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1. INLEDNING
Den här rapporten består av två delar. Den första är en kort beskrivning av arbetet under 2015,
den andra är en sammanfattning av resultat från en uppföljningsenkät som skickades ut till
samtliga BVC-mottagningar i Västra Götalandsregionen under juli. Enkäten syftar till att
utvärdera implementeringen av Sunda solvanor i regionen.
Syftet med att implementera arbetssättet Sunda solvanor i barnhälsovården är att förändra
solvanor och därmed minska insjuknande i malignt melanom på lång sikt. Målen var följande:
1. Sunda solvanor ska ingå i barnhälsovårdprogrammet i Västra Götalandsregionen.
2. Alla BVC-mottagningar delar ut magneten under maj månad.
3. Förskolor får besök och då överlämnas även en affisch med information till föräldrar.

2. IMPLEMENTERING AV SUNDA SOLVANOR 2015
Idag finns 211 BVC-mottagningar. Samtliga mottagningar har fått erbjudandet att delta i
uppmärksamhetsmånaden för sunda solvanor. Barnhälsovården i Västra Götalandsregionen är
uppdelad i fyra områden med fem verksamhetsutvecklare.
Verksamhetsutvecklarna har haft det lokala ansvaret. De har skickat ut information om
implementeringen under januari, februari och mars samt arrangerat utbildningstillfällen inom sina
respektive områden. Fem utbildningstillfällen har arrangerats i samband med barnhälsovårdens
regionala utvecklingsdagar. Utbildningen innehöll baskunskaper om malignt melanom,
pilotprojektet och sunda solvanor. Samtliga BVC mottagningar har fått kylskåpsmagneter,
affischer, ”En bok om solen” av Pernilla Stalfelt och handledarmaterial i form av ”Vanliga frågor
och svar”. Magneterna delas ut till samtliga familjer som besökte BVC under maj månad.
Affischerna sattes upp i väntrummen och boken var även den tänkt att ligga i väntrummet.
Handledarmaterialet var ett stöd till BVC-sjuksköterskor för att kunna svara på de mest
förekommande frågorna som föräldrar ställde.
Från och med den 25 maj till och med den 25 juni kunde man ta del av budskapet om Sunda
solvanor på Arlas mjölkpaket i stora delar av Sverige. Panelen trycktes på blå, grön och röd (ej
ekologisk) mjölk.
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Via verksamhetsutvecklarna har material distribuerats ut till BVC-mottagningarna. Tabellen
nedan visar hur mycket material respektive delregion fick i april 2015.
Område

BVCmottagningar

Magneter

Planscher

Böcker

Göteborg &
Södra
Bohuslän

85

8500

860

85

Skaraborg

34

3400

350

34

Södra
Älvsborg

37

3700

380

39

Fyrbodal

42

4200

430

42

Totalt

198

19 800

1980

200
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2.1

Hälsoboken

Affischen har blivit en del av ”Hälsoboken” som alla barn får när de föds. Affischens motiv är
idag en hel sida i boken. Avsändare är Regionalt cancercentrum väst och Västra Götalandsregionen. Från och med mars 2015 delas den nya versionen av Hälsoboken ut till alla nyfödda
barn.

2.2

Hemsidan

Webbsidan Sundasolvanor.se skapades av RCC Väst och 1177 Vårdguiden och lanserades 8 april.
Mellan 1 maj och 25 juni fick sidan 2040 besök.
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Tabellförklaring: Varje stapel representerar en dag. På den andra axeln (y-axeln) visas antal besök.

Den absoluta toppen av besök var den 5 maj då det var 148 besök på en dag. Det ser ut som att
det gav genomslag att Sunda solvanor uppmärksammades i media i början av maj. Även 4-5 maj
har det varit många besök på sidan.
Den andra toppen är den 10 juni då det var 120 besök på en dag. Närhälsan hade en nyhet på sin
webbplats om Sunda solvanor den 8 juni. Detta har genererat många besök.
8 juni
9 juni
10 juni
11 juni

81 besök
80 besök
120 besök
90 besök

De flesta har surfat in på sidan från en dator. c:a 74 procent från dator och 26 procent från en
surfplatta eller mobil. Besökarna har hittat webbsidan via:
Sökmotor (Google, Bing)
Närhälsan
Cancercentrum
Direkt
Facebook

60 procent
20 procent
11,4 procent
5,7 procent
2,8 procent
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Om man jämför webbsidan Sunda solvanor.se med webbplatsen 1177 Vårdguiden i övrigt så har
fler besökare kommit in på andra sätt än via en sökmotor, som annars brukar stå för c:a 80
procent. Det tyder på att man i högre grad kommit dit via en hänvisning. Fler har också besökt
sidan från en dator än vad som är generellt för webbplatsen, för samma period var mobila
besökare på hela webbplatsen 68,38 procent. Geografiskt har besökarna främst kommit från
Västra Götalandsregionen, men även från andra landsting/regioner.

2.3

Vårdcentralschefer

Under april månad 2015 skickades en enkät ut till samtliga vårdcentralchefer i Västra Götalandsregionen, 51 svar inkom. I enkäten fanns frågor om hur BVC arbetat med information och råd
kring barn och sol. 40 av de svarande angav att de hade ett arbetssätt för att informera föräldrar
om risker med solexponering. Många angav att de i samband med föräldragrupper gav den typen
av information. Vid frågan vart föräldrar hänvisas för mer information om sol och barn angav 80
procent av cheferna Apoteket och 70 procent av cheferna angav 1177 Vårdguiden. Det var
möjligt att välja flera alternativ.
Vid frågor som rör barn och sol vart hänvisar ert BVC föräldrar för mer information?

6

3. ENKÄTUNDERSÖKNING FÖR BVC-MOTTAGNINGAR
I juni 2015 skickades en uppföljningsenkät ut till samtliga BVC-mottagningar (ett svar per
mottagning) via verksamhetsutvecklarna. Två påminnelser skickades därefter ut under augusti
och september.

Antal utskickade enkäter: 211
Antal inkomna svar: 106

Fråga 1: Vad är din allmänna uppfattning av projektet?
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Fråga 2: Hur har föräldrarnas respons varit?

Av de 103 mottagningar som svarade på frågan svarade 59 mottagningar (57 procent) att
responsen har vart mycket positiv och 44 mottagningar svarade att responsen varit mestadels
positiv från föräldrar.
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För att jämföra upplevelsen av arbetssättet ställdes två frågor:
Fråga 3: Det arbetssätt som ni hade
innan Sunda solvanor, hur nära ett idealt
arbetssätt var det?

Fråga 4: Arbetssättet med information
via kylskåpsmagneter om Sunda
solvanor, hur nära ett idealt arbetssätt
var det?

Fler mottagningar svarade att arbetssättet med Sunda solvanor var närmare ett idealt arbetssätt i
jämförelse med hur man arbetat innan.
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Fråga 5: I hur hög utsträckning stämmer följande påstående: kampanjen har ökat
kunskapen om risker med solexponering hos BVC-sjuksköterskor på ert BVC.

23 mottagningar anser att påstående stämmer i mycket hög grad, 43 menar att det stämmer
till viss grad, 25 svarar att det stämmer i någon grad och 13 mottagningar tycker inte alls att
det stämmer.
Fråga 6: Hur troligt är det att du skulle rekommendera en kollega, som inte
medverkat i projektet, att medverka om chansen gavs?
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Fråga 7: Har kampanjen resulterat i ökad samverkan mellan ert BVC och förskolor
i närområdet?

Fråga 8: Vilket stöd behöver ert BVC för att fortsätta sprida kunskap om solvanor till
familjer?
Totalt inkom 64 kommentarer. Svaren har kategoriserats in i fem huvudområden som är tid,
material, påminnelse och information, magneter och affischer samt övrigt (se bilaga 1 för samtliga
kommentarer).
Många kommentarer handlade om att man vill arbeta med Sunda solvanor varje år, med
återkommande påminnelser och information till BVC-sjuksköterskor.
”Återkommande kampanj som detta är jättebra, affischen har också varit populär
på vårdcentralen bland de vuxna patienterna.”
En svårighet och ett hinder i arbetet har varit tidsbrist. Flera svarade att de inte hade haft
tid att besöka förskolor och lämna affischer. Vissa menade också att själva utdelningen av
magneten tog lite extra tid som man inte hade.
”Tid att kunna åka ut till förskolorna och dela ut affischerna. Mycket bra att de
finns med i nya hälsoboken.”
”Mer tid från arbetsgivaren, Det går fort att ge info men det är många bäckar små på
en pressad tid.”
Många kommenterade materialet och behovet av årlig utdelning. Det enkla och positiva
budskapet var uppskattat. Ett utvecklingsområde som tydligt framkom i kommentarerna
var behovet av att dela ut material till alla och inte bara under en månad.
”Materialet vore bra att ha varje år inför sommaren som stöd i samtal med föräldrar.”
”Bra att ha något att dela ut till ALLA under sommarperioden.”
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4. SLUTSATS
Den 20 september deltog verksamhetsutvecklare och BVC-sjuksköterskor i en
utvärderingsworkshop vid RCC väst under ledning av utvecklingsledare Shirin Bartholdsson
för att diskutera framgångsfaktorer och utvecklingsområden för Sunda solvanor. Resultatet
redovisas i detalj i bilaga 2. Enkätundersökningen har tillsammans med workshopen bidragit
till följande slutsatser.
Framgångsfaktorer
•
•
•

Det finns ett stort intresse för kunskap om sunda solvanor bland föräldrar
Konkret och bra material med enkelt bildbaserat budskap
Budskapet kom från flera håll samtidigt

Utvecklingsområden
•
•

Alla barn och föräldrar i regionen bör nås av budskapet
Förskolan bör inkluderas ytterligare

Planeringen inför 2016 pågår, metoden kommer att utvecklas utifrån de utvecklingsområden
som identifierats och de önskemål som framkommit. Metoden har fått en del
uppmärksamhet i media och kommer under 2016 spridas till fler landsting och regioner i
Sverige.

TACK till barnhälsovårdsteamen i Västra Götalandsregionen
och ett STORT TACK till alla BVC-sjuksköterskor för ert
deltagande och för ert engagemang.
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BILAGA 1

Sammanställning av kommentarer som lämnats på frågan:
Vilket stöd behöver BVC för att fortsätta sprida kunskap om
solvanor till familjer?
Det som gjorts maj 2015
• Detta är ultimat
• Återkommande kampanj som detta är jättebra, affischen har också varit populär på
vårdcentralen bland de vuxna patienterna.
• Kampanjformen och kylskåpsmagneterna får gärna vara ett återkommande inslag på
försommaren
• Som det var i år är jättebra
• Bra med något att dela ut, kort period och rätt tid på året. Bra med affischer att sätta
upp.
• Positivt med årlig kampanj ex. som hygienveckan.
Tid
•
•
•
•
•

Mer tid från arbetsgivaren, Det går fort att ge info men det är många bäckar små på
en pressad tid.
Mera Tid
Tid och påminnelse.
Ökad tid och kunna dela ut något som föräldrar vill ha, vet ej om det just är en
kylskåpsmagnet
Tid att kunna åka ut till förskolorna och dela ut affischerna. Mycket bra att de finns
med i nya hälsoboken

Material
• Bra material att utgå ifrån.
• Bra att ha något att dela ut till ALLA under sommarperioden
• Bra information att dela ut.
• Bra med material att dela ut!
• Mera material att dela ut, kurser, utbildningar
• Bra med material att lämna ut. Kommer då ihåg lättare att informera.
• Enkla medel. Bilder med minimalt med text.
• Materialet vore bra att ha varje år inför sommaren för att ha som stöd i samtal med
föräldrar
• Fortsatt få material att dela ut
• Att det finns bra material tillgängligt året runt då många familjer reser utomlands på
solsemestrar
• Material att lämna till föräldrar, ex magneter
Påminnelse
• Regelbunden påminnelse varje vår att inte glömma att informera.
• Årlig påminnelse om den information som borde ges till föräldrar.
• Bra att inför varje säsong bli lite påmind, annars är det ngt. vi regelbundet pratar om,
familjerna reser ju ofta.
• Påminnelse varje vår
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•

•
•
•

Påminnelse varje vår, broschyrer eller helst magneter att dela ut. Vi kan det mesta av
det kampanjen innehåller men behöver pushas emellanåt. Vi ska informera om så
mycket
påminnelser, någon aktuell affisch att sätta upp på våren. Råd och information på bra
solglasögon till barn.
Bli påmind emellanåt
Återkommande påminnas på våren

Information
• Fortlöpande information med nya studier.
• Uppdateringar med nya rön.
• Någon form av informationsmaterial.
• Kontinuerlig information
• Föreläsning varje år
• Tillfört ny kunskap inför vår/sommar 1 g per år.
• Fortlöpande aktuell info
• Fortsatt information
• Upprepad info.
• utbildningen var toppen
• Bra material som detta, att ta med sig hem och kortfattat info för den som vill veta
mer.
Magneter
• Magneter igen om något år
• Kylskåpsmagnet är bra att dela ut.
• Mer av de kylskåpsmagneter vi fick
• Magneter är bra
• Fortsätta dela ut magneter
• Det var en bra ingång att kunna dela ut magneten för det blev en bra ingång till
samtalet. I all sin enkelhet var bilderna precis "lagom" för att kunna prata runt/om
Gärna något liknande i framtiden.
• Föräldrarna uppskattade magneten -säger att det påminner dem om solvanor när de
tittar på kylskåpet
• Magneter när det är säsong
• Bra med mer kylskåpsmagneter
• Det vore trevligt att fortsätta dela ut kylskåpsmagneter!
• Liknande detta arbetssätt. Att dela ut tex en kylskåpsmagnet inför resor el på vården
• Magneten var bra man fick en påminnelse och spred det vidare på ett positivt sätt.
Bra med enkla budskap, som detta var.
• Bra idé m kampanjer och kylskåpsmagneter
• Vill gärna ha fler magneter. Trevligt och konkret sätt att informera, man blir påmind
när man har magneterna
Uppföljning
• Tror att det är bra med uppföljningar, som typ denna enkät.
• Uppdaterade studieresultat samt utvärdering
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Affischer
• Möjligen affischer att sätta i väntrum el dyl
• Planscher
• Affisch att sätta upp på rummet.
• Bra med affischer att sätta upp och ev böcker att lämna ut till föräldrar på olika
språk.
• Affischer.
Övriga kommentarer
• Vi upplever att familjerna är pålästa kring solvanor
• Fördjupad kunskap t ex hur ska vi informera föräldrar till mörkhyade barn, vilken typ
att solskyddsmedel ska vi rekommendera, hur mycket ska de smörja, hur ofta ska de
smörja	
  
• Häftet frågor och svar var bra
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BILAGA 2

Problemanalys och fiskbensdiagram utifrån
utvärderingsworkshop
Under övningens första del skrev deltagarna ned reflektioner utifrån respektive rubrik. Sedan
fick deltagarna se samtliga kommentarer och vikta kommentarerna. Viktningen gjordes
genom att deltagarna satte streck (I) bredvid de kommentarer de höll med om och/eller
tyckte var extra viktiga. I nästa skede valdes utvecklingsområden ut och deltagarna fick då i
grupp analysera de problem som uppkommit.
Det bästa med arbetssättet har varit …
• Magneten
• Konkret material att dela ut (I)
• Haft flera intressanta samtal med pedagoger och föräldrar
• Pedagoger på förskolor och rektor har uppmärksammats att solskydd saknas på
gården. (I)
• De visuella symbolerna
• Konkreta råd för föräldrar med barn under 1 år
• BVC har haft något konkret att ta upp vid besök på förskolan
• Föräldrarna blir även påminda av budskapet dagligen då magneten sitter på kylskåpet
• Kunskap via RCC ger tyngd (evidenssäkert)
Vad hade vart intressant att forska på när det gäller Sunda solvanor?
• Hur solar vi vuxna, dubbelmoral?
• Hur gör vi med barnen egentligen? (II)
• Om det gör någon skillnad att få något konkret i handen, som en magnet exempelvis.
• Hur pratar vi med de lite större barnen (skolbarn) om solvanor och hur motiverar vi
dem att skydda sig. Det är lättare att hitta bra solskyddande kläder till mindre barn
men svårare att vara Cool o sol som lite större barn och ändå skydda sig.
• Uppföljning, hur länge mins man budskapet.
• Implementeringen kring sunda solvanor
• Hur mycket ökar risken om huden varit bränd av solen.
• Hur många av de drabbade har bränt sin hud.
Jag tycker magneten var bra för att …
• Den ger en påminnelse, om den sitter tydligt (I)
• Enkelt budskap och snygg layout (I)
• Underbara färger och symboler på ett snart sätt (I)
• Tydlig, enkelt att förstå (I)
• Kändes lite rolig, positiv information och inte bara pekpinne
• Påminnelse
• Barnen förstod budskapet
• affischen
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Jag anser att materialet bjöd in till diskussion med föräldrar eftersom ..
• Ämnet var aktuellt med tanke på årstiden (IIII)
• Många föräldrar har frågor runt sol och bad (III)
• Tydliga symboler ger följd frågor (I)
• Det finns ett stort intresse för denna fråga (I)
• Materialet var bra med både bilder och kort text (I)
• Symbolerna var tydliga och enkla
Om BVC ska fortsätta arbeta utifrån arbetssättet sunda solvanor är det viktigt att …
• Magneten räcker till alla barn under perioden och att de fördelas lika (IIII)
• Att vi arbetar utifrån den metoden vi haft hittills i fortsättningen också. (III)
• Alla barn bör nås av detta. (I)
• Att informationen fortsätter att komma från olika håll samtidigt såsom exempelvis
mjölkpaket, annonser, förskolor osv. (II)
• Tydlig information från verksamhetsutvecklare ut till BVC. (I)
• Att vi får fortsätta dela ut aktuellt material. (I)
Arbetssättet har bidragit till att BVC-sjuksköterskor har …
• Fått fantastiskt instrument att informera om solens goda och mindre goda sidor. (I)
• Kommer ihåg att ta upp ämnet och diskussionen blir naturlig runt materialet. (IIIII)
• Blivit påminda att informera om solvanor (I)
• Varit bra att visa och delat ut i föräldragrupper. Blivit en diskussion.
• Det har bidragit till att diskutera D-vitaminbrist med BVC-ssk
Det är svårt att engagera förskolorna för eftersom ...
• Vi har många förskolor och hade inte tid att besöka alla. (IIIII)
• Budskapet skulle kommit ut till förskolorna från stadsdelen/kommunen och BVC
via ett gemensamt grepp från ledningsnivå
• Svårt att veta hur engagerade och upplysta personalen är
• Samarbete mellan BVC och förskola är ännu i sin linda. (I)
• För oss är förskolorna delaktiga, bra med samma information
Föräldrarna har mycket frågor om solkräm eftersom …
• Det finns ett stort utbud, vill välja rätt
• Det har varit olika ”bud” om vad som är bra/farligt från massmedia under årens
lopp. (IIIII)
• Apoteken säger ”Smörja inte barn under 1 år”
• Rädsla för främmande ämne i krämerna. Vissa har reagerat på solkräm enligt
föräldrarna. (I)
• Rädsla för gifter
• Osäkerhet kring att använda solkrämer
Det har varit svårt att ta upp sunda solvanor …
• Om inte tiden räckt till ex vid läkarmottagningar eller om besöket gått åt till mycket
annat. (I)
• Nej, tagit sunda solvanor på slutet av besöket
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•
•
•
•
•

Lätt att ta upp. (I)
Nej. (IIII)
Enkelt!
Det har varit svårt att ta upp sunda solvanor med BVC-personalen. Alla jag talat med
har varit positiva och engagerade vid informationstillfället.
Positivt Bemötande av BVC-ssk

Fiskben 1

SAMVERKANSBRIST$

TIDSBRIST$FÖR$BVC<SSK$

Bristande$$
närområdesplan$

Bristande$moAvaAon$

rektorer$

Otydligt$uppdrag$

Personalomsä+ning$

Varierande$policys$$
hos$VC$

prioritering$
ssk$

VC<chefer$

Det$är$svårt$a+$
engagera$
förskolor$
Brist$på$engagemang$

KUNSKAPSBRIST$

$ $ $ $ $ $$

Det$råder$(dsbrist$och$samverkanbrist$mot$förskolor

Hinder'
•
$
•

$

Lösningar'

Barnhälsovården$nedvärderas$

•

Bristande$kunskap$och$mo(va(on$
bland$BVC=ssk$

•

•

•
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Öronmärkta$BHV=pengar$(ej$(ll$
sjukvård)$
Utbildning$och$inspira(on,$stöd$
av$”experter”.$Introduk(on.$
Mentorer$och$trainees$
Utvärdering$av$vårdval.$
Utvärdering$av$närområdesplan,$
olika$fördelning$av$förskolor$
Hygienombud$och$BVC=ssk$bjuds$
in$(ll$träﬀar,$här$kan$BHV$
informera$om$sunda$solvanor.$

Fiskben 2

KULTUR$
språk$
Hur$vistas$olika$$
kulturer$i$solen$

D9vitamin$
Sol$är$bra$

tas$emot$(+$/$9)$

moOvaOon$

Det$är$svårt$a+$ta$
upp$sunda$
solvanor$

Begränsad$period$

Verksamhets9$
utvecklare$
$för$ut$otydligt$

TID$

SPRIDNING$AV$BUDSKAP$

Begränsad*period,*All*personal*får*inte*samma*budskap,*Olika*kulturer*
**
* ***

Hinder'
*
*
*

•

Begränsad*9d*

•

Svårt*med*
gemensamma*träﬀar*

*
•

Lösningar'
•
•
*

Utgå*från*Hälsoboken*
Ha*kvar*kampanjperioden*

•

Gemensam*informa9on*
(av*RCC)*
Uppföljning*i*mindre*
grupper*exempelvis*
områdesträﬀar*

•

*
•
•

Olika*förhållningssä?*
9ll*sol*
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Utgå*från*varje*individ*
Hälsofrämjande*
förhållningssä?*

Fiskben 3

MÅNGA(OLIKA((
INFORMATIONSKÄLLOR(

STORT(UTBUD(
RÄDSLA(FÖR(GIFTER(
Många(fabrikat(
hälsokost(

Miljöpåverkan(

Olika(apotek(

Olika(spf(

Risker?(

Hur(påverkar((
ämnen(vår(kropp(

Svårt(för(BVC(aT(bemöta(när(de(larmar(

Föräldrar(har(
mycket(frågor(om(
solkräm((

Mycket(info(ﬁnns(

Okunskap(på(BVC(
Vart(får(BVC(
(oparUsk(informaUon(

OSÄKERHET(ATT(SMÖRJA(BARN((UNDER(ETT(

FÖRÄLDRAR(VILL(VÄLJA(RÄTT(
MASSMEDIA(KOMMER((
MED(LARMRAPPORTER(

Olika&informa,onskällor& & & & & & &&
Hinder''
•

Oenhetlig,&otydlig&och&inaktuell&
informa,on&

Lösningar'
•
•
•
•

Enhetlig,&tydlig&och&aktuell&info&
från&CBHV&,ll&BVC>erna.&
Uppdaterad&rikshandbok&(när&en&
fråga&är&aktuell)&
Informa,on&från&RCC&om&
pågående&samhällsdebaGer&
Enhetlig&informa,on&på&nätet&
(1177,&RHB)&
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För mer information kontakta:
Shirin Bartholdsson
Utvecklingsledare för förebyggande och hälsofrämjande insatser
Regionalt cancercentrum väst
E-post: shirin.bartholdsson@rccvast.se
Telefon: 0700 82 40 44
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