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Sammanfattning    
 
Tobakskonsumtion är ett folkhälsoproblem och tobaksförebyggande arbete är en viktig 
del i arbetet för att främja en hållbar utveckling. Distriktssjuksköterskor inom 
primärvården har en betydande roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom 
tobaksavvänjning. Syftet var att belysa distriktssjuksköterskans hälsobefrämjande arbete 
vid tobaksavvänjning med inriktning på rökning. 
Studien har en kvalitativ ansats. Intervjuer genomfördes med nio distriktssjuksköterskor 
verksamma inom primärvården i tre olika kommuner i Västra Sverige. Intervjuerna 
spelades in på band och transkriberades sedan. Intervjuerna analyserades genom 
kvalitativ innehållsanalys. Intervjutexter strukturerades utifrån meningsbärande enheter, 
kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier. Resultatet har 
delats in i fyra huvudkategorier: Distriktssjuksköterskans roll, Förhållningssätt, 
Arbetssätt och Resurser. I resultatet framkommer att distriktssjuksköterskan utformar en 
behandlingsplan tillsammans med patienten, stöttar under processen och följer sedan 
upp patienten. Resultatet påvisar att distriktssjuksköterskorna har olika arbetssätt och 
olika förhållningssätt. Det är viktigt att anpassa hela behandlingen efter patientens 
förutsättningar för att uppnå bäst resultat. Nyckeln till en framgångsrik 
tobaksavvänjning är patientens motivationsnivå. För ett lyckosamt arbete inom 
tobaksavvänjning behövs resurser som exempelvis tid ses över och anpassas efter 
behov. Studien visar att utbildning i motiverande samtal är en angelägenhet för 
distriktssjuksköterskor som jobbar med livsstilsförändringar. All vårdpersonal inom 
vården bör motivera patienten till rökstopp. 
 
Nyckelord: distriktssjuksköterska, tobaksavvänjning, primärvården, hållbar utveckling, 
rökning  
 



 

Abstract 
Tobacco consumption is a public health problem and its prevention is an important part 
of the work to promote sustainable development. District nurses in primary health care 
have an important role in health-promotion and prevention work in tobacco cessation. 
The aim of the study is to highlight the role of the district nurse in tobacco cessation in 
primary care. The study has a qualitative approach. The interviews were conducted with 
nine district nurses who work in primary care in three municipalities in western 
Sweden. They were recorded on tape and then transcribed and analysed through 
qualitative content analysis. The interview texts were structured based on meaning 
units, condensed meaning units, codes, subcategories and categories. 
The results have been classified into four main categories: Role of the district nurse, 
Attitude, Method of working and Resources. The results show that the district nurse 
draws up a treatment plan together with the patient, provides support during the process 
and then follows up the patient. They also indicate that district nurses have different 
ways of working and different attitudes.  
To achieve the best results, it is important to adapt all the treatment to the conditions of 
the patient. The key to successful tobacco cessation is the motivational level of the 
patient. For successful work on tobacco cessation, resources such as, for example, time, 
need to be reviewed and adapted to the needs. The study shows that training in 
motivational interviewing is important for district nurses who work with lifestyle 
changes. All nursing staff in the care sector should motivate the patient to stop smoking. 
 
Keywords: district nurses, tobacco cessation, primary health care, sustainable 
development, smoking 
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INLEDNING 
Tobaksbruk är mycket kostsamt för individen och för samhället. Varje år avlider 
tusentals människor på grund av sjukdomar relaterad till rökning och många fler  
insjuknar i rökrelaterade sjukdomar (Socialstyrelsen, 2014). Enligt Socialstyrelsen 
(2014) avled cirka 12 000 personer per år i Sverige under 2010-2012 på grund av 
sjukdomar relaterade till rökning och 100 000 personer per år insjuknar i rökrelaterade 
sjukdomar. Det ingår i distriktssjuksköterskan yrkesroll att arbeta förebyggande med 
livsstilsförändringar. Under sina många år som sjuksköterskor har författarna mött 
patienter med ohälsa orsakat av rökning och har sett vilket lidande det kan leda till. 
Författarna uppfattar arbetet med livsstilsförändringar som intressant och valde att 
studera distriktssjuksköterskans hälsoinsatser inom tobaksavvänjning. 
 
BAKGRUND 

Hälsobegreppet 
Hälsa är vårdvetenskapens centrala begrepp, fokus och fenomen (Dahlberg & Segesten, 
2010, s. 47). World Health Organizations (WHO) definition av hälsa från 1948 är att 
hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara 
avsaknad av sjukdom och svaghet (WHO, 2003, s. 1).  
Enligt WHO (2015) är hälsa en tillgång som gör det möjligt för varje människa att efter 
egen förmåga bidra till att utveckla samhället. WHO (2015) menar att en människa med  
dålig hälsa ofta känner hopplöshet vilket leder till att personens potential ej används till 
fullo i samhället. 
”Hälsa innebär att må bra och att vara i stånd till att genomföra det man anser vara av 
värde i livet, både i stort och i smått” (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 52). 
Upplevelse av hälsa är olika för olika människor. Hälsan kan beskrivas som en 
upplevelse av att vara i balans, det är ett tillstånd som rör hela människan. Hälsan 
speglar individens totala och aktuella livssituation. Vårdarens främsta mål är att stödja 
patienters hälsoprocesser. Syftet är att stödja patienter till så god hälsa som möjligt för 
att lindra effekter av möjlig sjukdom samt att lindra annat lidande (Dahlberg & 
Segesten, 2010, s. 47- 53).  

Hållbar utveckling  
Begreppet hållbarhet är mångfacetterat och det innehåller flera perspektiv. 
Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2011, s. 6-7) är hållbar utveckling en utveckling som 
tillgodoser både dagens men även framtida generationers behov. Tillverkning och 
förbrukning av tobak är negativ för den sociala, ekologiska och ekonomiska 
hållbarheten. Tobaksförebyggande arbete är en viktig del av hälsofrämjande insatser 
som gynnar hållbar utveckling. 
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Rökning ur ett folkhälsoperspektiv 
Folkhälsa är befolkningens hälsotillstånd, både fördelningen av hälsa och vilken nivå av 
hälsa som befolkningen har. Befolkningen har en god folkhälsa om hälsan är så jämlikt 
fördelad som möjligt. Folkhälsoarbete är att arbeta sjukdomsförebyggande och 
hälsofrämjande, vilket slogs fast i hälso-och sjukvårdslagen 1982 (Andersson & 
Ejlertsson, 2009, ss. 21-36).  

I hela världen är det mer än en miljard människor som röker och varje dag börjar 80.000 
personer att röka varav de flesta är ungdomar ( Del Ciampo & Del Ciampo, 2014, 
s.1409). Enligt Folkhälsomyndigheten (2015a) röker 27 procent av männen och 15 
procent av kvinnorna. Omkring 1,6 miljoner människor rökte och/eller snusade dagligen 
i Sverige år 2014 och majoriteten av de som röker dagligen finns i åldersgruppen 45–64 
år. Enligt WHO dör en människa var 10:e sekund som ett resultat av tobaksbruk och om 
nuvarande tobakskonsumtionen i världen inte minskas förväntas en ökad dödlighet med 
10 miljoner människor per år från 2020-talet (Nelson, 2001, s. 61).  

Det är stor risk för rökare att insjukna i sjukdomar som lungcancer, hjärt- och 
kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), diabetes, benskörhet, sår i mag-
tarmkanalen samt tandlossning (Folkhälsomyndigheten, 2015b, s. 1). Jämfört med icke-
rökare riskerar rökare upp till fyra gånger högre risk att utveckla hjärt- och 
kärlsjukdomar och är två gånger mer benägna att få stroke. Risken för rökare är mer än 
10 gånger högre att utveckla perifer kärlsjukdom (Vidrine, Reitzel & Wetter, 2009, s. 
403). 

Det finns när det gäller rökning skillnader mellan olika socioekonomiska grupper i 
samhället och skillnaderna har ökat i vissa fall. Rökning är vanligast hos grupper med 
kort/låg utbildning och låg inkomst. Det är vanligare hos arbetare än hos tjänstemän. 
Personer som lever socialt och ekonomiskt utsatt röker oftare dagligen än de med en 
högre inkomst. Rökning har minskat i samhället men skillnaden mellan vissa 
socioekonomiska grupper har ökat. Fördelningen av rökning bland befolkningen 
förstärker tyvärr skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i samhället 
(Folkhälsomyndigheten, 2015a, s. 1). 

Rökning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 
Tobaksbruk ger upphov till stort lidande och för tidig död i Sverige. Det är stora 
kostnader för staten, landstingen, kommuner, arbetsgivare och för rökaren själv. 
Rökningen kostar samhället minst 30 miljarder per år då den dödar tusentals personer 
och skadar hundratusentals. Privatekonomin för den enskilda rökaren påverkas och 
sammanlagt kostar rökningen mellan 12 000-20 000 kronor per person och år. Personer 
som röker är borta från arbetet vid fler tillfällen per år på grund av sjukdom än en som 
inte röker. Dagliga rökpauser på arbetsplatsen tillsammans med fler sjukdomsdagar 
kostar i genomsnitt 45 000kr per rökare och år (Folkhälsomyndigheten, 2013, s.3). 
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Rökning ur ett miljöperspektiv 
Cirka 30 procent av världens befolkning är utsatt för passiv rökning. Passiv rökning 
definieras som personer som inte röker och blir ofrivilligt exponerade för ämnen som 
produceras av tobaksrökning. Tobaksröken innehåller 4700 kemiska ämnen som orsakar 
inflammation och skador på cellerna ( Del Ciampo & Del Ciampo, 2014, s.1409). I 
tobaksröken finns 50 olika cancerframkallande ämnen (Wilkinson, Locker, Whybrow, 
Percival & Owen, 2004, s. 45). 
Passiv rökning kan kopplas till ett brett spektrum av sjukdomar bland annat astma, 
kronisk obstruktiv lungsjukdom och hjärt- och kärlsjukdomar (Eisner & Forastiere, 
2006, s.1184). Det ökar även risken att bli drabbad av lungcancer med 24 procent 
(Wilkinson et.al, 2004, s. 46). I Sverige insjuknar årligen 40 till 80 människor i 
lungcancer på grund av passiv rökning. Det betyder att vart 50-60:e fall av lungcancer i 
Sverige beror på passiv rökning (Post & Gilljam, 2003, s.153). 
Det uppskattas att mer än 700 miljoner barn i världen utsätts för passiv rökning, vilket 
bland annat kan leda till plötslig spädbarnsdöd, utveckling av astma eller försämring av 
befintlig astma, svåra lunginfektioner, övervikt och ökad känslighet mot allergener ( Del 
Ciampo & Del Ciampo, 2014, s.1409-1411). 

Utbildning inom tobaksavvänjning 
Utbildningen i tobaksavvänjning vid Sahlgrenska Universitet är en fyra dagars 
utbildning motsvarande 7.5 högskolepoäng och riktar sig till personal inom sjukvården 
som arbetar eller ska börja arbeta med tobaksavvänjning. Syftet med utbildningen är att 
kursdeltagaren ska få en grundlig kunskap om hur en individuell respektive grupp 
tobaksavvänjningsprocess läggs upp och genomförs (Sahlgrenska universitetssjukhuset, 
2014, ss. 1-2). Under utbildningen får eleverna lära sig att tobaksavvänjningsprocessen 
innehåller tre olika faser; en förberedande fas som innebär att förbereda rökaren inför att 
sluta röka, en avvänjningsfas som innefattar att ge råd och stöd och en uppföljningsfas 
som innebär att fortsätta stödja patienten, motivera och inspirera patienten till att förbli 
tobaksfri (Hjalmarsson, 2006, s. 7).  

Distriktssköterskans roll vid livsstilsförändringar 
Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan människan ses som en unik enhet av kropp, själ 
och ande som är invävda i varandra (Wiklund, 2003, s. 57). Enligt Dahlberg & Segesten 
benämns det sätt vi människor förstår oss själva, andra och allt annat i världen som 
livsvärld. Livsvärldsteorin utgör en filosofisk grund i den vårdvetenskapliga teorin och 
med livsvärlden som grund i vårdandet ska distriktssjuksköterskan ur det 
vårdvetenskapliga livsvärldsperspektivet vara öppen för patientens unikhet och inleda 
ett följsamt förhållningssätt där patientens levda värld uppmärksammas och bekräftas 
(2010, ss. 111-145). Dahlberg & Segesten menar vidare att förena den 
vårdvetenskapliga och den medicinska kunskapen är ett måste för att målet med 
vårdandet skall kunna uppnås (2010, s. 197). 
 
Rökning är det största folkhälsoproblemet som både kan förebyggas och behandlas. 
Hälso - och sjukvården har en unik möjlighet att nå rökare i befolkningen. Det är därför 
viktigt att hälso - och sjukvårdspersonal ökar kompetensen inom tobaksavvänjning och i 
högre grad erbjuder eller remitterar rökande patienter till tobaksavvänjningsprogram 
(SBU, 2003). 
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Lindquist, Lundh & Törnkvist (2006, s. 3) lyfter fram att sjuksköterskor har en viktig 
roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom rökavvänjning.  

Meysman, Boudrez, Nackaerts, Dieriks, Indemans & Vermeire (2010, s. 74) beskriver i 
en studie att en utbildad sjuksköterska inom tobaksavvänjning presterar bättre än 
sjuksköterskor som måste ge tobaksavvänjnings rådgivning vid sidan av andra 
arbetsuppgifter. Rice, Stead & Hartmann-Boyce (2013, s.7 ) belyser att 
specialistutbildade sjuksköterskor som har hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbetsuppgifter som huvudsakliga sysslor visar på effektivare tobaksavvänjningsresultat 
än sjuksköterskor med enbart grundutbildning.  

Enligt Emmons och Rollnick (2001) är det viktigaste med att arbeta preventivt att 
beteenden ändras. En metod som distriktssjuksköterskor använder sig av i sitt arbete 
med patienter som behöver göra livsförändringar för att uppnå en bättre hälsa, är 
motiverande samtal (Bergh, Brobeck, Odencranta & Hildingh, 2011).                
Motiverande samtal har visat ha god effekt för patienter som vill genomföra 
livsstilsförändringar (Lundahl, Moleni, Burke, Butters, Tollefson, Butler & Rollnick, 
2013). Metoden utvecklades av specialister som arbetade med beroendeproblematik. De 
belyste att istället för att försöka övertyga patienter att förändras skulle det vara mer 
effektivt att låta patienterna själva uttrycka varför de vill göra livsstilsförändringar. 
Genom att använda sig av motiverande samtal placerar vårdaren patienten i centrum och 
ser på hen som expert  på sig själv. Traditionellt är det annars vårdaren som tar rollen 
som expert och patienten ska lyssna och följa råden (Emmons & Rollnick, 2001).   
Forskning visar på att distriktssjuksköterskor inom primärvården upplever att 
motiverande samtal är en användbar metod som befrämjar medvetenhet och fungerar 
som vägledning i förhållandet mellan distriktssjuksköterska och patient. Resultaten 
visar att motiverande samtal är en värdefull metod för distriktssjuksköterskan i hens 
hälsofrämjande arbete (Bergh, et.al, 2011). 

PROBLEMFORMULERING 
Att sluta röka upplevs av många som svårt och det kan ta lång tid. 
Distriktssjuksköterskor arbetar med hälsofrämjande arbete och det ingår i arbetet att ge 
stöd till patienter som önskar sluta röka. Forskning visar på att distriktssjuksköterskor 
har en viktig roll i det förebyggande arbetet inom vården och inom tobaksavvänjning. 
Tobaksavvänjning är en del av arbetet för en hållbar utveckling. Arbetet med 
tobaksavvänjning innebär många utmaningar och det kan upplevas problematiskt att 
arbeta med patienter och livsstilsförändringar. Med denna studie vill författarna belysa 
distriktssjuksköterskans hälsobefrämjande arbete vid tobaksavvänjning med inriktning 
på rökning. 
 
 
SYFTE 
Belysa distriktssjuksköterskans hälsobefrämjande arbete vid tobaksavvänjning med 
inriktning på rökning. 
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METOD 

Ansats 
Metoden vald är kvalitativ intervjustudie då författarna ville undersöka hur 
distriktssjuksköterskan beskriver sitt hälsobefrämjande arbete inom tobaksavvänjning. 
Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att förvärva skiftande beskrivningar av 
informantens upplevelser ( Kvale & Brinkmann, 2014, s. 47). Föreliggande studie är 
genomförd med en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Författarna 
använde kvalitativ innehållsanalysen för att förutsättningslös studera och tolka texter 
från inspelade intervjuer som utgår från informanternas utsagor och upplevelser 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s.187) . Författarna ansåg att kvalitativ 
innehållsanalys är den mest lämpliga metoden då denna används för att identifiera 
skillnader och likheter i en text. Metodansatsen är induktiv och betyder att texten 
förutsättningslöst analyseras. Centrala begrepp i analysprocessen: analysenhet, 
meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod och kategori (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012, s. 187-199). 

Urval 
I studien ingick distriktssjuksköterskor som arbetar med tobaksavvänjning på 
vårdcentral. Det var nio informanter som deltog i studien, åtta kvinnor och en man, sex 
distriktssjuksköterskor och tre sjuksköterskor, varav en läste till distriktssjuksköterska. 
Samtliga informanter är astma-kolsjuksköterska och arbetar med 
mottagningsverksamhet inom området, åtta av nio var diplomerade tobaksavvänjare. 
Informanterna har blandad erfarenhet av att arbeta med tobaksavvänjning, informanten 
som har arbetat kortast tid hade arbetat ca sex månader och informanten som har  
arbetat längst hade arbetat 20 år.  

Datainsamlingen 
Datan samlades in genom halvstrukturerade intervjuer.  
Den halvstrukturerade intervjun vill beskriva intervjupersonens upplevelser utifrån de 
beskrivna fenomenet. Intervjun påminner om ett vanligt samtal men skillnaden är att det 
finns ett syfte och att frågor ställs utefter en intervjuguide som innehåller vissa teman 
där det kan finnas exempel på frågor (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43).  
Intervjuerna delades upp mellan författarna och utfördes enskilt. En författare utförde 
fyra den andra fem. Varje intervju inleddes med en öppen fråga ”Hur upplever du det är 
att jobba med tobaksavvänjning?”. Intervjuguiden (Bilaga 3) användes som mall och 
frågor som ” Kan du berättar mer ” och ”kan du berätta på vilket sätt ” användes av 
författarna för att klargöra berättelsen. En nyfiken och ivrig inställning hos intervjuaren 
ger informantens svar ett vidare innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 
225). Författarna använde samma frågor vid intervjuerna med lite variation i ordval. 
Den kortaste intervjun var 15 min den längsta dryga 30 min. Samtliga intervjuer tog 
plats på informanternas arbetsplats efter tillåtelse av verksamhetschefen. Intervjuerna 
spelades in med ljud och transkriberades sedan av författarna. För att öka studiens 
reliabilitet valde författarna att transkribera varandras intervjuer ordagrant med alla 
tankepauser, skratt och mellanord (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 118). 
Enligt Lundman & Hällgren Graneheim är transkriptionen av intervjuerna en viktigt del 
av forskningsprocessen då forskaren lyssnar på de bandinspelade intervjuerna. Vid 
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transkribering tränas även förmågan att försöka förstå vad som sägs och menas ( 2012, 
s. 118). 

Dataanalys 
Texten lästes i sin helhet av författarna flertalet gånger. Författarna fortsatte sedan med 
att stryka under meningsenheter ur varje intervju. De två första intervjuerna gjorde 
författarna helt och hållet ihop sedan delades resterande intervjuer upp mellan 
författarna. En diskussion pågick under hela processen mellan författarna för att 
säkerställa ett likvärdigt tänkande. Varje intervju benämndes med en siffra mellan ett till 
nio. Meningsbärande enheter som svarade an på studiens syfte valdes ut från det 
transkriberade materialet och skrevs ner på lappar och markerades med tillhörande 
intervjunummer så att meningsenheten lätt kunde återfinnas i ursprungstexten. Lapparna  
fästes tillsammans på stora pappersark för att göra en sammanställning av de 
meningsbärande enheter. Författarna i nästa steg klippte de meningsbärande enheterna 
från pappersark och fäste dem i tabeller i tryckt form (tabell 1) för kondensering. Syftet 
med kondensering var att korta ner den centrala innebörden i de meningsbärande 
enheterna och härmed göra materialet mer lätthanterlig (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012, s. 187-199). För att namnge meningsenheten skapades koder genom 
abstrahering av den kondenserade meningsenheten. Kodning gjordes två gånger. Koder 
som hade gemensam innebörd sammanfördes och det bildades 11 underkategorier och 
därefter bildades fyra olika kategorier. 
 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen 
Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori  Kategori 

Jag gör det inte 
åt dom men jag 
kan finnas 
under tiden som 
stöd. 

Gör inte åt dom 
men jag finns 
som ett stöd  

Att stödja Stöttande 
rådgivare 

Sjuksköterskans 
roll 

Tidsmässigt är 
det så där, 
ibland får man 
klämma in en 
telefontid när 
man egentligen 
önskade att det 
fanns tid för 
besök 

Får klämma in 
en telefontid när 
man önskar tid 
för besök 

Önskar mer tid  Tillgängligheten  Resurser 

 

Etiska överväganden 
De fyra grundkraven för etisk forskning enligt Vetenskapsrådet (2013, ss. 6-16) har 
följts. Första kravet är att informera deltagarna om studien syfte samt vilka villkor som 
gäller. Deltagarna ska informeras att de kan avbryta sin medverkan när som helst då 
deltagande är frivilligt. Krav två är att deltagarna ska samtycka till att vara med i 
studien. Tredje kravet är att deltagarna ska själva bestämma på vilka villkor de ska vara 
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med samt att de ska kunna avbryta utan att det leder till negativa följder. Fjärde kravet 
innefattar att skulle en deltagare välja att avbryta sin medverkan ska inte hen bli utsatt 
för påtryckning av forskaren. Det ska inte heller finnas ett beroendeförhållande mellan 
informanten och författaren.  
Författarna kontaktade de olika informanterna över telefonen och skickade sedan brev 
till respektive distriktssjuksköterska samt till verksamhetscheferna på de olika 
vårdcentralerna (Bilaga 1 och 2). Breven innehöll information om uppsatsens syfte, att 
ljudupptagning skulle ske, att intervjuerna kan avbrytas när som helst under intervjun 
samt att informanterna inte kan identifieras i texten. 
 
 
RESULTAT 
Tabell 2. Ur analysen bildades underkategorier och kategorier. 
Underkategori Kategori 
Stöttande rådgivare 
Information 
Uppmuntrande arbete 

Distriktssjuksköterskans roll 

Bemötande och attityder  
Kommunikation 
Strategier vid motgångar 

Förhållningssätt 

Behandlingsplan  
Mötena 

Arbetssätt 

Tillgänglighet  
Motivation  
Kunskaper 

Resurser 

 
Författarna har valt att använda citat i resultatet för att stärka textens validitet. För att 
påvisa en jämn spridning av datamaterialet från intervjuerna valde författarna att 
numrera citaten.  

Distriktssjuksköterskans roll 
Kategorin Distriktssjuksköterskans roll handlar om hur arbetet upplevs och om att 
tillhandahålla patienten med information om rökningens skadebiverkningar, hjälpa 
patienten att komma till skott med ett rökstopp samt att vara ett stöd under processen. 
I kategorin Distriktssjuksköterskans roll är underkategorierna: Stöttande rådgivare, 
Information och Uppmuntrande arbete. 

Stöttande rådgivare 
Informanterna påtalar att deras roll är att motivera patienten till rökstopp. De uppger att 
de försöker motivera patienten till rökstopp genom att exempelvis visa upp 
spirometriresultat som hjälp för att tydliggöra hur rökningen påverkar patienten vilket 
kan höja motivation. 
 
 ”Jag gör spirometrier så det är ju bra att kunna visa patienten 
 och motivera, just rökarna om dom har uppnått Kol-
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 kriterier...då blir det tydligt att de har tappat en del av 
 lungfunktionen” [9] 
 
Att hitta patientens egna styrkor och ta fram det positiva framhåller informanterna som 
viktigt. Informanterna uppger att det ingår i rollen att lyfta patienten och hjälpa 
patienten se möjligheterna. Informanterna belyser att genom att förstärka patientens 
tilltro till sin egen förmåga växer motivationen hos patienten. Genom att fokusera på  
patientens styrkor uppger informanterna att de försöker stärka patientens 
självförtroende. De påtalar att ett bättre självförtroende hjälper patienten att komma till 
skott med ett rökstopp.  
 

” Mitt uppdrag är ju att patienten ska komma fram till 
det själv varför är just jag motiverad att sluta röka...hitta 
den där drivkraften..” [1]  
 

Att inge patienterna med hopp att de kan lyckas ingår i deras roll uppger informanterna. 
Informanterna framhåller att de stöttar och vägleder patienten men att beslutet till 
rökstopp måste komma från patienten själv. De påtalar också att det är viktigt att 
patienterna inte känner sig ensamma och utlämnade.  
 

 ”min roll är ju att jag peppar dom och stöttar dom genom hela 
den här  perioden, framförallt att få dom komma till 
skott” [1] 
 

Informanterna framhåller att de stödjer patienten till att hitta egna strategier inför 
rökstoppet genom att diskutera fram ett handlingssätt för när patienten blir röksugen. 
Att vägleda patienten och förbereda patienten på eventuella svårigheter som kan uppstå 
uppger informanterna vara en del av sin roll. 

Information  
Informanterna uppger att de står för kunskap och information. De påtalar att det ingår i 
deras roll att informera patienten angående rökningens nackdelar. Informanterna uppger 
att de informerar om de ämnen som tobaken innehåller och ger ibland exempel på hur 
de kan påverka kroppen. Det är viktigt framhåller informanterna att förklara för 
patienten att även om de mår bra nu så kan tobaken ge skador i framtiden. Ofta är redan 
patienten påläst men de uppger att patienten ibland kan behöva höra informationen igen. 
Informanterna betonar att patienten måste vara medveten om vad de gör. 
 

 ” det är viktig med den medicinska informationen och vad 
rökningen gör i kroppen ” [9] 

 
Informanterna uppger att de inte alltid använder sig av information gällande rökningens 
skadebiverkningar. De betonar att patienten ofta redan känner till de negativa aspekterna 
och att siffror och statistik kan bli för invecklat för vissa patienten. Informanterna 
framhåller att inte alla patienter är mottagliga för informationen och väljer då att inte 
uppge alla negativa effekter med tobaken. De lyfter fram att information om tobakens 
skadebiverkningar kan ibland ge oönskade reaktioner och patienten blir irriterad istället 
för motiverad.  
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Uppmuntrande arbete   
Det är givande och stimulerande att arbeta med tobaksavvänjning, de känner att de gör 
skillnad uppger informanterna. Arbetet upplevs som väl värt att lägga tid och energi på 
och anses av informanterna som en positiv vård som gynnar individen och samhället.  
 

 ”Jag gör något konkret som är bra för hälsan” 
 [8] 

 
Arbetet är roligt, framförallt när patienten lyckas sluta röka påtalar informanterna. De 
uppger även att det är roligt att träffa många olika människor. Vidare lyfter 
informanterna fram att de uppskattar positiv feedback från patienten och att det gör dom 
glada.  
 

 ”...när de kan säga sen efteråt...att man får feedback ' men det 
var när du sa det...och det har jag tänkt på ...och jag tänker på 
ofta det där'...det är så roligt”  [6] 

 
När patienten blir rökfri uppger informanterna att de känner glädje och stolthet. 
Informanterna uppger varierande resultat av sitt arbete och anger att mellan två av tio 
lyckas att sluta röka.  
 

Förhållningssätt 
Kategorin Förhållningssätt belyser hur informanterna möter patienten, vilken attityd de 
har, hur de kommunicerar och hur de agerar vid motgångar. 
I kategorin Förhållningssätt ingår underkategorierna: Bemötande och attityder, 
Kommunikation och Strategier vid motgångar 

Bemötande och attityd  
Det är viktigt att vara lyhörd för patientens livsvärld betonar informanterna. 
Informanterna uppger att de lyssnar på patienten för att höra deras tankar och åsikter 
kring rökning och att sluta röka.  
 

 ”...ska man hjälpa någon annan så måste man hittar var 
någonstans den hör personen befinner sig för att kunna hjälpa 
den personen...det är väldigt viktigt i samtalet att man tar reda 
på och är väldigt frågande..” [2] 

 
Informanterna lyfter fram att det är bra att vara följsam och öppen, att mötet anpassas 
efter patientens livsvärld. Vidare uppger de att de känner av i varje möte, är patienten 
inte redo så är det meningslöst att påbörja processen. Informanterna framhåller att det är 
viktigt att vara anpassningsbar i förhållandet till patienten och att se varje enskild 
patient som unik.  
  

 ”..man liksom dansar med vad de säger..” [6] 
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”Man får liksom anpassa sig utifrån den man har framför sig” 
[5] 

  
Informanterna betonar ödmjukhet som ett förhållningssätt. 
 

 ”min roll är absolut inte att tala om för patienterna att du 
borde inte röka” [2] 

 
Informanterna uppger att de väljer att vara ödmjuka för att de upplever att patienten då  
känner sig trygg. De påtalar att det inte är bra att komma med pekpinnar och att det är 
viktigt att inte döma patienten. 

Kommunikation  
Informanterna uppger hur de ibland blir ett bollplank i mötet med patienten, någon att 
diskutera och resonera med. De påtalar att de är någon att spegla sig mot, tankar och 
idéer bollas mellan patient och informant. Speglingen tydliggör för patienten vad de vill 
och hur de ska gå tillväga anger informanterna. 
Informanterna uppger hur de är ärliga och raka, ibland till och med lite tuffa.  
 

 ”ibland får man vara lite mer tuff..'nu är du här för att sluta 
röka alltså och det är det som gäller...'” [6] 

 
Informanterna betonar också vikten av att både informanten och patienten är ärliga när 
de diskuterar. Patienter kan ibland lukta mycket rök men ändå förneka att de har rökt 
uppger informanterna. De påtalar att det kan vara svårt att möta en patient som inte är 
helt ärlig. Informanterna framhåller att det är bättre att patienten är ärliga än att de döljer 
misslyckanden. Vidare uppger de att det är svårt att hjälpa en patient som mörkar hur 
det egentligen ligger till. 

Strategier vid motgångar 
Informanterna anger att bakslag inte är ovanligt. De betonar vikten av att patienten 
berättar om eventuellt bakslag och påtalar att de försöker få patienterna att se bakslaget 
som en erfarenhet och inte ett misslyckande. De uppger att de diskuterar med patienten 
och försöker klarlägga vad som utlöste bakslaget för att förhindra att misstaget 
upprepas. Informanterna anger att de försöker stötta patienten till att försöka igen. 
 

 ” dom kommer och skäms vilket jag har sagt att det inte är hela 
världen” [1] 
 ” det behöver inte vara kört för att man misslyckats, eller 
börjar röka igen, då kan man börja på nytt” [7] 

 
När en patient är i en kris uppger informanterna att de ibland behöver möta patienterna 
på ett annat sätt. De framhåller att en stabil livssituation är en förutsättning för att 
patienten ska klara av att sluta röka. 
 
 ”när dom ska sluta röka så ska dom ha ganska stabilt, inte 
 någon form av kris” [3] 
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Informanterna påtalar att en del patienter gärna vill sluta röka men att de kan ha en 
besvärlig livssituation som försvårar rökstoppet. De uppger att de brukar råda till att 
vänta med rökstopp tills att det har lugnat ner sig.  

Arbetssätt 
Kategorin Arbetssätt beskriver informanternas arbete med att utforma en 
behandlingsplan med patienten, hur de sköter uppföljningen och vilka olika former av 
möten som erbjuds. 
I kategorin Arbetssätt ingår underkategorierna: Behandlingsplan och Möten . 

Behandlingsplan 
Informanterna uppger att de träffar patienterna första gången på 
sjuksköterskemottagningen. Genom att ställa frågor kring patientens rökvanor, tidigare 
erfarenheter av att sluta, eventuella riskfaktorer och hur motiverade dom är uppger 
informanterna att de får en bild av patientens förutsättningar. De framhåller att de är 
intresserade av patientens egna tankar kring rökning och om de har en plan för hur de 
ska gå tillväga. Informanterna lyfter fram att de gärna vill att patienten uttrycker egna 
strategier för om de blir röksugna. De betonar värdet av att prata om patientens tankar 
kring abstinens och informera om vikten av att bryta vanor och mönster. Informanterna 
uppger att de frågar patienten om de är intresserade av hjälpmedel så som 
nikotinersättningsläkemedel eller receptbelagt läkemedel exempelvis Champix. Vidare 
uppger informanten att de utformar en plan tillsammans med patienten och ett 
rökstoppsdatum bestäms. 
  
 ”...ett första besök och då fyller vi i denna blanketten med 
 tobaksvanor  och motivation och så lägger vi upp en plan..så 
 för det första om de skall ha en nikotinhjälpmedel eller 
 champix eller vad de vill ha för hjälpmedel och då sen 
 bestämmer vi ett rökstoppsdatum”[4] 
 
Informanterna lyfter fram att de ofta använder hjälpmedel i sitt arbete med 
tobaksavvänjning. De vanligaste hjälpmedlen är olika nikotinersättningsmedel och 
Champix uppger informanterna. De framhåller att det bästa resultaten uppnås med en 
kombination av läkemedlet Champix och stöd. Informanterna framhåller att de kan 
använda skattningsinstrument för att skatta beroende och motivationsnivå. De uppger 
även att de använder frågeformulär som patienten fyller i som används av informanten 
som diskussionsunderlag .  
Informanterna uppger att uppföljningen som sker efter första besöket varierar och är  
mellan tre månader till ett år. Vissa av informanterna anger att de har tät tidsintervall 
mellan telefonkontakterna, exempelvis en gång i veckan första månaden medan andra 
informanter uppger sig ha längre tid mellan kontakterna. Informanterna lyfter fram att 
det är stor variation i antal personliga möten med patienten.  
 
 ”helst vill vi ju att dom kommer hit för det blir ju lite mer. Men 
 för några fungerar det bättre via telefon, allt som funkar är 
 tillåtet” [1] 
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Informanterna uppger allt från ett personligt besök till åtta personliga besök. De påtalar 
att valet av personliga möten eller kontakt via telefon styrs av tid, patientens önskan och 
tillgänglighet.  

Möten 
Informanterna anger att de arbetar både med enskilda samtal och grupper. De uppger 
varierad erfarenhet av grupper och påtalar att det kan vara svårare med grupper då de 
ofta hålls på kvällstid vilket faller utanför vårdcentralens öppettider. Informanterna 
framhåller att det kan finnas nackdelar med gruppverksamhet och att det inte alltid 
passar för alla. Informanterna uppger att vissa patienter känner sig obekväma när de ska 
tala i grupp. Samtidigt betonar de att fördelar med grupp är att deltagarna kan peppa 
varandra och ge tips och råd. En annan fördel som påtalas av informanterna är att 
patienten inte är själv utan sitter tillsammans med andra som har samma problem, de 
kan då stötta varandra .  
  

 ”nackdelen med grupp är ju att det blir lite mer man kör sin 
grej hela vägen ut och det kanske inte passar alla i gruppen så 
det blir ofta lite manfall i dessa grupper för alla kanske inte är 
med på tåget” [1] 
 
 ”dom vill ha enskilda samtal, då är dom liksom i centrum” [3] 

  
Informanterna framhåller att det är lättare att anpassa tobaksavvänjningen efter 
individen vid enskilt möte. De uppger att en del patienter kan uppleva att det är bra med 
enskilda samtal då fokus hamnar på patienten. 

Resurser 
Kategorin Resurser belyser informanternas upplevelser av de resurser som krävs för att 
ge goda förutsättningar för tobaksavvänjning. 
I kategorin Resurser ingår underkategorierna: Tillgänglighet, Motivation och 
Kunskaper. 

Tillgänglighet 
Informanterna betonar att det är viktigt att de kontaktar patienter så snart som möjligt  
annars är risken att motivationen sjunker hos patienten vilket försvårar ett rökstopp. 
Informanterna uppger att de patienter som ska ha receptbelagt läkemedel behöver recept 
vilket förskrivs av en läkare. De påtalar att väntetider till läkare kan vara ett hinder då 
det kan förskjuta starten för tobaksavvänjningen. Informanterna lyfter också fram att 
tiden som resurs ibland inte är tillräcklig. De uppger att de ibland använder sina raster 
för att följa upp patienter. Informanterna påtalar att de ibland måste ge telefontider till 
patienter som egentligen önskar att komma på ett personligt besök.  
 

 ”Jag gör mycket på mina raster, ringer för uppföljningar” [5] 
 
Informanterna framhåller att tidsaspekten är avgörande. De uppger att desto tidigare ett 
besök bokas efter det att patienten har uttryckt sin vilja till rökstopp, desto  
bättre blir oftast resultatet. De betonar att tiden som är avsatt för tobaksavvänjning är 
betydelsefull för resultatet och lyfter fram att om de har mer tid kan de hjälpa fler  
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patienter genom att erbjuda fler besök. Informanterna uppger att de oftast har tid avsatt 
för arbetet med tobaksavvänjning och att de får stöd från verksamhetschefen när 
behovet ändras. Uppstarten kan variera tidsmässigt beroende på vilket hjälpmedel 
patienten ska ha uppger informanterna. De framhåller att de kan dosera 
nikotinersättningsläkemedel själva vilket oftast ger en snabbare uppstart. Informanterna 
betonar att en snabbare uppstart är en god förutsättning för ett lyckat resultat.    

Motivation  
Informanterna anger att patienternas motivationsnivå varierar och alla lyckas inte sluta 
röka. De framhåller att patienter som kommer via remiss eller söker på grund anhörigas 
påtryckning oftast mindre motiverade till att sluta röka än de som kommer självmant.  
   

 ”... men dom som är svåra, det är oftast dom som egentligen 
inte vill, som  innerst inne inte vill men dom känner att dom 
bör”   [8] 

 
Informanterna påtalar att de ibland nästan kan förutse resultatet vid första mötet relaterat 
till hur motiverad patienten är. De betonar att det är ofta ingen anledning att påbörja 
tobaksavvänjningen om patienten inte är tillräckligt motiverad. Informanterna uppger att 
motivationsnivån är avgörande för ett lyckat resultat. De framhåller att patienten som 
har hög motivation har bra förutsättningar för att lyckas sluta röka. Patienter som söker 
självmant har oftast en högre motivationsnivå än andra uppger informanterna.  
Informanterna betonar att det kan vara svårt att motivera patienter och anger att en av 
utmaningarna är att hålla patientens motivation uppe under hela 
tobaksavvänjningsprocessen.  
  
  
 ”...det är ju ingen lätt match att motivera någon annan..” [2] 
 
Informanterna framhåller att de upplever det svårt när personer som är sjuka eller 
riskerar att bli sjuka på grund av sin rökning har en låg motivationsnivå.  De uppger att 
en del patienter med låg motivationsnivå kommer med många ursäkter och 
bortförklaringar och detta kan upplevas av informanten som besvärligt.  
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Kunskaper 
Informanten som inte är diplomerad tobaksavvänjare belyser att resultaten kanske hade 
sett annorlunda ut om hen var diplomerad tobaksavvänjare. Informanterna anger att de  
använder motiverande samtal för att tydliggöra patientens motivation. De uppger att de 
inte har någon utbildning inom ämnet men har erhållit kunskap om metoden på egen 
hand. Informanterna lyfter fram att de önskar få utbildning inom ämnet motiverande 
samtal.  
 

 ” Hade gärna gått utbildningen, kan känna att min kunskap 
inte är så stor” [2] 

 
Informanterna som är diplomerade tobaksavvänjare framhåller att de är nöjda med 
utbildningen. De uppger att de använder kunskapen inhämtad från utbildning i varierad 
omfattning. Informanterna anger att de oftast använder kunskaperna från utbildningen 
som ett stöd under arbetet med tobaksavvänjning. Det är via arbetsgivaren de har gått 
utbildningen i tobaksavvänjning uppger informanterna. 
  
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Intervjuerna var inte alltid så långa men författarna upplevde att innehållet ändå var 
tillräckligt för att svara an på syftet.  
Första intervjuerna var kortare än de som utfördes mot slutet. Följdfrågorna var några 
fler och samtalet flöt på bättre under de sista intervjuerna. Datamaterialet var kanske  
därmed mer omfattande i de senare intervjuerna. Emellanåt upplevde författarna det 
svårt att veta om intervjuerna höll till ämnet helt och hållet samt osäkra om författarna 
vid vissa tillfällen lade till egna tolkningar eller inte. Detta var något författarna 
reflekterade över tillsammans efter varje intervju. Hur frågorna är formulerade var av 
stor betydelse för författarna då det kan leda till olika resultat beroende på hur frågan 
formuleras, vilket även beskrivs av Carlsson (2012, s. 45). Författarna upplevde att den 
halvstrukturerade intervjutekniken var bra då författarna kunde föra samtalet vidare 
genom att ställa stödfrågor somvar formulerade för att svara an på syftet. En 
halvstrukturerad intervju ger informanten möjlighet att beskriva fenomenet ur 
informantens levda värld, erfarenhet och egna perspektiv ( Kvale & Brinkman, 2014, s. 
45). 
 
Vid två intervjuer efter att författaren tackat för informantens deltagande och 
ljudinspelningen stängts av fortsatte samtalen och det framkom då viktig data som 
svarade an på studiens syfte. I ett av fallen valde författaren att inte sätta på 
ljudinspelningen då samtalet flöt på bra och författaren var rädd för att det skulle störa 
samtalet. Istället antecknade författaren ner det som informanten sa och talade in detta 
som ett tillägg efteråt, för att inte förlora viktigt material. Denna information blev 
kanske inte ordagrant nerskriven så som när en ljudinspelning transkriberas men 
författarna upplevde ändå att de fick med kärnan av det som sades. I det andra fallet 
sattes ljudinspelning på igen och informanten ombads att upprepa vad hen hade sagt. 
Författarna valde att transkribera varandras intervjuer vilket författarna tror underlättade 
vid analysen och ökade studiens reliabilitet. 
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Under analysen gick författarna lite för snabbt fram och fick backa något. Kodning 
gjordes två gånger och kategorier och underkategorier omformades. Författarna 
upplevde det svårt ibland att sätta datan i den korrekta kategorin då mycket av datan 
hänger ihop. Enligt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 191) ska ingen data 
hamna i en eller flera kategorier men denna regel kan vara svår att följa när det  
studien handlar om personers upplevelser. Upplevelser kan hänga ihop så att de passar 
ihop i flera kategorier.  
 
Urvalet av informanter är brett geografiskt, vårdcentralerna är belägna i skilda 
socioekonomiska områden och det finns både landsbygd, småstad och storstad 
representerat. Författarna kontaktade enskilt olika vårdcentraler och då författarna bor 
på olika håll blev detta ett naturligt restultat. Författarna kontaktade många 
vårdcentraler men inte alla hade möjlighet att ställa upp. Författarna hade tio stycken 
informanter från början men strax innan intervjuerna skulle starta upp avbokades en, 
distriktssjuksköterskan skulle byta arbetsuppgifter och valde därför att inte delta. 
Författarna valde att inte söka efter en ny utan upplevde att information från nio stycken 
informanter troligen skulle räcka ändå. Av de som tackade ja är åtta stycken kvinnor 
och en är man.  
 
Att ha både män och kvinnor samt olika åldergrupper representerade kan öka studiens 
giltighet. Möjligheten blir större att belysa området utifrån olika erfarenheter (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2012, s. 198). Det hade varit önskvärt med en jämnare 
fördelning av kvinnor och män i studien men författarna tror att det troligen är en 
realistisk spegling av hur det ser ut i verksamheterna. 
 
I en kvalitativ studie är forskaren alltid delaktig under intervjun och därmed medskapare 
av texten vilket betyder att resultatet aldrig kan ses som oberoende av forskaren 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 199). Författarna reflekterade mycket kring 
hur de var delaktiga i resultatet av intervjuerna. Författarna funderade kring om och i så 
fall hur de  påverkade svaren på frågorna beroende på hur frågorna ställdes och av vem. 
Författarnas förförståelse av ämnet, förutfattade meningar, teoretiska kunskap eller 
tidigare erfarenheter har betydelse i studiens trovärdighet (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012, s. 197). Trovärdigheten kan även bevisas genom att forskaren ger 
relevanta citat från intervjuerna i respektive område (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012, s.100). Under hela processen har författarna diskuterat tankar kring ämnet, 
författarnas erfarenheter och eventuella fördomar. Genom att hålla diskussionen hela 
tiden levande tror författarna att de så mycket som det är möjligt har klarat av att hålla 
förförståelse i schack och att det i sig påverkar studiens trovärdighet. 
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Resultatsdiskussion 
När informanterna beskriver sin roll är det ordet motivera som återkommer mest 
frekvent i samtliga intervjuer. Det framkommer i intervjuerna att motiverande samtal är 
något centralt för informanterna i tobaksavvänjningsarbetet. Informanterna i 
föreliggande studie uppger att de använder en form av motiverande samtal i mötet med 
patienten och de upplever att motiverande samtal är ett bra verktyg vid 
tobaksavvänjning. Dock anser författarna att innehållet i resultatet kan ifrågasättas då 
ingen av informanterna har gått en formell utbildning i motiverande samtal.  
Föreliggande studies resultat överensstämmer med studien av Lundberg, Kristiansen,  
Jong & Jong (2014). En studie av Persson, Rasmusson & Pennbrant  (2015, s. 48) talar 
dock emot författarnas analysfynd och skriver att endast 31 procent av deras studies 
informanter ansåg att motivering var en viktig del i arbetet med tobaksavvänjning. 
Ytterligare en studie som bestrider författarnas analysfynd är Österlund Efraimsson, 
Fossum, Ehrenberg, Larsson & Klang (2012, s. 775) studie. I den studien påvisade 
resultatet att Astma-kolsköterskor i primärvården som arbetade med motiverande samtal 
vid tobaksavväninjning gav information, ställde slutna frågor samt gav enkla 
reflektioner och upplevdes inte stödja patientens autonomi.  
I resultatet beskrivs att informanterna även använder spirometriresultat som ett redskap 
för att motivera patienten till rökstopp. Spirometri är en lungfunktionstest som visar 
lungornas kapacitet (Griph & Ström, 2007, 166). Detta är i linje med annan forskning 
som har visat att användning av spirometriresultat är en effektiv metod för att höja 
patientens motivations nivå till att sluta röka (Martin-Lijan et al., 2011, s. 7). 
Författarna tror att motivationsnivån hos den som ska sluta röka är avgörande och tror 
att motiverande samtal är en bra metod för att få patienten att lyckas. Patienten ges 
möjligheten att själv sätta ord på varför de vill sluta, hur de tänker att de ska göra det 
och vad som eventuellt kan hindra dem. Genom att patienten använder sina egna ord 
tror författarna att det är lättare för patienten att hitta motivationen och behålla den. 
 
Informanterna i föreliggande studie beskriver olika förhållningssätt som lyhördhet och 
ärlighet i mötet med patienten. Informanterna påtalar även hur de ibland kan behöva 
vara tuffa. Informanterna uppger att det är bra om informanten är anpassningsbar i 
förhållandet till patienten. Informanterna i författarnas studie belyser vikten av att inte 
döma patienten och det är bra om informanterna är ödmjuka i sitt möte med patienten. 
Analysfynden liknar det som framkommer i Persson & Fribergs (2009, s. 520-528) 
studie. Författarna anser att det är viktigt att vara respektfull i sitt bemötande då 
författarna tror att det kan finnas mycket skam och skuld i att röka, att rökningen är 
något som patienterna skäms för. Liknande resonemang går att läsa i en studie av 
Lundh, Rosenhall & Törnkvist (2006, s. 242). 
 
I resultatet framkommer att informanterna har en positiv upplevelse av att arbeta med 
tobaksavvänjning men uppger att det känns svårt när de inte lyckas motivera patienten 
till rökstopp. Informanterna i författarnas studie uppger att det kan vara svårt när 
patienten kommer med bortförklaringar och ursäkter. Detta överensstämmer med en 
studie av Hörnsten, Lindahl, Persson & Edvardsson (2014. s. 241) där sjuksköterskorna 
uppgav att de upplevde frustration och svårighet när en patient inte levde upp till 
sjuksköterskornas förväntningar och inte följde deras rekommendationer för en sundare 
livsstil. Liknande resultat går också att läsa i Joost Michaelsen (2012, s. 90-97) och 
Persson & Friberg (2009, s. 520-528).  
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Författarna tror att det kan upplevas svårt att arbeta med patienter och 
livsstilsförändringar då patienten inte alltid följer de råd som ges vilket i sin tur kan vara 
frustrerande för distriktssjuksköterskan. Patienter med ohälsa relaterat till livsstil tror 
författarna kan vara särskilt frustrerande och kan leda till att kommunikationen 
försvåras mellan patient och distriktssjuksköterska. 
 
Informanterna i författarnas studie arbetar inte alla likadant och upplägget kan variera 
trots att nästan alla har gått samma utbildning i tobaksavvänjning. 
Vissa av informanterna har bara ett första personligt besök och resterande kontakter 
sköts via telefonen medan en annan informant har sex till åtta personliga besök under 
hela tobaksavvänjningsprocessen, före och efter rökstopp. Detta är inte i linje med   
Hjalmarsson (2006, s. 11) som menar att det är viktigt och avgörande för resultatet att 
patienten erbjuds två besök, ett första besök där rökstoppsdatum bestäms därefter ett 
besök på rökstoppsdagen.  
Författarna blev överraskade över hur olika informanterna  arbetar när de flesta uppger 
att de följer utbildningens upplägg och metoder. Vissa skillnader tror författarna kan 
bero på resurser inom verksamheterna. Möten exempelvis på mottagningen kräver mer 
tid än ett telefonsamtal. Andra förklaringar enligt författarna kan vara att patienterna är 
olika och det inte går att utforma ett sätt som fungerar för alla. Enligt författarna måste 
tobaksavvänjningen formas utefter patientens egna behov och möjligheter och bör vara 
anpassad efter individen. Många av informanterna har många års erfarenhet och har 
under sitt arbetsliv utarbetat vad de upplever fungerar bäst vilket kan vara en annan 
förklaring till att uppläggen är olika. Författarna anser att vården ska vara så lika över 
kommun och landstingsgränser som möjligt i enlighet med Hälso-sjukvårdslagen 
(Svensk författningssamling, 1982:763), men verksamheterna kan se olika ut och detta 
påverkar, tror författarna, i förlängningen patienter som vill sluta röka.  
 
Informanterna i föreliggande studie påtalar att en plan med tydlig målsättning krävs för 
att kunna hjälpa patienten till rökstopp. Tillsammans med patienten sätter informanterna 
upp en plan och mål. Analysfynden överensstämmer med en studie av Lindholm och 
Mendel (2014, s. 47). 
 
Resultatet påvisar att informanterna upplever tidsbrist som en faktor som kan påverka 
tobaksavvänjningen negativt. Enligt informanterna har patienten oftast hög 
motivationsnivå i början när patienten beslutar för att söka hjälp och stöd hos 
informanten. Om informanten inte kallar patienten inom kort riskerar patientens 
motivation till rökstopp minska drastiskt. Å andra sidan framhåller informanterna i 
författarnas studie att de oftast är nöjda med den tid som är avsatt för tobaksavvänjning 
och många uttrycker att de har stöd från cheferna om arbetet med tobaksavvänjning  
kräver mer tid.  En studie som påvisar liknande resultat relaterat till upplevelse av 
tidsbrist är en studie av Persson, Rasmusson & Pennbrant (2015, s. 51).  
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Författarna upplever att tidsaspekten nästan alltid verkar vara en stor faktor när 
vårdpersonal beskriver hur de arbetar. Författarna upplever att tiden som är avsatt är 
viktigt men frågan bör alltid ställas om hur tiden används. På en av vårdcentralerna kan 
informanten sätta upp patienten i läkarens tidsbok för förskrivning av receptbelagda 
läkemedel, läkaren kollar eventuella interaktioner med andra läkemedel samt eventuell 
överkänslighet och förskriver sedan läkemedlet. Vid ett sånt exempel krävs aldrig ett 
fysiskt möte mellan läkare och patient vilket kan enligt författarna påskynda uppstarten 
av tobaksavvänjningen. 
 
Informanterna i författarnas studie uppger att de upplever bäst resultat när patienten  
använder receptbelagt läkemedel i kombination med tobaksavvänjning med en 
informant. Flera av informanterna nämnde också att många patienter slutar utan varken 
stöd eller läkemedel. Forskning som motsäger analysfynden är studien av (Duaso & 
Duncan, 2012, s. 360) som skriver att bara fyra procent av de rökare som bestämmer sig 
för att sluta röka lyckas sluta utan någon hjälp. Samma studie stärker på samma gång 
analysfynden genom att skriva att 31 procent av rökare lyckas sluta röka med en 
kombination av farmakologisk behandling, stöd och uppföljning av en diplomerad 
tobaksavvänjare.  
 
I författarnas studie framkommer det att distriktssjuksköterskor som arbetar utan 
utbildning i tobaksavvänjning upplever detta som ett hinder. Resultatet i föreliggande 
studie påvisar att distriktssjuksköterskorna tror att de kan hjälpa fler patienter med rätt 
utbildning. Detta är förenligt med forskning av (Giarelli, 2006, s. 669).  
Författarna kan inte dra några slutsatser från föreliggande studie mellan resultat och 
regelbundenheten i kontakten med patienterna eller mellan resultat och utbildning, 
studien är för liten för det och det var inte heller syftet med den. Författarna tror dock att 
både frekvens i patientkontakt, utbildning inom området samt tiden tillgänglig är 
faktorer som spelar roll för distriktssjuksköterskans arbete och i förlängningen om en 
patient lyckas sluta röka eller inte. 
Författarna tror att om distriktssjuksköterskor som arbetar med tobaksavvänjning har 
rätt kompetens och bra resurser leder det i förlängningen till att fler patienter kan hjälpas 
sluta röka. Detta är i linje med vad distriktssjuksköterskorna i en studie av Lundberg et 
al. (2014) ansåg.   
 
Författarna anser att arbetet med tobaksavvänjning angår alla inom vården oavsett 
arbetsplats eller arbetsuppgifter. Patienter som röker påträffas överallt och författarna 
anser att det bör vara ett gemensamt ansvar inom vården att arbeta aktivt för att hjälpa 
patienter att sluta röka. Tobaksavvänjning är ofta kopplat till rökning men författarna 
tror att mer arbete krävs för att få ut information om snus och dess negativa 
hälsoeffekter. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det av stor vikt att arbetet med att försöka 
minska tobaksbruket fortsätter.  
Författarna anser att det är motsägelsefullt att tobak som är så skadligt mot vår hälsa och 
kostsamt för individer, samhälle och miljö säljs i affärerna. Varje människa är fri att 
välja sin hälsa men författarna vill att valet inte ska vara grundat på okunskap. 
Författarna bedömer att arbetet med barn och ungdomar och deras förhållande till tobak 
är angeläget för att försöka motverka att personer börjar att röka.  
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Slutsats  
Författarnas slutsats av studiens resultat är att det är en hälsovinst för hela samhället när 
en person slutar röka och författarna menar att det sparar samhället pengar, resurser och 
förskonar individer och familjer från sjukdomslidande. Författarna anser att arbetet med 
tobaksavvänjning ska vara ännu mer en prioriterad del i vården. I alla vårdmöten vare 
sig det är en blodtrycksmätning eller en såromläggning kan vårdpersonalen oavsett 
profession öppna för ett samtal angående tobaksvanor.  
Genom en noggrann beskrivning av urval, intervjufrågorna och analysarbetet har 
författarna för föreliggande studie försökt ge läsaren möjligheten att granska 
tolkningarnas validitet men det är läsaren som avgör om resultatet av studien är 
överförbart till liknande situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s.198). 

Kliniska implikationer  
 Ökad förståelse för tobaksavvänjningsmottagningen i den kliniska verksamheten 

och se över tidsresurser för distriktssjuksköterskor som arbetar som 
tobaksavvänjare.  

 
 Utbildning inom motiverande samtal bör vara en utgångspunkt i 

vårdprogrammet där distriktssjuksköterskor utbildas till tobaksavvänjare. Detta 
för att få en fördjupad kunskap om hur patienten på bästa sätt kan motiveras till 
rökstopp. 

 
 Skolsköterskan bör införa tobaksförebyggande arbete redan i grundskolan. 

 
  Distriktssjuksköterskan bör ha ett hälsobefrämjande förhållningssätt och bör 

stödja och stärka patientens egna styrkor för att hjälpa patienten att ta kontrollen 
över sin ohälsa.  

 
 Det är viktigt att distriktssjuksköterskan är lyhörd till patientens livssituation och 

anpassar tobaksavvänjningen efter individen. 
 
 

Förslag på framtida forskning 
Det vore intressant att med vidare forskning inom området som belyser 
distriktssjuksköterskor förhållningssätt som tobaksavvänjare och se vilket som ger bäst 
resultat. Vidare forskning kring patientens upplevelse av distriktssjuksköterskans stöd 
kan vara av värde för att belysa patientperspektivet och hur distriktssjuksköterskans 
olika förhållningssätt upplevs av patienten.          
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BILAGOR 

Bilaga 1:  
Brev till distriktssjuksköterska 
Hej! 
Vi heter Elin och Josefine och är två studenter som läser till distriktssköterska vid 
Högskolan i Borås. I vår utbildning ingår det att skriva en Magisteruppsats. Syftet med 
vår uppsats är att belysa distriktssköterskans roll vid tobaksavvänjning. 
Intervjuerna kommer att starta någon gång i början av september och vi träffas då vid ett 
tillfälle enligt överenskommelse. Tidsåtgång är ca 60 min. 
Vi undrar om Ni vill och har möjlighet att deltaga.  
Kontakta oss gärna om ni har några frågor. 
 
 
Josefine Nadolski 
Telefonnummer : xxxxx 
Elin Jamalizadeh 
Telefonnummer: xxxxx 
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Bilaga 2: 
Till verksamhetschef för godkännande av datasinsamling 
 
Hej ! 
 
Vi är två sjuksköterskor, Elin och Josefine, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 
Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 
nivå. 

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 
erfarenheter distriktssjuksköterskor roll vid tobaksavvänjning. 

Syftet är att belysa distriktssköterskans roll vid tobaksavvänjning.. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 
halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer. 
Intervjuerna kommer att ske hösten 2015, och sker enligt överenskommelse. Att 
medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt 
material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress, under Josefine, så snart 
som möjligt. 
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare Agneta. 
 
Med vänliga hälsningar 
Josefine och Elin 
 
Josefine Nadolski 
Adress: xxxxxx 
xxxx Alingsås    
Telefonnummer: xxxxxx   
 
Elin Jamalizadeh  
Telefonnummer: xxxxxx 
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Handledare 

Agneta Kullén-Engström, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

 
 
 
 
 
Bilaga 3: 
Intervjufrågor: 
 
Inledande fråga: Hur upplever du det är att jobba med tobaksavvänjning? 
 
Stödfrågor:  
Kan du beskriva vad som ingår i rollen som den som ger råd till tobaksavvänjning? 
Hur är upplägget, hur många besök, telefonkontakter ingår? 
Är besöken enskilda eller i grupper? 
Använder du någon särskild metod?  
Vad kan upplevas svårt? 
Vilka ”verktyg” använder du/ni när det känns svårjobbat? 
Hur upplever du att det finns resurser ( tid, vidareutbildning etc) till att stödja vid 
tobaksavvänjning? 
Hur upplever du resultaten? 
Upplever du skillnad i resultat mellan dom som söker enskilt och de som blir 
remitterade? 
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