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Vi får tudet ørerne fulde af, hvor farlig solen er. Så har man sund fornuft, vil man vel undgå 
den. Lad være med det! Vi har brug for det D-vitamin, solen producerer, for at holde os 
sunde og raske. 

Klimaforandringerne og huller i ozonlaget er buzzwords, der kan få enhver med en lille smule 
dødsangst til at frygte solen. For solen er jo skyld i alt fra hudkræft over rynker til farlige 
forbrændinger. Så enhver med sund fornuft burde vel holde sig langt ude af solens lys. Problemet er 
bare, at vi har brug for D-vitamin, og at 90 procent af den dosis, vi har brug for, kommer fra solens 
stråler. 

”Det er for langt de fleste mennesker umuligt at få tilstrækkeligt med D-vitamin fra kosten. Skal 
depoterne fyldes op, må vi have det fra solen,” siger læge og videnskabsjournalist Jerk W. Langer 
og fortsætter: 
”Mangel på D-vitamin kan føre til knogleskørhed, fordi vitaminet hjælper kroppen til at optage den 
vigtige kalk, vores knogler har brug for. Nyere undersøgelser har i øvrigt vist, at D-vitamin opfører 
sig som et hormon, der bl.a. hjælper os til at bevare et sundt immunforsvar.” 

Undersøgelser fra Scientific Advisory Committee on Nutrition i England viser, at mangel på D-
vitamin også kan kædes sammen med sygdomme som sclerose, diabetes 1, kræft, hjerte-kar-
sygdomme og infektioner såsom tuberkulose. Inden for den engelske kræftforskning mener man, at 
der kan være en sammenhæng mellem mangel på D-vitamin og prostata-, bryst- og især tarmkræft. 
Til det siger cand.brom. og ph.d. Christine Paludan-Müller fra Kræftens Bekæmpelse: 
”Det er korrekt, at D-vitamin kan virke forebyggende mod de nævnte kræftformer. Vi anbefaler, at 
man får D-vitaminet via solen – medmindre man hører til risikogrupper som ældre eller folk, der 
går tildækket – fordi vi ikke ved nok om effekten af at tage D-vitamin som kosttilskud, når man 
ikke hører til en risikogruppe.”  

Og hvad enten man hører til en risikogruppe eller ej, minder hun om, at man aldrig skal overdosere 
nogen former for kosttilskud. 

I solen uden beskyttelse 
I dag drømmer de færreste nok om at gå ud i solen uden solcreme eller tøj til at dække kroppen – og 
gør man det alligevel, er det ikke med god samvittighed. Men faktisk kan det være en god idé at 
gøre det i kortere perioder for at få D-vitamindepotet fyldt op. Det er nemlig sådan, at kroppen ikke 
kan producere vitaminet, hvis ikke huden får solens stråler direkte på sig – uden filter. 

”D-vitaminet bliver dannet i kroppen, lige så snart solens stråler skinner på vores hud. Der skal 
faktisk kun 15-20 minutter til en formiddag om sommeren, før vores dagsbehov er dækket – og det 
er jo længe, inden huden er i nærheden af en forbrænding,” siger Jerk W. Langer. I vinterhalvåret, 
der på vores breddegrader strækker sig fra oktober til april – når vi taler produktion af D-vitamin – 
får vi imidlertid ikke tilnærmelsesvis sol nok, derfor anbefaler Jerk W. Langer at tage et tilskud på 
7,5-10 mikrogram D-vitamin samt at spise mange fede fisk. 



Men pas nu alligevel på forbrændingerne 
Nogle kunne så måske fristes til at lade være med at beskytte sig i solen. Specielt fordi der er 
undersøgelser, der viser, at 93 procent af de stråler, der producerer D-vitamin, bliver siet fra, når 
man bruger en solcreme med faktor 15. 

”Det er rigtigt, at det sker de første dage, man bruger solcremen. Undersøgelser fra Australien viser, 
at D-vitaminproduktionen falder i første omgang, når man begynder at bruge solcreme. Men så 
justerer kroppen selv produktionen sådan, at der efter 14 dage bliver produceret lige så meget D-
vitamin, som inden man begyndte at bruge cremen. 

Så ved man, at man skal opholde sig i en længere periode i solen midt på dagen, er der ingen grund 
til at undlade at smøre sig ind,” siger cand.scient. i cellebiologi Anja Philip fra Kræftens 
Bekæmpelse. Hun pointerer også, at jo flere forbrændinger man får – især i barndommen – des 
højere er risikoen for den farlige modermærkekræft. Derfor er det en god tommelfingerregel, at når 
man smører solcreme på, skal det være faktor 15 og én håndfuld til én krop! 

Få D-vitamin forsvarligt 
Selv om du skal opholde dig i solen for at få tilstrækkeligt med D-vitamin, er det ikke ensbetydende 
med, at du bare kan smide solbeskyttelsen væk. Men du behøver til gengæld ikke dække dig 
fuldstændig til i det øjeblik, du går ud i solen. Her er nogle enkle råd til, hvordan du får dit D-
vitamin sikkert. 

• Ophold dig i solen i korte tidsrum fordelt over ugen – nogle minutter ad gangen uden 
solcreme. Det gælder især børn og folk med lys hud. Det er nok, at det er dine hænder og 
ansigt, der er blottede! Husk derefter at smøre solcreme på. 

• Skal du være i længere tid i solen, skal du beskytte dig. Solcreme virker bedst, hvis den 
bliver smurt på, 20 minutter før du går ud. 

• Sørg for aldrig at blive forbrændt. Din krop kan producere alt det D-vitamin, du har brug, 
for lang tid før skaden er sket. Og længere tids ophold i solen betyder ikke, at D-vitamin-
lagrene bliver fyldt mere op. 

• Når du er sydpå, skal du huske at opholde dig i meget kortere tid i solen både uden og med 
beskyttelse. Undgå at opholde dig i solen midt på dagen. 


