UV-stråling og folkehelse
Strategi for forebygging av hudkreft
1. Bakgrunn og status
1.1 Folkehelse – er et sentralt begrep, og folkehelsearbeid er definert slik: Folkehelsearbeid
er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens
helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som
beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller
indirekte påvirker helsen (Kilde: Regjeringen.no). Forebygging av hudkreft hører naturlig inn
under folkehelsearbeidet.
Generelt deles forebyggingsarbeid inn i tre stadier: før sykdom oppstår (primærforebygging),
når sykdommen har oppstått og er "aktiv" (sekundærforebygging), og etter at sykdommen er
behandlet (tertiærforebygging) (Kilde: Forebygging.no).

1.2 Hudkreft som nasjonal utfordring
I Norge er hudkreft blant de kreftformene som har økt mest i løpet av de siste tiårene, og vi er
blant de landene i verden med høyest forekomst og dødelighet av føflekkreft. Det er i
hovedsak tre typer hudkreft: føflekkreft (melanom), plateepitelkreft og basalcellekreft (tabell
1). Føflekkreft er den mest alvorlige formen for hudkreft. Norge har den høyeste dødeligheten
i Europa, og mye tyder på at vi har mye å hente på tidligere diagnostikk. For føflekkreft alene
er behandlingskostnadene anslått å være over 300 millioner kroner årlig.
Behandlingskostnadene for de tre hudkreftformene tilsammen er anslått til 450 millioner
kroner årlig. I tillegg kommer kostnader for pleie og omsorgstjenester, som er anslått til 150
millioner kroner årlig. Med økende andel eldre og tilgang til nye, livsforlengende medisiner,
forventes kostnadene å øke betydelig i årene som kommer. Plateepitelkreft kan også i sjeldne
tilfeller spre seg hvis den ikke behandles. Basalcellekreft er den hudkreftformen flest får. Den
er mindre alvorlig, men kan kreve mye behandling.

Tabell 1. Forekomst, dødelighet og prevalens av hudkreft i Norge i 2016
(Føflekkreftregisteret 2017).
Type hudkreft
Føflekkreft
Plateepitelkreft
Basalcellekreft

Antall nye
tilfeller 2016*
2311
2082
≥ 20 000***

Antall døde i
2016
ca. 330
49
-

Prevalens i**
2016
24594
15425
-

* Antall tilfeller er høyere enn antall pasienter da noen pasienter får flere tilfeller av føflekkreft samme år. Tallet
er derfor litt høyere enn angitt i Kreftregisterets rapport for 2016.
** Prevalens: Antall i live etter diagnostisert kreftsykdom på et gitt tidspunkt. Samlet prevalens for føflekkreft
og planteepitelkreft utgjør 15,2 % av prevalensen for alle kreftdiagnoser.
*** Kreftregisteret overvåker ikke forekomst av basalcellekreft. Anslag er basert på svenske tall, tatt i
betraktning høyere forekomst av plateepitelkreft og føflekkreft og en mindre populasjon i Norge.
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Det er godt etablert kunnskap at UV-stråling fra sol og solarier er den viktigste årsaken til
utvikling av hudkreft. Hudkreft kan forebygges, og det er langt mer kostnadseffektivt å
forebygge enn å behandle hudkreft. Generelt er prognosen god når hudkreft oppdages tidlig,
og behandlingen blir da mindre omfattende. Det er verken realistisk eller tilrådelig å unngå
UV-stråling fra sola helt. Å være utendørs er forbundet med mange positive effekter, som
fysisk aktivitet og frisk luft. Den brunende effekten UV-stråling har på huden er for mange
mennesker attraktiv og forbundet med fysisk og sosialt velvære, skjønnhet og sosial status.
Mange bruker mye tid og penger på aktiviteter utendørs, feriereiser til sydlige land og/eller i
kommersielle solarier for å bli brune. Lys hud blir lett solbrent. Det faktum at overdreven
soling fører til solforbrenninger, raskere aldring av huden og kan gi senskader som keratose
og hudkreft, tillegges mindre betydning av mange.
Strålevernet, Kreftforeningen og hudleger med flere har i mange år, med begrensede
ressurser, gjennomført ulike tiltak for å øke kunnskap og oppmerksomhet om faren ved
soleksponering og faresignaler for hudkreft. Kreftforeningens solvaneundersøkelser1 finner
noe bedring i nordmenns solvaner de siste årene. Sammenlignet med 2012 oppgir en større
andel å bruke solkrem med høyere faktor og en noe mindre andel blir solbrent både hjemme i
Norge og på feriereiser. Vi ser også en nedgang i bruk av solarium, fra én av seks (2014) til én
av ti (2018) som har brukt solarium minst én gang siste året. Samtidig viser undersøkelsene at
litt over en tredjedel av befolkningen blir solbrent hvert år både i Norge og på feriereiser. Data
fra Kreftregisteret viser at forekomsten av hudkreft øker i alle aldersgrupper over 30 år. Det er
nødvendig med en sterk nasjonal satsing for å redusere forekomst og død av hudkreft.
En beskrivelse av hudkreft og status for utviklingen av denne sykdommen i befolkningen er
gjennomgått i vedlegg 1 og er lagt til grunn for strategiarbeidet.
De viktigste utfordringene med tanke på forebygging av hudkreft er:
 mange soler seg for mye i sol eller solarium
 solforbrenning i hhv. dagliglivet, på ferie og i solarium
 vedvarende sterkt fokus på solbrun kropp som uttrykk for sunnhet, velvære, sosial
status og attraktivitet
 liten kunnskap om hvordan egen hudtype er knyttet til risiko for å bli solbrent og
utvikling av hudkreft
 forskjell på hva folk vet og hva de gjør mht. solingsatferd og solbeskyttelse
 sol fører til både positive og negative helseeffekter, og kommunikasjon fra ulike
aktører blant annet om solkrembruk og vitamin D kan oppfattes som motstridende
 liten bevissthet om behov for både sol og skygge i uteområder i skoler/barnehager og
det offentlige rom, samt solbeskyttelse som en integrert del av det fysiske miljøet
 liten oppmerksomhet om solbeskyttelse som del av HMS-arbeid for arbeidstakere som
helt/delvis jobber ute
 mangelfull etterlevelse av forskriftskrav for solarier
 hudkreft, spesielt føflekkreft oppdages ofte for sent, og dette medfører
ressurskrevende behandling og for tidlig død
En forutsetning for å møte utfordringene knyttet til hudkreft, er at samfunnet legger til rette
for at de gode valgene gjøres enklere og sørger for at befolkningen får bedre kunnskap om
1

Kreftforeningen. Solvaner i den norske befolkningen. Utført av Kantar TNS i mai 2018.
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UV-stråling og hudkreft. Dermed kan de omsette denne kunnskapen til atferd med mindre
risiko.

1.3 Strategisk mål
Strategien skal bidra til å redusere veksten i forekomst av hudkreft i Norge med 25 % innen
2040 sammenlignet med 2018. Tilsvarende skal den bidra til å redusere dødelighet gjennom
tidligere oppdagelse, med mål om å redusere gjennomsnittlig tykkelse ved diagnose på
føflekkreftsvulster fra dagens 1,0 mm til under 0,8 mm i år 2040. Tynnere svulster ved
diagnosetidspunktet gir bedre prognose for overlevelse.
I strategien er det lagt til grunn disse situasjoner der mennesker utsettes for UV-stråling:
 vanlig daglig atferd utendørs når sola skinner – helt eller delvis
 planlagt soling i Norge eller sydlige land – typisk ferie/fritid
 bruk av solarier
Tiltak for å forebygge hudkreft skal legge til rette for at hver enkelt
 forstår når de selv eller personer/grupper de har ansvar for, kan være utsatt for
helseskadelig UV-stråling
 har kunnskap om solingsatferd og nødvendig beskyttelse
 har mulighet til å ta sunne valg som fjerner eller reduserer effekter av helseskadelig
UV-stråling
Tiltak for tidligere oppdagelse av hudkreft skal legge til rette for at
 hver enkelt forstår og gjenkjenner faresignaler på hudkreft hos seg selv eller personer
de har ansvar for
 hver enkelt kan oppsøke og bli ivaretatt av kompetent helsetjeneste
 helsetjenesten har kunnskap om, egnet verktøy og prosedyrer for tidligere oppdagelse
av hudkreft
For å lykkes, må de sentrale myndigheter og samfunnsaktører inngå i et sektorovergripende
folkehelsearbeid med virkemidler, ressurser og tiltak som foreslått i delstrategiene.
Strategien er utviklet i tråd med den nasjonale kreftstrategi, "Leve med kreft", Nasjonal
kreftstrategi (2018-2022), om å være målrettet og persontilpasset. Tiltak skal legge til rette for
å gi økt kunnskap og informasjon om sammenhengen mellom eksponering for UV-stråling og
hudkreft for den enkelte, slik at alle kan ta sunne valg.

1.4 Om arbeidet med strategien
Folkehelseinstituttet ga i januar 2015 ut en kunnskapsoversikt om forekomst,
årsakssammenhenger og tiltak for å forebygge føflekkreft, på oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet (Magnus og Brunborg, 2015). De konkluderte bl.a. med at det er viktig
med gjentatt informasjon om solbeskyttelse, målrettede tiltak i skoler, barnehager og for andre
grupper som er særlig utsatt, og at konsekvensene av et solarieforbud i Norge bør utredes.
Helse- og omsorgsdepartementet har for perioden 2017-2018 gitt Statens strålevern i oppdrag
å etablere og koordinere en nasjonal arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til en nasjonal
UV- og hudkreftstrategi for å redusere forekomst og dødelighet av hudkreft i Norge, samt lage
3

en gjennomføringsplan med tiltak for å følge opp strategien. Denne strategien skal dekke
primær og sekundær forebygging for alle typer hudkreft. Diagnose, behandling og oppfølging
av føflekkreft dekkes av «Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,
behandling og oppfølging av maligne melanomer» i regi av Helsedirektoratet.
Strålevernet har opprettet og ledet en arbeidsgruppe med representanter fra fagetater og
myndigheter med kompetanse og virkemidler som støtter arbeidet: Helsedirektoratet,
Folkehelseinstituttet, Kreftregisteret, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Bærum
kommune. I tillegg har relevante fagetater og eksperter, frivillige organisasjoner og
interessegrupper blitt invitert til å delta i en referansegruppe. Disse har bidratt i arbeidet innen
spesifikke tema og har bidratt med ytterligere kompetanse. For mandat og nærmere
beskrivelse av arbeidsgruppens sammensetning og arbeidsform, samt medlemmer av
referansegruppen, se vedlegg 2.
Arbeidsgruppen har bl.a. lagt til grunn Helse- og omsorgsdepartements NCD-strategi 20132017, bygget på WHO sine anbefalinger om forebygging av de fire dominerende ikkesmittsomme folkesykdommene (hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske
lungesykdommer og kreft). Ambisjonen for NCD-strategien er å redusere for tidlig død av
disse sykdommene med 25 % innen 2025. Forebygging av hudkreft vil potensielt kunne bidra
betydelig til denne forbedringen. Forslaget til strategi og tiltak mot den sterke veksten i
hudkreftforekomsten har klare paralleller til NCD-strategien med sektorovergripende
folkehelsearbeid som et nøkkelord.
Arbeidet er forankret i Strålevernets strategiske plan 2018-2020, og vil supplere den siste
kreftstrategien, "Leve med kreft", Nasjonal kreftstrategi (2018-2022).

1.5 Oppfølging og varighet
Strategien skal gjelde for perioden 2019-2023. Gjennomføringen av strategien skal skje
innenfor årlige statsbudsjetter, tilskuddsordninger og relevante stortingsdokumenter.
Strategien er et redskap for styring og koordinering av det forebyggende hudkreftarbeidet i
flere sektorer. Statens strålevern skal opprette en nasjonal koordineringsgruppe som skal følge
opp strategien. Koordineringsgruppen skal bestå av representanter fra fagetater og
myndigheter med kompetanse og virkemidler som støtter arbeidet. Statens strålevern
rapporterer på måloppnåelse til Helse- og omsorgsdepartementet gjennom den ordinære
styringsdialogen med departementet.
1.6 Økonomiske og administrative konsekvenser
På oppdrag fra Statens strålevern har Oslo Economics utarbeidet en rapport
«Samfunnskostnader forbundet med hudkreft». Basert på deres beregninger anslås de totale
samfunnskostnadene forbundet med hudkreft til størrelsesorden 6,5 milliarder kroner per år ut
fra dagens regime mht. forebygging og behandling.
Som for andre typer kreftsykdommer utgjør helsetapet som følge av tapte leveår og tapt
livskvalitet den største andelen av de samlede samfunnskostnadene. Denne kostnaden er
estimert til i overkant av 5 milliarder kroner. Helsetjenestekostnadene er estimert til 450
millioner kroner, mens kostnaden for pleie- og omsorg er beregnet til om lag 150 millioner
kroner. Videre utgjør produksjonstapet for samfunnet (verditap av tapt arbeidstid) om lag det
samme som kostnadene i helse- og omsorgstjenesten samlet (600 millioner kroner).
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Det ventes at aldring vil øke antall nye hudkrefttilfeller i Norge i årene fremover. Enkel
framskrivning av helse- og omsorgskostnadene og samfunnskostnadene forbundet med
hudkreft medfører kostnader på hhv. 1 milliard og 11,5 milliarder kroner i år 2034, det siste
året prognosemodellen har anslag for.
Gitt at tiltak i strategien fører til at vi når målet om 25 % reduksjon i veksten i forekomst av
hudkreft allerede i 2034 (dvs. tidligere enn målet om 25 % reduksjon innen 2040), vil de
tilsvarende kostnadene i stedet bli hhv. rundt 750 millioner (helse- og omsorgskostnadene) og
8,7 milliarder kroner (samfunnskostnadene). Dette utgjør en reduksjon i kostnader for år 2034
på hhv. 250 millioner og 2,8 milliarder kroner. Reduserte helsetjenestekostnader kan hentes
ut gjennom lavere utgifter eller ved å gi et bedre tilbud til andre pasienter. Tilsvarende kan
redusert sykefravær og lavere uførepensjonering gi besparelser i næringslivet og for NAV.
Færre dødsfall er av stor verdi for samfunnet, men fremgår ikke av offentlige regnskaper.
Kostnadsanslagene inkluderer føflekkreft, plateepitelkreft og basalcellekreft. Det er knyttet
særlig usikkerhet til alle typer kostnader ved plateepitelkreft og basalcellekreft fordi det ikke
foreligger sikre anslag for antall tilfeller av basalcellekreft per år eller registerdata om
behandlingskostnader. For føflekkreft er det også knyttet usikkerhet til kreftlegemidler og
pleie ettersom det i statistikken i liten grad skilles mellom bruk av disse til å behandle ulike
kreftformer. Behandlingseffekt og kostnadene til bruk av nye kostbare livsforlengende
legemidler kan være underestimert i analysene ettersom nye behandlingsmetoder i stadig
større grad tas i bruk. Videre vil kostnadene være underestimert fordi rapporten inkluderer
antall pasienter som diagnostiseres med føflekkreft hvert år og ikke antall tilfeller (som angitt
i tabell 1 i strategien). Enkelte pasienter får flere hudkrefttilfeller innenfor samme året.
Diagnostikk og behandling av in situ tilfeller (forstadier) er heller ikke inkludert i
beregningene.
De ulike tiltakene som er foreslått i strategien vil i varierende grad føre til administrative og
økonomiske konsekvenser. De fleste tiltakene som er foreslått kan gjennomføres innenfor
eksisterende budsjetter, og forutsetter heller ingen administrative endringer. Konsekvenser
forbundet med noen av tiltakene vil først bli belyst i utrednings- og implementeringsfasen.
Tiltak som inkluderer informasjonskampanjer vil kreve budsjetter i størrelsesorden 3
millioner kroner per år de neste fem årene.
Staten strålevern er tiltenkt en sentral rolle i implementeringen og oppfølgingen av
hudkreftstrategien. Dette vil omfatte å koordinere og lede utvikling av informasjonsprodukter,
opplæringsmateriell og veiledere, kompetanseformidling til andre forvaltningsorganer,
skoler/lærere og interesseorganisasjoner, organisere kurs og møtearenaer, kampanjer, aktiv
kommunikasjons- og medieoppfølging, formidle måle- og overvåkingsresultater om UVstråling, evalueringer av tiltak m.m. En slik rolle krever styrking av personellressurser og med
nødvendige driftsmidler internt samt til partnerskapsarbeid.
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2 Delstrategier
2.1 Forebygging i forvaltningen
Målområde 1 – Forebygging av hudkreft gjennom statlig, fylkeskommunal og
kommunal forvalting
For å snu den økende forekomsten av hudkreft kreves systematiske og langvarige tiltak innen
forvaltningen av regelverket for helse, plan og bygg, arbeidsmiljø og utdanning. Land som
Danmark, Australia og New Zealand har valgt en langvarig strategi med å utvikle en
systematisk «solpolitikk» («sunpolicy»). Flere tiår etter at solpolitikken ble initiert, har
hudkreftforekomsten avtatt i Australia.
De som skal gjennomføre dette arbeidet på de ulike forvaltningsnivåer (departementer,
direktorater, fylker og kommuner) trenger tilgang til kvalitetssikret kunnskap om fagområdet
UV-stråling og forebygging, samt ressurser til oppfølging og gjennomføring. De trenger også
tilgang til eksempler på egnede forebyggingstiltak samt opplærings- og veiledningsmateriell
blant annet for vurdering av risiko og prioritering i den enkelte kommune. Dette kan
eksempelvis være betydningen av geografi, årstider, værforhold og eventuelt andre lokale
forhold. Det finnes allerede i dag ulike folkehelsenettverk i forvaltningen, og det
forebyggende hudkreftarbeidet bør bygge videre på og styrke deres kompetanse med hensyn
til UV-stråling og helseeffekter.
På bakgrunn av at strålevernloven og strålevernforskriften har hjemler som dekker formålet
med denne strategien, faller det naturlig å opprette en tverrfaglig kompetansegruppe under
ledelse av Statens strålevern. Kompetansegruppens oppgave må være å formidle relevant
regelverk, kvalitetssikret kunnskap, informasjon og erfaring til de ulike forvaltningsnivåer.
Dette gjelder også formidling og bruk av resultater og måledata fra det nasjonale UVmålenettverket. Det forventes også et tilsvarende behov når det gjelder å øke kunnskap og
bevissthet om forebygging av hudkreft i befolkningen. Likeledes er det naturlig at
kompetansegruppen følger med på forskning om UV-stråling knyttet til forebygging av
hudkreft og kan identifisere forskningsutfordringer og behov.
Folkehelseloven (FHL), plan og bygningsloven (PBL) og arbeidsmiljøloven (AML) med
tilhørende forskrifter, blant annet forskrift om miljørettet helsevern, forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler, byggteknisk forskrift og internkontrollforskriften, har
tilstrekkelige og formålstjenlige hjemler for å tilrettelegge for forebygging av hudkreft i et
folkehelseperspektiv. Det er imidlertid en utfordring at veiledere, rundskriv og nasjonale
forventninger til lokal planlegging knyttet til disse lover og forskrifter, i liten grad vektlegger
eller gir veiledning om hvordan beskyttelse mot solens UV-stråling bør vurderes eller
tilrettelegges for i praktisk forvaltning. Arbeidet med forebygging mot helseskadelig UVstråling må forankres og operasjonaliseres på flere forvaltningsnivåer. Det bør inngå i de
lokale planprosesser på områder som skoler, barnehager, byrom, idrettsanlegg, fritidsområder,
badestrender, parker, arbeidsplasser og arrangementer utendørs o.l.
Den overordnede nasjonale kreftstrategien har pekt på betydningen av samarbeid mellom
ulike forvaltningsnivåer og fagmiljøer, og har etablert «Partnerskap mot kreft» som en
plattform. Dette samarbeidet bør inkludere denne strategien for ytterligere samordning.
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Tilgang til skygge, redusert oppholdstid i sterk sol, bekledning og bruk av solkrem reduserer
mengden UV-stråling til huden og gir derved redusert risiko for solbrenthet og andre
solskader. Dette vil gi mindre risiko for DNA-skader i huden, redusert immunforsvar,
aldringsforandringer og hudkreft. Tilgjengelighet kan påvirke hvor mye folk bruker
solbeskyttelse. Koordineringsgruppen bør vurdere insentiver for å øke bruken av
solbeskyttelse, f.eks. gjennom regelverk og sertifiseringsordninger (eks. Blått Flagg, Green
Key o.l.).

2.1.1 Tiltak og aktører
Tiltak 1.1
Tiltak 1.2
Tiltak 1.3

Tiltak 1.4
Tiltak 1.5

Tiltak 1.6

Etablere en nasjonal tverrfaglig koordineringsgruppe i 2019 for å følge opp
strategien, ledet av Statens strålevern
Inkludere forebygging av hudkreft i samarbeidsforumet «Partnerskap mot kreft»
Utarbeide og revidere veiledere, rundskriv og nasjonale forventninger knyttet til
folkehelseloven, plan og bygningsloven, arbeidsmiljøloven og eventuelle andre
lover og de tilknyttede relevante forskrifter, slik at forebygging av hudkreft
inkluderes innen 2020
Implementere strategi for forebygging av hudkreft i lokalt systematisk
folkehelsearbeid og i plan og byggesaksforvaltning innen 2021
Sette forebygging på dagsorden og heve kompetansen om forebygging av
hudkreft i nettverk og samarbeidsfora for folkehelse på lokalt, regionalt og
nasjonalt nivå
Fremme tilgang til solbeskyttelse som skygge, bekledning og solkrem på
relevante steder og arrangementer
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2.2 Kunnskap og bevissthet om forebygging
Målområde 2 – Økt kunnskap og bevissthet om forebygging av hudkreft i befolkningen
Kunnskap, refleksjon og ferdigheter tilegnes systematisk i befolkningen gjennom
utdanningsløpet. Kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet har virkemidler til å
kunne påvirke kunnskaps- og ferdighetsnivået om UV, sol, atferd og hudkreft ved å endre
læreplaner og innføre relevante kompetansemål for de ulike fag og skolenivåer.
En forutsetning for gjennomføring av strategien er at det finnes høy kompetanse ved norske
universiteter, forskningsmiljøer og i forvaltningen. Det er viktig at norske kompetansemiljøer
er aktiv i forskning rettet mot de mange utfordringer knyttet til forebygging av hudkreft, som
fysiske, biologiske og medisinske, såvel som atferdsmessige, sosiologiske og psykologiske
forhold. Forskning er nødvendig for å fylle kunnskapshull for presis og målrettet forebygging.
Viktige forskningsspørsmål innebærer blant annet å avklare årsaker til høy forekomst og
dødelighet av hudkreft i Norge, avklare hvilke tiltak som har effekt og kartlegge potensielle
flaskehalser mht. diagnostikk.
Erfaringer fra andre land (bl.a. Australia, Danmark og New Zealand) viser at man gjennom
det generelle utdanningsløpet har økt befolkningens kunnskap om forebygging av hudkreft.
Det er særlig tiltak rettet mot barnehager, grunnskolen, utearbeidende, utendørs
fritidsaktiviteter og turisme som har vist gode resultater. Individrettet kommunikasjon for å
øke bevissthet og kunnskap tilpasset tid, sted og målgrupper (for eksempel smarttelefonløsninger og app’er med UV-varsling, solråd mv.) har også vist å ha god effekt. Ytterligere
effekt er oppnådd ved å kombinere individrettede tiltak med ulike strukturelle tiltak (eks.
tilgang til skygge, tilpassede timeplaner mht. solforhold mv.).
Kunnskap om betydningen av egen solingsatferd og alvorlige helsekonsekvenser er viktig å
formidle til befolkningen generelt, samt til utsatte grupper og de ansvarlige for disse. Utsatte
grupper inkluderer personer med økt risiko for hudkreft og personer som kan bli eksponert for
skadelig UV-stråling i arbeid eller fritid. Eksempler på etater, institusjoner og organisasjoner
med en slik rolle er:





fritids- og idrettsorganisasjoner med utendørsaktiviteter og arrangementer for barn og
unge
aktører innen reiseliv og turisme
arbeidsgivere med HMS-ansvar for arbeid helt eller delvis utendørs
interesseorganisasjoner

Betydningen av egen solingsatferd kan være spesielt viktig for pasienter som bruker
medikamenter med bivirkning knyttet til økt risiko for hudkreft. Dette kan for eksempel
gjelde immundempende medikamenter. Det er viktig at leger som foreskriver slik
medisinering er kjent med potensielle bivirkninger og informerer sine pasienter om dette.
Det vil være viktig å evaluere i hvilken grad tiltakene i strategien treffer og har effekt.
Endring i forekomst og dødelighet vil vi kunne se i Kreftregisterets statistikker. Dette vil
imidlertid ta lenger tid enn strategiens tidshorisont på fem år. Det er derfor nødvendig at
koordineringsgruppen iverksetter evaluering av tiltakene og måler midlertidige endringer.
Ulike metoder, som periodiske spørreundersøkelser, kan benyttes for å kartlegge og følge
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utvikling mht. solingsatferd, solbrenthet og bruk av solbeskyttelse, da disse er indikatorer for
fremtidig utvikling av hudkreft og om strategien virker over tid. En annen metode er å benytte
Kunnskapssenteret til å gjennomføre litteraturstudier mht. om det er tiltak som har vist seg å
være spesielt effektive. Et annet grunnlag for evaluering er at det finnes gode data i Nasjonalt
kvalitetsregister for føflekkreft. For å finne presise årsaker til forekomsten av nye tilfeller og
til tilbakefall av føflekkreft, er pasientrapporterte resultater, såkalt PROMs, sentrale.

2.2.1 Tiltak og aktører
Tiltak 2.1

Tiltak 2.2

Tiltak 2.3
Tiltak 2.4
Tiltak 2.5

Tiltak 2.6
Tiltak 2.7
Tiltak 2.8

Vektlegge forebygging av hudkreft i utdanningsløpet gjennom å revidere
rammeplanen for barnehagen og læreplaner og kompetansemål for relevante fag
for de ulike skoletrinnene
Sikre at kunnskap om forebygging av hudkreft vektlegges i utdanning til
relevante yrker, som for eksempel for lærere og førskolelærere, ulike grupper av
helsepersonell, planleggere, urbanister, arkitekter, landskapsarkitekter og innen
miljørettet folkehelsearbeid mv.
Utarbeide tydelig og målrettet kommunikasjon om forebygging av hudkreft for
befolkningen generelt og utsatte grupper spesielt
Gjennomføre informasjonskampanjer om primær og sekundærforebygging mot
hudkreft
Gjennomføre regelmessig kartlegging av tilgjengelig forskning om
forebyggende tiltak mot hudkreft, og følge med på trender i
eksponeringsforhold, kunnskap og atferd i befolkningen
Koordineringsgruppen gis i oppgave å identifisere forskningsbehov og
utfordringer knyttet til forebygging av hudkreft
Opprette PROMs (pasientrapporterte tilbakemeldinger) for føflekkreft
Øke prioritering av forskningsmidler fra Norges forskningsråd til
kompetansemiljøer ved norske universiteter, forskningsmiljøer og i
forvaltningen til forskning som kan fylle kunnskapshull for presis og målrettet
forebygging av hudkreft
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2.3 Solarier
Målområde 3 – Revurdere reguleringsregimet for solarier
En vesentlig eksponeringssituasjon for UV-stråling er bruk av solarier for kosmetiske formål.
Bruken har vært regulert ved forskrifter siden 1983. De siste årene er det innført nye krav for
å redusere UV-eksponeringen, slik som 18 års aldersgrense (fra 01.07.2012), alderskontroll
(01.01.2017), kompetansekrav for aktørene i solariebransjen (fra 01.01.2016) og strengere
plikt til å informere kundene om risiko ved solariebruk (fra 01.01.2015).
Tilgjengeligheten til solarier er stor i Norge, med ca. 5500 solarier registrert i bruk i
Strålevernets melderegister per mai 2018. Kreftforeningens solvaneundersøkelse og
ungdomsundersøkelse (2018) viste at hver tiende nordmann hadde brukt solarium minst én
gang siste året og én av fire i aldersgruppen 15-24 år.
Erfaringer fra tilsyn har vist at solariebransjen i begrenset grad etterkommer forskriftskravene.
Tilsyn i 1998-99, 2003 og 2008 avdekket betydelig bruk av ulovlige og/eller for sterke
strålekilder, og dette til tross for at krav til strålekilder har eksistert siden 1983. Kravet til
alderskontroll har foreløpig i begrenset grad blitt implementert. Resultater fra tilsyn ved 460
virksomheter høsten 2017, viste at 45 % manglet tilfredsstillende alderskontrollsystem og 51
% hadde ikke bestått kompetansekravet. Brudd på aldersbestemmelsene vurderes som
alvorlige, og mer effektive sanksjonsmidler bør vurderes. Videre viser tilsyn at
solariekundene får motstridende budskap, med advarsler mot solariesoling fra myndighetene
samtidig med budskap fra solariedrivere om positive effekter av sol, eksempelvis som kilde til
D-vitamin og forberedelse av huden før Syden-reiser.
WHO ga allerede i 2003 ut de første anbefalinger om regulering av solariebruk. I 2009
klassifiserte WHOs fagorgan for kreftforskning, IARC, solarier som kreftfremkallende.
Senere studier har bekreftet IARC’s konklusjoner. Risikoen er vist å være høyest når
solariebruken starter i ung alder, og den øker med økende bruk. I 2017 kom WHO med
oppdaterte anbefalinger, der flere opsjoner for regulering er beskrevet, fra forbud til
restriksjoner i større eller mindre grad (reklameforbud, innføring av avgifter mv.). En EUrapport fra 2016 slår fast at solarium forårsaker en vesentlig andel tilfeller av føflekkreft blant
de under 30 år. Rapporten konkluderer med at UV-stråling fra solarier både initierer og
promoterer kreftutvikling i hud, at det ikke finnes noen terskelverdi verken for UV-stråling
eller UV-dose og at det derfor ikke er noen trygg nedre grense for solariebruk. Mer enn 40
land har innført nasjonale reguleringer for solarier per 2017, med forbud for yngre
aldersgrupper (som i Norge) eller totalforbud (Australia, Brasil). Et totalforbud vil effektivt
redusere UV eksponeringen, og dagens ressurs- og kompetansekrevende forvaltning av
solarieregelverket vil bortfalle (godkjenninger, meldinger, veiledning, tilsyn). Samtidig vil et
forbud være inngripende med bortfall av næringsgrunnlag for solarievirksomhetene.
2.3.1 Tiltak og aktører
Tiltak 3.1
Tiltak 3.2
Tiltak 3.3

Nedsette en faglig arbeidsgruppe innen juni 2019 med mandat å utrede et forbud
mot solarier, med frist 2020 for å avlevere vurdering og anbefaling
Endre gjeldende forskrift med reklameforbud og strengere krav til
advarselsmerking på selve solariet innen utgangen av 2019
Endre strålevernloven med hjemmel for stansing ved brudd på bestemmelse
knyttet til alderskontroll
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2.4 Tidligere oppdagelse
Målområde 4 – Målrettet og tidligere oppdagelse av hudkreft
Tidligere oppdagelse av hudkreft medfører mindre krevende behandling (enkel kirurgi), og
for føflekkreft er tidlig oppdagelse viktig for overlevelse. Oppdagelse og behandling av
hudkreft skjer vanligvis samtidig hos fastlegen. Erfaring viser at over halvparten av
føflekkrefttilfellene oppdages og blir behandlet på denne måten. Føflekker som fjernes
kirurgisk pga. mistanke om hudkreft eller av andre årsaker, må alltid sendes til
histopatologisk undersøkelse. I de tilfellene der føflekkreft blir påvist, utføres videre
behandling i spesialisthelsetjenesten.
Kreftregisterets tall viser at eldre menn skiller seg ut med høy forekomst, mer avanserte
sykdomsstadium ved oppdagelse og høy dødelighet av føflekkreft. Enkelte typer føflekkreft
utvikler seg svært raskt. Det er derfor nødvendig med tiltak i alle ledd for tidligere oppdagelse
og mulighet for kurativ behandling (oppmerksomhet mht. symptomer i befolkningen og hos
fastlege, samt kort ventetid hos spesialisthelsetjenesten).
Hver enkelt er den viktigste aktør for egen helse, og det er viktig å øke bevissthet og
kunnskap om tidlige tegn på sykdom i egen, eller nærstående personers hud, ved periodiske
selvundersøkelser. Særlig viktig er det at folk får informasjon og kunnskap om faresignaler
knyttet til mulig hudkreft. Samtidig er det viktig å ikke skape «helseangst» i befolkningen.
Mange mennesker har et stort antall føflekker som aldri vil utvikle seg til hudkreft. Ofte er det
den ene føflekken som forandrer seg, eller som ser annerledes ut enn de andre («den stygge
andungen»), man skal ha fokus på.
Norske hudleger initierte i 2014 deltagelse i den europeiske kampanjen Euromelanoma, blant
annet med et lavterskeltilbud for hudsjekk. Denne oppmerksomhetskampanjen ble
gjennomført i samarbeid med Kreftforeningen fra 2014 til 2017, med god oppslutning.
Informasjonskampanjer om forebygging av hudkreft eller om tidlig oppdagelse av hudkreft
har så langt ikke vært initiert eller gjennomført i regi av helsemyndighetene.
Riktig diagnose kan være vanskelig å stille. Helsedirektoratet har nylig utgitt en
diagnoseveileder for føflekkreft (melanom) rettet mot fastleger, men den må bli bedre kjent
blant legene. Veilederen dekker godt enkelte typer føflekkreft, med klassiske kjennetegn
(ABCDE-regel):
A: Assymetri
B: Begrensning, uregelmessig
C: Color, fargevariasjon, sorte partier
D: Diameter, som regel større enn 6 mm
E: Endring, som vekst, kløe, blødning
Diagnoseveilederen er mindre tydelig med hensyn til en farlig type føflekkreft med andre
kjennetegn («den stygge andungen»; EFG-regel):
E: Elevated (opphøyd)
F: Firm (fast)
G: Growth (vekst)
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En systematisk utfordring er tilgjengelighet til hudlege, kompetanse hos fastlegene, samt
tettere dialog mellom fastlege og hudlege. Det er behov for at leger får økt oppmerksomhet
om hudkreft og lavere terskel for å foreta hudsjekk, samt informere om sunne solvaner,
fotosensibiliserende legemidler og tegn på hudkreft. Når hudsjekk kommer i tillegg under en
konsultasjon, finnes det takster som kan dekke inn den ekstra tiden dette tar.
Nye teknologiske hjelpemidler utvikles også innen dermatologi basert på moderne
kommunikasjonsteknologi. Teledermatologi kombinerer dermatoskopi (undersøkelse av hud
med optisk apparatur), telemedisin og e-helse-applikasjoner (smarttelefon, nettbrett o.l.). Slike
løsninger kan avhjelpe kapasitetsproblemer, særlig i områder med lav spesialistdekning, og
samtidig bidra til kunnskapsformidling til fastleger fra spesialister.
Mangelfull eller ufullstendig henvisningspraksis synes å være et generelt problem i
samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ifølge en
undersøkelse fra Riksrevisjonen i 2017 (Riksrevisjonen 2017). Erfaringer med
henvisningspraksis for hudkreft viser også manglende presisering av
spørsmålsstilling/indikasjon (føflekkreft kontra annen type hudkreft) og uklarheter mht.
obligatoriske opplysninger om pasient, og med forsinkelse mht. videre oppfølging eller
behandling som konsekvens. Dette kan utgjøre en vesentlig barriere for å bli inkludert i det
mer strukturerte pakkeforløpet for føflekkreft. Det store volumet av annen hudkreft enn
føflekkreft, fører til lang ventetid for behandling på grunn av knapphet på hudleger.
Økt fokus på tidligere oppdagelse av føflekkreft vil medføre økt press på patologisk kapasitet.
Det er også nødvendig med økt fokus på kvalitet og kvalitetssikring av de patologiske
prosedyrer og metoder. Relevant tiltak er allerede omtalt i Kreftstrategien, Målområde 2,
Delmål: «Etablere tilstrekkelig kapasitet innen patologi, bildediagnostikk (CT, MR, PET-CT)
og endoskopi gjennom rekruttering, riktig bemanning og oppgavefordeling, styrket
spesialkompetanse og oppdatert utstyr».

2.4.1 Tiltak og aktører
Tiltak 4.1

Tiltak 4.2
Tiltak 4.3

Tiltak 4.4
Tiltak 4.5

Øke kunnskap og bevissthet om faresignaler for hudkreft og ansvar for egen hud
gjennom god og enkel informasjon, og bruk av kommunikasjonstiltak som har
dokumentert effekt
Øke kunnskap og bevissthet om faresignaler for hudkreft hos fastleger og andre
ansatte i helse- og omsorgstjenesten
Sørge for ressurser slik at forebygging av hudkreft i større grad vektlegges i
grunnutdanningen for leger, og at det lages tellende kurs om temaet i
videreutdanningen for leger
Sikre at nødvendig og presis informasjon inkluderes i henvisningen til spesialist
(patolog, hudlege, kirurg) for å redusere forsinkelse i diagnose og behandling
Utrede mulighetene for å innføre henvisningspraksis til hudlege ved bruk av
teledermatologi/dermatoskopi

12

26. Manson JE, Bassuk SS, Buring JE. Vitamin D, calcium, and cancer – Approaching
daylight? JAMA 2017; 317: 1217-18.
27. Linos E, Keiser E, Kanzler M, Sainani KL, Lee W, Vittinghoff E, Chren MM, Tang JY.
Sun protective behaviors and vitamin D levels in the US population: NHANES 2003-2006.
Cancer Causes Control. 2012 Jan; 23(1):133-40.
28. Katalinic A, Waldmann A, Weinstock MA, Geller AC, Eisemann N, Greinert R, Volkmer
B, Breitbart E. Does skin cancer screening save lives? An observational study comparing
trends in melanoma mortality in regions with and without screening. Cancer 2012;118: 5395402.
29. Stang A, Jöckel KH, Heidinger O. Skin cancer rates in North RhineWestphalia, Germany before and after the introduction of the nationwide skin cancer
screening program (2000-2015). Eur J Epidemiol 2018 [Epub ahead of print].
30. Halvorsen JA, Løberg M, Gjersvik P, Roscher I, Veierød MB, Robsahm TE, Nilsen LTN,
Helsing P, Kalager, Bretthauer. Why a randomized melanoma screening trail is not a good
idea. Br J Dermatol 2018; 2018 Jun 12 DOI: 10.1111/bjd.16784 [Epub ahead of print].

Vedlegg 2: Arbeidsgruppens mandat, sammensetning og
arbeidsform samt referansegruppe mv.
1. Mandat for arbeidsgruppen for samordnet innsats mot hudkreft
Mandat
Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til en nasjonal UV- og hudkreftstrategi og en
gjennomføringsplan med tiltak for å følge opp strategien. Strategien skal inneholde mål og
prioriteringer som kan bidra til å redusere forekomst og dødelighet av hudkreft grunnet
helseskadelig ultrafiolett (UV) stråling fra sol og solarier.
Denne strategien ferdigstilles i løpet av 2018 og skal gjelde for perioden 2019-2023.
Bakgrunn
Norge er blant landene i Europa og i verden med høyest forekomst og dødelighet av
melanom. Hudkreftformene føflekkreft (melanom) og plateepitelkreft (ikke-melanom) er
blant de kreftformene som har økt mest i løpet av den 60-års-perioden Kreftregisteret har
overvåket kreftforekomst i Norge, og de øker fortsatt. Epidemiologiske studier viser
signifikant økt risiko knyttet til eksponering for UV-stråling fra sol og solarier, spesielt ved
intens eksponering. Hudkreft kan forebygges. Et av hovedmålene i Nasjonal handlingsplan
for kreft 2015-2017 er at Norge skal bli et foregangsland innen kreftforebygging, og mht.
føflekkreft skal det jobbes med tiltak nevnt i Folkehelseinstituttets kunnskapsoversikt om
forekomst, årsakssammenhenger og tiltak for å forebygge føflekkreft (Januar 2015). Av
statsbudsjettet for 2017 fremgår at det skal utvikles en nasjonal strategi for å redusere
forekomst og dødelighet av hudkreft i Norge.
Arbeidets omfang
Strategien skal dekke primær og sekundær forebygging. Diagnose, behandling og
oppfølging dekkes av «Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,
behandling og oppfølging av maligne melanomer» utgitt av Helsedirektoratet.
Arbeidsgruppen skal:
- Gi oversikt over eksisterende hudkreftforebyggende arbeid i Norge, viktige målgrupper
og involverte aktører, og vurdere behov for endringer, blant annet basert på
anbefalinger fra WHO og andre lands arbeid og erfaringer.
- Gi oversikt over, og gjennomgå lover, forskrifter, veiledninger og retningslinjer som
direkte eller indirekte omfatter bestemmelser knyttet til UV-eksponering. Synliggjøre
ansvar og roller, og foreslå endringer som kan styrke og effektivisere arbeidet med
hudkreftforebygging.
- Se på virkemidler som kan stimulere til at det gjennomføres flere tiltak for å sikre
solbeskyttelse der særlig barn og unge oppholder seg, tiltak som bidrar til mindre
overdreven soling på Syden-ferier og tiltak som fører til at UV-varsling blir mer
tilgjengelig i situasjoner der folk kan bli eksponert for intens UV-stråling.
- Vurdere tiltak for informasjon rettet mot relevante målgrupper, spesielt barn og unge
og andre uttalte risikogrupper.
- Gi oversikt over dagens situasjon mht. tidlig diagnose (kapasitet, kvalitet, aktører),
vurdere behov for endringer og foreslå tiltak som kan bidra til tidlig diagnose, samt
tiltak som kan få spesielt personer i risikogrupper til å oppsøke lege i tide.

Tema 1 – Hudkreftforebyggende arbeid
Arbeidsgruppen skal:
 Gi oversikt over eksisterende hudkreftforebyggende arbeid i Norge, viktige
målgrupper og involverte aktører, og vurdere behov for endringer, blant annet
basert på anbefalinger fra WHO og andre lands arbeid og erfaringer.
1. Eksisterende hudkreftforebyggende arbeid i Norge
Punktlisten under inkluderer noen av de viktigste områder, aktører og målgrupper med
forebyggende arbeid rettet mot hudkreft grunnet UV-stråling i Norge de siste årene.
 Universell informasjon til befolkningen om UV-stråling, helseeffekter, sol, solarier,
forebygging samt tidlige tegn på hudkreft presenteres på ulike nettsteder og
distribueres i ulike typer informasjonsbrosjyrer o.l. Slike informasjonsaktiviteter har
blitt gjennomført gjennom mange år, først og fremst av Statens strålevern og
Kreftforeningen, men også av Folkehelseinstituttet, Kreftregisteret, Kreftlex (til
pasienter og pårørende) og ulike hudlegemiljøer (bl.a. fra OUS og noen private aktører
som Oslo hudlegesenter). Andre formidler informasjon levert fra disse, som
Helsenorge.no, Miljøstatus, ung.no, Norsk institutt for luftforskning (NILU),
Helsedirektoratet og Apotek 1. Kreftforeningen har etablert «Solvettreglene», som
oppdateres ved behov etter et årlig «Konsensusmøte» med bred deltakelse fra ulike
norske fageksperter.
 Forslag: Kvalitetssikret kunnskap, råd og eksempelmateriell bør fortsatt og i
enda større grad gjøres tilgjengelig fra de ulike myndigheter, på hhv. deres
nettsider, og på helsenorge.no til publikum.
 Forslag: Det bør utvikles forbyggende informasjonsmateriell målrettet mot
ulike målgrupper - barn, unge, voksne og eldre – og som er relevant for
undervisning, kultur og fritidsaktiviteter, feriereiser til sydlige land mv.
 UV-varsling for Norge og kjente feriemål for nordmenn ble etablert på tidlig 2000tallet, med tjeneste for Norge levert av Meteorologisk institutt på nettsiden yr.no
(«UV-varsel»), og for hele verden av Norsk institutt for luftforskning, NILU i
samarbeid med Meteorologisk institutt og Storm. Disse varsler UV-nivå for tre dager
frem i tid, og med råd om fornuftig solbeskyttelse. I påsken og ved spesielle hendelser
har meteorologene tidvis varslet UV-nivå på sine TV- og radio-presentasjoner. Disse
tjenestene er utarbeidet i samarbeid med Statens strålevern, Kreftforeningen, NILU og
Miljødirektoratet.
 Forslag: UV-varsling videreføres, forbedres og i tillegg gjøres tilgjengelig på
mobil-plattformer, smarttelefoner (App’er) på steder og i situasjoner der folk
soler seg eller oppholder seg i sola.
 Pressemeldinger og etterfølgende pressedekning i TV, radio og aviser før typiske «solferier» som påske- og sommerferier, er i mange år utarbeidet i fellesskap av
Strålevernet, Kreftforeningen, NILU, Meteorologisk Institutt og Miljødirektoratet.
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 Forslag: Et særdeles relevant arbeid for vårt mandat er «Systematisk
folkehelsearbeid» og det foreslås å inkludere og forankre
forebygging av hudkreft i arbeid på kommunalt nivå.
 Forslag: Et annen relevant arbeid er «Folkehelsearbeid i
kommunene». Dette er Helsedirektoratets veivisere i lokalt
folkehelsearbeid, som tar opp ulike tema som fysisk aktivitet,
psykisk helse, tobakk, seksuelle helse m.m. For hvert tema gis et
kort kunnskapsgrunnlag, forslag til tiltak og virkemidler,
gjennomgang av relevant regelverk og eksempler på forebyggende
arbeid. UV-stråling er omtalt i veiviserne med lenke til Statens
strålevern. Lenkene er imidlertid lite knyttet til areal, uteforhold
mv., og bør forbedres. Å ta opp skadelig UV-eksponering og
hudkreftsforebygging her vil bidra til å sette dette på dagsorden i
folkehelsearbeidet i kommunene, og hjelpe kommunene i gang med
forebyggende tiltak lokalt.
 Forslag: To viktige veiledere som direkte eller indirekte omfatter
bestemmelser knyttet til UV-eksponering er «Veiledning til forskrift
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler», hhv. «Miljø og
helse i skolen» og «Miljø og helse i barnehagen».
Formålsparagrafen i forskriften, Miljørettet helsevern i barnehager
og skoler, og videre utdypet i veilederne er tydelig på at miljøet i
barnehager og skoler skal fremme helse og forebygge sykdom og
skade. Forhold knyttet til solforhold og tilgang til skygge er generelt
lite omtalt i veilederne f.eks. under «Utearealer» og det foreslås en
endring slik at slike forhold inkluderes.
Arbeidsgruppens vurdering: Folkehelseloven med forskrifter har dekkende
formålsformuleringer om å fremme helse og forbygge sykdom, og kommunens ansvar for å
implementere dette er også tydelig. Kommunene har imidlertid lite å støtte seg til i form av
konkret innhold i veilederne til folkehelseloven når det gjelder å forebygge hudkreft grunnet
UV-stråling. Det anbefales å løfte dette opp på linje med de andre temaer under
Helsedirektoratets programområde «Folkehelse og forebygging». Sunnhetsstyrelsen i
Danmark har valgt en slik løsning rettet mot kommunene med gode resultater (Dansk
solpolitikk).
 Plan og bygningsloven (PBL) har som formål bl.a. å fremme bærekraftig utvikling til
beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven
skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for
vedtak om bruk og vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at
tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres
forsvarlig. Planlegging og byggesaksbehandling skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og
medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på
langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet
om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte
byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk
utforming av omgivelsene.
PBL har noen bestemmelser i forhold til lovens plandel knyttet til oppgaver og
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myndighet i kommunal planlegging. Et formål med planlegging er også å sette mål for
den fysiske utviklingen, legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode
bomiljøer og gode oppvekst- og levekår, fremme befolkningens helse, fremme
samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv og skade på helse mv. jf. §3-1.
Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område
ses i sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom
sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale organer, private
organisasjoner og institusjoner, og allmennheten.
 Forslag: Veiledere for «Byrom» og «Grønnstruktur» er eksempler der
tilrettelegging for å tilby noe skygge vil være en tilleggskvalitet til
andre kvaliteter man vil oppnå i uteområder.
o Forskriften til PBL, Byggteknisk forskrift, har bestemmelser om uteareal og
ytre miljø i hhv. kap. 8 og 9. Bestemmelsene sier blant annet at
uteoppholdsarealer skal plasseres og utformes slik at det oppnås god kvalitet
med hensyn til bl.a. sol- og lysforhold (§8-3, 2a) og tilsvarende for plassering
av byggverk (§ 8-10). I kap.9 er ikke sol- og lysforhold eller tilgang til skygge
omtalt.
 Forslag: Veilederen "Utforming av barnehagens og skolens uteområder"
bør inkludere tilstrekkelige tilgang til skygge.
 Forslag: ved revisjon og oppdatering av veiledere som «Byrom – en
idehåndbok» og «Grønnstrukturveileder» bør skygge tas inn som tema.
Arbeidsgruppens vurdering: Plan og bygningsloven, forskrifter og veiledere har få konkrete
bestemmelser om å forebygge hudkreft grunnet UV-stråling. Forskrifter, veiledere er ikke
konkrete på f.eks. tilgang til skygge i utearealer, men kommunale reguleringsbestemmelser
kan inneholde krav til utforming i kommunale bygg og deres utearealer, offentlige byrom og
fellesarealer som gater, plasser, parker, friluftsområder, mm.
 Arbeidsmiljøloven har formålsbestemmelse som begynner slik: «å sikre et
arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt
arbeidssituasjon…».
o Det er to sentrale regelverksdokumenter med relevans til strategi for
forebygging av hudkreft, Internkontrollforskriften og Risikovurdering som skal
inngå systematisk i HMS arbeid i virksomheter som typisk har arbeidstakere
utendørs. Det finnes også en forskrift om Tiltak og grenseverdier der stråling er
omtalt i kap. 4. Imidlertid er regelverket her begrenset til kunstige optiske
strålekilder, slik at naturlig soleksponering ikke er inkludert.
Arbeidsgruppens vurdering: Arbeidsmiljøloven har egnet hjemmel for å forebygge mot
hudkreft, men det er ikke utviklet noen spesifikke veiledere egnet for vurdering av risiko for
typiske utendørs arbeidsplasser grunnet solens UV-stråling. Det generelle metodedokumentet
om risikovurdering er absolutt anvendelig og utvikling av kriterier for passende vernetiltak
også mht. UV-stråling fra sola bør lages og gjøres kjent både blant arbeidsgivere og
arbeidstakere.
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Barnehageloven har ingen spesielle bestemmelser om helse, utearealer eller fysisk
miljø bortsett fra en generell formulering under §2: «Barnehagen skal ha en
helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale
forskjeller»
o Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har 9 kapitler
som beskriver i alt 46 målområder som barna skal nå og hvor personalet skal
medvirke til måloppnåelse (Barnehageforskriften).
 Forslag: I forskriftenes kapitel 9 - «Barnehagens fagområder» har
arbeidsgruppen merket seg to målområder kalt «Natur, miljø og
teknologi» og «Antall, rom og form» der grunnleggende forståelse
av solens betydning, solens variasjoner og virkninger kunne hatt en
naturlig plass og hvor også grunnleggende vern mot sterk sol som
skygge, bekledning mv. kunne vært inkludert. Barn tilbringer mye
tid utendørs og det er naturlig å lære om naturfag, sol og helse
tilpasset barnas alder og erfaring.
o I «Veileder for utforming av barnehagens utearealer»
(Kommunaldepartementet) sies på s.6 under overskriften «Tomtas plassering i
landskapet»: «Barnehagen bør ha gode solforhold midt på dagen..» og på side
8 under overskriften «Sol og skyggeforhold»: «Det er generelt fordelaktig å
plassere bygningen nord og øst på tomta. Dermed reserveres resten av tomta til
et sør- og vestvendt sammenhengende uteareal med gode solforhold». Det er
også på side 12 nevnt om vegetasjon: «Et flott tre kan for eksempel gi
nødvendig skygge ved en sandlekeplass,..»

Arbeidsgruppens vurdering: Barnehageloven har begrenset omtale av helse og utearealer og
veilederen synes å vektlegge behovet for mest mulig sol. Det foreslås endringer i veilederen
til å inkludere både gode solforhold og gode skyggeforhold.
 Strålevernloven - har et tydelig forebyggingsformål, men solen som naturlig
strålekilde er ikke under lovens saklige virkeområde. Derimot regulerer
strålevernforskriften bruk av UV-stråling i solarier.
I Norge har bruk av solarier vært regulert ved forskrifter siden 1983 og disse har vært
revidert flere ganger i tråd med utviklingen av europeiske standarder for denne
produktgruppen. De siste årene er det innført nye krav for å redusere UVeksponeringen, slik som 18 års aldersgrense (fra 01.07.2012), alderskontroll
(01.01.2017), kompetansekrav for aktørene i solariebransjen (fra 01.01.2016) og
strengere plikt til å informere kundene om risiko ved solariebruk (fra 01.01.2015).
Tilsynet med solarier ble i 2003 delegert til kommunale myndigheter. Erfaringer fra
tilsyn har vist at solariebransjen i begrenset grad etterkommer forskriftskravene.
Arbeidsgruppens vurdering: Strålevernloven med forskrifter er primært innrettet mot bruk av
kunstige strålekilder og bør ikke regulere omgang med naturlig sol utendørs.
Strålevernforskriften har bestemmelser som regulerer bruken av solarier, men bestemmelsene
blir ikke i tilstrekkelig grad overholdt. Bruk av solarier er kreftfremkallende, og det finnes
ingen terskelverdi mht. strålingen som kan gi sikker bruk. Vi foreslår innstramninger i
strålevernforskriften som ytterligere begrenser solariebruken.
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Tema 3 – Tiltak for solbeskyttelse
Arbeidsgruppen skal:
 Se på virkemidler som kan stimulere til at det gjennomføres flere tiltak for å sikre
solbeskyttelse der særlig barn og unge oppholder seg, tiltak som bidrar til mindre
overdreven soling på Syden-ferier og tiltak som fører til at UV-varsling blir mer
tilgjengelig i situasjoner der folk kan bli eksponert for intens UV-stråling.
Figuren under viser generelle virkemidler som kan benyttes for å få til en endring.

• Skatter/avgifter
• Subsidier
• Pris/tilbud

• Tilrettelegging
• Tilgjengelighet
• Tiltak
• Materialer
Fysiske

Økonomiske

Normative/
juridiske

Utdanning
• Kommunikasjon
• Informasjon
• Kampanjer
• Utdanning/opplæring
• Rollemodeller

• Lover/forskrifter
• Veiledninger/
retningslinjer
• Forbud
• Avtaler

Monitorere, evaluere, forske, samarbeide
Fig. 3-1

Virkemidler for å oppnå endring.

1. Tiltak for å sikre solbeskyttelse der særlig barn og unge oppholder seg
Barn og unge er spesielt viktige målgrupper for det forebyggende arbeidet.
De nærmeste til å gjennomføre aktiv solbeskyttelse der barn og unge oppholder seg er naturlig
de voksne personer som er sammen med barn og unge på de aktuelle steder og tidspunkter.
Dette vil også gjelde ledere og ansatte i kommuner, organisasjoner mv. som har spesielle
aktiviteter og oppgaver knyttet til barn og unge, eksempelvis:
 Foreldre og foresatte
 Barnehagepersonell, lærere samt personer med lederansvar i barnehager og skoler
 Organisasjoner, idrettsklubber og virksomheter som tilbyr fritidsaktiviteter til barn og
unge som inkluderer mye utendørsaktiviteter i Norge eller i utlandet
 Kommuner vil også gjennom sitt systematiske arbeid innen miljørettet helsevern,
kommunelege og skolehelsetjeneste kunne nå barn og unge med tiltak for å sikre
solbeskyttelse ved behov, samt gi råd og informasjon om solbeskyttelse på arenaer der
de treffer barn og unge
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 Ansvarlige for reisearrangementer beregnet for barn og unge i solrike omgivelser i
Norge eller utlandet
Passiv solbeskyttelse kan oppnås ved for eksempel å sørge for at det finnes permanente eller
midlertidige skyggekonstruksjoner på uteområder der barn og unge oppholder seg når sola er
sterk.
De nordiske strålevernsmyndighetene og andre organisasjoner har i flere år informert
befolkningen om hvordan redusere risikoen for solbrenthet ved å følge spesifikke
solbeskyttelsesråd. Disse rådene inkluderer å oppsøke skygge, begrense tiden i sola midt på
dagen, bruke beskyttende klær, solbriller og noe på hodet, samt bruke solkrem. Informasjon er
viktig, men det er informasjon kombinert med andre forebyggingstiltak som har vist seg enda
mer effektivt. Flere barnehager og skoler har gode solbeskyttelsestiltak innbakt i sine rutiner
og omgivelser. Likevel mente de nordiske strålevernsmyndighetene at det er nødvendig med
ytterligere tiltak for å sikre tilstrekkelig solbeskyttelse for alle barn. Derfor publiserte de
nordiske strålevernmyndighetene i 2017 anbefalinger til kommuneadministrasjoner, by- og
landskapsplanleggere og andre som er ansvarlige for barn i barnehager, skoler og
fritidsaktiviteter utendørs, om å inkludere tiltak som gir bedre solbeskyttelse for barn. I
samsvar med internasjonale anbefalinger, ble følgende målsetninger satt opp:
 Øke tilgjengeligheten av skygge på utendørsområder i barnehager, skoler,
offentlige parker og rekreasjonsområder.
Barn bør ha tilgang til utendørsområder med både sol og skygge. Det gir en
kombinasjon av solbeskyttelse, dagslys og behagelig temperatur. Kommuner,
byplanleggere og idretts- og fritidsorganisasjoner o.l. bør inkludere skyggesteder når
de planlegger og designer uteområder.
 Gi barn og deres omsorgspersoner den informasjon de trenger for å gjøre
informerte og gode valg knyttet til UV eksponering fra sola.
Å øke folks kunnskap øker deres selvtillit og evne til å gjøre gode og sunne valg. Barn
og deres omsorgspersoner trenger tilrettelagt informasjon om risikosituasjoner og
passende solbeskyttelsestiltak. Barnehage- og skoleledelser, samt ledere for utendørs
idretts- og fritidsaktiviteter bør ha med solbeskyttelse i opplæringsprogrammene sine.
 Etablere praksis for solbeskyttelse.
Viktige solbeskyttelses-strategier inkluderer planlegging av utendørsaktiviteter for å
unngå eller begrense tiden midt på dagen når det er sterk sol (på våren og sommeren),
oppsøke skygge, ha på klær, noe på hodet og solbriller, og ta på tilstrekkelig med
solkrem gjentatte ganger. Barnehage- og skoleledelser, samt ledere for utendørs
idretts- og fritidsaktiviteter bør inkludere solbeskyttelse i sine prosedyrer og praksis.
 Forslag: For de fleste aktiviteter for barn og unge vil det være et betydelig
arbeid med planlegging for de involverte nevnt ovenfor, og det anbefales at
forhold knyttet til solbeskyttelse av barn og unge inngår som et fast tema i
planleggingen og at det planlegges for å kunne sikre solbeskyttelse av barn og
unge.
 Forslag: Muligheter for å få inn skyggekonstruksjoner (permanente og
midlertidige) som element i sertifiseringsordninger for strender og uteområder
for hotell (som Blått flagg og Green Key).
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