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Er sol godt for mig..?
Hvor meget er det fornuftigt at gå i solarium?
Personer med hudtype 1, unge under 18 og personer på 
visse former for medicinering, som kan forårsage 
lys-overfølsomhed samt personer med hudkræft i 
familien frarådes at gå i solarium eller solbade. Moderat 
solbadning 2-3 gange om ugen er OK for alle andre, men 
sørg for at lade huden hvile i mindst 24 timer mellem 
hver behandling og mindst 48 timer, hvis du har hudtype 
2 (se hudtypevejledningen ved solariet). 
Euronormen anbefaler, at man ikke overstiger 100 
behandlinger om året (hudtype 2).  

Hvad er en solarietime?
En solarietime er det tidsrum, det tager for at nå et 
individs MED (Minimal Erythmal Dosis = hudrødmen). 
Dette er tilstanden inden overeksponering og solskold-
ning, som altid skal undgås. En MED time vil derfor 
afhænge af typen af solarium, der benyttes, hudtypen hos 
den person, der anvender det og i hvilken grad huden i 
forvejen er solbrun. Man må aldrig solbade udendørs 
samme dag, som man går i solarium.

Kan jeg få hudkræft af at gå i solarium?
Sol og solarium har præcis samme positive og negative 
indvirkning på vores heldbred. Fornuftig solbadning øger 
vores velvære og styrker immunforsvaret, mens overeks-
ponering (solskoldning) øger risikoen for hudskader. 
Videnskabelige undersøgelser peger på overeksponering 
- solskoldning - som den faktor, der øger risikoen for at 
udvikle hudkræft, især hvis solskoldningen ofte finder 
sted i barndommen. 
Det at anvende et solarium på en kontrolleret måde, er 
et middel til at opnå en solbrun kulør, optimere hudens 
naturlige solbeskyttelse samt øge sit D-vitaminniveau.

Hvad er fordelene ved at bruge et solarium?
Solarier tilbyder en kontrolleret måde til at opnå en brun 
kulør på og kan samtidig medvirke til, at der opnås og 
fastholdes tilstrækkelige D-vitaminniveauer.
 
I et solarium har man, i modsætning til i solen, adgang til 
et kontrolleret miljø, uden udsving i strålestyrke og 
sammensætning, og hvor kendskabet til ens hudtype er 
grundlaget for et solbad, uden risiko for solskoldning.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Værsgo’
- gratis folder om sol og solarie
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Oplysningerne i denne folder er indsamlet og videre-
bragt af Dansk Solarie Forening (DSF) 
og European Sunlight Association (ESA) 
Ønskes der yderligere information om sol og solarium 
kan vi henvise til foreningernes hjemmesider:

www.solmedomtanke.dk  •  www.europeansunlight.eu

Stillet til rådighed i Danmark af:

Informationsudveksling mellem nationale foreninger

Vejledning om fornuftig solbadning i sol og solarium

Vejledning om anvendelse af pålideligt udstyr og lyskilder

Give retningslinjer og råd om fornuftig UV-eksponering

Indsamle og formidle videnskabelige forskningsresulta-
ter inden for fotobiologi og med fokus på både fordele 
og risici forbundet med UV-eksponering

SOL - med omtanke

ESA og DSF arbejder med



,

Sollys - En kilde til liv Sådan bliver huden brun Får du nok D-vitamin?
De fire hovedelementer, vores liv og velvære afhænger 
af, er luft, vand, jord og sollys. Hvis vi fjerner et af disse 
elementer, så ville vi helt enkelt ikke eksistere. 
Uden solen intet liv!

Ultraviolet lys, UVC, UVB 
og UVA, udsendes af solen og 
UV-lamper. UVC-stråler, som er 
skadelige, bliver filtreret fra af ozon-
laget i den øvre atmosfære, mens en vis 
del UVB (som ved overdossering kan 
forårsage solskoldning) og UVA når frem 
til jordens overflade. Styrken afhænger af 
solens vinkel - dvs. den geografiske position, 
årstid og tidspunktet på dagen. UV er usynligt 
og når vi opholder os udendøre, modtager vi 
forskellige grader af UV, og er derfor ofte 
ubevidste om solens styrke. Lamper i solarier 
simulerer solens UV-spektrum, men udstråler 
kun UVA og UVB. UVC fjernes effektivt i lyskil-
dernes filtre. Der er med andre ord ingen 
huller i solariets ”ozonlag” og behandlings-
tiden er begrænset af solariets tidsstyring.

Vores naturlige hudfarve bestemmes af vores pigment i 
huden - melanin - og tilstedeværelsen og omfanget af 
melanin er afhængigt af arvelige faktorer. Når vores hud 
bliver udsat for UV, påbegynder celler dybt nede i 
huden - såkaldte melanocytter - en proces, hvorved der 
produceres mere melanin. Denne proces giver huden 
dens brune farve, når melanin stiger op til hudens 
overflade. UV får også hudens ydre lag til at blive 
tykkere. Det er kroppens måde at opbygge beskyttelse 
mod solskoldning. Mennesker reagerer forskelligt på 
UV.  Mennesker med mørk hud producerer hurtigere 
og nemmere melanin. Huden hos nogle mennesker 
med meget lys hud indeholder meget lidt melanin, og 
selv når de får UV, kan de ikke danne melanin. Dermed 
bliver de hverken brune i sollys eller i et solarium. Hvis 
den naturlige bruningsproces bliver fremskyndet, 
opstår der solskoldning. Vores hud har en naturlig 
reparationsmekanisme, men hvis den udløses for ofte, 
kan den blive nedslidt og resultere i varig hudskade.
Find din hudtype i nedenstående tabel og følg DSF-
behandlingsvejledningen, der er ophængt ved solariet.

I den videnskabelige verden er det ubestridt, at menne-
sket i dets naturlige tilstand får 90% af sit D-vitamin via 
huden, stimuleret af solens UVB-lys.
Menneskets "design" er af en sådan karakter, at vi kun 
får 10 % via kosten, så UVB-lys er afgørende for at 
kunne fylde op med de D-vitaminer, vi så desperat har 
brug for (se forudgående afsnit).
I dag arbejder og lever de fleste af os inden døre under 
kunstigt lys og får ikke det sollys, vores forfædre fik 
udenfor om dagen. Det forhindrer os i at opretholde et 
optimalt D-vitaminniveau og opbygge et "lager" vi kan 
have glæde af hen over vinteren, mens solen er for svag 
til at stimulere dannelsen. På grund af vores ændrede 
livsstil lider mange af os, selv om foråret og sommeren, 
under følgerne af et utilstrækkeligt D-vitaminniveau. 
Det er derfor førende D-vitamineksperter råder os til 
at opsøge moderat UV-lys mindst to gange om ugen.

En effektiv kilde

D-vitamin er afgørende for et godt helbred. De fleste 
skandinavere får for lidt D-vitamin, især i vintermåne-
derne, da sollyset indeholder for lidt UVB-lys. Lægevi-
denskabelige undersøgelser har dokumenteret effekten 
af D-vitamin i forbindelse med:

• Cellernes sundhedstilstand: herunder bryst-,
   tyktarms- og prostatakræft

• Knoglernes sundhedstilstand: herunder 
   osteoporose, osteomalaci og hoftebrud

• Organernes sundhedstilstand: herunder 
   forhøjet blodtryk, hypertoni og hjertesygdomme

• Den mentale sundhedstilstand: herunder 
   SAD, PMS, depression og generel sindsstemning

• Autoimmune sygdomme: herunder sclerose, 
   Type 1 diabetes og rheumatoid arthrit

• Hudsygdomme: herunder psoriasis

• Overvægt og træning
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Hudtype Beskrivelse Hudreaktion

Meget lys
Som regel mange fregner
Rødt eller rødblond hår
Blå eller grå øjner

Høj risiko for solskoldning
Huden bliver rød og skaller
Solbadning anbefales ikke,
hverken i sol eller solarium

Lys
Muligvis med fregner
Blondt til brunt hår
Blå, grønne eller grå øjne

Stor risiko for skoldning
Stor forsigtighed udvises
ved solbadning
Den solbrune kulør er svag

Moderat risiko for skoldning
I stand til at opbygge en 
moderat solbrun kulør

Lysebrun
Mørkebrunt hår og øjne

Blond til lysebrun
Ingen fregner
Mørkeblondt eller brunt hår
Grå eller grønne øjne

Bliver sjældent solskoldet
Den brune kulør opstår
hurtigt og er dyb

Meget mørkebrun hud
Mørkt hår og øjne

Solskoldning forekommer 
sjældent
Solbrun kulør opstår hurtigt
og er dyb. Denne hudtype
har egen, naturlig beskyt.

Meget mørk hud
Sort hår og mørke øjne

Bliver aldrig solskoldet i
solens lys


