
 
  2015-04-22  1 (1) 

   

 
Postadress:       

Regionalt cancercentrum sydöst Telefon: 010-103 00 00 (vx)    
Universitetssjukhuset  E-post: rccsydost@regionostergotland.se   
581 85  LINKÖPING  Webbplats:  cancercentrum.se/sydost 

      

 

 

 

Magnet lär föräldrar att skydda sina barn mot solen 
 

 

Nu drar projektet Sunda solvanor in i sydöstra sjukvårdsregionen. Sunda solvanor är ett 
samarbete mellan Regionalt cancercentrum sydöst, Kalmar läns landsting, Region Jönköpings 
län och Region Östergötland. Projektet går ut på att man delar ut kylskåpsmagneter på 
barnavårdscentralerna, och informerar föräldrarna om hur de ska skydda sina barn mot 
solen. Kylskåpsmagneterna är pedagogiskt utformade med tecknade bilder och mycket lite 
text, för att alla ska förstå vad som gäller.  
 
 

- Huvudanledningen till att konceptet blivit så uppskattat är enkelheten. Bilderna är 
enkla att förstå oavsett språk – även barnen förstår vad råden går ut på, säger Matti 
Leijon, samordnare för cancerprevention på Regionalt cancercentrum sydöst. 
 

- Detta ganska enkla projekt lyfter också frågan inom den egna organisationen, all 
personal får ett gemensamt material att arbeta utifrån, vilket i sig ökar jämlikheten, 
fortsätter Matti Leijon. Erfarenheterna från förra årets pilotprojekt i Västra Götaland 
visade att föräldrarna ökade sin medvetenhet om att skydda både sig själva och sina 
barn. Vi utgår ifrån att det blir på samma sätt här i vår region. 

 
Under maj månad kommer 7500 magneter att delas ut i Östergötland , i Jönköping 5500 och 
i Kalmar ca 4500 stycken. Dessutom kommer alla kunna ta del av råden genom att Arla nu 
nappar på idén och sprider bilden på sina mjölkpaket fr o m 25 maj och fyra veckor framåt. 

Projektet kommer ifrån Västra Götalandsregionen, där det har varit framgångsrikt genom att 
föräldrarna upplevt att de fått ny information via magneterna, och i högre utsträckning följt 
råden. Resultat från pilotprojektet som genomfördes 2014, visar att 66% av föräldrarna 
tycker att Sunda solvanor lärt dem att bättre skydda sina barn mot solen. 

 

Bilderna som används i projektet är ritade av Pernilla Stalfelts och kommer från boken En 
bok om solen, som har tagits fram i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten. Materialet 
innehåller både affischer som ska sättas upp på ett antal utvalda barnavårdscentraler och 
förskolor, samt kylskåpsmagneter som föräldrarna får med sig hem från BVC.  

 

För mer information kontakta: 

Matti Leijon 

0702-389933, matti.leijon@regionostergotland.se 
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