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Förord
Malignt Melanom är den cancerformen som ökar mest i Sverige. Det är en ovanlig cancerform
eftersom den drabbar både unga som gamla. Framför allt ökar den formen som har störst samband
med ökat solande. Vi här i Norden saknar ljus och värme stora delar av året vilket gör att när solen
visar sig rusar vi alla ut för att möta den.
Om vi kan hitta ett sätt att umgås med solen, njuta av värmen utan att bli skadade av solstrålar vore
det ett sätt att bromsa upp utvecklingen av denna lömska cancerform.
Solen ger oss D-vitamin vilket är nödvändigt, vad många inte vet är att det räcker med att vara ute en
halvtimme mitt på dagen under sommarhalvåret och bara visa ansikte och händer för att vi ska få vårt
dagsbehov. Resten av tiden samlar vi på oss de för huden skadliga strålarna och ökar vår risk för
hudcancer.
Detta projekt har utvecklat en metod för att skydda våra barn, det bästa vore att kunna påverka dem
innan de också utvecklar vanan att sola som generationerna tidigare. Kanske kan de bli första
generationen där cancerformen faktiskt minskar.
Det är av största vikt att projekt som detta med ”sunda solvanor” görs, om vi ska kunna bryta den
allvarliga trenden av ökad cancer. Jag ser det som ett stort steg i rätt riktning i Regionala
Cancercentrums arbete att påverka och det har varit roligt att få vara en liten del i detta arbete.
Carin Sandberg regional processägare för Malignt Melanom i Västra Sjukvårdsregionen
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SAMMANFATTNING

Våren 2014 startade Regionalt cancercentrum väst och Central Barnhälsovård i Södra
Bohuslän och Göteborg pilotprojektet Sunda solvanor. Under maj månad delades 500
kylskåpsmagneter ut till föräldrar som besökte BVC. Magneten förmedlade, med hjälp av
bilder, praktiska råd om hur man skyddar sitt barn mot solen. Bakgrunden till projektet är
att malignt melanom ökar och en av riskfaktorer för få sjukdomen är att bränna sig som
barn.
”Det förändrade mitt sätt att jobba, det blev väldigt konkret när vi hade något att dela ut, man glömde
inte någon”
Detta säger en av de BVC-sjuksköterskor som deltog i projektet. BVC-sjuksköterskorna
upplevde att de med stöd av materialet utvecklade ett nytt sätt att arbeta. Vid samtal med
föräldrar som deltagit i pilotprojektet har det visat sig att majoriteten anser att
kylskåpsmagneten har förändrat deras beteende och att de idag är bättre på att skydda
sina barn mot solen.
Under 2015 implementeras hälsosamtalet om Sunda solvanor i hela Västra Götalandsregionen. Det innebär att samtal om solvanor blir en del av Barnhälsovårdens rutiner.

Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare, förebyggande insatser och hälsofrämjande
cancervård, Regionalt cancercentrum väst, 2014-12-05
shirin.bartholdsson@rccvast.se

Rapporten är utgiven av Regionalt cancercentrum väst 2014-12-05.
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1.

BAKGRUND

Ett av huvudmålen i den nationella cancerstrategin är att minska antalet personer som
insjuknar i cancer. Strategin innehåller två huvudspår:
•
•

Preventiva hälsofrämjande insatser
Hälsokontroller som kan upptäcka förstadier eller tidig cancersjukdom och därmed
öka möjligheten för bot.

Därtill är målet att regionala skillnader i insjuknande och överlevnad samt skillnaden mellan
olika befolkningsgrupper ska minska. För sjukdomar som är svåra att bota, bland annat
cancer, är de befolkningsinriktade preventionsstrategierna särskilt viktiga. Dessa innebär
både allmänna hälsofrämjande åtgärder riktade till hela befolkningen och strategier mot
grupper med högre risk att utveckla en viss sjukdom.
Insjuknandet i malignt melanom ökar i Sverige. Under de senaste tio åren har ökningen
accelererat. För att bryta denna negativa trend behövs både primärpreventiva och
sekundärpreventiva strategier, det vill säga förebyggande arbete och tidig upptäckt.
Att bränna sig i solen i barndomen anses vara en betydande riskfaktor för att insjukna i
hudcancer. Barn och föräldrar är därför en prioriterad målgrupp för primärpreventiva
insatser.
Tidigare studier och erfarenheter
I planeringsfasen av projektet söktes svar på följande frågor:
• Vilka aktiviteter har tidigare genomförts för förändra beteende kopplat till solning?	
  
• Vilka erfarenheter finns om föräldrar och barn som målgrupp?	
  
En svensk studie (1) visar att ett personligt möte med en läkare är ett värdefullt redskap för
att ge preventiv information på ett effektivt sätt.
En tysk studie visar på vikten av att tidigt ge information till föräldrar, barn och personal på
förskolor och erbjuda träning i att använda solskyddande åtgärder för att etablera fungerande
rutiner (2).
I en rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd (2014) betonas att goda
grundkunskaper hos lärare och elever är nödvändigt för att ha möjlighet att lyckas med det
svåra steget att påverka ett beteende och informationen bör ges på ett modernt och
intresseväckande sätt.
Av kartläggningar vet vi att små barn bränner sig i solen i allt för stor utsträckning trots att
medvetenheten om riskerna är relativ hög i befolkningen (3).
En effektiv metod (4) för att påverka solvanor är information till föräldrar. Målet är att lägga
grunden för hälsosamma solvanor i framtiden. Muntlig information är överlägsen skriftlig
information via brev enligt en svensk studie. De som informerats muntligen förbättrade sitt
solskyddsbeteende, medan de som fått informationsbrev levde oförändrat efter tre år.
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Informationen gavs vid besök hos läkare i primärvården.
Enligt en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten som undersökt föräldrars syn på solskydd
(5) var de flesta intervjupersonerna negativa till information i form av broschyrer. Det som
efterfrågades var råd i kortfattad form att sätta upp på anslagstavlan på förskolan eller
hemma på kylskåpet.
En informationskampanj med fokus på familjer med barn under 18 bedrivs tre gånger per år
i Danmark. Kampanjen är ett samarbete mellan Kraeftens Bekaempelse och
resebyråbranschen och syftar till att sprida information om risker med solning under de
perioder då resandet till utlandet är mest frekvent (6).
Strålsäkerhetsmyndigheten skickar ut ”En bok om solen”, skriven och illustrerad av Pernilla
Stalfelt, till alla skolor och andraklassare i Sverige.

2.

SUNDA SOLVANOR

Pilotprojektet Sunda solvanor har en primärpreventiv ansats, vilket innebär att fokus ligger
på att förändra människors beteende så att de inte ska utveckla hudcancer.
Målet med pilotprojektet var att
• undersöka hur BVC-sjuksköterskan kan stödjas i att prata om sunda solvanor med
föräldrar
• utveckla ett kunskapsstöd till BVC sjuksköterskor
• ge föräldrar verktyg för att skapa sunda solvanor
En tvärprofessionell grupp har designat och utvecklat modellen med utgångspunkt i metodoch verksamhetsutveckling.
I följande avsnitt beskrivs hur pilotprojektet Sunda solvanor utarbetades. Projektet pågick
från januari 2014 till oktober 2014, den intensiva fasen som riktade sig mot föräldrar pågick
främst under maj månad 2014. De deltagande BVC-mottagningarna var BVC Capio
Mölndal, BVC Lillugglan, BVC Backa Läkarhus och BVC Lindome. En av de fyra BVCmottagningar som ingick i projektet var offentlig, de andra var privata. Pilotprojektet kan
delas in i tre faser som redovisas nedan.
Uppstart och förberedelser (januari – mars)
• Regional processägare och utvecklingsledare diskuterar eventuella målgrupper
• Information om pilotprojektet och erbjudande om att delta ges till alla BVC i
Göteborg och Södra Bohuslän
• Uppstartsmöte med intresserade BVC-mottagningar
• Brev skickas till VC-chefer
• En arbetsgrupp bildas med sjuksköterskor från de BVC-enheter som ingår i
pilotprojektet, utvecklingsledare och projektledare
• Insamling av vanliga frågor från föräldrar om solning
• Kontakt med Pernilla Stalfelt, illustratör och barnboksförfattare
• Kontakt med Strålsäkerhetsmyndigheten om samverkan kring applikationen ”Min
soltid”
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•
•
•
•

•

Får godkänt att använda boken ”En bok om solen” till BVC
(Strålsäkerhetsmyndigheten sponsrar med 10 exemplar)
Reklambyrån Citat anlitas för hjälp att utforma kylskåpsmagnet och affisch
Utbildning för BVC-sjuksköterskor
Handledning skrivs av Shirin Bartholdsson, Carin Sandberg, processägare för malignt
melanom, och Helena Gonzalez, specialistläkare, med dr, verksamheten för hud- och
könsvård Sahlgrenska universitets sjukhus
”Vanliga frågor och svar” skrivs utifrån handledning.

Genomförande (april – juni)
• Pilotprojektet lanseras i samband med uppmärksamhetsveckan för hudcancer,
Euromelanoma week 5-9 maj, 2014
• Magneten, inklusive samtyckesblanketter, delas ut till föräldrar med barn 0-6 år under
maj i samband med hälsosamtal
• Affischerna sätts upp i väntrum på BVC
• Sjuksköterskorna distribuerar affischer till förskolor i närområdet samt driver
projektet lokalt på den BVC-enhet de tillhör.
Uppföljningsfas (juli – oktober)
• Projektledare samlar in resterande magneter
• Projektledare samlar in intryck och upplevelser från BVC via mail
• Fokusgruppintervjuer med samtliga BVC-ssk som deltagit görs på samtliga BVC
under september
• Föräldrasamtal genomförs med 174 föräldrar (70 % av de som svarat ja på
samtyckesblanketter)
• Uppsamlingsmöte för att tacka deltagarna, presentera resultatet och diskutera
framgångsfaktorer.
Material och budskap
Materialet bestod av tre delar, en affisch i A3, en kylskåpsmagnet och ett handledarmaterial i
form av vanliga frågor och svar. Frågorna formulerades av BVC-sjuksköterskor utifrån deras
erfarenheter av de mest förekommande frågorna från föräldrar. Affischerna sattes upp i
väntrummen på BVC samt delades ut till förskolor. Huvudbudskap var:
I Sverige är solen som starkast mellan 11 – 15
Då är det viktigt att skydda barnens hud från
solens skadliga strålar. Skydda kroppen med:
1. Skugga
2. Kläder (hatt och solglasögon)
3. Solkräm

Budskapet bygger på rekommendationer från WHO:s expertgrupp för cancerforskning,
IARC (7), om hur man skyddar sig mot solens skadliga strålar.
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3.

RESULTAT

Nedan presenteras resultatet från pilotprojektet. Den första delen fokuserar på antal utdelade
magneter och föräldrarnas upplevelse av att få information och kylskåpsmagnet. Den andra
delen fokuserar på BVC-sjuksköterskornas upplevelse av materialet och projektet.
BVC

Lindome

Mölndal

Backa

Lillugglan

Totalt

Antal lämnade magneter

200

200

200

250

850

Antal lämnade planscher

30

25

15

6

76

Inkomna
samtyckesblanketter

111

69

37

37

254

Magneter utdelade utan
samtyckesblanketter

66

52

26

98

242

Återlämnade magneter

23

79

137

135

374

Under maj månad delades 496 kylskåpsmagneter ut. Ungefär hälften av de som fick
magneter skrev på en samtyckesblankett. 254 personer lämnade sina kontaktuppgifter och av
dem angav åtta att de inte ville bli uppringda. Av de resterande 246 personerna som svarat
att de kunde tänka sig att bli uppringda, kontaktades totalt 174 personer, vilket motsvarar 70
procent. Samtliga svarade på alla frågor (se bilaga).

3.1

Resultat från föräldraintervjuer
•
•
•
•

76 procent hade magneten uppe någonstans i hemmet
34 procent tyckte att magneten hade bidragit med ny information
66 procent ansåg att magneten påverkat hur de skyddat sitt barn i solen
18 procent angav att de själva förändrat sina solvanor sedan de fick magneten.
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Kommentarer från telefonintervjuerna

3.2

Resultat från fokusgruppsintervjuer

Semistrukturerade fokusgruppsintervjuer genomfördes med samtliga BVC-sjuksköterskor
som delat ut kylskåpsmagneten. Resultatet presenteras nedan i form av fyra fokusområden.
Magneten som budskapsbärare
Utifrån magnetens budskap fördes ett samtal om sunda solvanor. Det bidrog till en bra
diskussion med ett positivt budskap. Det färgglada och tilltalande utseendet på magneten
uppskattades mycket av barnen. BVC-sjuksköterskorna upplevde att barnen var intresserade
och pratade om den.
”Föräldrarna var positivt inställda att få ta del av information och magnet. Flera barn känner igen bilden
från deras förskolor.”
Att informationen kom på en kylskåpsmagnet var en framgångsfaktor. En folder kan lätt
hamna i papperskorgen men magneten hade en funktion, en plats på kylskåpet.
”Även om vi inte hade några kylskåpsmagneter efter maj så fortsatte man att prata sol månaden efter,
samtidigt tycker jag att det har varit en morot, när vi har någonting att ge bort, man går in för det mer.”
Förändrat arbetssätt – en ny rutin
Genom att ge magneten till föräldrar och barn skapades en rutin att prata med alla om
solvanor. BVC-sjuksköterskorna upplevde att det gick snabbt att komma in i denna nya
rutin, det tog inte så mycket tid som de inledningsvis trodde det skulle ta.
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Handledarmaterialet i form av ”Frågor och svar” var lätt att förstå och efter ett tag hade
BVC-sjuksköterskorna lärt sig svaren utantill. En BVC-sjuksköterska sammanfattade det så
här:
”Absolut, det blev ju som en ny rutin, att vi hade med det här att prata om sunda solvanor. Det måste jag
säga att det förändrade mitt sätt att jobba, det blev väldigt konkret när vi hade något att dela ut, alltså man
glömde inte någon.”
Värdet av att ge något till föräldern
Själva kylskåpsmagneten blev en påminnelse för BVC-sjuksköterskorna att ta upp solvanor
under besöket. BVC-sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna reagerade positivt när de fick
något med sig hem. Flera BVC-sjuksköterskor menade att det kändes tråkigt att inte fortsätta
dela ut magneten efter projektets slut.
”Även om vi inte hade några kylskåpsmagneter efter maj så fortsatte man att prata sol månaden efter,
samtidigt tycker jag att det har varit en morot, när vi har någonting att ge bort, man går in för det mer.”
Kylskåpsmagneten bidrog till att informationen och budskapet fördes vidare via hemmet till
exempelvis vänner, far- eller morföräldrar och partner.
”När man ger en muntlig information det kan verka väldigt klart när man sitter här på rummet men sen
kommer man hem och det finns ju en annan förälder hemma som inte alltid varit med här”
Samverkan med förskolan
Att lämna affischen var en anledning att besöka förskolan och fungerade som ett stöd. De
flesta BVC-sjuksköterskorna upplevde det som positivt att besöka förskolorna. Pedagogerna
hade många frågor och affischen skapade en dialog.
”Det var väldigt intressant de hade också frågor och funderingar och tankar om det här. Där vad det så att
de skulle bygga solskydd ute, de skulle bygga en altan med tak, och jag tittade runt har ni någon skuggig
plats och försökte få med pedagogerna själva i tänket.”
”På mina förskolor hade de bra rutiner. Detta med att föräldrarna brukade smörja in barnen på morgonen,
klart de fick påminna för att ibland blev det glömt.”

4.

DISKUSSION

Jämlikhet
Det kan vara en utmaning för myndigheter och hälso- och sjukvården att nå fram med
hälsobudskap i dagens informationsflöde. Personer som aktivt söker information om
solvanor hittar det till exempel på 1177 Vårdguiden. Många föräldrar kommer till BVC med
frågor om risker med solande, oftast under våren när solen börjar komma fram. Det är dock
inte alla föräldrar som tar upp detta. Ett av målen med detta projekt var att skapa
förutsättningar för att alla föräldrar och barn ska få samma information och stöd för att lägga
grunden till sunda solvanor. Projektet visar att genom ökad kunskap hos BVCsjuksköterskorna och en kylskåpsmagnet med ett enkelt budskap skapas goda förutsättningar
för hälsosamtal till alla om sunda solvanor.

10

Hälsolitteracitet
För att nå ut med hälsoinformation är det viktigt att metod och kanal är anpassade till
målgruppen. Med hjälp av Pernilla Stalfelts illustrationer blev budskapet lätt att ta till sig.
Bilder ersatte text och en lätt ramsa användes, skugga, kläder, kräm. Man kan anta att
bildspråket gjorde budskapet mer tillgängligt och majoriteten av föräldrarna menade att
magneten suttit på kylskåpet under hela sommaren. Även barnen uppskattade bilderna och
pratade om budskapet.
Hälsolitteracitet är ett begrepp som har med människors kunskap, motivation och förmåga
att få tillgång till, förstå, värdera och tillämpa hälsoinformation för att kunna göra
bedömningar och ta beslut i vardagen (8). För att nå så många som möjligt med
hälsoinformation är det viktigt att beakta olika nivåer av hälsolitteracitet. Detta är en stor
utmaning och projektet visar hur informationsmaterial kan göras tillgängligt med bilder
istället för text.
Barnhälsovården som arena
Barnhälsovården är en arena där de flesta föräldrar och barn möter sjukvårdspersonal. Just
därför är den en utmärkt arena för primärpreventiva insatser. BVC-sjuksköterskor utgår från
ett hälsofrämjande perspektiv i mötet med föräldrar och barn och ger råd om hälsosamma
levnadsvanor. Denna rapport visar att budskap och arbetssätt som på ett inkluderande sätt
utvecklats med BVC-sjuksköterskorna blir kunskap som stannar, växer och kan förändra
beteenden. Rollen som BVC-sjuksköterskorna är betydelsefull och föräldrar har ett stort
förtroende för dem.

5.

NÄSTA STEG

BVC kan genom hälsosamtal om sunda solvanor stödja föräldrar och barn att tidigt etablera
sunda solvanor. Pilotprojektet har presenterats för Central barnhälsovård som i november
2014 beslutade att under 2015 implementera hälsosamtalet om sunda solvanor i hela Västra
Götalandsregionen. Det innebär att samtal om solvanor blir en del av Barnhälsovårdens
rutiner. Under våren 2015 kommer kylskåpsmagneten delas ut till alla föräldrar och barn som
besöker BVC. Många BVC-sjuksköterskor pratar redan idag om risker med solning.
Förhoppningen är att modellen kan bidra till att alla föräldrar får samma information från sin
BVC-sjuksköterska om solens risker.
Ett samarbete med Arla är initierat. Arla når ut till 1,7 miljoner hushåll i Sverige. Under
sommaren 2015 kommer budskapet pryda mjölk- och filmjölkspaketens paneler. Budskapet
anpassas till en större målgrupp och en nationell hemsida skapas med information för både
barn och föräldrar. Samverkan utvecklas med 1177 Vårdguiden och
Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ett stort tack till alla som deltagit i projektet, särskilt tack till Ann Jansson, Veronica
Bohlin, Karin Ragnarsson, Elisabeth Segelström, Kelley Lindvall och Lena Franzén.
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7.

BILAGOR

Intervjufrågor till föräldrar
1.
2.
3.
4.
5.

Sitter kylskåpsmagneten uppe någonstans hemma hos dig?
Tycker du att budskapet var lätt att förstå?
Har magnetens budskap bidragit med någon ny information för dig?
Har budskapet påverkat hur du skyddar ditt barn i solen?
Har du förändrat dina egna solvanor sedan du fick magneten?

Fokusgruppsfrågor till BVC-sjuksköterskor
1.
2.
3.
4.
5.

Hur upplevde du materialet (frågor & svar, magnet, affischen)?
Har materialet förändrat ditt sätt att arbeta?
Hur var det att prata med föräldrar om solvanor utifrån materialet?
Är det något du har saknat i materialet?
Hur upplevde du mötet på förskolan?	
  

Handledarmaterial - Frågor och svar	
  
1.

Får barnen vara i solen?
Svar: Helst ska barnen undvika att vara i solen så mycket som möjligt, när de dock är där för
att leka bör de framför allt ha kläder på sig för att skydda sig. Där inte kläder räcker till får
man använda solskyddskräm, exempelvis i ansikte och på händer och fötter. Det man ska
tänka på är att solskyddskräm inte ska förlänga tiden man vistas ute i solen bara för att
barnen inte bränner sig.

2. Hur ska jag klä mina barn?
Svar: De bästa kläderna är tätt vävda kläder, eller de man kan köpa speciellt i
solskyddsmaterial. Kläderna ska helst vara löst sittande och torra. Gärna hatt eller keps.
3. Hur viktigt är det att undvika solen?
Svar: Barn behöver D-vitamin som de får när de är ute i solen. Men det räcker med en
halvtimme mitt på dagen. Bara genom att visa ansikte och händer får barnet Dvitaminbehovet tillgodosett.
4. Vilka risker finns det med att barnen är i solen?
Svar: Att bränna sig i solen som barn är en riskfaktor för att senare få hudcancer. Även totalt
antal timmar barn har vart i solen påverkar risken att senare få hudcancer. Barn är mycket
mer känsliga än vuxna. En annan risk är att man påskyndar hudens åldrande ju mer man är i
solen. Vad man också lätt glömmer bort är att skydda sina ögon mot UV-ljuset. Många
ögonsjukdomar inklusive grå starr har starkt samband med UV-ljus.
5. Vad gör jag om mitt barn bränt sig?
Svar: Se till att barnet inte vistas mer i solen. Man kan också smörja in huden med en svag
kortisonkräm så snart som möjligt, detta för att minska skadan i huden.
6. Vad gör jag om jag upptäcker hudförändringar på barnet?
Svar: Upptäcker man hudförändringar på barnet ska man veta om att från ca 2 års ålder
börjar kroppen skapa födelsemärken och de blir allt fler ju äldre barnet är, hur många de blir
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beror delvis på vilket arv man bär med sig men också på hur mycket barnet har vistats i
solen. Det är mycket sällan barn får hudcancer. Ser man någon förändring man oroar sig för
är bättre att söka läkare 1 gång för mycket än 1 gång för lite.
7. Vilket solskydd ska jag använda för min bebis 6 månader?
Svar: Barn under 1 år ska helst inte vara i solen alls. Använd kläder och skugga för att
skydda.
8. Vilken solkräm ska jag köpa till mitt barn?
Svar: Något med SPF minst 30, UVA-symbol, icke parfymerad samt att den är behaglig att
använda.
9. Vilken solhatt eller mössa ska jag ha?
Svar: Använd gärna en solhatt med skärm som täcker öron och nacke. En hatt med brett
brätte ger ett gott skydd för ögon och öron, ansikte och nacke.
10. Finns det någon solskyddsfaktor som är ok att smörja på barn under 1 år?
Svar: Barn under 1 år ska helst inte vara i solen alls. Använd kläder och skugga för att
skydda. För små kroppsytor använd något med SPF 30.
11. I vilken ålder ska jag börja med solskyddskräm?
Svar: Använd alltid kläder och skugga i första hand, sedan solskyddskräm efter behov.
12. Vad ska man ha för skyddskläder vid bad?
Svar: De kläder som säljs som solskyddskläder brukar vara behagliga att använda och torkar
snabbt. Byxor som täcker en stor bit av låren. Byt till torra kläder efter bad.
13. Hur starkt är skyddet, kläder i jämförelse med kräm?
Svar: Det beror på vad det är för kläder, som princip är kläder alltid bättre än kräm. De bästa
kläderna är tätt vävda kläder. De flesta kläder har en solskyddsfaktor mellan 10 och 30.
14. Farliga ämnen i solkrämen finns det risker för små barn?
Svar: Följer man punkt 8 och 10 är det mycket liten risk. Man kan utveckla kontaktallergier
15. Vad gäller för solglasögon? Vilken sort?
Svar: Solglasögon skyddar mot UV-strålning. Även billiga solglasögon blockerar UVstrålning. Välj glasögon som skyddar ögonen även från sidan.
16. Hur skyddar solglasögon? Vilka strålar?
Svar: Solglasögon skyddar mot UV-strålning genom att blockera strålarna.
17. Vilka kläder skyddar bäst gällande kvalitet/material?
Svar. Alla kläder skyddar relativt bra. Kläder med tät väv skyddar bättre. Plagget ska vara så
pass tätt att du inte kan se din hand genom den. De kläder som säljs som solskyddskläder
skyddar bra.
18. Behöver huden sol för att få vitamin D?
Svar: Ja, när händer och ansikte är i sommarsolen i 15 minuter räcker det för att en person
med ljus hy ska få sitt behov tillgodosett.
19. Finns det olika hudkänslighet?
Svar: Personer med rött eller blont hår, blå, grå eller gröna ögon samt fräknar har en mer
ljus- och solkänslig hud. Personer med dessa egenskaper löper en ökad risk att drabbas av
solbrännskador. Ögonskador drabbar utan hänsyn till hudkänslighet eller hårfärg.
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