
D - Det livsforlængende vitamin
’Sommeren er forbi nu, den nærmest fl øj afsted’, nynner vi vemodigt over 
udsigten til den mørke årstids korte dage og klaustrofobiske indeliv.

Og måske skulle vi have brugt mere tid 
udendørs, for en ny undersøgelse afslører, 
at solskin - eller rettere det D-vitamin krop-
pen danner, når den er udsat for sollys - kan 
forlænge livet. 

Videnskabsmænd fra Det Internationale 
Institut for Cancer Forskning I Lyon og 
Det Europæiske Institut for Onkologi i 
Milano har offentliggjort en rapport i 
’Archives of Internal Medicine’, der slår 
fast at D- vitaminet er et overset vidun-
dervitamin. 
Undersøgelsen viste, at mennesker der tog 
D-vitamin-tilskud i seks år, havde en væ-
sentlig mindre risiko for at dø af kræft, 
hjertetilfælde og sukkersyge-sygdomme 
der tegner sig for 60-70 procent af alle 
dødsårsager i Vesten. 
57.000 mennesker deltog i undersøgelsen, 
og de forsøgspersoner der fi k D-vitamintil-
skud, i de seks år undersøgelsen stod på, 
havde desuden en syv procent mindre ri-
siko for at dø. 
Vitamin D er et vitamin de fl este af os er i 
underskud af. Vi bliver opfordret til at spise 
sundt og grønt, og igennem kosten får vi 
dækket en stor del af vores vitaminbehov, men netop D-vitaminet er undtagelsen. 
90 procent af det D-vitamin kroppen danner, sker i forbindelse med at huden udsættes for sollys. 
Meget lidt kommer fra kosten. 
Vores D vitamin underskud tilskrives til dels, at vi er blevet fl ittigere til at bruge solcremer og fi ltre 
og generelt begrænser vores ophold i solen, på grund af risikoen for hudkræft. 
Edward Giovannucci, der er professor i ernæring ved Harvard School of Public Health, siger at 
undersøgelsen er et vægtigt bevis for D-vitaminets gunstige egenskaber for helbredet og håber på, at 
det vil skabe fornyet debat om fordelene ved moderat ophold i solen, tilsætning af vitamin D i mad, 
og D-vitamin tilskud til voksne.
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