt følsomme dele af huden.

•  Søg læge hvis du mærker vedvarende 
hudforandringer. Dette er specielt vigtigt, 
hvis du opdager modermærker, der
vokser eller begynder at klø.

•  Benyt ikke solariet, hvis liggeplade og/eller 

(f.eks. revnet eller med kraftig lysgennem-
trængning med hvidt lys)

Følgende persongrup-
per må IKKE benytte
et solarium

• Personer med hudtype 1
  Se hudtypevejledning

•  Personer med usædvanlig 
misfarvning af huden
og/eller mange
modermærker.

•   Personer med moder-
mærkekræft i familien.

• Personer under 18 år.

Er du i tvivl..
Spørg din læge
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Bestem din hudtype før brug af solariet og følg de anbefalede tider i 
behandlingsplanen. Tag sol med omtanke og få glæde af solens positive 
virkning på krop og sjæl. 

Find den 
HUDTYPE 
der minder
mest om din

Hudtype Hudtype 1 Hudtype 2 Hudtype 3 Hudtype 4

Hudtone Meget lys Lys Lys brun Mørk el. mørklødet

Hårfarve Rødligt Lys blond el. mørk blond Mørk blond el. brunt Mørk brunt el. sort

Fregner Mange fregner Enkelte fregner Ingen Ingen

Hvordan reagerer 
huden i solen *

Kraftig rødmen 
- ingen bruning

Rødmen
- af og til brun

Sjældent rødmen 
- bliver brun

Aldrig rødmen 
- bliver hurtig brun

* Den typiske reaktion på solbadning i solen udenfor.

Hudtype Hudtype 1 Hudtype 2 Hudtype 3 Hudtype 4

1. behandling

Vi fraråder 
ophold i solen

6 minutter 6 minutter 6 minutter

2. behandling 10 minutter 10 minutter 10 minutter

3. behandling 10 minutter 10 minutter 10 minutter

4. behandling 11 minutter 11 minutter 11 minutter

5. behandling 11 minutter 11 minutter 12 minutter

6. behandling 12 minutter 12 minutter 14 minutter

7. behandling 13 minutter 13 minutter 16 minutter

8. behandling 14 minutter 14 minutter 18 minutter

9. behandling 14 minutter 15 minutter 20 minutter

10. behandling 14 minutter 16 minutter 22 minutter

11. behandling 14 minutter 17 minutter 24 minutter

12. behandling 14 minutter 19 minutter 25 minutter

Efterfølgende behandlinger 14 minutter 19 minutter 25 minutter

Max antal behandlinger max 100 gange årligt max 71 gange årligt max 56 gange årligt

Er det mere end 14 dage siden du har solbadet i sol/solarium, anbefaler vi at følge vejledningen fra 1. behandling.

      Sol med omtanke

Hudtypebestemmelse

      

Behandlingsplan for certificerede solarier
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