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Informationsbrev till regionens BHV-sjuksköterskor om kampanjen Sunda Solvanor 
Malignt melanom är den cancerform som ökar mest i Sverige. 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 inom området. 
 
Barnhälsovården har en unik möjlighet, i mötet med föräldrar och barn, att vägleda till hälsosamma 
levnadsvanor. Att informera om Sunda Solvanor ingår i BHV-sjuksköterskans arbete. Det är särskilt 
aktuellt i samband med besöken inom barnhälsovården under sommarmånaderna och inför en del 
utlandsresor. Rikshandboken som är BHV-sjuksköterskornas nationella metodbok beskriver i 
avsnittet ”Barn och Sol” att bästa skyddet är skugga, kläder och solkräm. http://www.rikshandboken-
bhv.se/Texter/Barns-yttre-och-inre-miljo/Barn-och-sol/  
 
Sunda Solvanor är ett framgångsrikt primärpreventivt projekt som provats, utvärderats och 
implementerats i Västra- och Sydöstra sjukvårdsregionen. Projektet Sunda Solvanor är ett 
strukturerat arbetssätt med material som kan vara till hjälp i 
samtalet om solens goda och mindre goda sidor. Fokus ligger på att 
påverka beteenden så att människor inte utvecklar hudcancer. 
 
Kommentarer från BHV-sjuksköterskor som arbetat med Sunda 
Solvanor: 

• Bra med något att dela ut, kort period och rätt tid på året 
• Bra med affischer att sätta upp 
• Kylskåpsmagneten blev en bra ingång till samtalet 
• Bidrar till att komma ihåg att ta upp ämnet 
• Diskussionen blir naturlig runt materialet 
• Bilderna var enkla och precis "lagom"  
• Gärna något liknande i framtiden 
• Magneten uppskattades av föräldrarna och påminner dem 

om solvanor när de tittar på kylskåpet 
• Barnen förstod budskapet 

Satsningen på Sunda Solvanor sker nu nationellt och under våren 2016 startar en långsiktig 
gemensam regional satsning att införa Sunda Solvanor inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. 
Satsningen är förankrad hos regionens samtliga sju folkhälsoenheter. 
 
Genomförande i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion  

• De länsövergripande BHV-enheterna distribuerar informationsmaterial, (affischer och 
magneter) samt handledningsmaterial (”Frågor och svar”) till varje BVC 

• Kampanjen pågår på alla BVC i regionen under maj och juni 2016 
• Affischen sätts upp i väntrum och mottagningsrum 
• Magneten delas ut till alla barn (dock endast en magnet/familj) som besöker BVC under 

kampanjperioden. Finns magneter kvar efter 1 juli delas de ut på besöken tills de är slut. Tar 
magneterna slut under kampanjperioden, ersätts magneten med papperskopia 

• En webbenkät skickas ut till alla BHV-sjuksköterskor under hösten 2016 
• Enkäten sammanställs och presenteras i en rapport på Regionalt cancercentrums hemsida 

och presenteras för respektive landsting under våren 2017. Rapporten kommer innehålla 
förslag inför sommaren 2017 
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