
Sjekkliste Solsmart kommune 
Slik kan kommunen bidra til forebygging og tidlig oppdagelse av hudkreft. 
 

   
 

1. Politisk/planmessig/informasjon    Lenker og tilbud   

  Sjekk kommunens status for hudkreft i Kommunehelsa (fhi.no).   Kommunehelsa, statistikkbank 

  Når planer revideres, sørg for et plansystem som bidrar til trygge   
  uteområder, med tilgang til både sol og skygge.  
  Hold en samlet oversikt over kommunens hudkreftinnsats.  

  Helsekonsekvensvurderinger,    
  helsedirektoratet.no 

  Sørg for økt kunnskap i befolkningen, del informasjon på kommunens    
  nettside,  lokalavis og infoskjermer. 

  Kreftforeningen. Sol, solarium og hudkreft     
  DSA. Sol, solarium og helserisiko.   

  Oppfordre til å sjekke UV-varsel på yr.no eller i YR-appen.  
  Jo høyere UV-indeks, desto mer behov for beskyttelse. 

  Yr.no, velg sted og I nærheten.  

  Løft forebygging og tidlig oppdagelse av  hudkreft på agendaen politisk.  

  Kommuner som vil vise at de satser på forebygging av hudkreft, kan  
  laste ned og benytte logoen Solsmart kommune. 

  Kreftforeningen.no 

2. Helsestasjoner/skole-helsetjeneste   

  Bidra til å spre informasjon om solbeskyttelse til foreldre og barn.    Gratis informasjonsmateriell  

3. Barnehager og skoler   

  Å begrense helseskadelig UV-stråling er en del av skadeforebyggende    
  arbeid. La solbeskyttelse være en fast del av tilsynet av uteområder,  
  med målindikator at det finnes tilbud om både sol og skygge.  

 

  Bidra til at barnehage- og skolebarn lærer seg trygg adferd i sola.    Solsmarte barnehager.  
  DSA. Råd om solbeskyttelse.  

  Bidra til at ungdomsskoleelever lærer om trygg adferd i sola.     Digitale undervisningsopplegg og besøk i    
  Kreftforeningens Vitensenter. 

4. Uteområder  

  Sørg for at parker, strender og uteområder i barnehager og skoler har  
  både sol- og skyggesteder, for å begrense helseskadelig UV-stråling.   

  DSA. Hvordan skape gode skyggesteder.   
  NMBU. Uteområder i skoler og barnehager 

  Tenk solbeskyttelse i forbindelse med kommunens egne utendørs- 
  arrangementer, og i samarbeid om sommerskoler o.l. 

 

5. Solarier  

 

  Gjør befolkningen kjent med risikoen ved solariebruk.     DSA. Om solarium 

  Sørg for tilsyn av solarium, i henhold til strålevernlovgivningen.    DSA, info til kommunal tilsynsmyndighet 

  Fjern eventuelle solarier fra offentlige bygninger. Ikke forleng avtaler    
  med eksisterende solarier eller gi tillatelse til å etablere nye.  

 

6. Kommunen som arbeidsplass   

  Legg til rette for at solbeskyttelse er en naturlig del av HMS/arbeidsmiljø  
  for ansatte som er mye utendørs, som vei-, park- og barnehageansatte. 

  

7. Legekontor, ansatte i helse-/omsorgssektor  

  Bidra til økt kunnskap hos pasienter/befolkningen om solråd og  
  faresignaler for hudkreft. Del informasjon i relevante kanaler.   

  Gratis informasjonsmateriell. Digital    
  føflekktest. Film om hudforandringer.  

  Bidra til økt kunnskap og bevissthet hos fastleger og andre ansatte i  
  helse- og omsorgstjenesten om faresignaler for hudkreft. 

  Melanomregisteret. Helsedirektoratet:  
  Fastlegens rolle og ansvar ved melanom.   
  Pasientforening: Melanomforeningen. 

 

https://khs.fhi.no/webview/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen/helsekonsekvensutredning#hvaerhelsekonsekvensutredninghku
https://kreftforeningen.no/forebygging/sol-solarium-og-hudkreft/
https://dsa.no/sol-og-solarium/sol-og-solarium-og-helserisiko
https://kreftforeningen.no/forebygging/soltrygge-kommuner/
https://kreftforeningen.no/brosjyrer/#solhud
https://dsa.no/publikasjoner/rad-om-solbeskyttelse-til-skoler-og-barnehager/R%C3%A5d%20om%20solbeskyttelse%20skoler%20og%20barnehager.pdf
https://kreftforeningen.no/vitensenteret/for-skoleklasser/undervisningsopplegg-om-sol-og-solarium/
https://dsa.no/sol-og-solarium/rad-og-anbefalinger-fra-dsa-om-hvordan-skape-gode-skyggesteder-og-beskytte-mot-sola
https://www.nmbu.no/aktuelt/node/38636
https://dsa.no/sol-og-solarium/bruk-av-solarium
https://kreftforeningen.no/brosjyrer/#solhud
http://www.kreftforeningen.no/hudsjekk
http://www.kreftforeningen.no/hudsjekk
http://www.kreftforeningen.no/hudsjekk
https://www.youtube.com/watch?v=qfLoml1wprQ
https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-og-rapporter/arsrapporter/publisert-2020/arsrapport-2019-nasjonalt-kvalitetsregister-for-melanom.pdf
http://www.melanom.no/

