
Solen er en god kilde til D-vitamin
Et kvarter i solen 2-3 gange om ugen eller ti minutter om dagen. Så får man efter 
alt at dømme D-vitamin nok. Om vinteren skal der noget mere til.

Undersøgelser tyder på, at D-vitamin kan virke forebyggende mod visse former for kræft. 
Tarmkræft er den type, der er undersøgt bedst. Og selv om der er brug for endnu fl ere undersøgelser 
for at fastslå, at der er en sammenhæng, er der god grund til at tænke på, om man får nok D-vitamin.

En let måde at få D-vitamin nok om sommeren er at nyde solen. Et kvarter i solen to – tre gange om 
ugen. Så har de fl este danskere fået dækket deres behov. Man skal dog være opmærksom på, at det 
er med solen som med så meget andet: Alt med måde. For meget sollys øger nemlig risikoen for at 
få hudkræft og modermærkekræft.

- Det er jo vigtigt at opveje fordele og ulemper. Meget sol giver ældet hud og øget risiko for kræft i 
huden - for lidt sol kan give depressioner og eventuelt D-vitamin mangel. Men da der skal så lidt tid 
i solen hvor blot ansigt og hænder behøver være eksponeret, får de fl este af os meget hurtigt dækket 
vores behov for D-vitamin, så det er altså ingen undskyldning for at ligge og bage i solen, siger 
Anja Philip, projektchef i Kræftens Bekæmpelses forebyggelsesafdeling.”.

Mindre energi i solen om vinteren
Om vinteren er det sværere at få nok D-vitamin, fordi der er så få timer med sollys. Der er også 
mindre energi i solen om vinteren, fordi den står i en vinkel, der betyder, at lyset skal passere et tykt 
lag af atmosfæren for at nå os.

Mennesker med mørk hud og ældre mennesker har sværere ved at danne D-vitamin end yngre med 
lys hud. Derfor viser undersøgelser også, at det er de to grupper, der oftest har for lavt indhold af D-
vitamin i kroppen – især om vinteren.

- Det er vigtigt at ældre og folk med mørk hud er ekstra opmærksomme på at få D-vitamin nok. Ud 
over spædbørn er det de eneste grupper, myndighederne anbefaler at tage tilskud af D-vitamin, siger 
Christine Paludan-Müller, cand. brom. ph.d., Kræftens Bekæmpelse.
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