Resultatrapport 2016
Implementering av Sunda solvanor inom
barnhälsovården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Juni 2017

Arbetsgruppen för Sunda solvanor RCC Uppsala Örebro
Ulrika Nygren, Landstinget Dalarna
Anna Söderlund, Region Gävleborg
Ulrika S Nygren och Jennie Nimborg, Landstinget Sörmland
Margareta Magnusson, Region Uppsala
Cristina Gillå, Landstinget i Värmland
Karin Almén Åberg, Landstinget Västmanland
Maria Lind och Frida Jakobsson, Region Örebro Län
Annika Solbreck, RCC Uppsala Örebro

Ansvarigt Regionalt cancercentrum: Regionalt cancercentrum RCC Uppsala Örebro
Författare: Erika Häggström, RCC Uppsala Örebro
Juni 2017

REGIONALA CANCERCENTRUM

Innehållsförteckning
1. SAMMANFATTNING ...................................................................................................... 4
2. BAKGRUND ................................................................................................................... 4
2.1 Förlagan från RCC Väst.............................................................................................. 4
2.2 Sunda solvanor i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ..................................................... 5
3. SYFTE............................................................................................................................. 6
4. METOD ........................................................................................................................... 7
5. RESULTAT ..................................................................................................................... 8
5.1 Fråga 3: Hur har föräldrarnas respons varit? .............................................................. 8
5.2 Fråga 4: Det arbetssätt som ni hade innan Sunda solvanor, hur nära ett idealt
arbetssätt var det? ............................................................................................................ 9
5.3 Fråga 5: Arbetssättet med Sunda Solvanor (magnet, affisch, frågor och svar)
hur nära ett idealt arbetssätt var det? ............................................................................. 10
5.4 Fråga 6: I hur hög grad har du haft nytta av kylskåpsmagneter om Sunda
Solvanor i mötet med barn och föräldrar? ....................................................................... 11
5.5 Fråga 7: I hur hög grad har du haft nytta av affischen om Sunda Solvanor i
mötet med barn och föräldrar? ........................................................................................ 12
5.6 Fråga 8: I hur hög grad har du haft nytta av materialet ”Frågor och svar” i
mötet med barn och föräldrar? ........................................................................................ 13
5.7 Fråga 9: I hur hög utsträckning stämmer följande påstående: Kampanjen har
ökat din kunskap om risker med solexponering? ............................................................ 14
5.8 Fråga 10: Vilket stöd anser du att du behöver för att fortsätta sprida kunskap
om solvanor till barn och familjer?................................................................................... 15
Material........................................................................................................................... 15
Kampanj ......................................................................................................................... 15
Forskningsrön ................................................................................................................. 15
Hudmottagning ............................................................................................................... 16
5.9 Fråga11: Stort tack för din medverkan. Är det något du vill tillägga? ......................... 16
DISKUSSION .................................................................................................................... 17
BILAGA 1: UPPFÖLJNINGSENKÄT AV SUNDA SOLVANOR I UPPSALA-ÖREBRO
SJUKVÅRDSREGION ...................................................................................................... 18
BILAGA 2: KAMPANJ OM SUNDA SOLVANOR............................................................. 23

3

REGIONALA CANCERCENTRUM

1. SAMMANFATTNING
Under perioden 1 maj till 1 juli 2016 genomfördes projektet Sunda solvanor inom
barnhälsovården (BHV) i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Projektet utgick från förlagan som
utarbetats av RCC Väst och Central Barnhälsovård i Södra Bohuslän och Göteborg under
2014. Arbetsmetoden och kampanjen Sunda solvanor bygger på ett koncept med
informationsmaterial till personal, kylskåpsmagnet, affisch samt kort ”frågor och svar”
innehållande praktiska råd om hur man skyddar sig och sitt barn mot solen. Projektet är en
primärpreventiv insats för att minska insjuknandet i hudcancer och främst malignt melanom.
Kampanjen följdes upp med en enkätundersökning som skickades ut till 571 BHVsjuksköterskor i hela sjukvårdsregionen. I undersökningen framkom att personalen var mycket
eller mestadels positiva till arbetsmetoden. De flesta BHV-sjuksköterskor hade redan god
kunskap och var vana med att ge råd om sunda solvanor, men att projektet gav dem en mer
strukturerad rutin för hur de skulle ge informationen. Informationsmaterialet till personalen
och magneten upplevdes som ett gott stöd och bidrog till att samtalet om sunda solvanor blev
lättare att genomföra. BHV-sjuksköterskorna upplevde att föräldrarnas respons på kampanjen
var positiv.

2. BAKGRUND
Ett av de övergripande målen i den nationella cancerstrategin är att minska insjuknandet i
cancer. Strategin innehåller två huvudspår: Preventiva hälsofrämjande insatser och
hälsokontroller som kan upptäcka förstadier eller tidig cancersjukdom och därmed öka
möjligheten för bot.
Malignt melanom är den cancerform som ökar mest i Sverige. Att bränna sig i solen i
barndomen anses vare en betydande riskfaktor för att insjukna i hudcancer. Barn och föräldrar
är därför en prioriterad målgrupp för primärpreventiva insatser inom området.
Projektet Sunda solvanor har en primärpreventiv ansats. Fokus ligger på att påverka beteenden
så människor inte utvecklar hudcancer, och barnhälsovården är en utmärkt arena. BHVsjuksköterskor utgår från ett hälsofrämjande perspektiv i mötet med föräldrar och barn och
ger råd om hälsosamma levnadsvanor.

2.1 Förlagan från RCC Väst

Våren 2014 genomförde RCC väst och Central Barnhälsovård i Södra Bohuslän och Göteborg
det första pilotprojektet av ”Sunda solvanor”. I projektet delades det ut 500 kylskåpsmagneter
till föräldrar som besökte de fyra BVC enheterna.
Det material och arbetssätt som användes, utarbetades i samverkan med enheternas BHVsjuksköterskor. Konceptet ”Sunda solvanor” bygger på en kylskåpsmagnet, som med hjälp
av enkla bilder, praktiska råd beskriver hur man skyddar sig och sitt barn mot solen.
Begreppet sunda solvanor innebär i detta fall - att njuta av solen klokt och försiktigt och inte
överexponeras eller bränna sig.
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Personalen erhöll innan projektet utbildning och ett kunskapshöjande kompendium med ett
20-tal ”frågor och svar” angående sol och sunda solvanor. Materialet kompletterades
dessutom med en affisch, med samma utformning som magneten. Affischen sattes upp i
väntrummen på enheterna samt spreds till närliggande förskolor och vårdcentraler om sådan
samverkan fanns. Pilotprojektet utvärderades med hjälp av telefonintervjuer till föräldrar
som erhållit magneten samt med fokusgruppsintervjuer för den personal som medverkat i
projektet.
Resultaten av uppföljning visade att konceptet var uppskattat både hos personalen och hos
föräldrarna. Fokusgruppsintervjuerna med BHV-sjuksköterskor visade att arbetsmetoden
fungerat bra; var tidseffektivt, gav en bra rutin, gav ett bra diskussionsunderlag med
föräldrarna, fungerade som en bra påminnelse för personalen och var förtroendeingivande.
Personalen uppgav även att det var uppskattat av föräldrarna.
Vid telefonuppföljningen av 170 föräldrar i Västra Götaland 2014, framkom bl a att
-

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

2.2 Sunda solvanor i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Våren 2015 beslutade RCC Uppsala - Örebro att medverka i projektet Sunda solvanor. Efter
förfrågan till regionens folkhälsochefer valde Barnhälsovården (BHV) i samtliga sju län;
Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro, att gå med i
projektet. En arbetsgrupp tillsattes bestående av sjukvårdsregionens sju samordnare för
barnhälsovård och processledaren för vårdprogramgruppen malignt melanom.
I maj 2015 genomförde arbetsgruppen en inventering av regionens arbete med att främja
sunda solvanor inom hälso- och sjukvården samt skolhälsovården i kommunerna. I oktober
träffade arbetsgruppen Shirin Bartholdsson för kunskapsöverföring från projektet i RCC Väst.
Med utgångspunkt i RCC Västs kampanjmaterial bearbetade arbetsgruppen materialet och
kylskåpsmagnet, affisch samt kompendium med ”frågor och svar” anpassades med respektive
organisations logotyp. I tillägg skapades ett informationsbrev till verksamhetschefer och ett till
BHV-sjuksköterskor samt pressmeddelande om kampanjen.
Kampanjen Sunda solvanor genomfördes på alla BVC-mottagningar i sjukvårdsregionen
under perioden 1 maj och 1 juli 2016.
Totalt togs det fram 24 000 kylskåpsmagneter för projektet fördelat på; Dalarna 3000 stycken,
Gävleborg 3000 stycken, Sörmland 3500 stycken, Uppsala 4000 stycken, Värmland 3500,
Västmanland 3100 och Örebro 3500. RCC hade 400 magneter att distribuera ut efter behov.
RCC stod för hela kostnaden för magneterna. Det togs fram en papperskopia som kunde
delas ut till föräldrar och barn om magneterna tog slut under perioden maj till juni 2016.
Papperskopian, med samma utseende som magneten, var i A4 utskriftsformat vikbart till A5
format.
Det trycktes upp 900 stycken affischer som fördelades; Dalarna 125, Gävleborg, 110,
Sörmland 110, Uppsala, 120, Västmanland 120, Värmland 115, Örebro 120. RCC hade 60
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affischer till att fördela utefter behov. Affischen fanns även i PDF-format på RCCs hemsida
att skriva ut, vilket gav dem möjlighet att skriva ut den och sätta upp i väntrum samt sprida till
närliggande förskolor eller vårdcentraler, om sådan samverkan fanns.
Varje enhet fick ett uppdaterat kompendium med frågor och svar om sunda solvanor samt ett
kort PM som beskrev konceptet. Allt material fanns även att tillgå i elektronisk form på RCC
Uppsala Örebros hemsida.
Pressmeddelandet om kampanjen skickades ut tillrespektive landstings kommunikationsenhet
för publicering på deras externa hemsidor och en nyhet publicerades den 9 maj på RCCs
hemsida.
I tillägg till det egna kampanjmaterialet spreds information om den nationella hemsidan
Sundasolvanor.se, som skapades av RCC Väst och 1177 Vårdguiden och startade den 8 april
2015. Under perioden 1 april till 30 juni 2016 hade sidan totalt 883 besök. Besökarna kom
främst från Västra Götalandsregionen, 604 besök, 163 besök var från Uppsala Örebro
sjukvårdsregion och 66 besök från övriga landsting/regioner i landet.

3. SYFTE
Syftet med föreliggande rapport var att utvärdera kampanjmaterialet och metoden Sunda
solvanor som arbetssätt i Uppsala Örebro sjukvårdsregion.
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4. METOD
En enkät skickades ut via Surveymonkey© till 215 enheter och 571 BHV-sjuksköterskor i
september 2016, se tabell 1. Enkäten bestod av 11 frågor, två demografiska frågor, en fråga
om föräldrarnas respons på kampanjen, sex frågor om arbetssättet och kampanjmaterialet
samt två frågor om vidare stöd för att fortsätta sprida kunskap om solvanor. Fyra av frågorna
besvarades i fritext och sju av frågorna innehöll fyra fasta svarsalternativ samt möjlighet att
lämna fritextsvar, se bilaga 1.
Totalt skickades en påminnelse ut. 103 svar inkom under perioden 15-30/9 2016. 54 svar
inkom efter påminnelse under perioden 8 december 2016 och 9 januari 2017. Det blev ett
bortfall på 13 på grund av inkorrekta mejladresser.

Tabell 1. Utskickade enkäter per län, enheter och BHV-sjuksköterskor
Län

Enheter

BHV-sjuksköterskor

Dalarna

29

80

Gävleborg

36

74

Sörmland

26

80

Uppsala

43

115

Värmland

31

73

Västmanland

32

90

Örebro

27

65

226

571

Uppsala Örebro sjukvårdsregion
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5. RESULTAT
Svar erhölls från 111 av totalt 226 enheter, vilket motsvarar 49 % av enheterna. Totalt svarade
157 sjuksköterskorna på enheterna, vilket motsvarar 28 % av sjuksköterskorna.

5.1 Fråga 3: Hur har föräldrarnas respons varit?

156 BHV-sjuksköterskor besvarade flervalsfrågan.
I fritextsvaren (n=14) framkommer att personalen har olika uppfattningar om föräldrarnas
respons om kampanjen. Sex BHV-sjuksköterskor beskriver att föräldrarna tyckte det var en
trevlig och tilltalande presentation, att informationen tål att upprepas, att de varit tacksamma
för informationen och att föräldrarna har haft mycket funderingar kring barn och sol. Fyra
beskriver att de inte fått någon respons eller någon speciell reaktion från föräldrarna samt att
de flesta föräldrar redan vet.
”Många är angelägna om att skydda sina barn på bästa sätt och ändå kunna vara ute i solen”.
”Många inte speciellt intresserade men positiva. De tycker att de kan detta innan”.
”De var mycket glada över magneten”.
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5.2 Fråga 4: Det arbetssätt som ni hade innan Sunda solvanor, hur
nära ett idealt arbetssätt var det?

153 svar inkom för flervalsfrågan.
Av de BHV-sjuksköterskor (n=23) som lämnade fritextsvar så beskrev 12 att de tidigare alltid
gav information om solexponering under vår och sommar. Endast en uppgav att de tidigare
hade lämnat ut skriftligt material, en broschyr från Strålskyddsinstitutet. En BHVsjuksköterska berättade att de tidigare alltid tagit hjälp av personal från hudkliniken för att ge
information till sina spädbarnsgrupper. Två sköterskor beskrev att skillnaden nu jämfört med
tidigare att de arbetade mer strukturerat med frågan. Nu gavs informationen till alla, de delade
ut skriftligt material och frågan gavs mer utrymme (tid) än annars. Tre BHV-sjuksköterskor
uppgav att de inte hade något att jämföra med då de var nya i yrket.
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5.3 Fråga 5: Arbetssättet med Sunda Solvanor (magnet, affisch, frågor
och svar) hur nära ett idealt arbetssätt var det?

153 BHV-sjuksköterskor besvarade flervalsfrågan.
I fritextsvaren (n=16) framkommer att 10 av personalen tyckte att arbetssättet med
information via magneten har varit bra, att magneten bidrog till att det blev lättare att prata
om solvanor och att det blev en bra dialog med föräldrarna. Två berättade att det var trevligt
att ha en magnet att dela ut. Tre BHV-sjuksköterskor uppgav att de inte hade något att
jämföra med då de inte haft något material att tillgå tidigare.
”Det har varit lättare att tala om detta då jag haft material att lämna ut till föräldrarna”.
”Bra med magneten, blev en bra diskussion”.
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5.4 Fråga 6: I hur hög grad har du haft nytta av kylskåpsmagneter om
Sunda Solvanor i mötet med barn och föräldrar?

155 svar inkom för flervalsfrågan.
Av de BHV-sjuksköterskor (n=20) som svarat i fritext framkommer att över hälften (n=13)
upplevde sig ha nytta av kylskåpsmagneterna. De uppgav att de var informativa, gav ett bra
samtalsunderlag, enkla att dela ut och var mycket uppskattade av föräldrarna. Fyra i personalen
uppgav att de var osäkra på om föräldrarna tyckte magneterna var intressanta och vad som
hände med dem när de kom hem. De uttryckte att de var osäkra på om magneterna hade
effekt.
”Bra samtalsunderlag och magneten har varit mycket uppskattad.”
”Uppskattat av föräldrar som ofta sa att det är bra med en påminnelse som man ser på kylskåpet
varje dag”.
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5.5 Fråga 7: I hur hög grad har du haft nytta av affischen om Sunda
Solvanor i mötet med barn och föräldrar?

156 BHV-sjuksköterskor besvarade flervalsfrågan.
I fritextsvaren (n=16) framkommer att tio BHV-sjuksköterskor har haft affischen uppe i
väntrummet och på väggen i sina egna besöksrum. De flesta har upplevt det som positivt, men
det är svårt att avgöra föräldrarna har läst informationen. Två i personalen beskrev att de
själva blev påminda om att de skulle prata om solvanor. En BHV-sjuksköterska uppgav att
affischen inte använts alls.
”Haft den uppsatt vid skötbordet, det kan väcka föräldrarnas intresse och frågor utan att jag tar upp
frågan först”.
”Hade den uppsatt på rummet och det blev naturligt att komma in på frågan. Lätt att hänvisa till
sidan på 1177 med samma bild när de fick se hur den såg ut.”
”Blir mkt info-material omkring familjen så det är en i mängden tyvärr. En del tittar efter info då dom
kommer till BVC men de flesta går bara förbi”.
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5.6 Fråga 8: I hur hög grad har du haft nytta av materialet ”Frågor och
svar” i mötet med barn och föräldrar?

156 BHV-sjuksköterskor besvarade flervalsfrågan.
I fritextsvaren (n=8) framkom det att det var bra för personalen att få informationen på ett
strukturerat sätt. Ett par BHV-sjuksköterskor uppgav att de var nyanställda, de upplevde att
”frågor och svar” var ett bra sätt att bli uppdaterad på och ”säga” rätt när de informerade
föräldrarna. Ett par uppgav att det innehöll för mycket text och att de var osäkra på om
föräldrarna läste igenom materialet när de kom hem.
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5.7 Fråga 9: I hur hög utsträckning stämmer följande påstående:
Kampanjen har ökat din kunskap om risker med solexponering?

157 svar inkom för flervalsfrågan.
Av de BHV-sjuksköterskor (n=10) som besvarat frågan uttrycker alla att de hade god kunskap
om risker med solexponering sedan tidigare. Exempel:
”Upplever att jag var väldigt insatt och kunde ämnet väl sedan tidigare.”
”Arbetat förebyggande med Sunda solvanor i många år.”
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5.8 Fråga 10: Vilket stöd anser du att du behöver för att fortsätta
sprida kunskap om solvanor till barn och familjer?
Det var 78 BHV-sjuksköterskor som besvarade frågan om vilket stöd de ansåg att de behövde
för att fortsätta sprida kunskap om solvanor till barn och föräldrar. I analysen av svaren
utkristalliserades fyra huvudteman; Material, Kampanj, Forskningsrön och Hudmottagning.
Material

Det framgår tydligt att BHV-sjuksköterskorna (n= 48) har upplevt materialet som ett bra stöd.
De allra flesta har varit positiva till materialet, speciellt kylskåpsmagneten, och lyfter också
vikten av att ha vetenskapligt begrundad kunskap i sunda solvanor.
De önskar fortsätta använda hela materialet i framtiden samt att materialet fortsätter att
uppdateras och utvecklas. Bland annat önskas att informationen översätts till flera språk, så att
det når fler, samt att det tas fram nya varianter ”presenter” med budskapet om sunda solvanor
på.
”Fortsätta att utarbeta material som väcker intresse hos föräldrar. De flesta är väldigt insatta och
duktiga de första åren med att smörja samt klä på barnen. Även förskolan hjälper till att befästa
vikten av solskydd eftersom de smörjer barnen”.
”Bra material. Gärna även saker till barnen, exempelvis en liten bok”.
”Föräldrar gillar magnet för det få man med sig hem där flera familjemedlemmar nås av rätt
information angående solvanor”
Kampanj

Tolv av BHV-sjuksköterskorna uppgav specifikt vikten av kampanjer som Sunda Solvanor.
Kampanjer sätter fokus på frågan, underlättar för personalen att informera om risker med
solexponering när solsäsongen börjar. Två BHV-sjuksköterskor uppgav att de önskade mera
tid på besöken för att informera om Sunda Solvanor.
”Bra med tidsbegränsade insatser även om man inte når alla, under två månaders insats når vi ju
nästan alla barn under året och efter några år har då alla fått information!”
Forskningsrön

Personalen (n=9) beskriver att det var bra och viktigt att få information som är kvalitetssäkrat
och bygger på senaste forskningsrön. De uppgav också att de önskar att få kontinuerlig
uppdatering av sunda solvanor. Tre BHV-sjuksköterskor önskade mer information om
innehållet i solkrämer och hur de skyddar. Tre i personalen upplevde inte att materialet var till
någon hjälp, utan att de redan hade stöd i Rikshandboken och BHV:s riktlinjer.
”Fortsatta uppdateringar även om det vi redan vet för att hålla frågan vid liv. Kanske en gång per år
på nätverksträffar samt mailutskick.”
”Skulle vilja ha mer information om de skadliga ämnena i solskyddskrämer och vilka strålar de
skyddar mot och vilka de inte skyddar mot.”
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Hudmottagning

Personalen (n=6) som har haft ett samarbete med hudmottagningen har upplevt det som
mycket positivt. Att personal från hudmottagningen ger information i föräldragrupper
förstärker vikten av informationen och upplevs som ett stöd för personalen på BVC i arbete
med sunda solvanor. Dock upplevdes informationen ibland som krånglig. Det var också svårt
ibland att samla alla föräldrar till informationsträffarna. Det blev lite för rörigt i rummet med
så många barn i rummet vid informationstillfället.

5.9 Fråga11: Stort tack för din medverkan. Är det något du vill tillägga?
Av de BHV-sjuksköterskor (n=10) som besvarade frågan uttryckte fem av dem att projektet
har varit bra eller jättebra. Det är bra att ämnet har tagits upp och att materialet innehåller bra
och lättförståeligt information är.
Övriga svar redovisas nedan
”Bra, ett lätt sätt att komma ihåg att ta upp ämnet vid besök under sommarhalvåret.”
”Det har varit bra respons från föräldrar, många som sagt att det är "bra att bli påmind - magneten
sätter vi upp."
”Det är bra om detta tas upp inför varje sommar.”
”Har även spridit informationen till förskolorna.”
”Personer som jobbat med sunda solvanor var inte entusiastiska utan tystlåtna och kändes obekväma
vid föräldrainformation.”
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DISKUSSION
Det är svårt att dra några generella slutsatser av hur kampanjen Sunda solvanor har fallit ut
utifrån svarsfrekvensen på 28 %. Svaren kan dock ge en indikation om hur responsen från
föräldrarna har varit och hur BHV-sjuksköterskorna har upplevt kampanjmaterialet och
metoden Sunda solvanor som arbetssätt. Anledningen till att svarsfrekvensen har varit så låg är
oklar, men kan bero på att påminnelsen för enkäten gick ut i början av december och inte den
20 september som var avsett samt att det gick ut endast en påminnelse. En annan möjlig orsak
kan vara att BHV-sjuksköterskorna har en mycket pressad arbetssituation.
Överlag har personalen inom barnhälsovården varit mycket eller mestadels positiv till
kampanjen. De har upplevt att materialet har varit ett bra stöd i samtalen med föräldrar och
barn, även om många redan innan hade god kunskap och var vana att ge råd om goda
solvanor. Vikten av att ha ett vetenskapligt och kvalitetssäkrat underlag att luta sig mot i
samtalet om Sunda solvanor med föräldrar och barn understryks av flera BHV-sjuksköterskor.
De önskar att materialet uppdateras kontinuerligt allt eftersom nya forskningsresultat
framkommer. Utöver den vetenskapligt underbyggda informationen till personalen så lyfts
magneten fram som den del av kampanjmaterialet som de har haft mest nytta av. Magneten
har bidragit till att samtalen och rådgivningen har blivit lättare att genomföra, den har skapat
ett intresse hos föräldrarna och varit ett stöd i att komma ihåg att informera om alla delar. Det
råder delade meningar om vilken effekt affischen och kortet med frågor och svar har haft,
men personalen beskriver ändå att de har varit viktiga i kampanjen. Arbetsmetoden Sunda
solvanor upplevs som ett bra och nära ideellt sätta att arbeta på. Kampanj som arbetsform i
sig har varit bra då den aktualiserar frågan och påminner om att de ska informera om frågan
samt att det ger en möjlighet att inhämta ny kunskap. De allra flesta önskar fortsätta använda
materialet inför kommande solsäsonger.
I RCC Västs pilotprojekt genomfördes telefonintervjuer med föräldrarna för att ta reda på hur
de upplevt kampanjen och vilken effekt kampanjen hade haft. I RCC Uppsala Örebros projekt
valdes telefonintervjuer bort. För att få en indikation av effekten av kampanjen i målgruppen
formulerades därför en fråga till personalen om hur de upplevde föräldrarnas respons på
kampanjen. BHV-sjuksköterskorna uppgav att de upplevt en mycket positiv eller mestadels
positiv respons från föräldrarna på kampanjen. Även om en del föräldrar redan hade kunskap
om goda solvanor var det viktigt att få påminnelse och att informationen upprepades.
Det som kan utvecklas vidare är att materialet översätts till andra språk för att nå personer
från andra kulturer och på sätt verka för en jämlik hälsa för hela befolkningen. Vidare bör det
tas fram information om innehållet i solkrämer och hur de skyddar för att kunna bemöta dessa
frågor från föräldrarna. Samverkan med både hudmottagningar och förskolor är ytterligare ett
område som kan utvecklas. På de ställen där sådan samverkan har skett har det upplevts som
mycket positivt.
Ett stort tack till alla inom barnhälsovården som medverkat i projektet och
till er som besvarat enkäten och delgivit oss era erfarenheter och synpunkter.
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BILAGA 1: UPPFÖLJNINGSENKÄT AV SUNDA
SOLVANOR I UPPSALA-ÖREBRO SJUKVÅRDSREGION

1. I vilket landsting/region arbetar du?

2. På vilken BVC-mottagning är du verksam?

3. Hur har föräldrarnas respons varit?
Mycket positiv
Mestadels positiv
Mestadels negativ
Mycket negativ
Kommentar
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4. Vi vill veta mer om arbetssättet, kampanjen Sunda Solvanor, och
jämföra med hur ni arbetat tidigare. Det arbetssätt som du hade innan
Sunda Solvanor, hur nära ett idealt arbetssätt var det?
Mycket nära
Långt ifrån
Nära
Mycket långt ifrån
Kommentar

5. Arbetssättet med Sunda Solvanor (magnet, affisch, frågor och svar) hur
nära ett idealt arbetssätt var det?
1 Mycket långt ifrån
2 Långt ifrån
3 Nära
4 Mycket nära
Kommentar
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6. I hur hög grad har du haft nytta av kylskåpsmagneter om Sunda
Solvanor, i mötet med barn och föräldrar?
I mycket hög grad
I hög grad
I viss grad
Inte alls
Kommentar

7. I hur hög grad har du haft nytta av affischen om Sunda Solvanor, i mötet
med barn och föräldrar?
I mycket hög grad
I hög grad
I viss grad
Inte alls
Kommentar
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8. I hur hög grad har du haft nytta av materialet "Frågor och svar" i mötet
med barn och föräldrar?
Inte alls
I viss grad
I hög grad
I mycket hög grad
Kommentar

9. I hur hög utsträckning stämmer följande påstående: Kampanjen har
ökat din kunskap om risker med solexponering?
Stämmer inte alls
Stämmer i viss grad
Stämmer i hög grad
Stämmer i mycket hög grad
Kommentar
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10. Vilket stöd anser du att du behöver för att fortsätta sprida kunskap om
solvanor till barn och familjer?

11. Stort tack för din medverkan. Är det något du vill tillägga?
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BILAGA 2: KAMPANJ OM SUNDA SOLVANOR
Nyhet på RCCs hemsida publicerades 9 maj 2016

Barnhälsovården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen genomför en kampanj om sunda
solvanor under maj och juni. Kampanjen riktar sig till småbarnsföräldrar och handlar om
att uppmärksamma riskerna med solstrålningen under sommaren.
Malignt melanom är den cancerform som ökar mest i
Sverige. En betydande riskfaktor är att som barn bränna
sig i solen. Barnen måste skyddas för att de har känslig
hud och bränner sig mycket lättare än vuxna. Att sola
sunt som barn kan förebygga framtida hudcancer. Barn
och föräldrar är därför den viktigaste målgruppen i
kampanjen Sunda Solvanor.
Kampanjens två viktiga budskap är att skydda barn med
skugga, kläder och kräm och att undvika solen mellan
klockan elva och tre. Barnhälsovården har nu en
möjlighet att vid möte med föräldrar och barn påverka
deras beteenden och vägleda de till hälsosamma
levnadsvanor.
Familjer som besöker sin barnavårdscentral (BVC) under
kampanjen Sunda Solvanor kommer att få en kylskåpsmagnet som visar hur man bäst
skyddar sig mot solen. Sjuksköterskor inom barnhälsovården har fått information,
material och handledning inför mötet med föräldrar och barn.
Kampanjen pågår samtidigt i hela Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen.
- Sunda Solvanor är ett framgångsrikt projekt som provats, utvärderats och
implementerats i Västra- och Sydöstra sjukvårdsregionen. Nu sprids detta projekt till vår
region och är spridd i nästan hela landet. Hittills har man sett att det finns ett stort
intresse för kunskap om sunda solvanor bland föräldrarna och sjuksköterskorna på BVC
som tycker att de fått ett material som förstärker deras muntliga budskap.
Kylskåpsmagneten är en bra påminnelse om sunda solvanor och förhoppningsvis
uppmärksammar även de lite äldre barnen dessa. Vi hoppas att föräldrarna blir bättre på
att skydda sina barn och sig själva från solen. Samtidigt är det viktigt att påpeka att vi i
norden är i behov av solen för att bilda D-vitamin. Men det gäller att undvika solen under
de ”farligaste” timmarna 11.00-15.00, säger Margaretha Magnusson, vårdutvecklare vid
barnhälsovårdens länsavdelning i Uppsala läns landsting.
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Regionalt samarbete för att minska insjuknandet i cancer och för en utvecklad cancervård med patientens fokus.
www.rccuppsalaorebro.se
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