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Indbyggerne i lande højt mod nord får hovedsageligt kræft, fordi de får for lidt D-vitamin på grund 
af manglende sollys og megen tid indendørs. Man kan bede sin læge om at få testet sit niveau D-
vitamin i blodet. Ved et for lavt niveau kan man spise piller med D-vitamin eller sørge for at solbade 
af og til.
Det er dog stadig vigtigt at være varsom med solbadningen, da overdreven sol øger risikoen for 
hudkræft.
En amerikansk undersøgelse, der offent liggøres i juni, viser, at kvinder, der tager D-vitamin, 
reducerer risiko en for at få fl ere forskellige kræft former med 60 pct., skriver den canadi ske avis 
Globe and Mail. Forskerne har fulgt 1.200 kvinder i fi re år og mener, at sygdomsstatistikkerne bør 
laves om. De opfordrer desuden til at droppe forbehold over for solbadning, der ellers øger risikoen 
for hudkræft.
D-vitamin dannes naturligt i huden, når cellerne udsættes for sollys.
Et kvarters solbadning om dagen vil give kroppen nok D-vitamin - ellers er der en smule D-vitamin 
i fed fi sk og mælk. Ud over kræft peger forskerne på, at mangel på D-vitamin kan være årsag til en 
lang række andre sygdomme så som sklerose, sukkersyge, knogleskørhed og infl uenza.
Professor ved Århus Universitetshospital, Leif Mosekilde, mener at den amerikanske undersøgelse 
bør tages alvorligt. Han siger, at man bør overveje en halv times solbadning uden solcreme for at få 
nok D-vitaminer. “Det ville være rart med en tilpasning af de regelsæt, således at man får gavn af de 
heldige effekter af solen og undgår den uheldige virkning af langvarig udsættelse,” siger han til TV 
2/NYHEDERNE.
Hos Kræftens Bekæmpelse, der arbejder for at vi skal bruge solcreme og undgå for megen sol, ser 
man ifølge fagbladet Ingeniøren ikke umiddelbart nogen grund til at ændre på anbefalingerne.
“Det er helt i overensstemmelse med vores anbefalinger at opholde sig mellem 15 minutter og en 
halv time i solen. Så længe man ikke sveder i middagssolen. Derimod er det vigtigt, at tildækkede 
kvinder med anden etnisk baggrund får sol, og ældre sørger for at komme ud,” siger overlæge Anne 
Tjønneland fra Kræftens Bekæmpelse til bladet.
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