
”Det förändrade mitt sätt att jobba, det blev väldigt konkret när vi hade något att dela ut, 
man glömde inte någon”. 
 
Så sammanfattar en BVC-sjuksköterska vinsterna med pilotprojektet Sunda Solvanor. 
Projektet startades våren 2014 av Regionalt cancercentrum väst och Central Barnhälsovård 
i Södra Bohuslän och Göteborg. Under maj månad delades 500 kylskåpsmagneter ut till 
föräldrar som besökte BVC. Magneten förmedlade, med hjälp av bilder, praktiska råd om hur 
föräldrar kan skydda sitt barn i solen. Bakgrunden till projektet är att malignt melanom ökar 
och en av de största riskfaktorerna för att få sjukdomen är att bränna sig som barn. 
 
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 i solen. BVC-sjuksköterskorna upplevde att de med hjälp av materialet !ck ett nytt 
sätt att arbeta. 

Utbildning för 
BVC-sjuksköterskor

Kylskåpsmagnet delas ut.�#HƒUEJ�
UȇVVU�WRR�K�XȇPVTWO�RȈ�$8%�QEJ�
delas ut till förskolor

Uppföljning i form av telefonintervjuer 
OGF�HȘTȇNFTCTPC�QEJ�HQMWUITWRRUKPVGT-
vjuer med BVC-sjuksköterskor

Resultat från föräldrarintervjuer
• 76 % JCFG�OCIPGVGP�WRRG�K� 
� JGOOGV� ��
• 34 % V[EMVG�CVV�DWFUMCRGV� 
� JCFG�DKFTCIKV�OGF�P[�KPHQTOCVKQP�
• 66 % CPUȈI�CVV�OCIPGVGP� 
� RȈXGTMCV�JWT�FG�UM[FFCV�UKVV�DCTP� 
� K�UQNGP��
• 18 % CPICX�CVV�FG�ULȇNXC� 
 förändrat sina solvanor sedan  
� FG�ƒEM�OCIPGVGP��

Resultat från BVC-intervjuer
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Inbjudan om att delta i 
RKNQVRTQLGMVGV�UMKEMCU�
ut till BVC

Framtagning av material 
tillsammans med 
BVC-sjuksköterskor

För kontakt och mer information

UJKTKP�DCTVJQNFUUQP"TEEXCUV�UG 
070-082 40 44 
YYY�ECPEGTEGPVTWO�UG�XCUV

(Totalt intervjuades 170 föräldrar)

• /CIPGVGP�UMCRCFG�en rutin, alla  
� HȘTȇNFTCT�ƒEM�UCOVCN�QO�UWPFC��
 solvanor
• /CP�ƒEM�GP�bra diskussion utifrån  
� OCIPGVGP�
• Tidseffektivt och jämlikt sätt att  
� HȘTC�WV�DWFUMCRGV
• Uppskattat att informations-  
 materialet varit bildbaserat QEJ��
� HTCOVCIGV�UQO�GP�OCIPGV�



�#�����!������&�������� $�������
��$����������  ������������&����

&�����!�����


�"$���������$���������� �����
��#������ �������������&������ ��

��������������������������$��������������� ����� ���%�$���� �����"�� ���� ��  ��
��#�������������$��������!����%������������ �%������� ��&���!��$� ��������  	

�� ��! �$  �������!������
��%���&������� ������!���

Ill
us

tra
tio

ne
r: 

Pe
rn

ill
a S

ta
lfe

lt 
©

�����������������������������
����������
�������	��
�����
���������������	�����
�
������������������������������������
 �������������������������������������������
�����ϐ��������ǡ��¤�����¤������������������������������������Ǧ�������ǡ���Ǧ���¤�����Ǥ
��� ��������� ��


