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FØR: Dette bildet av Susanne Elstad Karlsen er tatt mens hun var som ivrigst på bruken av solarium.
Av HILDE KRISTINE MISJE,
IDA HANSTAD og GEIR OLSEN (foto)

Stadig flere unge får hudkreft som følge av overdreven soling. Nå advarer ekspertene mot den livsfarlige
skjønnhetstrenden.
På en rekke norske blogger skriver
unge jenter og gutter om følelsen av aldri å bli brun nok. Enkelte unge ligger en

Foto: PRIVAT

■ Ungdom utvikler «tanoreksi»

time i solarium hver dag. Fenomenet kalles på folkemunne «tanoreksi».
Flere eksperter kjenner til det
økende problemet.
– Jeg registrerer at mange unge er
avhengig av å være brun i huden for
å akseptere sitt eget selvbilde, og møter
ofte unge jenter som er kontinuerlig solbrune, selv midt på vinteren. Trenden er
skummel, sier overlege Kristin Ryggen
ved hudavdelingen på St. Olavs Hospital
til VG.
Ryggen mener solvanene til nord-

menn, spesielt hos unge mennesker, har
endret seg mye de siste årene.

Helseparadoks
– Tilgangen på solarier er mye større nå
enn for bare noen år siden. I dag har for
eksempel mange flere treningsstudioer
solarier, noe som er et helseparadoks,
sier hun.

Ifølge den norske barnepsykologen
Willy Tore Mørch er «tanoreksi» forårsaket av de samme mekanismene som
spiseforstyrrelser. Han tror oversolingen kan henge sammen med et ønske
om sosial tilhørighet.
– Solbrun hud symboliserer den øvrige samfunnsklassen. Den gylne fargen
får nok unge til å føle seg mer attraktive
for det motsatte kjønn, noe som også er
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20-åring fikk hud
som en 70-åring
LILLEHAMMER (VG) Susanne Elstad Karlsen (20) følte seg likblek og stygg
uten sin daglige økt.
– Jeg startet å sole meg da jeg var 13 år.
Etter hvert ble jeg mer og mer avhengig
av en solbrun hud for å føle meg vel. Da
jeg var 17 år tok jeg solarium i en time
hver eneste dag, forteller Karlsen.
Til slutt førte det økende behovet
for å sole seg til sosial angst.
– Jeg klarte ikke å gå utenfor huset
uten at jeg hadde vært i solariet dagen
før. Gikk det mer enn to dager mellom
hver soltime følte jeg meg likblek og
stygg. Brunfargen betydde alt, forteller
hun.
Solariumsbesøkene kostet 17-åringen rundt 4000 kroner i måneden.

Slo alarm
– I de verste periodene kom jeg meg
ikke på skolen hvis jeg ikke først hadde
vært innom solariet, sier hun.
Til slutt slo vennene alarm.
– Huden min var helt tørr, og full av
hvite pigmentflekker. Etter en hudundersøkelse fikk jeg beskjed om at jeg
hadde like solskadet hud som en
70-åring. Da først skjønte jeg omfanget,
sier hun.

– FIKK STADIG
NYE FØFLEKKER
Lars Tangen
(18) begynte
å sole seg
jevnlig i solarium under
første året
på ungdomsskolen.

ETTER: Nå er det fire måneder siden Karlsen sist besøkte et solstudio. – Jeg innrømmer at solbrun hud fortsatt frister, sier tyveåringen.

■ Blir avhengige av solarium
med på å forsterke den sosiale statusen,
sier han.
Trenden viser seg klart igjen i kreftstatistikken.

Økt kreftrisiko
– De siste årene har det vært en tydelig
økning av hud-, og føflekkreft, spesielt
blant unge. Hyppigere soling er en

direkte årsak til dette, sier overlege
Ryggen.
Også kreftforeningen er godt kjent
med «tanoreksi»-fenomenet, og har
kjørt egne ungdomskampanjer om farene ved overdreven soling.
– Det er riktig at man får D-vitamin
av solarium, men man får også en kreftrisiko på kjøpet, advarer spesialrådgiver Mona Stensrud i Kreftforeningen.

FAKTA UNGDOM OG SOLARIUM

Etter kort tid ble
den brune huden
en besettelse.
– Jeg brukte fritimene på skolen til
å stikke innom SJOKOLADEsolariet. Det var en
evig kamp for å bli BRUN: Bloggeren Lars Tangen.
brun, sier han.
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Selv ikke på familieferie til Kroatia
fikk Tangen nok sol.
– Solen stekte ute. Likevel lå jeg hver
dag inne i solariet på hotellet, forteller
han.
Konsekvensen av solingen ble etter
hvert svært tydelige.
– Jeg fikk stadig nye føflekker, som jeg
senere har måttet operere bort. I dag har
jeg ikke vært innom et solarium på over
ett år, men går fortsatt til psykolog for å
bedre selvbildet mitt, sier han.

■ Rundt 40 prosent av ungdom under 18 år og 43 prosent av
ungdom mellom 18 og 24 år har tatt solarium en eller flere
ganger det siste året. I 2004 lå det samlede tallet på 34 prosent,
mens det i 2009 lå på 55 prosent.
■ De fleste tar sin første soltime når de er mellom 15 og 17 år.
■ Nesten hver fjerde unge solariumsbruker ligger 21-30 minutter
i solarium. Bare 18 prosent soler seg i ti minutter eller mindre.
■ De fleste unge solariumsbrukere har blitt så solbrent at de
flasser. 85 prosent er blitt røde i huden en eller flere ganger.
Kilde: Kreftforeningens undersøkelse fra april 2011 om solingsvaner og solariumsbruk blant ungdom mellom 15 og 24 år.

!

9. desember
2011 vedtok regjeringen 18 års
aldersgrense
for
bruk av solarier. Regelen trer i kraft
1. juli i år. Det er også vedtatt at alle solarier skal ha kompetent betjening fra
1. januar 2014.

