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Kræftens Bekæmpelse & TrygFonden – Help a Dane 

 

Help a Dane brød med konventionerne for klassiske oplysningskampagner og blev et tværkulturelt 

fænomen. Kampagnen rejste verden rundt, ændrede danskernes soladfærd og kan i dag opleves som 

en fast del af udstillingen The Sun på Science Museum i London. 

 

Hvert år rejser mange danskere sydpå i håb om sol og varme. Hver tredje dansker vender retur med 

en solskoldning. Solskoldninger øger risikoen for hud- og modermærkekræft, og hver dag dør en 

dansker af kræft i huden1. 90 % af alle tilfælde af kræft i huden kan forebygges med noget så 

simpelt som en fornuftig adfærd i solen.  

 

For Solkampagnen var de vigtigste målsætninger i 2017 derfor at øge danskernes viden om 

solbeskyttelse og få dem til at ændre adfærd i solen, når de rejser på solferie. I sydens sol er 

danskerne nemlig ekstra udsatte, fordi solens stråler som oftest er endnu stærkere end herhjemme. 

 

Vores idé tog afsæt i at aktivere mennesker, der kender alt til fornuftig adfærd i solen: De lokale på 

danskernes foretrukne feriedestinationer. Sammen med et solskoldet kor bad Mikael Bertelsen 

derfor lokalbefolkningen i hhv. Thailand, Spanien, Grækenland, Italien og Frankrig om at hjælpe 

danskerne med at huske solbeskyttelse. Bønnen var enkel: Help a Dane.  

 

Strategien var at vække så meget opmærksomhed omkring danskernes solvaner i udlandet, at vi i 

Danmark selv ville begynde at sætte mere fokus på emnet. For er der noget, der kan få os danskere 

op af liggestolen, så er det, når verden taler om os. Vi producerede altså ikke en kampagne direkte 

til danskerne, som vi plejer, men vendte i stedet blikket mod de lokale på feriedestinationerne. 

 

Det skulle vise sig at være en succesfuld taktik, og intet kunne helt have forberedt os på den 

overvældende modtagelse, som appelfilmene fik i udlandet. Kampagnen rekrutterede knap 12.000 

Help a Dane-ambassadører i udlandet og filmene blev delt mere end 200.000 gange. I alt 

opnåede Help a Dane kampagnen en ROMI på 820%. Og vigtigst af alt fik vi øget danskernes 

viden om solbeskyttelse med 42% - og hele 63% af danskerne tog solrådene til sig og ændrede 

deres adfærd i solen, efter at have set kampagnen. 

                                                        
1 Kræft i huden er en samlet betegnelse for hud- og modermærkekræft.  


