
 
 

 

FAKTAARK     SOL OG SPÆDBØRN 

-del af en serie på i alt ni faktaark 

Spædbørn, som ikke kan kravle eller gå, bør beskyttes 

mod UV-stråling. Jo oftere man udsættes for UV-stråling 

fra sol og solarier og jo flere solskoldninger man får i 

barndommen des større er risikoen for at udvikle kræft i 

huden senere i livet (1,2). Her beskrives det, hvordan 

man kan beskytte spædbarnet mod solens UV-stråling. 

 

Skygge 

Skygge skærmer for solens direkte UV-stråling. Vælg en 

barnevogn eller klapvogn hvor kalechen, og evt. en 

parasol, kan indstilles, så barnet altid er i skygge for 

direkte sol. 

Skygge skærmer for solens direkte stråling, men en stor 

del af UV-strålingen kommer fra den øvrige himmel (3). UV-stråling kan også reflekteres fra omgivende overflader 

såsom vand, sand og sne (4)(5). Hvis UV-strålingen er høj, kan det derfor være nødvendigt at beskytte spædbørn 

med tøj, også når barnet er i skyggen. 

 

Solhat og tøj 

Tildækning af huden er den bedste beskyttelse mod UV-stråling. Vælg en hat, der beskytter barnets ansigt, hals, 

nakke og ører, f.eks. en bøllehat med bred skygge eller en legionærhat med en blød skygge bagpå, som let folder sig 

sammen, når barnet ligger ned. 

Klæd spædbarnet i løstsiddende tøj, som dækker arme og ben. Naturfibre er normalt de køligste, og jo tættere stoffet 

er vævet, jo højere er beskyttelsen mod UV-stråling (5). Pas på, at spædbarnet ikke får det for varmt. 

 

Solcreme 

Spædbørn, som ikke kan kravle eller gå, skal holdes væk fra direkte sollys, og behøver derfor ikke bruge solcreme.  
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Skru ned for solen mellem kl. 12 & 15 

Når UV-indexet er 3 eller mere, anbefaler vi, at man 

beskytter sig i solen. I Danmark er det typisk i tidsrummet 

mellem kl. 12 & 15 fra april til september, når der er 

skyfrit eller kun få skyer på himlen. Man kan beskytte sig 

ved at følge de fire solråd: Siesta, Solhat, Solcreme,  

Sluk Solariet. Læs mere på www.skrunedforsolen.dk 
 

Sol og spædbørn 

Spædbørn skal beskyttes mod solens UV-stråling, ved at 

barnet holdes i skygge. 

http://www.skrunedforsolen.dk/

