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Informationsbrev om det regionala arbetet med 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. 

Ett av de övergripande målen i den nationella cancerstrategin är att minska insjuknandet i cancer. 
I det hälsofrämjande arbetet inom barnhälsovården ingår samtal om barns solvanor. 

Sunda Solvanor är ett framgångsrikt primärpreventivt projekt som provats, utvärderats och implementerats i 
Västra- och Sydöstra sjukvårdsregionen. Fokus ligger på att påverka beteenden så att 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 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. 

Mål 
• Skapa förutsättningar för ett strukturerat arbetssätt för regionens BHV-sjuksköterskor gällande 

samtal med barn och föräldrar om solvanor

Barnhälsovårdens länsenheter ansvarar för 
• Att informera om Sunda Solvanor till BHV-personal
• Att distribuera informationsmaterialet
• Att lämna handledningsmaterial till personal på BVC i form av ”Frågor

och svar”
• Att skicka pressmeddelande

Genomförande av informationskampanj på BVC under maj och juni 2016 
• Affischering på regionens alla BVC. Aktualiseras fortsättningsvis varje

vår 
• BHV-sjuksköterskan lämnar ut kylskåpsmagnet med information om

Sunda Solvanor till alla barn och föräldrar som besöker BVC

Utvärdering 
• Webbenkät till BHV-sjuksköterskorna under hösten 2016
• Rapport presenteras på Regionalt cancercentrums hemsida och till

respektive landsting/region under våren 2017. Rapporten kommer att
rekommendera förslag till fortsatt arbete inför sommaren 2017

Kontaktperson Annika Solbreck 
Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro 
annika.solbreck@akademiska.se  

http://www.regiongavleborg.se/
http://www.lul.se/
http://www.landstingetsormland.se/
http://www.liv.se/
http://www.ltdalarna.se/
http://www.regionorebrolan.se/
http://www.ltv.se/
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