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HELSE

Vi som bor her i nord kan faktisk bli syke 
av lysmangel, skriver Pernille Nylehn.

kurat har et tropisk klima. Forklaringen er an-
tagelig at vi soler oss mye om våren og somme-
ren, og at den svært lyse huden vår lett blir sol-
brent. 

VI HAR altså et dilemma: sola er viktig både for
humøret, søvnen og kroppen, men kan også
være en farlig venn. Løsningen er imidlertid
ganske enkel: bruk vettet når du soler deg! Bruk
solkrem, ikke bråsol deg om våren, og ikke ligg
for lenge i sola i strekk, spesielt hvis du er i sy-
dlige strøk. Da får du velværet og de gode helse-
effektene av sola, men mindre risiko for hud-
kreft. De som har lys hud, kan ha nytte av forsik-
tig solariebruk om vinteren for å være bedre
rustet mot den skarpe sommersola. 

Når det gjelder søvnforstyrrelser og vinterde-
presjon, kan lysbehandling være svært effek-
tivt. Man bruker egne dagslyslamper som gir
10,000 lux (en måleenhet for lys), og man skal sit-
te foran lampa i en halv time om morgenen/for-
middagen. For vinterdepresjon kan to ukers be-
handling om høsten være nok til å klare seg gjen-
nom vinteren. For søvnforstyrrelser kan det ta
lengre tid. 

FOR AT lysbehandlingen skal virke, må man gjø-
re det systematisk: den må tas hver dag, minst
en halv time om gangen, og ikke for sent på da-
gen. Det er viktig at man sitter så nær lampa som
mulig, avstanden bør helst ikke være mer enn
20-30 cm. Man trenger ikke stirre rett på lampa,
det kan være ubehagelig, men man må sitte rett
foran den så mest mulig lys kommer inn i øyet. 

Lysbehandling er enkelt og bivirkningsfritt,
og langt å foretrekke foran medisiner. 

Men det aller beste er ekte vare, nemlig å opp-
søke sola. Og siden det å være ute og bruke krop-
pen også gir glede og god helse, er resepten en-
kel: legg avisa til side, og kom deg ut i sola! 

et er allerede en måned
siden sola snudde, og da-
gene er merkbart lengre.
Det gjør godt for de fleste
av oss. 

Sola er forutsetningen
for alt liv på jorda; den gir varme slik at planter
og dyr kan overleve, og den gir oss maten: Plan-
ter omdanner solenergi til karbohydrater, som
gir næring til mennesker og andre dyr. Og sola
gir oss lys, ikke minst. 

Sol og lys har også stor betydning for helsa
vår: Det viktige D-vitaminet dannes i huden når
vi er i sola; døgnrytmen og flere hormoner regu-
leres av lyset. Og mange kan vel skrive under på
at de har det bedre om sommeren! 

VI SOM bor her i nord, kan faktisk bli syke av lys-
mangel, bla. fordi vi får for lite D-vitamin i vin-
terhalvåret. Det kan gi bl.a. beinskjørhet – der-
for anbefaler vi alle å ta tran. Det gjelder spesielt
dem som er mørke i huden, de tar nemlig opp
mindre sollys gjennom huden. 

Videre kan mørketida føre til søvnforstyrrel-
ser, og noen blir deprimert om vinteren. Tilstan-
den kalles vinterdepresjon, eller SAD – seasonal
affective disorder. 

DET FORSKES mye på sol, D-vitamin og helse, og
det er mye som tyder på at flere sykdommer kan
henge sammen med for lite lys og for lite D-vita-
min. Noen kandidater er MS, visse krefttyper,
hjerte-karsykdom og Alzheimer. 

Men sol har også en mørk side: mye sterk sol,
spesielt solforbrenning, gir økt risiko for fø-
flekkreft og hudkreft. Australia er blant de land
som har mest føflekkreft: De australierne som
stammer fra Europa, har lys hud, og er ikke til-
passet det solrike landet. Underlig nok har vi
mye føflekkreft også i Norge, selv om vi ikke ak-
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