
Solen beskytter mot kreft 
Sollys på kroppen er den viktigste kilden til D-vitamin. Norsk forsker får 
internasjonal støtte i at sollys kan hindre enkelte krefttyper. Sol deg ofte, bare en 
kort stund, og helst uten solkrem, råder forskeren.

Johan Moan er en av Norges fremste 
kreftforskere. «Kom deg ut i solen, 
men sol deg kort tid. Og bruk solarium 
om vinteren,» er hans råd til Aftenbla-
dets lesere.

D-vitaminer
Her er Moans argumentasjon: Hvis man 
soler seg ofte, men bare kort tid hver 
gang, får kroppen maksimalt med D-vita-
miner. Sollys er den viktigste måten å få 
D-vitamin på. Og når vi har mye D-vita-
miner i kroppen, er kroppen bedre i stand 
til å hindre at enkelte krefttyper bryter ut, 
er teorien.

- Og en rekke andre sykdommer, for eksempel benskjørhet, leddgikt, diabetes, multippel sklerose, er 
sannsynligvis også påvirket av sollyset. Men her er det fremdeles mye å forske på, sier Johan Moan, 
som er forsker ved Radiumhospitalet og har en professor II-stilling i fysikk ved Universitetet i Oslo.

En del av denne forskningen er fremdeles omstridt. Men Moan får mer og mer støtte til teorien om 
at sjansen til å overleve kreftformer som prostatakreft, brystkreft og tykktarmskreft er avhengig av 
årstiden.

Behandling
- Sjansen til å overleve er betydelig større hvis diagnosen blir stilt og behandlingen startet om 
sommeren eller høsten, når D-vitamininnholdet i kroppen er høyest. På sensommeren har vi nemlig 
30-50 prosent mer D-vitamin i kroppen enn om vinteren, sier Johan Moan.

Han har forsket på dette i mange år. Nå kommer også andre undersøkelser som gir teorien hans 
støtte. En stor internasjonal engelsk studie bekrefter nå hans teorier om årstidsvariasjonene og 
kreftoverlevelse. En amerikansk studie viser at dersom man øker D-vitaminmengden i kroppen, 
vil 30 prosent fl ere mennesker kunne overleve en kreftsykdom. Undersøkelser har vist at det er D-
vitaminmangel i store befolkningsgrupper i Vesten.

- Etter hvert begynner teorien om viktigheten av D-vitamin i kroppen å bli ganske sikker, sier Johan 
Moan.



For mye soling?
- Men tidligere har du forsket mye på hvordan man kan helbrede den snille formen for hudkreft, 
den som kommer fordi folk har solt seg for mye? Frykter du ikke at oppfordring til soling fører til at 
folk legger seg fl ate i solen uten solkrem og blir solbrent?

- Det er like viktig som før ikke å bli solbrent. Solbrenthet er farlig og kan gi kreft. Dessuten er 
det en kortvarig og moderat soling som gir oss mest D-vitaminer. Mye soling ødelegger dette D-
vitaminet som den forsiktige solingen danner i huden, sier Moan.

Solarium
Fordi han har forsket på hudkreft, var Johan Moan i mange år svært opptatt av å advare mot kraftig 
soling av huden fordi han så hvordan det utløste hudkreft. Men de siste årenes forskning på D-
vitaminets betydning når det gjelder en rekke sykdommer, har fått ham til å oppfordre til soling, 
men med et kraftig varsku om å sole seg med vett og forstand.

Siden det er lite sol i Norge om vinteren, har han derfor nå gått ut og oppfordret folk til bruk av 
solarium om vinteren, noe som har fått Kreftforeningen til å reagere.

- Jeg understreker at jeg tilrår svært forsiktig bruk av solarium, bare 10-15 minutter en gang i uka, 
sier han.

Internasjonalt
Johan Moan er en internasjonalt kjent forsker, først og fremst for sin forskning på hvordan bruk 
av lys kan helbrede den snille formen for hudkreft. Nå vekker også forskningen på D-vitamin 
internasjonal oppmerksomhet.

- I vår var jeg for eksempel i London og holdt foredrag om D-vitaminer i Underhusets helsekomité. 
Nå er jeg bedt om å arrangere en stor internasjonal konferanse om temaet neste vår i Oslo, og fl ere 
topp forskere har allerede meldt seg, sier forsker Johan Moan. 

Moans råd om soling: 
1.  Unngå sol når den er på det sterkeste midt på dagen. 
2.  Sol deg så ofte som mulig, og helst uten solkrem, men bare en liten stund på 10-20 minutter.  
     Deretter må du bruke solkrem. 
3.  Ikke bli solbrent. 
4.  Langvarig soling kan ødelegge D-vitaminet som skapes i huden. 
5.  Bruk solarium om vinteren, men bare rundt 10-15 minutter og en gang i uka.
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