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Inledning 

Cancerprevention har en tydlig del i den Nationella Cancerstrategin, SoU 2009:11, och är ett av 
Regionalt cancercentrums (RCC) arbetskriterier. Detta sammantaget med de beslutande 
åtgärderna i avsnitt sju i RCC Uppsala-Örebro Cancerplan 2014-2015 ligger till grund för RCC:s 
cancerpreventiva arbete.  
 

RCC Uppsala-Örebro har under 2015 haft två arbetsgrupper som arbetat med primär 
cancerprevention. Efter en kartläggning av det regionala arbetet med information om sunda 
solvanor bildades en arbetsgrupp för Sunda Solvanor som består av regionens sju 

barnhälsovårdssamordnare, processledaren för vårdprocessgruppen malignt melanom och leds av 

processkoordinator på RCC Annika Solbreck. Gruppens uppdrag är att driva, verkställa och följa upp 

sjukvårdsregionens arbete med att införa konceptet Sunda Solvanor i sjukvårdsregionen. 

Uppstartsmöte hölls i oktober 2015. 

Regionala arbetsgruppen för cancerprevention består av representanter från samtliga sju 
landsting/regioner i sjukvårdsregionen. Arbetsgruppens övergripande uppdrag har ett 
primärpreventivt fokus där det långsiktiga målet är att minska cancerincidensen bland befolkningen i 
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Protokollförda möten 2015: 22/1, 30/3 fysiska möten, 21/5 
telefonmöte, 18/9, 2/11 fysiska möten. 
 
RCC UÖ  Annika Solbreck processkoordinator och ordförande 
Dalarna  Junia Joffer 
Gävleborg Per Fessé/Camilla Larsen 
Länsstyrelsen Nina Dalman VT 2015/Anna Haid HT 2015 tills vidare 
Uppsala Christina Lindberg 
Uppsala Erika Häggström 
Värmland Kaj Sundström 
Västmanland Bo Simonsson 
Sörmland Djamila Jortikka 
Örebro  Annette Danesjö-Gustafsson 
 
Arbetsgruppen ombildades under vårterminen 2015 och ett tydligt uppdrag formulerades. Vi väljer 
därför att inte redovisa 2014 års uppdrag i denna rapport. 

Uppdrag 2015  

1. Kartlägga sjukvårdsregionens förekomst av riskbeteenden vad gäller levnadsvanor som 
tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet, matvanor och solvanor.  
 
2. Sammanställa regionens/landstingen och kommunernas arbete med att minska tobaksbruk, 
riskbruk alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor och osunda solvanor.  
 
3. Respektive landsting utser en representant som är huvudansvarig för implementering av 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Dessa ingår i ett nätverks 
som årligen utbyter erfarenheter och årligen rapporterar till RCC.  
 
4. Respektive landsting utser en representant som blir huvudansvarig för arbete med 
Cancerpreventionskalkylatorn. Möjligen samma personer som ingår i gruppen ovan.  
 
5. Redovisa en rapport till RCC ledningsgrupp november 2015. 
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1. Kartlägga sjukvårdsregionens förekomst av 
riskbeteenden vad gäller levnadsvanor som tobaksbruk, 
alkoholvanor, fysisk aktivitet, matvanor och solvanor 
 

Tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor  

I arbetet med att kartlägga förekomst av riskbeteenden kopplade till olika levnadsvanor har 
befolkningsundersökningarna ”Hälsa på lika villkor” och ”Liv- och hälsa” använts. Redovisningen 
utgår från olika riskbeteenden uppdelat på kön och utbildningsnivå, som presenteras i form av GIS-
kartor och tabeller (bilaga 1). Skillnader i förekomst av riskbeteenden inom regionen konstateras. De 
stora skillnader som ses för Värmland kan delvis förklaras med att data hämtats från en annan 
datakälla (Liv & hälsa) än för övriga län (Hälsa på lika villkor). Detta faktum är viktigt att vara 
medveten om vid tolkning av kartor. Skillnaden har dels sin grund i att variabeln ”utbildningsnivå” för 
Värmlands del är självskattad medan den i övriga län presenteras i form av registerdata. Skillnader 
påverkas också av att vissa frågeformuleringar ser olika ut i undersökningarna, vilket beskrivs i detalj i 
bilaga 1. Vidare konstateras att det för en majoritet av riskbeteendena finns en tydlig 
socioekonomisk gradient där personer som endast har förgymnasial utbildning är missgynnade i 
förhållande till mer högutbildade. Detta kan exemplifieras genom rökning där cirka 16 % av kvinnorna 
med förgymnasial utbildning i hela regionen röker dagligen medan endast 6 % av kvinnorna med 
eftergymnasial utbildning i regionen röker dagligen. I stort konstateras dessutom att kvinnor röker i 
högre grad än män. Sörmland avviker från övriga län avseende dagligrökande män som är signifikant 
högre än flertalet län i sjukvårdsregionen, samt signifikant högre än riket. Riskbruk av alkohol är det 
riskbeteenden som avviker från det socioekonomiska mönstret. Dock ses en könsskillnad avseende 
riskbruk av alkohol, där män har ett högre riskbruk jämfört med kvinnor. Vidare skiljer sig män också 
signifikant från kvinnor avseende intag av frukt och grönsaker där männen äter mindre frukt och 
grönsaker än kvinnor.  

Solvanor 

Ett aktivt arbete, från RCC:s nationella och regionala arbetsgrupp för cancerprevention, har pågått 
för att få in en fråga om solvanor i befolkningsenkäten ”Hälsa på lika villkor”. Arbetet har nu gett 
resultat och från och med 2016 kommer vi kunna följa befolkningens solvanor utifrån enkäten ”Hälsa 
på lika villkor”. Genom detta kommer vi ännu mer kraftfullt kunna påvisa vikten av det 
cancerpreventiva arbetet, där malignt melanom är den cancerform som ökar mest i Sverige just nu. 
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2. Sammanställa regionens/landstingen och kommunernas 
arbete med att minska tobaksbruk, riskbruk alkohol, 
otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor och 
osunda solvanor 

 

Tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor  

Landstingen skickar årligen in en rapport till Socialstyrelsen om hur riktlinjearbetet för 
sjukdomsförebyggande metoder fortskrider. I rapporten redovisas antal KVÅ-registrerade rådgivande 
samtal inom primärvård, somatisk- och psykiatrisk öppenvård. Landstingens journalsystem möjliggör 
i dagsläget inte en heltäckande bild av hur många rådgivande samtal som genomförs. Vi har därför 
istället valt att redovisa patientens upplevelse om läkare eller annan vårdpersonal diskuterat frågor 
om levnadsvanor vid patientens besök i primärvården, dessa uppgifter har hämtats från Nationella 
patientenkäten år 2013 (bilaga 2).  

Solvanor 

I arbetet med att sammanställa vad som görs för att främja sunda solvanor har en separat 
kartläggning genomförts (bilaga 3). Detta med anledning av att det idag inte finns någon fråga om 
detta i Nationella patientenkäten. Kartläggningen visar att arbetet ser olika ut i regionen. För att 
verka för en jämlik vård, ett primärpreventivt perspektiv och på sikt minska insjuknande i hudcancer 
har det i regionen startat ett samarbete mellan RCC och barnhälsovården. Uppdraget är att genom 
en långsiktig gemensam regional satsning införa Sunda solvanor i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Se 
informationsbrev om det regionala arbetet med Sunda Solvanor i bilaga 4. 

 

3. Respektive landsting/region utser en representant som är 
huvudansvarig för implementering av Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 
 
I dagsläget finns det inget regionalt nätverk för dem som samordnar implementeringen av de 
nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder i respektive landsting/region. Efter 
rundfrågning finns inget egentligt behov för tillfället att bilda ett nätverk. Det finns en organisation i 
varje landsting med ansvar för att samordna implementeringen av de nationella riktlinjerna för 
sjukdomsförebyggande metoder. Varje förvaltning har sedan ett eget ansvar för att arbetet 
genomförs enligt riktlinjerna. Nätverket Hälsofrämjande Hälso- och sjukvård är en aktör som aktivt 
arbetar med dessa frågor. RCC:s arbetsgrupp för cancerprevention arbetar vidare med hur en 
bevakning ur det regionala perspektivet skulle kunna se ut.  
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4. Respektive landsting utser en representant som blir 
huvudansvarig för arbete med Cancerpreventions-
kalkylatorn 
 
Den nationella arbetsgruppen för prevention har tillsammans med RCC Uppsala-Örebro och 
hälsoekonom Inna Feldman tagit fram förklarande texter och lanseringsförslag för 
Cancerpreventionskalkylatorn. Under hösten 2015 till och med 18 januari 2016 pågår en testperiod 
av Cancerpreventionskalkylatorn där synpunkter samlas och de sista finjusteringarna görs innan 
Cancerpreventionskalkylatorn lanseras nationellt (bilaga 5). 
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Bilaga 1 Kartläggning riskbeteenden 

 
För Dalarna och Gävleborgs del är data hämtad från ”Hälsa på lika villkor” år 2014, för Uppsala, 
Södermanland, Västmanland och Örebros del från ”Hälsa på lika villkor” år 2012 och för Värmlands 
del från ”Liv- och hälsa” år 2012. Olika datakällor har använts med anledning av att 
landstingen/regionerna gjort extraurval vid olika undersökningstillfällen vilket ger ett större 
dataunderlag. För att ta del av procedurer kring urval, genomförande, svarsfrekvenser m.m. hänvisas 
till lokala rapporter som tagits fram i respektive landsting/region. Kartläggningen presenteras i GIS-
kartor samt tabeller med konfidensintervall för att indikera eventuella signifikanta skillnader.  
 
Konfidensintervall 
Konfidensintervallen visar spridningen i den observerade gruppen. Ett brett intervall påvisar en stor 
spridning, desto större populationer man studerar, desto smalare intervall får man. 
Konfidensintervall som inte överlappar innebär en signifikant skillnad och visar att man med 95 % 
säkerhet kan säga att konfidensintervallet täcker det sanna värdet. I rapporten märks grupper som är 
signifikant skilda från riket med en *. Notera att man själv måste avläsa om det signifikanta 
intervallet ligger över eller under referensvärdet (dvs. riket). 
 
Variabelförklaring 
Utbildningsnivå – Utbildningsnivån är indelad i tre grupper med förgymnasial, gymnasial och 
eftergymnasial utbildning. För Värmlands del är denna variabel självskattad, medan den för övriga 
landsting/regioner är framtagen som en registervariabel av Statistiska centralbyrån. Denna skillnad i 
datakälla måste lyftas fram som en anledning till att Värmland i fler analyser avviker från övriga län 
samt från riket i stort. En hög andel svarande (14 %) har exkluderats från Värmlands analys då de 
angett svarsalternativet ”annan utbildning”, vilket inte blir jämförbart med övriga län. 
 
Ålder – Personer i åldrarna 18-84 år har inkluderats i analysen. 
 
Fetma – Personer med Body Mass Index (BMI) 30 eller mer. 
  
Stillasittande fritid – Personer som promenerar, cyklar eller rör på sig mindre än två timmar i veckan. 
Frågeformuleringen skiljer sig något mellan ”Hälsa på lika villkor” och ”Liv och hälsa”, vilket sannolikt 
är del av förklaring till skillnader mellan Värmland och övriga län. 
 
Riskbruk alkohol – Variabeln är ett summaindex av tre frågor om alkoholvanor (hur ofta man druckit 
alkohol de senaste 12 månaderna, hur många glas man dricker en typisk dag då man dricker alkohol, 
samt hur ofta man dricker sex glas eller fler vid samma tillfälle). Gränsen för riskbruk är 5 för kvinnor 
och 6 för män.  
 
Daglig rökning – Personer som röker cigaretter/cigariller/cigarrer/piptobak dagligen. 
 
Lågt intag av frukt och grönsaker – Personer som äter frukt, bär, grönsaker eller rotfrukter 5-6 gånger 
per vecka eller mer sällan. Frågeformuleringen skiljer sig mellan ”Hälsa på lika villkor” och ”Liv och 
hälsa”. I ”Hälsa på lika villkor” är detta en kombination av två frågor och för data som hämtats från 
”Liv och hälsa” är detta en enskild fråga. Frågorna skiljer sig alltså något mellan studierna vilket kan 
förklara skillnader mellan Värmland och övriga län. 
 
Två eller fler riskfaktorer – I denna fråga har en sammanslagning av riskbruk alkohol, daglig rökning, 

daglig snusning, stillasittande, lågt intag av frukt och grönsaker samt fetma slagits samman. Personer 

som har minst två risker klassas som riskindivider. 



  

 

                                   

   6

Daglig rökning, kvinnor 

 

 
 
 

Daglig rökning, kvinnor 

 Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 

 Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI 

Dalarna 16% 3 607 14.2-17.9 13% 6 619 11.8-14.1 6% 1 906 5.1-7.0 

Gävleborg 13% 3 089 10.5-15.5 14% 7 095 12.5-16.0 5% 1 786 4.1-6.8 

Södermanland 16% 4 292 13.6-18.3 16% 7 545 14.5-18.0 6% 1 996 4.9-7.5 

Uppsala 15% 3 704 12.9-17.9 14% 7 509 12.6-15.8 6% 3 301 5.0-7.0 

Värmland 16% 3 365 13.5-17.6 12% 4 631 10.1-13.7 7% 2 457 5.4-8.7 

Västmanland 18% 4 129 15.0-20.5 16% 7 321 14.1-17.9 6% 1 786 4.6-7.5 

Örebro 17% 4 248 15.3-19.7 15% 7 316 13.6-16.6 6% 2 236 4.9-7.3 

Riket 15% 97 352 12.3-17.3 15% 238 776 13.2-16.2 6% 82 792 5.0-7.0 

Konfidensintervall som är skilda från riket indikeras med en *    
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Daglig rökning, män 

 

 
 
 

Daglig rökning, män 

 Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 

 Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI 

Dalarna 12% 3 203 10.5-13.7 9% 5 266 8.5-10.5 5% 1 121 3.4-5.6 

Gävleborg 14% 4 225 11.8-16.5 9% 4 552 7.2-10.1 5% 1 068 3.1-6.3 

Södermanland 20% 5 766 17.6-22.9 * 14% 7 469 12.6-16.1 * 8% 1 854 5.8-9.3 * 

Uppsala 14% 4 009 11.4-16.0 11% 6 012 9.3-12.4 7% 3 300 5.6-8.3 

Värmland 11% 2 192 9.0-12.8 6% 3 345 5.1-7.8 * 5% 1 111 2.8-6.3 

Västmanland 12% 3 081 10.0-15.0 12% 5 710 10.0-13.6 5% 1 365 3.6-6.9 

Örebro 16% 4 418 13.7-17.9 12% 6 429 10.9-13.8 5% 1 448 3.7-6.4 

Riket 14% 109 539 11.7-16.4 10% 176 452 9.1-11.8 5% 53 651 3.6-5.6 

Konfidensintervall som är skilda från riket indikeras med en *    
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Riskbruk alkohol, kvinnor 

 

 
 
 

Riskbruk alkohol, kvinnor 

 Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 

 Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI 

Dalarna 10% 2 198 8.3-11.3 * 10% 5 199 9.1-11.1 * 8% 2 586 7.1-9.3 * 

Gävleborg 10% 2 500 8.2-12.7 14% 6 989 12.2-15.7 10% 3 253 8.2-11.8 

Södermanland 13% 3 304 10.8-15.2 15% 6 533 12.9-16.3 10% 3 180 8.4-11.6 

Uppsala 12% 2 723 9.7-14.4 13% 6 653 11.4-14.5 16% 8 613 14.3-17.6 * 

Värmland 6% 1 198 4.5-7.2 * 19% 7 356 16.9-21.3 * 13% 4 567 11.0-15.4 

Västmanland 11% 2 546 9.1-13.8 16% 6 898 13.7-17.5 12% 3 411 9.8-13.7 

Örebro 12% 2 702 9.9-13.8 15% 6 863 13.2-16.2 10% 3 696 8.9-11.9 

Riket 14% 93 531 11.7-16.6 13% 208 529 11.4-14.3 13% 175 855 11.3-14.0 

Konfidensintervall som är skilda från riket indikeras med en *    
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Riskbruk alkohol, män 

 

 
 
 

Riskbruk alkohol, män 

 Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 

 Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI 

Dalarna 19% 5 165 17.5-21.3 21% 11 739 19.6-22.5 16% 3 982 14.1-17.9 

Gävleborg 17% 4 929 14.0-19.0 21% 11 403 19.4-23.5 18% 4 171 15.2-21.1 

Södermanland 20% 5 278 17.2-22.7 24% 11 819 21.4-25.6 15% 3 699 12.8-17.7 

Uppsala 19% 5 340 16.7-22.1 26% 14 156 24.1-28.6 * 22% 10 122 19.4-23.8 

Värmland 10% 1 915 7.9-11.6 * 30% 15 029 27.1-32.1 * 19% 4 591 15.7-22.2 

Västmanland 15% 3 476 12.4-18.0 24% 11 182 21.5-26.2 14% 3 652 11.6-16.8 

Örebro 13% 3 429 11.1-15.2 25% 12 778 23.3-27.2 14% 4 033 12.1-16.5 

Riket 16% 128 728 14.0-18.9 22% 377 447 20.4-24.1 18% 204 948 15.7-19.5 

Konfidensintervall som är skilda från riket indikeras med en *    
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Stillasittande fritid, kvinnor 

 

 
 
 

Stillasittande fritid, kvinnor 

 Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 

 Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI 

Dalarna 20% 4 292 17.7-21.8 12% 5 858 10.7-12.8 * 8% 2 440 6.8-9.0 

Gävleborg 21% 4 881 18.0-24.1 14% 6 902 12.4-16.0 9% 2 881 7.2-10.6 

Södermanland 21% 5 402 18.0-23.2 13% 6 021 11.5-14.7 10% 3 301 8.7-11.9 

Uppsala 18% 4 139 15.0-20.3 12% 6 151 10.1-13.1 7% 4 097 6.3-8.6 

Värmland 35% 7 208 31.9-37.5 * 16% 6 176 13.8-17.8 12% 4 184 9.8-14.0 

Västmanland 18% 4 165 15.4-21.0 14% 6 455 12.4-15.9 10% 2 834 7.8-11.4 

Örebro 19% 4 583 16.9-21.5 13% 6 143 11.4-14.2 8% 2 933 6.7-9.4 

Riket 19% 117 212 15.8-21.5 15% 228 116 13.0-16.1 10% 132 486 8.4-10.9 

Konfidensintervall som är skilda från riket indikeras med en *    
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Stillasittande fritid, män 

 

 
 
 

Stillasittande fritid, män 

 Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 

 Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI 

Dalarna 18% 4 546 15.7-19.4 14% 7 567 12.7-15.1 8% 2 077 7.0-9.9 

Gävleborg 19% 5 589 16.5-22.0 15% 7 754 13.0-16.7 8% 1 769 5.8-9.9 

Södermanland 22% 6 040 18.9-24.4 15% 7 619 13.0-16.5 10% 2 403 7.8-11.9 

Uppsala 16% 4 466 13.1-17.9 13% 7 216 11.4-14.8 9% 4 270 7.5-10.5 

Värmland 31% 6 222 28.1-33.7 * 21% 11 037 19.2-23.7 * 9% 2 183 6.6-11.4 

Västmanland 15% 3 590 11.9-17.3 16% 7 556 13.6-17.6 10% 2 487 7.4-11.7 

Örebro 15% 4 152 12.9-17.0 14% 7 187 12.3-15.3 11% 3 204 9.3-13.2 

Riket 19% 143 153 16.2-21.5 15% 257 000 13.7-17.0 10% 115 841 8.5-11.5 

Konfidensintervall som är skilda från riket indikeras med en *    
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Lågt intag av frukt och grönsaker, kvinnor 

 

 
 
 

Lågt intag av frukt och grönsaker (5-6ggr/v eller mer sällan), kvinnor 

 Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 

 Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI 

Dalarna 20% 4 403 17.5-21.5 18% 9 421 17.1-19.7 11% 3 429 9.6-12.2 

Gävleborg 23% 5 421 19.6-25.7 22% 10 762 19.5-23.7 * 13% 4 115 10.7-14.7 * 

Södermanland 21% 5 692 18.5-23.7 18% 8 231 16.0-19.6 11% 3 563 9.4-12.8 

Uppsala 21% 4 942 17.8-23.4 17% 8 984 15.2-18.6 8% 4 435 6.9-9.3 

Värmland 25% 5 550 23.0-27.9 25% 9 689 22.4-27.2 * 11% 3 893 9.0-13.0 

Västmanland 22% 5 130 18.9-24.9 19% 8 851 17.2-21.3 11% 3 128 8.6-12.4 

Örebro 21% 5 193 19.0-23.7 19% 8 983 16.9-20.1 11% 3 995 9.4-12.5 

Riket 21% 136 046 17.8-23.5 18% 287 346 16.1-19.4 9% 130 581 8.2-10.6 

Konfidensintervall som är skilda från riket indikeras med en *    
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Lågt intag av frukt och grönsaker, män 

 

 
 
 

Lågt intag av frukt och grönsaker (5-6ggr/v eller mer sällan), män 

 Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 

 Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI 

Dalarna 34% 9 185 32.2-36.7 38% 20 857 35.9-39.2 25% 6 173 22.7-27.1 

Gävleborg 40% 11 901 36.5-43.1 37% 19 750 34.9-39.9 21% 4 862 18.2-24.5 

Södermanland 32% 9 131 29.0-35.2 32% 16 907 30.2-34.7 20% 4 824 17.0-22.4 

Uppsala 33% 9 479 29.4-35.7 33% 18 229 30.6-35.3 21% 10 083 19.1-23.4 

Värmland 37% 7 537 34.1-39.9 41% 21 174 38.4-43.7 * 22% 5 458 18.8-25.7 

Västmanland 33% 8 117 29.2-36.3 31% 15 166 28.8-33.8 19% 5 031 16.4-22.3 

Örebro 29% 8 229 26.5-31.7 32% 16 745 29.9-34.0 24% 6 920 21.5-26.9 

Riket 34% 267 807 31.1-37.5 35% 584 861 32.5-36.8 22% 250 878 19.5-23.6 

Konfidensintervall som är skilda från riket indikeras med en *    
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Fetma, kvinnor 

 

 
 
 

Fetma, kvinnor 

 Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 

 Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI 

Dalarna 20% 4 216 17.9-22.1 18% 8 992 16.8-19.3 12% 3 648 10.5-13.2 * 

Gävleborg 16% 3 529 13.0-18.5 19% 8 727 16.6-20.7 12% 3 640 9.7-13.6 * 

Södermanland 19% 4 897 16.5-21.6 18% 8 080 16.2-19.8 14% 4 392 12.1-15.8 * 

Uppsala 14% 3 247 11.8-16.8 17% 8 823 15.2-18.7 9% 5 109 8.1-10.7 

Värmland 21% 4 251 18.5-23.4 17% 6 471 14.9-19.1 14% 4 811 11.7-16.2 * 

Västmanland 17% 3 885 14.5-20.0 20% 8 927 17.8-21.9 12% 3 401 9.7-13.7 * 

Örebro 17% 4 036 15.1-19.5 19% 8 810 16.9-20.2 12% 4 460 10.7-14.0 * 

Riket 16% 97 349 13.2-18.6 18% 268 745 15.9-19.2 8% 112 789 7.2-9.6 

Konfidensintervall som är skilda från riket indikeras med en *    
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Fetma, män 

 

 
 
 

Fetma, män 

 Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 

 Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI 

Dalarna 18% 4 630 16.1-19.9 19% 10 462 17.8-20.5 * 12% 2 862 10.0-13.3 

Gävleborg 17% 4 820 14.4-19.7 21% 10 338 18.4-22.6 * 14% 3 033 11.1-16.5 

Södermanland 16% 4 568 13.8-18.7 18% 9 124 15.8-19.5 13% 3 200 10.9-15.5 

Uppsala 14% 4 121 12.0-16.8 17% 9 067 14.7-18.5 8% 3 753 6.6-9.4 

Värmland 19% 3 719 16.4-21.2 18% 8 985 15.5-19.7 11% 2 647 8.5-13.9 

Västmanland 16% 3 910 13.4-19.0 20% 9 726 18.0-22.5 * 13% 3 229 10.1-15.0 

Örebro 18% 5 092 16.1-20.6 18% 9 420 16.6-20.0 13% 3 672 11.0-15.2 

Riket 17% 129 156 14.8-19.9 16% 259 510 14.3-17.6 10% 110 328 8.3-11.3 

Konfidensintervall som är skilda från riket indikeras med en *    
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Två eller fler riskfaktorer, kvinnor 

 

 
 
 

Två eller fler riskfaktorer (riskbruk alkohol, dagligt tobaksbruk, stillasittande, lågt intag av frukt/grönsaker, fetma), kvinnor 

 Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 

 Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI 

Dalarna 23% 5 173 20.7-25.0 19% 9 821 17.8-20.4 10% 3 087 8.6-11.0 

Gävleborg 22% 5 300 19.0-25.1 22% 11 121 20.1-24.3 10% 3 413 8.6-12.3 

Södermanland 23% 6 272 20.4-25.7 21% 9 922 19.4-23.2 11% 3 663 9.7-13.1 

Uppsala 19% 4 695 16.7-22.2 18% 9 471 16.0-19.5 10% 5 593 8.8-11.5 

Värmland 27% 6 125 24.7-29.7 * 25% 9 990 22.8-27.6 * 13% 4 630 10.9-15.1 

Västmanland 23% 5 369 19.8-25.7 23% 10 655 20.9-25.2 11% 3 178 8.8-12.6 

Örebro 23% 5 569 20.2-25.0 21% 10 483 19.8-23.2 10% 3 558 8.3-11.2 

Riket 21% 142 151 18.6-24.4 20% 331 282 18.7-22.1 11% 149 765 9.5-12.1 

Konfidensintervall som är skilda från riket indikeras med en *    
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Två eller fler riskfaktorer, män 

 

 
 
 

Två eller fler riskfaktorer (riskbruk alkohol, dagligt tobaksbruk, stillasittande, lågt intag av frukt/grönsaker, fetma), män 

 Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 

 Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI Andel Beräknat antal CI 

Dalarna 33% 8 851 30.9-35.4 36% 20 128 34.4-37.7 21% 5 257 19.0-23.2 

Gävleborg 34% 10 278 31.1-37.5 38% 20 118 35.4-40.3 * 20% 4 605 17.0-23.1 

Södermanland 35% 9 978 31.5-37.8 34% 18 075 32.1-36.8 20% 4 841 17.0-22.4 

Uppsala 30% 8 934 27.3-33.5 34% 18 727 31.3-36.0 20% 9 731 18.4-22.6 

Värmland 36% 7 420 32.9-38.6 42% 22 165 39.4-44.7 * 23% 5 575 19.2-26.1 

Västmanland 27% 6 669 23.3-30.0 37% 17 893 34.1-39.4 16% 4 223 13.4-18.9 

Örebro 27% 7 802 24.9-30.0 34% 18 052 32.3-36.5 18% 5 221 15.8-20.6 

Riket 32% 251 213 28.9-35.1 33% 563 920 31.1-35.3 19% 226 646 17.5-21.4 

Konfidensintervall som är skilda från riket indikeras med en *    
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Bilaga 2 Nationella patientenkäten 2013  

 

Diskuterat tobaksvanor med vårdpersonal 

 

 
 
 
 

Diskuterat alkoholvanor med vårdpersonal 

 

 
  

30 28
31

28 27 25 26

0

10

20

30

40

Andel (%) personer som uppger att läkare eller 
annan personal i primärvården diskuterat 

tobaksvanor vid det senaste besöket eller vid ett 
besök under det senaste halvåret

22
18

23 24
18 18 18

0

10

20

30

40

Andel (%) personer som uppger att läkare eller 
annan personal i primärvården diskuterat 

alkoholvanor vid det senaste besöket eller vid ett 
besök under det senaste halvåret



  

 

                                    

   

19

Diskuterat motionsvanor med vårdpersonal 

 

 
 
 
 

Diskuterat matvanor med vårdpersonal 
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Bilaga 3 Kartläggning av sjukvårdsregionens arbete med 
information om sunda solvanor 
 
Bakgrund 
Ett av de övergripande målen i den nationella cancerstrategin är att minska insjuknande i cancer. 
Malignt melanom är den cancerform som ökar mest i Sverige idag. Tidig diagnostik är betydelsefull 
för prognosen varför preventiva råd till befolkningen bör kunna minska sjukdomens utveckling. Att 
arbeta med information och utbildning för att förändra människors solbeteende är ett viktigt 
primärpreventivt arbete för sjukvård och kommuner. 
 
Idé 
Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebros (RCC) arbetsgrupp för primär cancerprevention har i sin 
uppdragsbeskrivning för 2015 bland annat i uppdrag att inventera regionens arbete med att främja 
sunda solvanor. Respektive deltagare fick under mötet den 21 maj 2015 i uppdrag att genomföra en 
mindre sammanställning av det egna länets/regionens arbete med att främja sunda solvanor.   
 
Syfte 
Syftet med sammanställningen är att få en bild av hur arbetet med att främja sunda solvanor ser ut 
bland deltagande landsting/regioner inom RCC Uppsala Örebro regionen. Sammanställningen ligger 
till grund för det fortsatta preventiva arbetet med sunda solvanor. 
 
Metod 
Telefon- och/eller mailkontakt med funktioner/kontaktpersoner/representanter inom 
verksamheter/verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården och skolhälsovården. 
 
Tillvägagångssätt 
Identifiering av tänkbara och realistiska verksamheter/verksamhetsområden har gjorts. Vi beslutade 
att tillfråga mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, elevhälsan, ungdomsmottagningar, 
hudkliniker och primärvården om hur de arbetar med information om sunda solvanor. Kontakt har 
tagits med de funktioner/kontaktpersoner som på olika sätt har ett strategiskt uppdrag inom de 
identifierade verksamheterna/verksamhetsområdena. Svaren har sammanställts utifrån respektive 
landsting/region. 
 
Resultat – sammanfattning 
Väldigt få av de funktioner/kontaktpersoner som kontaktats genomför idag ett systematiskt arbete 
eller arbete utifrån standardiserade mallar med sunda solvanor. Flertalet uppger att de idag saknar 
gemensamt övergripande beslut på att och hur de ska arbeta med frågan. Flera uppger att det finns 
några enheter och/eller funktioner inom en verksamhet som lyfter frågan men det skulle behöva 
göras på ett mer strukturerat sätt. De flesta BVC svarar att de följer Rikshandboken för 
Barnhälsovård. Efterfrågan av informationsmaterial var hög. Flera anser att det vore önskvärt att det 
fanns en större systematik i det arbete som genomförs.  
 
Det fortsatta arbetet 
Samtliga funktioner/kontaktperson som har blivit tillfrågade ställer sig positiva till ett fortsatt 
gemensamt arbete kring sunda solvanor. Barnhälsovården har en unik möjlighet, i mötet med 
föräldrar och barn, att vägleda till hälsosamma levnadsvanor. Kartläggningen visar bland annat att 
regionens BHV-verksamheter arbetar olika strukturerat med information om sunda solvanor. Detta 
ledde till att processkoordinator på RCC Uppsala-Örebro tog kontakt med samordnarnärverket för 
barnhälsovård och processledaren för vårdprocessgruppen malignt melanom med frågan om att 
bilda en arbetsgrupp. Gruppens uppdrag är att driva, verkställa och följa upp sjukvårdsregionens 
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arbete med att införa konceptet Sunda Solvanor i sjukvårdsregionen. Ett samarbete mellan 
samordnarnätverket för barnhälsovård och regionens BVC-mottagningar med syfte att främja sunda 
solvanor bland barn och föräldrar. En strukturerad satsning för regionens skolbarn, unga och vuxna 
skulle kunna vara nästa steg. 

Dalarna  

MVC: Inget systematiskt arbete med information om sunda solvanor. 
BVC: Uppmuntrar föräldrar att ta del av information på www.1177.se Informerar, inför sommaren, 
om sunda solvanor i samband med hälsosamtal. Följer Rikshandboken för barnhälsovård. 
Elevhälsan: Inget systematiskt arbeta med information om sunda solvanor. 
Ungdomsmottagning: Inget strukturerat arbeta med information om sunda solvanor. 
Hudklinik: Muntlig och skriftlig informations lämnas till patienter som kommer till hudkliniken. 
Primärvård: Inget systematiskt arbete med information om sunda solvanor. 
 

Gävleborg 

MVC: Information i patientsamtal med gravida kring graviditet och sol i allmänhet. 
BVC: Information kring barn och sol i samtal med föräldrar utifrån direktiven och informationen i 
Rikshandboken i barnhälsovård. 
Elevhälsan: Uppmuntrar till att smörja in med solkräm. Dock inget systematiskt arbete med 
information om sunda solvanor. 
Ungdomsmottagning: Inget systematiskt arbete med information om sunda solvanor. 
Hudklinik: Samtliga samtal med patienterna innehåller information och råd om sol och 
Solexponering. 
Primärvård: Hälsocentral landsting och privat: Inget systematiskt arbete med sunda solvanor. 
 

Södermanland 

MVC: Svar ej inkommit. 
BVC: All BVC-personal får en påminnelse inför sommaren om att ta upp information om sunda 
solvanor med barn och föräldrar. Rikshandboken och 1177 används som faktaunderlag. 
Elevhälsan: Inget systematiskt arbete med information om sunda solvanor. 
Ungdomsmottagning: Inget systematiskt arbete med information om sunda solvanor. 
Hudklinik: Svar ej inkommit. 
Primärvård: Svar ej inkommit. 
 

Uppsala 

MVC: Mödrahälsovårdsenheten har ansvar för kvalitetsuppföljning och fortbildning för alla BMM i 
länet. När det gäller Solvanor finns inga riktlinjer inom mödrahälsovården. Levnadsvanefrågor och 
livsstil är alltid pågående frågor inom mödrahälsovården.  
BVC: Inget systematiskt arbete med information om sunda solvanor. BVH-sjuksköterskorna känner till 
Rikshandboken för Barnhälsovård. 
Elevhälsan: Inget systematiskt arbete med information om sunda solvanor. Solvanor tas ibland upp i 
samband med hälsokontroller. Apoteksinformation finns i väntrummen. 
Ungdomsmottagning: Inget systematiskt arbete med information om sunda solvanor. 
Hudklinik: Patienter med tumörfrågeställning och födelsemärkeskontroll tillfrågas alltid om tidigare 
och nuvarande solvanor samt om tidigare kraftig solbränna har förekommit. 
Primärvård: Inget systematiskt arbete med information om sunda solvanor. 

http://www.1177.se/
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Värmland 

MVC: Inget systematiskt arbete med information om sunda solvanor. 
BVC: BVC samverkar med hudkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad. BHV-enheten har möte med 
hudkliniken 1-2 ggr/termin för planering och utveckling av arbetet. BVC-sjuksköterskorna informerar 
om solprevention och lämnar broschyr ”Klok i solen” till föräldrar vid BVC-besöket inför sommaren 
och vid planerad solsemester.  
Skolhälsovård: Inget systematiskt arbete med information om sunda solvanor. 
Ungdomsmottagning: När läkemedel förskrivs som integrerar med solning rekommenderas 
försiktighet med solning och solarieljus. Om personalen får kännedom om planerad utlandsresa ges 
information om sunda solvanor. 
Hudklinik: Tre sjuksköterskor arbetar med solprevention, det erbjuds besök till BVC och 
familjecentraler minst en gång/år för samtal om sunda solvanor. De deltar i föräldragrupper på BVC 
och familjecentraler i länets alla kommuner och informerar om solprevention, där även BVC-
sjuksköterskorna deltar för att fylla på kompetensen och för att kunna ge samma råd till föräldrar. 
Primärvård: Informerar om solvanor framför allt när patienten har solskador. När läkemedel förskrivs 
som integrerar med solning rekommenderas försiktighet med solning och solarieljus. 
 

Västmanland 

MVC: Informerar om sunda solvanor för de nyfödda, inte vara ute i direkt solsken under den första 
månaden. Följer de direktiv som finns i Barnhälsohandboken, kapitlet om Säkerhet och miljö, Barn 
och sol. 
BVC: Följer de direktiv som finns i Barnhälsohandboken, kapitlet om Säkerhet och miljö, Barn och sol. 
Elevhälsan: Pratar med eleverna vid hälsokontrollerna i årskurs ett och fyra i grundskolan. Det tas 
även upp högstadiet och gymnasiet. 
Ungdomsmottagning: När läkemedel förskrivs som integrerar med solning rekommenderas 
försiktighet med solning och solarieljus. 
Hudklinik: Inget systematiskt arbete med information om sunda solvanor. 
Primärvård: Svar ej inkommit. 
 
 

Örebro 

MVC: Svar ej inkommit. 
BVC: Arbetar utifrån Rikshandboken.  
Skolhälsovården: Inget systematiskt arbete med information om sunda solvanor.  
Ungdomsmottagning: Svar ej inkommit. 
Hudklinik: Svar ej inkommit. 
Primärvård: Svar ej inkommit.  
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Bilaga 4 Informationsbrev om det regionala arbetet med 
Sunda Solvanor  
 
Ett av de övergripande målen i den nationella cancerstrategin är att minska insjuknandet i cancer.  
Malignt melanom är den cancerform som ökar mest i Sverige idag. 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. 
 
Sunda Solvanor är ett framgångsrikt primärpreventivt projekt som provats, utvärderats och 
implementerats i Västra Götalandsregionen. Fokus ligger på att påverka beteenden så människor inte 
utvecklar hudcancer. Barnhälsovården har en unik möjlighet, i mötet med föräldrar och barn, att 
vägleda till hälsosamma levnadsvanor. Satsningen på Sunda Solvanor sker nu nationellt och våren 
2016 startar en långsiktig gemensam regional satsning att införa Sunda Solvanor inom Uppsala-
Örebro sjukvårdsregion. 
 
Mål 

 Att på sikt minska insjuknande i cancer 

 Att ge regionens BHV-sjuksköterskor en strukturerad metod att arbeta med information till 

barn och föräldrar om Sunda Solvanor 

 Att öka samarbetet i regionen och arbeta för en jämlik vård 

 
Genomförande 

 Start 1 mars 2016 

 Barnhälsovårdens länsenheter ansvarar för information om Sunda Solvanor till BHV-personal 

 Handledningsmaterial lämnas till personal på BHV i form av ”Frågor och svar” 

 Affischering på regionens alla BHV. Aktualiseras fortsättningsvis varje vår 

 Kylskåpsmagneten med information om Sunda Solvanor lämnas lämpligen vid hembesök  

när barnet är 8 månader 

 Andra tillfällen att samtala om Sunda Solvanor kan vara vid hälsosamtal i olika förskoleåldrar  

samt i föräldragrupper  

 
Utvärdering 

 Webbenkät till BHV-sjuksköterskorna under våren 2017                       

 Rapport presenteras hösten 2017 på Regionalt cancercentrums 

hemsida och till respektive landsting/region 
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Bilaga 5 Cancerpreventionskalkylatorn 

 
Cancerpreventionskalkylatorn - ett instrument för att belysa hur förändrade levnadsvanor kan 
påverka insjuknande i cancer och relaterade kostnader 

 
Riktat preventionsarbete minskar samhällets kostnader 
Cancerpreventionskalkylatorn (CPK) möjliggör simuleringar av hur förändringar i levnadsvanor 
påverkar nyinsjuknandet i cancer och relaterade samhällskostnader. Skattningarna baseras på 
förekomsten i den svenska befolkningen av kända riskfaktorer för cancer som fetma, daglig rökning, 
fysisk inaktivitet och riskbruk av alkohol.    
 
Målgrupp och användningsområde 
CPK vänder sig i första hand till folkhälsoarbetare och beslutfattare.   Genom att använda CPK kan 
man påvisa hur ett aktivt preventionsarbete kan bidra till en minskad cancerbörda. Kalkylatorns 
utgångsvärden baseras på rikssiffror.  Genom att välja län så får man ett utgångsläge för en 
simulering baserad på befolkningsmängden i det valda området. 
Resultaten redovisas dels som en förändring i antal nya cancerfall relaterat till respektive 
levnadsvana samt förändringar i samhällets kostnader vid en ökning eller minskning av antal 
nyinsjuknande i respektive cancerdiagnos, uppdelat på hälso-och sjukvård, kommun och 
försäkringskassa.  
 
Avgränsat antal cancerdiagnoser 
CPK omfattar inte alla cancerdiagnoser, de femton diagnoser som presenteras har alla klara och 
tydliga samband mellan levnadsvanor och insjuknande. Dessa 15 diagnoser täcker ca 30 % av den 
totala cancerincidensen i Sverige. Den vanligaste cancerformen i Sverige, prostatacancer, ingår inte 
då säkra belägg saknas för att risken att insjukna påverkas av levnadsvanor.  
 
Att tänka på när du använder Cancerpreventionskalkylatorn 
Underliggande riskestimat baseras på en genomgång av aktuell litteratur. För samtliga riskestimat 
har konservativa värden använts, d.v.s. om något är sambanden mellan de olika livsstilsfaktorernas 
inverkan på risken att insjukna i cancer underskattad. CPK tar inte hänsyn till andra faktorer än 
levnadsvanor som kan påverka cancerbördan i samhället som förändringar i medicinsk teknologi 
exempelvis screening) och åldersstruktur. Det innebär att resultaten ska tolkas med viss försiktighet.  
 
Optimala målvärden för de olika levnadsvanorna 
För att kunna tolka förändringarna utifrån ett önskat framtida tillstånd kan en referensram av 
målvärden användas som anges utifrån ”den bästa av världar”. Nedanstående målvärden kan ses 
som denna referensram.  
 
 

Levnadsvanemått Önskade målvärden  
% av befolkningen i ålder 20-84 år 

Fetma 8 

Daglig rökning 5 

Fysisk inaktivitet 10 

Riskbruk av alkohol 10 

 
Uppnås dessa målvärden innebär det i dagsläget, för riket, en minskning av ca 2200 nya cancerfall 
per år och en kostnadsbesparing på ca 500 miljoner kronor per år för samhället fördelat på landsting, 
kommun och försäkringskassa. 
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