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SAMMANFATTNING 
Antalet hudcancerfall ökar i Sverige. Den årliga procentuella ökningen av antalet rapporterade 
maligna hudcancertumörer är 6 % för kvinnor och 5 % för män. Den främsta miljöfaktorn som 
påverkar risken att drabbas är överexponering av solstrålning. Pilotprojektet Sunda solvanor 
initierades 2014 av Regionalt cancercentrum väst för att öka medvetenheten om vilka delar av 
dygnet som det är ”minst farligt” att vistas i solen i Sverige och riktades speciellt till målgruppen 
föräldrar med små barn. Sedan dess har projektet lanserats i 15 av landets 20 regioner och 
landsting. Projektet syftar till att ge sjuksköterskor vid barnavårdscentraler ett verktyg för att tala 
om solvanor med småbarnsföräldrar och barn. Ett övervägande bildbaserat material 
(kylskåpsmagneter och affischer) med ett lättförståeligt budskap om vad sunda solvanor innebär 
har delats ut och används i väntrum och liknande. Till dags dato har de regionala 
cancercentrumen distribuerat totalt 104 000 kylskåpsmagneter och drygt 4500 affischer till 
barnavårdscentraler runtom i landet. Enkätundersökningar från Regionalt cancercentrum norr, 
Regionalt cancercentrum väst och Regionalt cancercentrum sydost har visat att 96 % (311 av 322) 
av de responderande sjuksköterskorna upplevt projektet som mycket eller mestadels positivt.  
 

 

Ett stort tack riktas till alla inom barnhälsovården som medverkat i projektet. 
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BAKGRUND 
I den nationella cancerstrategin från 2009 beskrivs primärprevention som centralt för att minska 
insjuknandet i cancer i Sverige (1). Överexponering av UV-strålning är den viktigaste 
miljöfaktorn som påverkar risken att drabbas av malignt melanom (2).  

Det huvudsakliga syftet med projektet har varit att ge sjuksköterskor vid 
barnavårdscentraler ett verktyg för att tala om solvanor med småbarnsföräldrar och barn 
för att föräldrarna ska få information om hur de kan skydda sina barns hud från UV-
strålning. Vår förhoppning har varit att även föräldrarnas solvanor skulle förbättras. 

Sunda solvanor riktar sig till småbarnsföräldrar och barn via barnavårdscentralerna. Materialet som 
tagits fram innehåller ett enkelt budskap till föräldrar och barn och är tänkt att fungera som ett 
stöd till sjuksköterskorna som arbetar på barnavårdscentralerna kring att tala om risker med UV-
exponering. Sjuksköterskorna har fått material om och engagerats i diskussioner om solvanor och 
därmed påmints om att resonera kring solvanor med sina besökare, speciellt på våren. De har 
utrustats med ett handledarmaterial med vanliga frågor och svar. För att förstärka budskapet har 
grafiskt material tagits fram i form av en kylskåpsmagnet och en affisch, som under 
kampanjperioder vår och sommar delats ut till föräldrar och i vissa fall även till förskolor. Även 
den tidigare utgivna barnboken En bok om solen av Pernilla Stalfelt (3) har i vissa landsting varit en 
del av kampanjen och har lämnats i barnavårdscentralernas väntrum och på förskolor.  

Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare inom cancerprevention vid Regionalt cancercentrum väst 
(RCC Väst) och initiativtagare till projektet, berättar om hur idén utformades: 

 

”När vi tittade på arbetet med de olika levnadsvanor som påverkar risken att drabbas av cancer såg vi att 
gällande hudcancerprevention fanns ingen på regional nivå som hade det uppdraget, där fanns en lucka. Därför 
valde vi att göra en insats på just det området.  
Anledningarna till att vi valde att rikta insatsen mot barnavårdscentralerna var flera. Dels är barns hud 
extra viktig att skydda, då den är känsligare för UV-strålning, dels har studier visat att småbarnsföräldrar 
är väldigt lyhörda för hälsoinformation och relativt lätt genomför beteendeförändringar, jämfört med andra 
befolkningsgrupper. Förhoppningen var att även föräldrarnas solvanor skulle förbättras. Vi ville såklart att 
barnen ska få tidiga erfarenheter av sunda solvanor och lära sig att förhålla sig till solen på ett hälsosamt sätt 
från början. Vanor från barndomen tar man ofta med sig in i vuxenlivet.  

Barnavårdscentralen som arena är också helt unik. Personalen där träffar i princip alla nyfödda och små barn 
samt deras föräldrar, och har därmed en alldeles särskild möjlighet att jobba hälsoutjämnande. Det är väldigt 
lockande ur ett folkhälsoperspektiv.”  

 

Genomförandet har följt stegen i förbättringscykeln Plan, Do, Study, Act, PDSA (4). En 
utgångspunkt har varit aktionsforskningens idéer  där fokus ligger på att förändra och förbättra 
verksamhet tillsammans med de som berörs av den (5). 
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METOD OCH MATERIAL 
Genomförande av informationsprojektet Sunda solvanor i Sverige under åren 2014-2017 
sammanfattas i Figur 1 nedan. 

 

 
Figur 1. Tidslinje som beskriver arbetet med Sunda solvanor i Sverige 2014–2017. 

 

Pilotprojektet 

Sunda solvanor startade som ett pilotprojekt i Västra Götalandsregionen 2014. En projektgrupp 
bildades med projektledare från Regionalt cancercentrum väst, verksamhetsutvecklare i 
barnhälsovården, barnsjuksköterskor och hudläkare. Med hjälp av en reklambyrå utvecklades en 
kylskåpsmagnet och en affisch med illustrationer gjorda av barnboksförfattarinnan Pernilla 
Stalfelt. Genomförandet av kampanjen var förlagt mellan april och juni med fyra deltagande 
barnavårdscentraler, som tyckte det lät spännande att vara med. 

Utbildningstillfällen arrangerades för sjuksköterskorna på pilotenheterna under våren. 
Kylskåpsmagneter delades ut till föräldrar med barn mellan 0–6 år som besökte 
barnavårdscentralerna. I samband med detta gav sjuksköterskorna information om sunda 
solvanor. Affischen och boken En bok om solen placerades i väntrummen och sjuksköterskorna 
distribuerade även materialet till förskolor i närheten av barnavårdscentralerna (Bilaga 1).  

Efter sommaren genomfördes fokusgruppsintervjuer med de sjuksköterskor som deltagit i 
pilotprojektet och under hösten genomfördes också telefonintervjuer med föräldrar som fått en 
magnet vid ett besök på barnavårdscentralen. Projektledaren från RCC Väst genomförde samtliga 
intervjuer som bestod av fem frågor med fokus på magneten, hur föräldern upplevt budskapet 
och hur vilken påverkan den haft (Bilaga 2). 

 

Huvudprojektet 

Under våren 2015 inbjöds samtliga barnavårdscentraler i RCC Västs täckningsområde, Västra 
Götalandsregionen och Region Halland att delta. Region Halland hade tidigare arbetat med 
solvanor i kampanjen ”Smart i solen” riktad mot hela befolkningen, men valde ändå att 
genomföra kampanjen (6–7). Även Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst), som stöttar 
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landstingen i Östergötland, Kalmar och Jönköping, initierade projektet i sitt område och samtliga 
tre landsting valde att delta (8). En mindre flyer i A5-format utvecklades med samma motiv som 
kylskåpsmagneten (Bilaga 3). Kylskåpsmagneten, affischen och flyern tillsammans med ett 
dokument med vanliga frågor och svar skickades ut till personalen. Endast Västra 
Götalandsregionen distribuerade En bok om solen till barnavårdscentralerna.  

Affischen fick en permanent plats i den ”Hälsobok” som varje barn får som skrivs in vid 
barnhälsovården i Västra Götalandsregionen. Projektet utvecklades även i nya riktningar. I 
samarbete med 1177  skapades en sida (www.1177.se/sundasolvanor) med samma illustrationer 
som på magneten men med tillägg av ett ljudspår som förklarar innebörden av de olika klickbara 
symbolerna. Illustrationerna exponerades på Arlas mjölkpaket (lätt-, mellan- och helmjölk, inte 
ekologisk) i hela landet mellan 2015-05-25 och 2015-06-25 (6). (Bilaga 4) 

Under 2016 valde samtliga sju landsting i Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebros (RCC 
Uppsala-Örebro) upptagningsområde (Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, 
Västmanland och Örebro) att gå med i projektet. Inga utbildningstillfällen anordnades för 
sjuksköterskorna, istället skickades ett informationsbrev ut och en utbildningsfilm om kampanjen 
producerades för sjuksköterskorna. Kylskåpsmagneter och affischer delades ut på samtliga 
barnavårdscentraler i de engagerade landstingen under maj och juni. Landstinget Värmland 
etablerade samarbete med centralsjukhuset i Karlstad. Personal från hudmottagningarna kom till 
föräldrainformationsträffar på barnavårdscentralerna och pratade om solvanor och svarade på 
föräldrarnas frågor. I Värmland samarbetade barnavårdscentralerna med förskolor för att sprida 
materialet (9).  

Samtliga landsting/regioner inom Regionalt cancercentrum norrs (RCC Norr) 
upptagningsområde deltog också i kampanjen 2016 (Region Norrbotten, dåvarande Norrbottens 
läns landsting), Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting och Landstinget 
Västernorrland). Lanseringen skedde på ett liknande sätt som beskrivet ovan, det vill säga i 
samarbete med barnhälsovården i dessa landsting samt folkhälsoenheter, primärvård och 1177. 
Det tidigare nämnda dokumentet med vanliga frågor och svar delades ut till sjuksköterskorna. 
Kylskåpsmagneter delades ut till de som besökte en barnavårdscentral under maj och juni. 
”Frågor och svar” och affischer distribuerades och sattes upp i väntrum och liknande. En mängd 
affischer nådde även förskolor i området kring barnavårdscentralerna. En utbildningsfilm 
utvecklades i samarbete med RCC Väst specifikt riktad till sjuksköterskor i norra regionen (10-
11).  

I den sydöstra regionen permanenterades planschen i en hälsobok, kallad Barnets hälsojournal 
eller Hälsobesked, som varje barn som skrivs in vid barnavårdscentralen får. I de regioner där 
man genomfört kampanjen tidigare innebar detta under 2016 en mindre insats från det regionala 
cancercentrats håll, och landstingen tog mer och mer över kampanjen (12).  

Under 2017 fortsatte RCC Norr stötta sina landsting i kampanjen under sommaren. I övriga 
landsting och regioner där kampanjen pågått tidigare år tog landstingen i hög grad över 
samordningsansvaret.  

 

Utvärdering/Statistik 

Samtliga berörda regionala cancercentrum har gjort enkätundersökningar bland sjuksköterskorna 
som deltagit (3–8). Frågorna togs fram utifrån pilotprojektets mål och rörde i huvudsak vad 
sjuksköterskorna tyckte om projektet Sunda solvanor i stort och hur de uppfattade att 
småbarnsföräldrarna och barnen reagerat på den information som de fått. Olika versioner har 
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använts vid olika cancercentrum, totalt tre enkäter med 10-13 frågor per enkät (Bilagor 5 - 7). I 
enkäten från RCC Norr besvarades tre av frågorna i fritext och resterande åtta utifrån fyra 
svarsalternativ samt möjlighet att lämna kommentar (Bilaga 5).  I enkäten från RCC Uppsala 
Örebro besvarades fyra av frågorna i fritext och sju av frågorna innehöll fyra fasta svarsalternativ 
samt möjlighet att lämna fritextsvar (Bilaga 6).  

All statistik redovisas som andelar eller procent och är beräknad utifrån antalet individer som 
svarat på en specifik fråga.  
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RESULTAT 
Det budskap som togs fram inom Sunda solvanor kan sammanfattas med orden skugga, kläder och 
kräm och bygger på evidensbaserade råd för att skydda huden mot överexponering av UV-
strålning. Kylskåpsmagneten och affischen visar med en färgbild och text att sunda solvanor 
innebär att man inte ska utsätta barn under ett år för direkt solljus. Bilden förmedlar vikten av att 
undvika solen när den är som starkast (kl. 11-15) samt tre sätt att skydda hud, söka skugga, 
använda kläder och använda solkräm (Figur 2). Budskapet som kommunicerades via Arlas 
mjölkpaket summerade detta i en något mer omfattande text än vad som rymdes på magneten, 
men visade samma bild i svartvitt utförande (Figur 3).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Affischen och magneten i det utförande som 
användes i Västerbottens läns landsting under kampanjen 
2017.   

 

Under åren 2014–2017 delades totalt ut 104 000 magneter och 4596 affischer, varav majoriteten 
under 2015–2016 (28% respektive 87%) (Bilaga 8, 9). 

 

Pilotprojektet 

I fokusgruppsintervjuerna med de 11 sjuksköterskorna som deltog i pilotstudien framkom att 
upplägget med kylskåpsmagneten och affischen lett till att de informerat om solvanor på ett mer 
strukturerat sätt genom att alla föräldrar de träffade fick information om sunda solvanor. 
Sjuksköterskorna förmedlade att den färgglada magneten uppskattades av alla barn och föräldrar, 
särskilt uppskattades att få med sig något hem. Sköterskorna upplevde också som positivt att ha 

Figur 3: Sunda solvanor på baksidan av mjölkpaket. 
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besökt förskolor, pedagogerna hade varit intresserade och ställt många frågor. Affischen hade 
bidragit till en dialog (13). 

Uppföljande telefonintervjuer genomfördes med 174 av de 800 föräldrar som fått en magnet vid 
ett besök på barnavårdscentralen. I intervjuerna framkom att 132 av 174 (76 %) hade magneten 
uppsatt någonstans i hemmet och att 114 av 174 (66 %) ansåg att magneten hade påverkat hur de 
skyddade sitt barn i solen. I tillägg uppgav 31 av 174 18 % att de förändrat sina egna solvanor 
sedan de fick magneten (13). Förändringen gällde främst vilka timmar man undvek att vara i 
solen.  

 
Huvudprojektet 

Sammantaget svarade 473 sjuksköterskor på enkäterna som skickades ut av RCC Sydöst (n=97), 
RCC Norr (n=119), RCC Uppsala Örebro (n=157) och RCC Väst (n=106).  

Frågan ”Vilken är din allmänna uppfattning om projektet ’Sunda solvanor’?” var gemensam i 
RCC Norr, RCC Sydöst och RCC Väst. Av de totalt 322 personer som svarade på frågan var 312 
(97 %) mestadels eller mycket positiva till projektet (Figur 4). Frågan fanns inte med i enkäten 
från RCC Uppsala Örebro. 

 

 
Figur 4. Svar på en av de gemensamma frågorna som återfanns i de enkäter som skickades ut i RCC Norr, RCC 
Sydöst och RCC Väst. 

 

Frågan ”Hur har föräldrarnas respons varit?” var gemensam i alla fyra regionerna. Av de totalt 
479 personer som svarade på frågan svarade 479, det vill säga 100 % att föräldrarnas respons 
varit antingen mestadels eller mycket positiv (Figur 5). 
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Figur 5. Svar på en av de gemensamma frågorna som återfanns i enkäterna som skickades ut ifrån RCC Norr, RCC 
Sydöst, RCC Väst samt RCC Uppsala Örebro 

 
I Uppsala Örebro ställdes också frågor gällande arbetssättet som användes för att informera 
småbarnsföräldrar om risker med solen före och efter genomförandet av projektet. Innan 
projektets genomförande var frågan ”Det arbetssätt som du hade innan Sunda solvanor, hur nära 
ett idealt arbetssätt var det?”. Det ideala arbetssättet har alltså definierats av respektive 
respondent. Av de 153 sjuksköterskor som svarade, angav 113 (74%) att det låg nära eller mycket 
nära ett idealt arbetssätt (Figur 6). Efter projektets genomförande, var motsvarande fråga 
formulerad ”Arbetet med Sunda solvanor (magnet, affisch, frågor och svar), hur nära ett idealt 
arbetssätt var det?”. Av de 153 som svarade, angav 143 (93%) att det var nära eller mycket nära 
ett idealt arbetssätt (Figur 7). Totalt motsvarar detta en ökning på 26 %. 
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Figur 6. Svar från enkäten som skickades ut i Uppsala Örebro angående arbetssättet före Sunda solvanor. 

 

 
Figur 7. Svar från enkäten som skickades ut i Uppsala Örebro angående arbetssättet efter Sunda solvanor. 
 

I fritextkommentarer i enkäterna framkom det också att sjuksköterskorna redan hade kunskapen 
som förmedlas genom Sunda solvanor. Materialet blev dock ett verktyg för att mer systematiskt 
informera om solen. Några respondenter uttalade sig så här:  

 

25% 

49% 

22% 

4% 

Det	arbetssätt	som	du	hade	innan	Sunda	solvanor,	hur	nära	
ett	idealt	arbetssätt	var	det?	(n=153)

Mycket	nära Nära Långt	ifrån Mycket	långt	 ifrån

37% 

56% 

7% 

Arbetet	med	sunda	solvanor	(magnet,	affisch,	frågor	och	
svar),	hur	nära	ett	idealt	arbetssätt	var	det?

Mycket	nära Nära Långt	ifrån



REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

13 

”Den kunskapen hade vi innan också, men vi fick ett bra redskap att använda tillsammans med familjer och 
barn.”  
    Sjuksköterska i barnhälsovården region Sydöst 

 

 

”Tror att kunskapen har funnits, men inte alltid fått ut den till föräldrarna.”   
    Sjuksköterska i barnhälsovården region Sydöst 

 

 

” Återkommande kampanj som detta är jättebra, affischen har också varit populär på vårdcentralen bland de 
vuxna patienterna.”    Sjuksköterska i barnhälsovården region Väst 

 

 

” Bra att ha något att dela ut till ALLA under sommarperioden.”   
    Sjuksköterska i barnhälsovården region Väst 
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER OCH FORTSATT 
UTVECKLING 
Sunda solvanor har vuxit från ett litet pilotprojekt till att nu omfatta stora delar av landet. Målet var 
att ge sjuksköterskor på landets barnavårdscentraler ett verktyg att integrera i sina samtal med  
föräldrar och barn om solvanor. Utifrån utvärderingarna som genomförts har 97 % av de 
tillfrågade sjuksköterskorna upplevt projektet som mycket positivt eller mestadels positivt. 
Framgångsfaktorer har varit valet av målgrupp, val av arena och god samverkan mellan projektets 
alla aktörer samt att materialet varit konkret och lättförståeligt.  

 

Det första året som Sunda solvanor presenterats i ett område har inneburit en relativt stor insats 
från det regionala cancercentrumet. Inköp av magneter och planscher har gjorts, ett stort 
samverkansarbete har krävts för att få alla intressenter delaktiga och att få ut information till rätt 
personer i rätt tid. Men redan från början var ambitionen att utforma ett projekt där det regionala 
cancercentrumet på sikt skulle fasa ut sig själva och låta landstingen själva använda materialet, 
vilket nu också skett i flera landsting. Förhoppningen var att skapa ett livaktigt projekt som inte 
krävde ständigt underhåll från cancercentrumet för att fortleva. Sunda solvanor var utformad som 
en informationskampanj riktad till småbarnsföräldrar, men nyckeln har egentligen varit 
sjuksköterskorna på barnavårdscentralerna. Varaktig förändring åstadkoms sällan i projekt om 
inte intressenterna tycker att projektet är relevant (15). Därför var en nyckel till framgången att 
pilotprojektet utformades tillsammans med barnavårdscentralernas sjuksköterskor. 

 

I den västra och sydöstra regionen har Sunda solvanor varaktigt etablerats i barnhälsovårdens 
praktik genom att materialet integrerats i den hälsobok som alla barn inskrivna i barnhälsovården 
får (4,12). Det har lett till att sjuksköterskorna pratar om bilden med familjerna när de går igenom 
boken. Barnhälsovården har på flera håll även själva tagit initiativ till att påminna medarbetarna 
om att informera om Sunda solvanor genom nyhetsbrev, veckobrev och utbildningar när våren 
närmar sig. De uppmanar också sjuksköterskorna att prata om detta inför utlandsresor. Materialet 
från kampanjen finns fortfarande att beställa och används på många håll, men i vilken 
utsträckning detta görs är inte kvatifierbart. Sidan 1177.se/sundasolvanor hade mellan 1 maj 2015 
och 25 juni 2015 2040 unika besökare, de flesta från Västra Götalandsregionen (4).  

 

På flera håll har Sunda solvanor spridits från barnavårdscentralerna och används även på andra 
arenor. I den sydöstra regionen har materialet t.ex. spridits till det regionala idrottsförbundet 
Smålandsindrott, som bl.a. skriver om sunda solvanor på sin hemsida (16). I Jönköping används 
bildmaterialet för patienter som genomgår aortascreening (12).  

 

I utvärderingarna från projektet har en del förslag till förbättringar och kritik mot projektet lyfts 
från sjuksköterskorna som arbetat med materialet. Vissa har belyst att detta känts som att man 
lagt på ytterligare en arbetsuppgift som man inte känner att man har tid med. Många har också 
påtalat att detta ämne redan var något de arbetat med innan. Tidsbristen visade sig kanske 
tydligast i relation till förskolorna. Att samarbeta med förskolorna fanns som ett uttalat mål 
främst när Sunda solvanor implementerades i Västra Götalandsregionen. RCC Väst tog inte någon 
direkt kontakt med förskolorna, utan uppmanade sjuksköterskorna att besöka närliggande 
förskolor och informera och dela ut material. Många uppgav att förskolorna varit intresserade, 
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men att det inte funnits tid för besök och att det blivit ett stressmoment. Kanske hade man 
kunnat involvera förskolorna på ett mer effektivt sätt än via sjuksköterskorna, eller kompletterat 
informationsträffarna för sjuksköterskorna med informationsträffar för förskolepersonalen och 
distribuerat material direkt till dem? Som tidigare nämnts fanns dock ett mål att låta 
barnavårdscentralerna ”äga” projektet och vara den primära arenan. Att engagera flera aktörer har 
troligen både för- och nackdelar. Ett exempel på en lyckad spridning av projektet in i förskolan 
återfinns i Västra Götalandsregionen, där Hygiensjuksköterskor i förskolan (HYFS-) (17), tagit 
initiativ till att informera om Sunda solvanor i sina nyhetsbrev som läses främst av förskolepersonal. 
Sammantaget var dock många positiva till arbetssättet vilket t.ex. framkom i undersökningen vid 
Uppsala Örebro där uppfattningen att projektets genomförande låg mycket nära ett idealt sätt att 
arbeta steg från 25 % till 37 %. Även om frågan inte ställdes i alla regioner, har vi ingen anledning 
att tro att detta skulle se annorlunda ut i andra delar av landet. 

 

Flera sjuksköterskor har önskat att materialet översätts till andra språk än svenska för att få 
informationen att spridas mer jämlikt i befolkningen. Detta har inte gjorts, delvis med hänvisning 
till att materialet främst är bildbaserat och därmed är gångbart i många grupper, oavsett språk. 
Andra förslag som framkommit från sjuksköterskorna är att inkludera mer information om vad 
forskningen visar om eventuella risker med solkrämer (något som många föräldrar frågat om), 
material anpassat för vinterresor och information anpassad för människor med mörk hy. Några 
har också önskat att kampanjmaterialet exponeras i fler forum, inte bara på 
barnavårdscentralerna. De ansåg att budskapet skulle kunna ha förstärkts om informationen kom 
från flera håll samtidigt, t.ex. tv-reklam, affischering på reklampelare eller att det tydligare 
framkommer att det kommer från förskolor.   

 

Det slutgiltiga målet med Sunda solvanor har varit att på sikt minska insjuknandet i hudcancer i 
Sverige. Denna fråga kan och bör belysas från olika håll, där information till barn och föräldrar 
bara är ett sätt. Att Sunda solvanor spridits i den utsträckning det gjorts är mycket glädjande. Det 
återstår också att se hur livaktigt projektet fortsätter vara i landsting där det regionala 
cancercentrumet lämnat över stafettpinnen. RCC har fått flera positiva signaler om att projektet 
fortsätter vara en del av barnavårdscentralernas verksamhet främst genom att materialet 
efterfrågas och beställs. Projektet producerade ett verktyg och ett arbetssätt, men erbjuder 
knappast en helhetslösning Med tanke på den kraftigt ökande incidensen av hudcancer är frågan 
om vem som ska driva hudpreventivt arbete i Sverige framöver en mycket aktuell fråga som är 
viktig att adressera. Att Sunda solvanor dock påverkat många småbarnsföräldrar, barn och 
sjuksköterskor vid flera barnavårdscentraler i Sverige på ett positivt sätt råder det inga tvivel om, 
huruvida detta kommer att påverka insjuknandet i hudcancer för de som tagit till sig projektets 
budskap fullt ut återstår att följas upp i framtida studier. 
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BILAGOR 
 

 

Bilaga 1 – En bok om solen 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor pilotprojekt RCC Väst 
 

Intervjufrågor till föräldrar 

 

1. Sitter kylskåpsmagneten uppe någonstans hemma hos dig? 
2. Tycker du att budskapet var lätt att förstå? 
3. Har magnetens budskap bidragit med någon ny information för dig? 
4. Har budskapet påverkat hur du skyddar ditt barn i solen? 
5. Har du förändrat dina egna solvanor sedan du fick magneten? 

 

 

Fokusgruppsfrågor till BVC-sjuksköterskor 

 

1. Hur upplevde du materialet (frågor & svar, magnet, affischen)? 
2. Har materialet förändrat ditt sätt att arbeta? 
3. Hur var det att prata med föräldrar om solvanor utifrån materialet? 
4. Är det något du har saknat i materialet? 
5. Hur upplevde du mötet på förskolan? 
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Bilaga 3 – Sunda solvanor som kylskåpsmagnet 
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Bilaga 4 – Sunda solvanor som panel på mjölkpaket 
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Bilaga 5 – RCC Norr - enkät 
 

Webbenkät – Uppföljning av projektet Sunda solvanor 

Kampanjen Sunda solvanor pågick under maj månad 2016. Magneter med budskapet om 
sunda solvanor delades ut till alla barn/vårdnadshavare som besökte BVC. Planscher sattes 
upp i väntrum och skickades till förskolor. En kort inspirationsfilm för BVC-sköterskor togs 
fram inom projektet. Barnhälsovården och BVC inom hela norra regionen omfattades i 
projektet Sunda solvanor.  

Kan du som arbetar som BVC-sjuksköterska avsätta ca 5 minuter för att fylla i denna 

uppföljningsenkät om Sunda Solvanor i norra regionen?  

1. I vilket landsting arbetar du?   
2. BVC-mottagningens namn:   
3. Har du i ditt arbete som BVC-sjuksköterska på BVC-mottagningen medverkat i 

projektet Sunda Solvanor?   

o Ja o Nej  

Kommentar:  

4. Vilken är din allmänna uppfattning om projektet Sunda solvanor (inkl. 
information, material och kampanjen)?  

o Mycket positiv o Mestadels positiv o Mestadels negativ o Mycket negativ  

Kommentar:  

5. Upplever du att projektet har ökat din kunskap om risker med solexponering? o 
o Ja o Delvis o Nej  

Kommentar:  

6. I vilken utsträckning har det nya materialet (magneter och planscher) 
underlättat att informera om sunda solvanor?  

o I mycket hög stor utsträckning o I mestadels stor utsträckning o I mestadels liten 
utsträckning o I mycket liten utsträckning  

Kommentar (ange gärna på vilket sätt):  

7. Hur upplever du att föräldrarnas/vårdhavarnas respons materialet har varit? o 
Mycket positiv o Mestadels positiv o Mestadels negativ o Mycket negativ 
Kommentar:  
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8. Är det något som saknas i materialets utformning? Ange exempel!   

 

9. Vilket stöd behöver du som BVC-sjuksköterska för att fortsätta sprida kunskap 
om sunda solvanor till barn/familjer?   

Kommentar:  

10. Stort tack för din medverkan. Är det något du vill tillägga?  
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Bilaga 6 – RCC Uppsala Örebro - enkät 
 
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?  

o Mycket positiv o Mestadels positiv o Mestadels negativ o Mycket negativ  

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? 

o Mycket nära o Långt ifrån	o Nära o Mycket långt ifrån  

Kommentar  

  
5. Arbetssättet med Sunda Solvanor (magnet, affisch, frågor och svar) hur nära ett 
idealt arbetssätt var det?  

o Mycket långt ifrån  o Långt ifrån  o Nära	o Mycket nära  
 
Kommentar  

  
6. I hur hög grad har du haft nytta av kylskåpsmagneter om Sunda Solvanor, i mötet 
med barn och föräldrar?   

o I mycket hög grad o I hög grad o I viss grad o Inte alls  

Kommentar  

7. I hur hög grad har du haft nytta av affischen om Sunda Solvanor, i mötet med barn 
och föräldrar?    

o I mycket hög grad  o I hög grad  o I viss grad o  Inte alls  
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Kommentar  

 

8. I hur hög grad har du haft nytta av materialet "Frågor och svar" i mötet med barn 
och föräldrar?  

  
o Inte alls o	I viss grad o I hög grad o I mycket hög grad  

Kommentar  

  
9. I hur hög utsträckning stämmer följande påstående: Kampanjen har ökat din 
kunskap om risker med solexponering?  

o Stämmer inte alls  

o Stämmer i viss grad  

o Stämmer i hög grad  

o Stämmer i mycket hög grad  

Kommentar 

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 7 – RCC Väst samt RCC Sydöst – enkät 
 
Uppföljning av Sunda solvanor  
 
1. Under 2016 blev Sunda solvanor en del av hälsoboken. Vad tycker du om det?? 
o Bra o Dåligt o Vet ej 
Kommentar 
 
2. Hur många magneter har er BVC-mottagning delat ut? 
Antal 
Kommentar 
 
3. Vad är din allmänna uppfattning om projektet? 
o Mycket positiv o Mestadels positiv o Mestadels negativ o Mycket negativ 
Kommentar 
 
4. Hur har föräldrarnas respons varit? 
o Mycket positiv o Mestadels positiv o Mestadels negativ o Mycket negativ 
Kommentar 
 
5. Vi vill veta mer om arbetssättet med magneter och jämföra med hur ni arbetat 
tidigare.  Det arbetssätt som ni hade innan Sunda solvanor, hur nära ett idealt 
arbetssätt var det? 
1 Mycket långt ifrån 
2 
3 
4 
5 Mycket nära 
 
Kommentar 
 
6. Det arbetssättet med information via kylskåpsmagneter om Sunda solvanor, hur nära 
ett idealt arbetssätt anser du att det är? 
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1 Mycket långt ifrån 
2 
3 
4 
5 Mycket nära 
 
Kommentar 
 

7. I hur hög utsträckning stämmer följande påstående:  Kampanjen har ökat 
kunskapen om risker med solexponering hos BVC sjuksköterskor på ert BVC? 
o Stämmer i mycket hög grad o Stämmer till viss grad o Stämmer i någon grad o Stämmer 
inte alls 
 
Kommentar 
 
8. Hur troligt är det att du skulle rekommendera en kollega på en enhet som inte 
medverkat i projektet att medverka om chansen gavs? 
o Mycket troligt o Ganska troligt o Ganska otroligt o Mycket otroligt 
Kommentar 
 

9. Hur många förskolor har fått affischen från er BVC-mottagning?  
Antal 
Kommentar 
 

10. I hur hög utsträckning stämmer följande påstående:  Kampanjen har resulterat i 
ökad samverkan mellan ert BVC och förskolor i närområdet? 
o Stämmer i mycket hög grad o Stämmer till viss grad o Stämmer i någon grad o Stämmer 
inte alls 
Kommentar 
 
11. Vilket stöd behöver BVC för att fortsätta sprida kunskap om solvanor till familjer? 
12. BVC-mottagningens namn 
13. Stort tack för din medverkan. Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 8 – Utdelade magneter 
Översikt över hur många magneter som delats ut med stöd av regionala cancercentrum per år 
sorterat efter landsting. 

Regionalt 
cancer-
centrum 

Landsting 2014 2015 2016 2017 

Väst 
Västra 
Götalandsregionen 850 19,800 0 0 

Region Halland 0 5000 0 00 

Sydöst 

Region Östergötland 0 7500 0 0 

Region Jönköpings 
län  0 8000 0 0 

Landstinget i Kalmar 
län 0 4500 0 0 

Uppsala-
Örebro 

Landstinget Dalarna 0 0 3000 0 

Region Gävleborg 0 0 3000 0 

Landstinget 
Sörmland 0 0 3500 0 

Region Uppsala 0 0 4000 0 

Landstinget i 
Värmland 0 0 3500 0 

Region 
Västmanland 0 0 3100 0 

Region Örebro län 0 0 3500 0 

Norr 

Region Norrbotten 0 0 4885 5000 

Region Jämtland 
Härjedalen 0 0 1800 1850 

Västerbottens läns 
landsting 0 0 5580 6000 

Landstinget 
Västernorrland 0 0 4885 5150 

 Totalt 850 44,800 40,350 18,000 
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Bilaga 9 – Utdelade planscher 
 
Översikt över hur många planscher som delats ut med stöd av regionala cancercentrum per år 
sorterat efter landsting. 

Regionalt 
cancer-
centrum  

Landsting 2014 2015 2016 2017 

Väst 

Västra 
Götalandsregionen 76 1980 0 0 

Region Halland 0 600 0 0 

Sydöst 

Region Östergötland 0 Distribuerades digitalt1 0 0 

Region Jönköpings 
län  0 Distribuerades digitalt1 0 0 

Landstinget i Kalmar 
län 0 Distribuerades digitalt1 0 0 

Uppsala- 
Örebro 

Landstinget Dalarna 0 0 125 0 

Region Gävleborg 0 0 110 0 

Landstinget Sörmland 0 0 110 0 

Region Uppsala 0 0 120 0 

Landstinget i 
Värmland 0 0 115 0 

Region Västmanland 0 0 120 0 

Region Örebro län 0 0 120 0 

Norr 

Region Norrbotten 0 0 140 120 

Region Jämtland 
Härjedalen 0 0 120 120 

Västerbottens läns 
landsting 0 0 180 160 

Landstinget 
Västernorrland 0 0 140 140 

 Totalt 76 2580 1400 540 

                                                

 

 

 
1 Regionalt cancercentrum sydöst tryckte inte några affischer till barnavårdscentralerna, istället 
distribuerades digitala filer som enheterna själva kunde skriva ut. Det finns ingen information om 
hur många affischer som laddats ned. 
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Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland.  
Vi arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård genom samverkan och lärande.  

www.rccvast.se 

Sunda solvanor 
2014	startades	ett	primärpreventivt	pilotprojekt	i	barnhälsovården	i	Västra	
Götalandsregionen,	kallat	Sunda	solvanor.	Det	huvudsakliga	syftet	med	
projektet	var	att	ge	sjuksköterskor	vid	barnavårdscentraler	ett	verktyg	för	
att	tala	om	solvanor	med	småbarnsföräldrar	och	barn.	Sunda	solvanor	har	
sedan	dess	växt	och	hittills	har	de	regionala	cancercentrumen	i	Väst,	Sydöst,	
Uppsala-Örebro	och	Norr	engagerat	sig	i	projektet.	Detta	dokument	är	en	
sammanställning	över	projektets	utveckling	fram	tills	idag.	 


